
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

ברחובות
זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

חוקת

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:12
19:27
19:09

20:29
20:32
20:31

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון המרכזי של רחובות מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי ז' תמוז תשפ"א 17/6/21  • גיליון מס' 586

ברוב דחוק של 60 בעד, 59 נגד ונמנע 1 - ממשלת בנט-לפיד יצאה לדרך

ישיבת הממשלה הראשונה לאחר השבעתה

אבי גרינצייג

תם ולא נשלם
־בשעות הערב של יום ראשון, אחרי שתים עשרה שנה וכמ

עט שלושה חודשים, בתום הכהונה הרצופה הארוכה בתולדות 
ישראל ומהארוכות שנרשמו אי פעם בעולם המערבי של מנהיג 
נתניהו מתפקידו  בנימין  לשעבר  ראש הממשלה  נפרד  מדינה, 
כדי להתיישב  רק   – כיסאו במרכז שולחן הממשלה  ופינה את 
מיד בשורה השנייה, על כיסאו של ראש האופוזיציה, משם הוא 

מתכנן לחזור במהרה לעמדה המקורית.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

 שף יהודי
שומר תורה 

ומצוות 
מרדכייב 
גבריאל

מלונות ספא מפוארים 5 כוכבים על שפת הים השחור
Calligraphy Hotel Batumi | Best western premier Batumi 

חופשה בבטומי גיאורגיה

טיולים | שפים בינלאומיים | ארוחות גורמה | בריכות שחייה, סאונות 
וג׳קוזי בשעות נפרדות אומנים | הופעות | מופעי פולקלור | שייט

שחיטה בגיאורגיה ע״י שוחטים 
 מהארץ לפי כל השיטות

בפיקוח הרב ישראל וויס שליט״א 
בלעדי לחברת כושר טורס

חלק בית יוסף 

*מחיר לאדם בחדר לשניים, כולל טיסות והעברות

המלונות בבלעדיות לקבוצות כושר טורס

www.kosher-tours.com  info@kosher-tours.com
054-8543644 | 03-5123257

חמישי - ראשון

1,299$
1,499$999$999$

899$899$
ראשון - חמישישני - שני

החל מה-18.7:החל מה-18.7:החל מה-18.7:

מחירים 
מיוחדים 

ליוני בלבד!
 הזמינו עכשיו

לפני עליית המחיר!

 בית כנסת וספר תורה במלון.
סעודה שלישית ומלווה מלכה מפוארים.

ביום שאחרי נתניהו
עד לרגע האחרון עוד קיוו בגוש נתניהו 
למצוא ח"כ אחד שיערוק  אחרי שניר 

אורבך הודיע שיתמוך בהקמת הממשלה, 
הפוקוס עבר ביום ההשבעה לח"כ סעיד 
אל-חרומי שהסתייג מחלק מההבנות 
על האכיפה וההסדרה של הבנייה הלא 

חוקית בנגב. בהמשך הפוקוס עבר לח"כ 
אלי אבידר מישראל ביתנו שהודיע כי אינו 

  מחויב להחלטות סיעת ישראל ביתנו
בסופו של יום פוליטי מתוח, ההצבעה 

עברה על חודו של קול ברוב של 60 תומכים 
מול 50 מתנגדים  החל מיום ראשון בערב, 

עידן נפתלי בנט כראש ממשלת ישראל 
החל באופן רשמי | עמ' 10-13

בממשלה החדשה נערכים לבליץ 
חקיקה: גיוס, גיור וכשרות

נתניהו מתרגל למציאות החדשה כיו"ר האופוזיציה

במפלגות החרדיות נכנסים לכוננות: הממשלה החדשה מתכוונת לבליץ של חקיקת חוקים 
בנושאי דת ומדינה  על הפרק: חקיקת חוק הגיוס תוך חודשיים, רפורמה בכשרות, רפורמה בגיור 

שתאפשר לכל רב עיר לגייר וחוקים נוספים שעשויים לפגוע בסטטוס קוו | עמ' 13

 | עמ' 10



גם אנחנו!

המדהים בירושלים

אוהבים לטפס?

possibleNever
Sometimes Difficult

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

בואו לקיר טיפוס

קירות טיפוס בהובלה  *  
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית  *  

קירות בולדר  *  מתחם כוח וכושר

welcome to theexperienceexperience

ימי הולדתארועיםחוגים
ימי כיףסדנאותקעמפים

מכירת ציודקבוצותקורסים



ארוחת ג בינה בקטנה
בתוספת קרקרים קלאסיים

סוגרת לי את הפינה
עכשיו בתוספת פריכיות
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מאת: אלי כהן

בימים  רחובות:  העיר  בתולדות  לראשונה 
יואב  היוצא,  החינוך  שר  התקשר  האחרונים 
לו:  ובישר  מלול  רחמים  העיר  לראש  גלנט, 
כזכור,  הארצי!  החינוך  בפרס  זכתה  רחובות 
החינוך  בפרס  זכתה  העירונית  החינוך  מערכת 
פרס  האחרונים  בחודשים  והתמודדה  המחוזי, 

החינוך הארצי.
לראשונה בתולדות העיר, העיר רחובות זוכה 
ברחובות  החינוך  מערכת  ארצי.  חינוך  בפרס 
נמצאת בתנועה מתמדת, מקצה לקצה, באחריות 
לילה,  עד  מבוקר  תלמידינו  על  לוקחים  שאנו 
לחילוניים,  מחרדים  הבגרות,  ועד  לידה  מגיל 
מתלמידים מצטיינים לתלמידים מתמודדים ואנו 
הוקרה  כאות  ארצי  חינוך  פרס  לקבל  נרגשים 

להיותנו מובילים ופורצי דרך.
נערך ברחובות ביקור ועדת  כזכור, בפברואר 
הפרס מטעם משרד החינוך, שנערך לאחר הכנות 
העירייה  שבנתה  החדש  פסגה  במרכז  רבות 
בקרית משה, במעמד ראש העיר, רחמים מלול, 

ממלא מקום ראש העיר מחזיק תיק החינוך- זוהר 
מנהלת  מילברג,  דורון  העירייה  מנכ״ל  בלום, 
אגף  מנהלי  וכלל  צוקרמן,  אפרת  החינוך  אגף 

החינוך.
למפגש עם וועדת הפרס קדמו חודשים רבים 
של הכנות מצד אגף החינוך, על מנת להציג את 
העשייה החינוכית ברחובות על כל רבדיה וכלל 
ביותר,  הטוב  הצד  על   - שלה  החינוך  מוסדות 

לרבות סרטונים ואמצעי מולטימדיה שונים.
שמחים  "אנחנו  מלול:  רחמים  העיר,  ראש 
הענפה,  החינוכית  שהעשייה  כך  על  ונרגשים 
בפרס  זכתה  ברחובות  והמושקעת  המגוונת 
הארצי  החינוך  פרס   – ביותר  והמכובד  הגדול 
מטעם משרד החינוך. מאז שהתחלנו לפני כעשור 
הטובה  החינוך  למערכת  אותה  להפוך  בדרך 
אדירים  משאבים  שנה  מדי  השקענו  בישראל- 
בתוכניות הלימוד, במגוון אוכלוסיות, בתשתיות 
ובחדשנות ועד היום תקציב החינוך הוא הגדול 
את  היום  קיבלה  האדירה  ההשקעה  ביותר. 
במערכת  שמדובר  לכך  הרשמית  הגושפנקה 
תושבי  את  מברך  אני  בישראל.  הטובה  החינוך 

ובעיקר את תלמידי רחובות על הפרס,  רחובות 
למנכ"ל  בלום,  זוהר  מקומי,  לממלא  ומודה 
העירייה דורון מילברג, לאפרת צוקרמן מנהלת 
בכל  החינוך  וצוותי  האגף  צוות  ולכל  האגף 
רחבי העיר – תודה רבה על ההשקעה, המסירות 
והעשייה היומיומית שמהוה את פסיפס החינוך 

המצוין שילדי רחובות נהנים ממנו".
ממלא מקום ראש העיר, מחזיק תיק החינוך, 
מזה  מאהבה.  עושים  טוב  "חינוך  בלום:  זוהר 
שנים אני משקיע בחינוך ילדי רחובות, בתמיכת 
ראש העיר, רחמים מלול, ימים ולילות ומשאבים 
פתוח  וראש  גיוון  על  לשמור  הקפדנו  אדירים. 
למצוינות  מתמדת  דחיפה  עם  יחד  במערכת, 
מאוד  גאה  אני  לערכים.  חינוך  תוך  וחדשנות 
על הפרס הגדול שזכינו בו. אני גאה בכל עובדי 
מערכת החינוך העירונית – העובדים והעובדות 
וכל  והמנהלות  המנהלים  החינוך,  מוסדות  בכל 
מובילים  אלה  כל  ומנהליו.  החינוך  אגף  עובדי 
את החינוך בעיר למצוינות, ודואגים למתן מענה 

לכל תלמיד ותלמידה".
"הזכייה  מילברג:  דורון  העירייה,  מנכ״ל 

רבת  מהשקעה  כתוצאה  נדיר  הישג  היא  בפרס 
שנים בתגבור לימודים, בטיפוח סביבות למידה 
ועם הנחיה ברורה של ראש העיר על אפס נשירה. 
עקבית  עליה  עם  מצוין,  חינוך  יוצרים  אלה  כל 
ממוקמת  רחובות  הבגרות.  בחינות  בתוצאות 
בצמרת הערים המובילות בישראל באופן עקבי, 
אוכלוסייה  לכאן  שמושכים  מהגורמים  ואחד 

הוא החינוך המעולה בעיר".
מנהלת אגף החינוך, אפרת צוקרמן: ״אני גאה 
מערכת  ברחובות,  החינוך  מערכת  את  להוביל 
בתנועה  הנמצאת  ויצירתית  מתחדשת  דינמית, 
הוקרה  מסמלת  הזכייה  לקצה.  מקצה  מתמדת 
והערכה גדולה למערכת החינוכית הרחובותית, 
מערכת חינוך איכותית, משמעותית ופורצת דרך.

אני רוצה להודות לרה"ע, רחמים מלול, למ"מ 
ולמנכ"ל  בלום  זהר  החינוך,  תיק  ומחזיק  רה"ע 
נמצא  שהחינוך  כך  על  מילברג,  דורון  העיריה, 
רוצה  אני  העירוני.  העדיפויות  סדר  בראש 
אגף  ועובדי  בעיר  החינוך  צוותי  לכל  להודות 
יום  ומסורה  מקצועית  עבודה  שעושים  החינוך 

יום ושעה-שעה".

לראשונה בתולדות העיר רחובות: בימים האחרונים התקשר שר החינוך היוצא, יואב גלנט, לראש העיר רחמים מלול ובישר לו: רחובות זכתה בפרס החינוך הארצי

אושרה תכנית רשות מקרקעי 
ישראל ברחובות לשכונה בת 

758 יחידות דיור
כ-4,000 ילדים נרשמו כבר 

לקייטנות יולי של רשת חוויות

מאת: אלי כהן

אשר  מזרח  ההגנה  קרית  תוכנית 
ישראל  מקרקעי  רשות  ע"י  קודמה 
עם  בשיתוף  מרכז,  עסקי  מרחב 
בוועדה  אושרה  רחובות  עיריית 

המחוזית לתכנון ובניה מרכז.
שכונת  הקמת  מציעה  התוכנית 
לבנייה  יח"ד   758 בהיקף  מגורים  
לכיוון  קרקע  צמודת  ולבניה  רוויה 
בגין  מנחם  ודרך  ממזרח   40 כביש 

מצפון.
בין  אורגני  חיבור  יוצרת  התכנית 
תמהיל  באמצעות  לחדש  הוותיק 
מעורב של בינוי צמודי קרקע  ודירות 
עם  אורבני  חיבור  היוצרים  גן/גג  
בשכונת  הקיימת  הנמוכה  הבניה 
ההגנה, ובניינים גבוהים המשתלבים  
במרקם האורבני הקיים של הבניינים 

הגבוהים הקיימים ממערב.
שלמה  ע"י  הוכנה  התוכנית, 
ערים  ומתכנן  אדריכל  מגורי-כהן 
הורביץ,  אורי  אינג׳  ע״י  וקודמה 
ליצירת  הנדרש  המענה  את  נותנת 
החל  איכותי  מגורים  שכונת 

)כ-15  נרחבים  שטחים  מהקצאת 
ילדים  גני  ספר,  בתי  ללבנית  דונם( 
לרבות  נדרשים,  שכונתיים  ומוסדות 
יצירת בהמשך לבתי הספר הקיימים. 
להקצאת  ניתנה  מיוחדת  לב  תשומת 
שטחים ירוקים לטובת הציבור )כ-18 
בצפונה  והן  השכונה  בלב  הן  דונם( 

כ"באפר ירוק" בסמוך לכביש 40.
משיתוף  חלק  הינה  התוכנית 
הפעולה הפורה בין רמ"י ובין עיריית 
את  יהווה  התוכנית  מימוש  רחובות. 
הגג  הסכם  של  הראשונה  הסנונית 
המתגבש בעיר לטובת הגדלת היצע 
ביקוש  מוקד  המהווה  בעיר  הדיור 

במרכז.
ראש העיר, רחמים מלול, שקידם 
בתוכנית  "מדובר  התוכנית:  את 
בעיקר,  מדינה  שטחי  לפיתוח 
שרונה  לשכונת  צמוד  שנמצאים 
מהסכם  חלק  הינה  התוכנית  היובל. 
מקרקעי  רשות  עם  המתהווה  הגג 
טבעי  המשך  למעשה  והיא  ישראל, 
המקום  פיתוח  השכונה.  לפיתוח 
כל  לחידוש  יביאו  התוכנית  ויישום 
האזור. בימים אלה אנו משלימים את 

תכנון הפיתוח העירוני".

מאת: אלי כהן

רשת  של  יולי  לקייטנות  כבר  נרשמו  ילדים  כ-4,000 
והשבוע  הרשמה  המשך  תתאפשר  הביקוש  עקב  חוויות, 

תפתח ההרשמה לקייטנת אוגוסט. 
הכנה מקצועית לעולים לכיתה א' במסגרת קייטנות הקיץ 
הוארך  הביקוש,  עקב  נוסף.  תשלום  ללא  יולי,  חודש  של 
לקייטנות  ההרשמה  תפתח  השבוע  לקייטנות.  הרישום 

אוגוסט ב-26 גני ילדים ברחבי העיר  
הכנה  שירותי  מתן  על  מודיעה  המתחדשת,  חוויות  רשת 
הקיץ  קייטנות  במסגרת  א'  לכיתות  לעולים  מקצועית 
גני  של  הקיץ  לקייטנות  ההרשמה  פתיחת  ועל  יולי  בחודש 
כאשר   ,16.6 השבוע,  רביעי  ביום  אוגוסט  לחודש  ילדים 
תיסגר  ההרשמה  העיר.  ברחבי  גנים   26 להרשמה  יפתחו 
ביום ה-30.6. בתוך כך, בתוך כך, בהנהלת הרשת החליטו 
תישאר  חוויות(,  רשת  באתר   16.6( הרישום  סיום  לאחר  כי 
בלבד  פנוי  מקום  בסיס  על  להירשם  האופציה  להורים 

ברישום במשרדי אגף הצהרונים או בטלפון. 
גני הילדים  גננות העירייה של  כי  ברשת חוויות מציינים 
א',  לכיתה  ההכנה  את  יעבירו  אשר  הן  בבוקר  הפועלים 
במסגרת  זאת   –  1.7-22.7 התאריכים  בין  בשבוע,  פעמיים 

הקייטנה וללא תשלום נוסף.  
ואמר  גולן ביטון, מ"מ מנכ"ל הרשת, התייחס לבשורה, 
כי כי: "שיתופי הפעולה המצוינים עם אגף החינוך בעירייה, 
יו"ר הרשת,  וסגנו,  מלול  רחמים  העיר  ראש  בתמיכתם של 
אמיתי כהן, מאפשרים לנו לראשונה לתת שירות בלעדי של 

הכנה לעולים לכיתה א' על ידי גורמי המקצוע המנוסים של 
אגף החינוך. לאור הביקוש, החלטתי לאפשר עוד מספר ימי 
הרשמה להורים, לצד פתיחת הרישום לקייטנות אוגוסט. זו 
ההזדמנות להודות למנהלים וצוותי רשת חוויות על הערכות 
חוויות  רשת  הקיץ.  פעילות  כלל  לפתיחת  הכלל  מן  יוצאת 
התייעלות  לצד  חדשים,  תכנים  להציע  תמשיך  המתחדשת 

פנים ארגונית ושיפור השירות לתושבים".  
לקייטנות  להרשמה  ביקושים  על  ברשת  מדווחים  עוד 
מולקולה,  קייטנת  הרשת  מציעה  היתר,  בין  הקיץ.  וקורסי 
ודרקונים,  מבוכים  סדנת  מחול,  קייטנת  במחול,  קיץ  קורס 
תוכן  פעילויות  בעשרות  מדובר  ועוד.  קפוארה,  מחנה 
הקיץ  קייטנות  במסגרת  עניין,  תחומי  במגוון  והעשרה 
לגילאים של החל מבוגרי הגן העולים לכיתה א' ועד לגילאי 

י"ב במהלך חודשי הקיץ.  
בין  ייעודיות.  לקבוצות  קיץ  פעילויות  ייפתחו  כן,  כמו 
כיתות  לבוגרות  חיים  ופסלים  תיאטרון  סדנת  תפתח  היתר, 
ח'-י"ב במרכז תנופה, המיועדת לנערות וכן, במהלך הקיץ 
ייעודיים לנוער. בנוסף,  וימי כיף ושיא  יפתחו סדנאות קיץ 
בחודש אוגוסט תתקיימנה קייטנות לאוכלוסיות עם צרכים 
תוכן  ופעילות  בארץ  באתרים  סיורים  לרבות  מיוחדים, 

איכותית ומהנה.  
ברשת מציינים עוד כי במקביל לפעילויות החינוך הבלתי 
פורמאלי בקיץ, נמשכת ההרשמה לצהרוני תשפ"ב, שמגיעה 
במענה  הן  בשירות,  שיפורים  של  ארוכה  שורה  לאחר 
הטלפוני והן במענה לפניות בתחומי כספים ותהליכי רישום, 
להתייעלות  חדשים  ארגוניים  תהליכים  קידום  לצד  זאת 

המערך הניהולי והפדגוגי.  

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: ינון פלח

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

גרפיקה:  
מיכל 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

תוכנית קרית ההגנה מזרח אשר קודמה ע"י רשות מקרקעי 
ישראל מרחב עסקי מרכז, בשיתוף עם עיריית רחובות אושרה 

בוועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז
עקב הביקוש תתאפשר המשך הרשמה והשבוע תפתח ההרשמה לקייטנת אוגוסט 

עכשיו זה רשמי: החינוך ברחובות הוא המצוין בישראל
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התקשרו לקבלת פרטים:

הילטון דיסלדורף עם שינפלד  
אחרי הקורונה החלום מתגשם שוב

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

מלון הילטון 
בעיר התוססת על 

גדות נהר הריין בגרמניה

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

ארוחות בוקר וערב ובשבת 
פנסיון מלא וטרקלין אירי 

של שפים זוכי פרסים

האטרקציות ופארקי 
השעשועים הטובים 

באירופה לכל המשפחה
מרכזי הקניות

ואתרי השופינג
פתוחים לתיירים

בדיקהטסים ללא 
לבעלי תעודת מתחסן 
הטסים לגרמניה אין 
צורך בבדיקת קורונה 

ביציאה מהארץ

מחירים מיוחדים לנרשמים עכשיו ולמשפחות

זה ביטוח!שינפלד.
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ברחוב 
ובשטחים 
ציבוריים 
אין צורך 
במסכות

בלגיה הולנדגרמניה
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 ביה"ח שיבא ברשימת 
בתי החולים "החכמים" בעולם

 עשרות מנכ"לים בכירים סיירו 
ביוזמת 'קמא טק' בבני ברק

מאת: יחיאל חן

ברציפות  שנים  שלוש 
שהמרכז הרפואי שיבא נבחר 
האמריקאי  המגזין  ידי  על 
 TOP 10-ל  Newsweek
בית  קוטף  וכעת  העולמי, 
החולים הישג נוסף כשנבחר 
לאחד מבתי החולים בצמרת 
"החכמים"  החולים  בתי 
פי  על   2021 לשנת  בעולם 

.Newsweek
 13 במקום  נבחר  שיבא 
מובילים  חולים  בתי  לצד 
קליניק,  מאיו'  כמו  בעולם 

קליבלנד קליניק, מסטוצ'ס והר סיני.
בסך הכול נסקרו 250 בתי חולים. שיבא הוא 
מבין  הראשון  במקום  הישראלי  החולים  בית 

ארבעה בתי חולים ישראליים ברשימה.
יישום  על  החולים  בתי  נמדדו  השאר,  בין 
בינה מלאכותית בהליכים רפואיים, טלה-רפואה 
פרמטרים  הדמיות.  כמו  בתחומים  ודיגיטציה 
ונוספים נמדדו גם על פי חוות דעתם של  אלה 
גורמים בתוך ומחוץ לבתי החולים וראיונות עם 

מומחים בתחום בתי חולים "חכמים".
רפואה  סמנכ"ל  צימליכמן,  איל  פרופ' 
מגפת  "במהלך  כי  מסביר  בשיבא,  וחדשנות 
הקורונה שיבא ערך ועשה התאמות מהירות כדי 
והן בשאר  הן בחולי הקורונה  ולטפל  להמשיך 
מתקדמות  בטכנולוגיות  והשתמש  החולים, 
ובטלה-רפואה שהבטיחו את הרצף הטיפולי גם 

מרחוק.
הפכו  ברפואה  הגבולות  שבו  "בעידן 
האקדמיה  בין  הגבולות  גם  כך  וירטואליים, 
לקליניקה, בין הבית לבית החולים, בין תעשיות 
ויזמים לשדה הקליני, בין הבינה האנושית לבינה 
המלאכותית", אומר פרופ' צימליכמן ומוסיף כי 

"כבית חולים 'חכם' מוביל בעולם, שיבא משלב 
ברפואה טכנולוגיות חדשניות ופורצות דרך של 
ורובוטיקה,  רבודה  מציאות  מלאכותית,  בינה 
בית  במסגרת  הניתנים  טלה-רפואה  שירותי 
שיבא  בישראל  הראשון  הווירטואלי  החולים 
BEYOND ושיתופי פעולה עם חברות הזנק, 
מגפת  במהלך  במיוחד  עצמם  את  שהוכיחו 
של  החשיבות  את  כיום  גם  ומוכיחים  הקורונה 
בית חולים 'חכם' בהבטחת הרצף הטיפולי ומתן 
הרפואה המתקדמת ביותר בכל עת, בכל מקום, 

לכל אדם".
הרפואי  המרכז  מנהל  קרייס,  יצחק  פרופ' 
שיבא: "מערכת הבריאות ובתי החולים חייבים 
להיות מוכנים לאתגרי העשור הבא של המאה 
החולים  בתי  כלל  הפיכת  ובראשם  ה-21, 
ל'חכמים' ופריצת גבולות הרפואה תוך שימוש 
הטיפולי  הרצף  את  שיבטיחו  בטכנולוגיות 
בעתות של מלחמה ושלום גם יחד. כבית חולים 
את  לעצב  מתפקידנו  העולמי,   TOP 10-ב
של  בזכות  ושמח  גאה  אני  העתיד.  רפואת  פני 
שיבא להיות בצמרת העולמית של בתי החולים 
את  המטביעים  ורופאינו  ובחוקרינו  'החכמים', 

חותמם ברמה הלאומית והבינלאומית".

מאת: יחיאל חן

הגדולים  טק  ההיי  גופי  לבכירי  סיור מרשים 
הישראלי,  במשק  בכירים  ומנכ"לים  בישראל 

התקיים ביוזמת קמא טק בבני ברק. 
מראשי  כ-50  השתתפו   המיוחד  בסיור 
ראשי  ובהם  הגדולים  ההייטק  מגופי  המשק 
סיסקו,  המדע,  משרד  הפועלים,  בנק  ומנהלי 
טבולה  מזרחי,  בנק  הישראלית,  וואווי  אפל, 
סיטי   ,T &AT חברת  ואלביט,  נוקיה  ישראל, 
בנק, בכירי המשקיעים בארץ וביניהם דוב מורן 
ומשה ליכטמן , וכן אורח הכבוד האלוף אליעזר 
שקדי, מפקד חיל האוויר לשעבר ומנכ"ל אל-על 

לשעבר , כיום יו"ר חברת ההייטק 'שמיים'.
מנכ״ל  בראשות  שהתקיים  הביקור  במהלך 
ומייסד 'קמא טק' משה פרידמן ובליווי של הרב 
עיר  ברחובות  המשק  בכירי  סיירו  ראבד,  רם 
התורה וההייטק וביקרו בגמ"ח חברים לרפואה 

,בו נחשפו לעולם החסד בלב בני ברק.
בהמשך הסיור המשתתפים נפגשו עם הרבנית 
אשת ראש ישיבת פונוביז' , ממנה שמעו אודות 
מכן  ולאחר   , ישראל  בנות  של  החרדי  החינוך 
ביקרו המשתתפים בהיכל ישיבת פונוביז', שם 

התרגשו ממחזה הבחורים השוקדים בתלמודם. 
לייזר  ישראל  הרב   , הסיור  של  במהלכו 
,מנהל מתחם הBBC  הציג  בני ברק  מעיריית 
למשתתפים את הפריחה הכלכלית , את החברות 
,המגדלים והעסקים המשגשגים בעיר החרדית.

הסיור התקיים גם במתחם קמא טק בבני ברק, 
ההייטק  עולם  עם  עמוקה  היכרות  נערכה  שם 
החרדי, ולסיום הסבו האורחים סביב שולחנות 

ערוכים באוכל יהודי.
אלעזר  אלוף  ע"י  שנאמרו  הפתיחה  בדברי 
"בישראל  לשעבר:  האוויר  חיל  מפקד  שקדי, 
העובדים  הם  שהחרדים  מאמינים  ובעולם 
כיום  ומשלבים  ביותר  והמוכשרים  האמינים 
הגדולות  בחברות  חרדים  ויזמים  חרדיות  נשים 

ביותר". 
חרדים  יזמים  ידי  על  הוקם  קמא-טק  מיזם 
ההייטק  תעשיית  ראשי  עם  פעולה  בשיתוף 
הישראלי.  בהייטק  חרדים  קידום  לאפשר  כדי 
חרדים  יזמים  בטיפוח  מתמחה  קמא-טק 
המקימים סטארטאפים, בקיום תוכניות הכשרה 
חרדים  מועמדים  של  ובליווי  טכנולוגיות, 
ההייטק  חברות  במיטב  להשתלב  המבקשים 
חיים  אורח  על  שמירה  תוך  זאת  כל  בישראל, 

חרדי למהדרין.

עוד הישג לחדשנות הישראלית: שיבא בצמרת בתי החולים "החכמים" בעולם על פי דירוג 
Newsweek המגזין האמריקאי היוקרתי

במהלך הסיור שהתקיים בראשות מנכ״ל ומייסד 'קמא טק' משה פרידמן ובהשתתפותו של הרב רם 
ראב"ד, סיירו המנכ"לים הבכירים ברחובות עיר התורה, ראו מקרוב את עולם החסד החרדי בגמ"ח 
חברים לרפואה וכן ביקרו בהיכל ישיבת פונוביז', שם ראו את התלמידים בתלמודם ושמעו על ערך 
לימוד התורה כערך עליון * הסיור התקיים גם במתחם קמא טק בבני ברק, שם בוצעה היכרות עם 

עולם ההייטק החרדי, ולסיום הסבו האורחים סביב שולחנות ערוכים באוכל יהודי

בית החולים שיבא

אוזניות  
בלוטוס 

הקופסא זה 
מטען נייד

₪ 100

052-7196919
לפרטים רות:

עקב 
הביקוש הרב

 הגיע משלוח 
חדש!

זכות והזדמנות נדירה 
לרכוש נציב יום

בתלמוד תורה חשוב מאוד בנשיאות 
מרן רשכבה"ג שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א

בו לומדים מאות ילדי חמד שיראתם קודמת לחכמתם

בתרומה של 100 $ חד פעמית
תוכל לרכוש יום לימודים

להנצחה, לרפואה, להצלחה ולברכה
ביום זה יהיו מוקדשים הלימוד, הברכות והתפילות 

של תינוקות של בית רבן שקול צפצופם הטהור 
בוקע את כל הרקיעים.

וכבר דרשו כי לשון רכה תשב"ר גר"ם
ר"ת: תינוקות של בית רבן גזירות רעות מבטלים

וכבר ראינו בחוש ישועות גדולות ונוראות
באופן שלא ייאמן ממש!

התקשר עוד היום ושריין לך יום בשנה 
לכל הישועות בזכות תשב"ר

03-5747941

בס"ד

"אין העולם מתקיים 

 אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן"

"ותלמוד תורה כנגד כולם"



מזגן מבית טורנדו 
1,365 1₪ כ"ס במבצע

החל מ-

להשיג אצל המתקינים המורשים,
ברשתות החשמל ובחנויות החשמל המובחרות.

המחיר אינו כולל התקנה, האחריות בכפוף לתקנון.
לייעוץ והזמנות

התקשרו: 2095*

ניתן להשיג התקן 
שבת מהודר. 

בהזמנה מראש. 

מזגני טורנדו נבחרו למתקדמים 
ולחדשניים ביותר בישראל
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מחמירים 
באיכות

 טורנדו שוב
במקום הראשון!

עד 7 שנות 
אחריות

תהליך 7
שרשרת הערך

תו 
איכות

שירות 
תוך יום

סקר דעת קהל שנערך ע"י מכון גיאוקרטוגרפיה בקרב צרכנים 
בישראל, בדק ומצא שוב כי טורנדו מובילה במקום הראשון, 
וחדשניים! מתקדמים  איכותיים,  במזגנים  המתחרים,  בין 

'טורנדו' - סטנדרט חדש של איכות, שירות ואמינות.

עפ"י סקר דעת קהל מבין המתחרים שנבדקו ע"י גיאוקרטוגרפיה מתאריך יוני 2021
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שבוע לפני החתונה הודיעו לכלה: החתן 
נהרג בתאונה מחרידה שאירעה בכביש 90

מאת: יחיאל חן

 90 תאונה מחרידה אירעה ביום שני בערב בכביש 
בין משאית פרטית לרכב פרטי. התאונה שהתרחשה 
עצומה  מהתנגשות  כתוצאה  נגרמה  הירדן,  בבקעת 
רוטנברג  שלמה  המכה,  מעוצמת  וכתוצאה  במשאית 

בן ה-22 נהרג במקום.
למקם  הוזעקו  מד"א  של  ופראמדיקים  חובשים 
האירוע ויחד עם לוחמי אש מתחנה אזורית שומרון, 

חולץ הפצוע מהרכב המרוסק. 
"כשהגענו למקום האירוע נגלה לעינינו מחזה קשה 
של תאונת דרכים בין רכב פרטי למשאית כאשר הרכב 
ללא  נמצא  ונהג הרכב  'קרוע' מעצמת המכה  הפרטי 
המשמרת.  מפקד  דהרי  יוסי  רשף  סיפר  חיים",  רוח 
''כוחות הרפואה קבעו מוות על נהג הרכב. לאחר מכן 
באמצעות  ומורכבות  קשות  חילוץ  בפעולות  החלנו 
כלים הידראוליים על מנת לפעול לחילוצו של ההרוג 

בזהירות המרבית וברגישות לכבוד המת".
חירום  רפואת  וחובש  בלמן  רומן  מד"א  פראמדיק 
במד"א דניאל מוסאי שטיפלו בזירת התאונה סיפרו: 
פרטי  רכב  בין  מאוד  קשה  בתאונה  שמדובר  "ראינו 
ומשאית. הרכב היה מעוך לחלוטין ובתוכו נלכד גבר 
הוא  אך  רפואיות  בדיקות  בו  ביצענו  ה-20,  בשנות 

נהג  במקום.  מותו  את  וקבענו  חיים  סימני  ללא  היה 
העמק  החולים  לבית  ופונה  במקום  טופל  המשאית 

כשמצבו קל".
הוא  ההרוג  האסון:  גודל  התברר  קצר  זמן  כעבור 
תלמיד   22 בן  ז"ל,  רוטנברג  שלמה  החשוב  הבחור 
ביאלא,  מחסידות  בירושלים  תורה'  'שערי  ישיבת 
שהיה אמור להתחתן בים הבא באולמי היכלי מלכות. 
שלמה ז"ל נהרג בעת שהיה בדרכו לתפילה בקברי 
התאונה  אירעה  ברורה  לא  שעדיין  ומסיבה  צדיקים 
שתחי'  גיטל  מרת  כלתו,  התאונה,  בשעת  המחרידה. 
עוד חילקה את ההזמנות לחתונה לחברותיה מסמינר 
שהתקיימה  אחרת  שמחה  בעת  ברק,  בבני  סאטמר 
באותו ערב. היא לא שיערה שכעבור שעה קלה, תקבל 

את הבשורה הנוראה מכל.
בתאונה  נהרג  שחתנה  הקשה  הבשורה  את 
היא  הלילה.  לחצות  סמוך  הכלה  קיבלה  המחרידה, 
ישבה ובכתה כל העת ולא האמינה שהחתונה כבר לא 

תתקיים.
הלווייתו רווית היגון התקיימה בשעות הצהרים של 
המדרש  בית  דרך  שמגר  ההלוויות  מבית  שלישי  יום 
ביאלא ברח' יעקובזון בירושלים. בתום מסע ההספדים 
הוא הובל למנוחת עולמים לקול בכייתם של משפחתו 

וכלתו שטרם עיכלה את הבשורה הקשה.

מאת: יחיאל חן

בשעות הצהרים של יום ראשון התקבלה 
אחד  של  פטירתו  על  הכואבת  הידיעה 
קן  והמעבדים  המלחינים  היוצרים,  מגדולי 
סבל  האחרונות  שבשנים  לאחר  ז"ל  ברג'ס 

ממחלה קשה.
ומאז  לישראל  שעלה  צדק  גר  ברג'ס, 
נחשב  ישראל,  ארץ  את  לעזוב  הסכים  לא 
וכשרוני  מוערך  וליוצר  פורה  למלחין 
בעת  בעברו,  גיורו.  בטרם  עוד  במיוחד, 
ומעבד  כמלחין  עבד  בבריטניה,  שהתגורר 
במוסיקה  הזמרים  גדולי  עם  מוסיקלי 
שמו  את  שינה  שהתגייר  לאחר  העולמית. 
יהודית  מוזיקה  ליצור  והחל  בר,  לאברהם 
ביטא  בהם  בעצמו,  למילים שכתב  מקורית 
את קרבתו להקב"ה, קשיי הגאולה והכמיהה 

לביאת המשיח.
הקים  שהתגייר,  לאחר  אחדות  שנים 
את  תבלח"א  נאווה  רעייתו  עם  יחד  ברג'ס 
עבד  במסגרתו  סטודיו",  "יונייטד  אולפני 
במוסיקה  יוצרים  של  ארוכה  שורה  עם 
של  המקצועיות  בידיו  שהפקידו  החסידית 
בין  האלבום.  והפקת  עיבוד  את  ז"ל  ברג'ס 
הזמרים שעבדו עם ברג'ס במהלך השנים – 
יעקב שוואקי,  ורדיגר,  יידל  מרדכי בן דוד, 
ישי לפידות, עמירן דביר, אוהד מושקוביץ, 

צודיק גרינוולד ועוד רבים וטובים.
פרי  אלבומים,  כמה  הוציא  גם  לבין  בין 
מופת  אלבומי  המלוטשים,  וביצועיו  לחניו 
שהפכו לנכסי צאן ברזל במוסיקה היהודית.

שירו "אדון עולם" בו התארחו מרדכי בן 
דוד, יידל ורדיגר, עמירן דביר ועוד זמרים, 
האלבום  היום.  עד  שמושמע  ללהיט  הפך 
"אדון  )מלבד  באנגלית  היו  שיריו  שמרבית 
עסק  בכוח"(  ו"אנא  "תהילים"  עולם", 
במסע של ברג'ס ליהדות ועל שבועתו שלא 
לעזוב את ארץ ישראל לעולם. בהמשך וציא 
מלכותו",  "בנה   – אלבומים  שלושה  עוד 
"מלך" ו"LOOK AT IT NOW" שהיה 
למעשה חידוש של לחנים ישנים עם מילים 

שכולן כמיהה להקב"ה. 
מפיק  מלחין,  כיוצר,  הרב  כשרונו  מלבד 
מופלא.  ציור  בכישרון  ניחן  ברג'ס  ומעבד, 
מעט  לא  צייר  האחרונות  שנותיו  במשך 
שרבים  מציוריו  תערוכה  קיים  ואף  ציורים 

מהם עסקו בתנ"ך ובמאורעות היסטוריים.
ממחלה  וסבל  חלה  האחרונות  בשנים 
הגיעה  ראשון  ביום  רבות.  והתייסר  קשה 
הכואבת.  פטירתו  על  הקשה  הבשורה 
והיהודית  החסידית  המוסיקה  תעשיית 
שכולם  האיש  ברג'ס,  מקן  להיפרד  הגיעה 
אהבו, המוסיקאי המוכשר באופן יוצא דופן, 
בהלוויה שהתקיימה ביישוב אלפי מנשה בו 

התגורר בשנים האחרונות.

בתאונה מחרידה שאירעה בכביש 90 בין רכב פרטי למשאית, נהרג הבחור שלמה רוטנברג ז"ל בן 
ה-22, תלמיד ישיבת 'שערי תורה' בירושלים מחסידות ביאלא, שבוע בלבד לפני חתונתו

ברוך דיין האמת: הלך לעולמו המוזיקאי והצייר קן ברג'ס ז"ל 
והוא בן 76 בפטירתו לאחר שסבל בשנים האחרונות ממחלה 
קשה ⋅ חבריו לתעשיית המוסיקה החסידית הגיעו להיפרד 

מגר הצדק שסיפורו היווה השראה לרבים, יוצר דגול שהטביע 
חותם על המוסיקה היהודית והחסידית והותיר מורשת 

מוסיקלית יוצאת דופן

החתן שלמה רוטנברג ז"ל ההזמנה המיותמת

פרידה כואבת. קן ברג'ס ז"ל

זירת התאונה )צילום: דוברות כבאות והצלה(

קן ברג'ס ז"ל: המוסיקאי גר 
הצדק שהיווה השראה לרבים

 ⋅ ניתן להזמין מוצר בודד או להרכיב חבילה של מספר מוצרים!
⋅ מתאים לבית | לחצר | לגני ילדים | למשחקיות | 

  לפיזיוטרפיסטים ולתרפיסטים ועוד...

התקשרו והזמינו עכשיו! חן ארז

בואו לבחור את המתקנים שהכי מתאימים לכם ולילדיכם!  

מחפשים 
מוצרים דומים? 
 או לגילאים 
 גדולים יותר?
 מעולה! 
יש לנו מבחר עצום!
 התקשרו, בררו והזמינו 
את המוצרים 
שהכי מתאימים לכם!

050-7431335 | 1599-500-808

נדנדות לקטנטנים

בריכת כדורים

מערכת טיפוס גלישה

כי כולנו רוצים 
את הטוב ביותר 

לילדינו!

לגנים, למוסדות ולבתים

לקטנטנים
מתקני פעילות

מתקנים שיעזרו בהתפתחות, הנאה וכוחות הנינג'ה שלהם...
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אופוזיציה לוחמנית

מאת: חיים רייך

בראשות  שנים  ארוכת  מכהונה  המעבר 
האופוזיציה,  יו"ר  לתפקיד  שנה(   12( הממשלה 
 12 לפני  היה  שבו  בתפקיד  נתניהו  את  הציבה 
כיהן כראש ממשלת  שנה בעת שאהוד אולמרט 
 12 של  סיעה  בראש  אז  עמד  נתניהו  ישראל. 
מנדטים, מול מפלגת קדימה ששאבה את קולות 
 2009 בבחירות  הצליח  נתניהו  הליכוד.  מצביעי 
להזניק את הליכוד ל-27 מנדטים, ומשם נסללה 
שקדימה  אף  על  הממשלה,  לראשות  דרכו 

בראשותה של ציפי לבני השיגה 28 מנדטים.
ח"כ  נשא  ראשון,  יום  של  אחה"צ  בשעות 
נאומו  את  הכנסת  במליאת  נאם  נתניהו  בנימין 
ותקף את הממשלה   – האחרון כראש הממשלה 

החדשה בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד.
"אני עומד כאן, בשם מיליוני אזרחים שבחרו 
הרכנת  של  בדרך  ולא  קומה  זקיפות  של  בדרך 
ראש. אני עומד כאן כשליח ציבור נבחר של יותר 
בהנהגתי  לליכוד  שהצביעו  ישראלים  ממיליון 
ימין  למפלגות  שהצביעו  אזרחים  כמיליון  ועוד 
את  להבטיח  אמשיך  אחריי.  ללכת  שהבטיחו 

שגשוגה של מדינת ישראל ולשרתה".
"הייתה לי הזכות לפעול לילות כימים, פשוטו 
כמשמעו, למען המדינה האהובה שלנו", הוסיף 
נתניהו. "יחד עם חברי הליכוד הפכנו את ישראל 
המשולבת  העוצמה  ומעצמה…  עולמי  לכוח 
הזאת הביאה לישראל הישגים אדירים שלא היו 

לנו מעולם. רק לאחרונה הבאנו מיליוני חיסונים. 
התחזית הנלעגת של השמאל על 'צונאמי מדיני' 
קרסה. עברנו ממסעדות מתפוצצות באינתיפאדה 

למסעדות מפוצצות במבלים".
של  הדברים  את  "שמעתי  נתניהו:  אמר  עוד 
בנט על איראן. עכשיו אני מודאג שבעתיים. בנט 
תמיד עושה הפוך ממה שהוא מבטיח. הוא יילחם 
באיראן כמו שהוא לא ישב עם מנסור עבאס, יאיר 
כוח  את  אין  בנט  לנפתלי  ומרצ.  העבודה  לפיד 
העמידה בנושא האיראני. לבנט אין את המעמד 
ביותר  והגורלי  החשוב  ההבדל  וזהו  הבינלאומי 
חייב  ישראל  ממשלת  ראש   – ישראל  לעתיד 
לדעת להתנגד ללחץ הממשל האמריקני, להגיד 
לא לנשיא ארצות הברית. באיראן חוגגים היום כי 
ורופסת  הם מבינים שמהיום יש ממשלה חלשה 
שתיישר קו עם תכתיבי הקהילה הבינלאומית. יש 
לי מסר בשבילם: לאופוזיציה בישראל יהיה קול 

ברור וחזק.
איך נגן על ההתיישבות כשרוב חברי הממשלה 
המיועדת בעד עקירת יישובים? איך אפשר לתת 
שכמותה  בהונאה  בוחריו  את  שהונה  במי  אמון 
שארה"ב  מהרגע  המדינה?  בתולדות  ראינו  לא 
הממשלה  איראן,  עם  הגרעין  להסכם  תחזור 
בתוך  משמעותיות  פעולות  תאשר  לא  הנכנסת 

איראן כדי לבלום את תכנית ההתחמשות".
מוסרים  "אנחנו  נתניהו:  אמר  הכלכלי  בנושא 
טוב  במצב  פנטסטי,  במצב  כלכלה  היום  לכם 
יותר מרוב כלכלות העולם. כיווצנו את הגירעון, 
אבל  הצמיחה.  את  החזרנו  את האבטלה  הורדנו 

פעמיים  חזרתי  כי  כזה  לי  ויש  העבר,  מניסיון 
חוזרים  כשאנחנו  פעם  בכל  מהאופוזיציה, 
לשלטון אנחנו צריכים לתקן את הנזקים שגרמו 
ממשלות של קודמינו. מצד שני אני חייב להגיד 
כפיים  נקי  אוצר  שר  לכם  יש  שחור,  הכל  לא 
שבוודאי יפעל רק לפי האינטרס הלאומי. יש לי 
רק בקשה אחת צנועה בשם כל חבריי, תשתדלו 
הנהדרת  הכלכלה  את  שפחות  כמה  לקלקל 
שאנחנו מפקידים בידכם כדי שנוכל לתקן אותה 

כמה שיותר מהר כשנחזור לשלטון".
את  שהונה  מי  בידי  אמון  לתת  אפשר  "איך 
המדינה",  בתולדות  הגדולה  בהונאה  בוחריו 
"בנט  החדשה.  הממשלה  את  ותקף  נתניהו  שב 
השמאל  עם  ישב  שלא  פעם  אחר  פעם  התחייב 
שבשום  הבטיח  הוא  הבחירות  ערב  רע"מ.  ועם 
בראשות  ממשלה  להקמת  ידו  את  יתן  לא  תנאי 
לפיד. על זה נאמר בתהילים: 'פיהם דיבר שווא 
וימינם ימין שקר'. וגם השיר בן זמננו של להקת 
ללא  והבטחות  כיסוי,  ללא  יפות  "מילים  גזוז: 

גיבוי, והסוף תמיד חסר סיכוי".
מה  יודעים  היו  בנט  של  המצביעים  "אם 
שהוא סגר עם לפיד עוד לפני הבחירות הוא לא 
היום  היה פה  ולא  עובר את אחוז החסימה  היה 
בכנסת", הוסיף נתניהו. "בנט הוליך שולל מאות 
מימן  קולותיהם  את  והעביר  ימין  מצביעי  אלפי 
לשמאל. בנט בונה על כך שהציבור ישכח, אבל 
הציבור לא ישכח את תרגיל ההונאה העצום הזה 
ויבוא חשבון איתו ועם חבריו בקלפי. התקשורת 
כמובן תפרגן לו ותלטף אותו ואת כל מי שסיבבו 

וחבריו  בנט  יודעים את האמת הפשוטה,  כי הם 
הם פייק ימין וגם הציבור יודע את זה.

"אבל יש צדיק אחד בסדום הזאת. ח״כ עמיחי 
שיקלי והוא היחיד מבין חברי הכנסת של הימין 
המדומה, היחיד שנשאר נאמן לעקרונותיו ולרצון 
בוחריו, לא הוא העריק, אתם חברי ימינה, אתם 

העריקים".
הדמוקרטיה?  שומרי  לעצמכם  קוראים  "אתם 
אתם כל כך מפחדים מדמוקרטיה שאתם מוכנים 
קוריאה,  צפון  נוסח  פשיסטיים  חוקים  לחוקק 
כמו  בדיוק  שלי,  המועמדות  נגד  ואיראן  סוריה 
שבמדינות אלו מסלקים מועמדים שמסכנים את 

השלטון.
"מבחינתכם ביקורת מהימין היא תמיד הסתה, 
אבל הסתה מהשמאל עם חבלי תלייה – זה תמיד 
חופש הביטוי. זה לא יעזור לכם. לא תשתיקו את 

מצביעי הימין ולא תשתיקו אותי!
יכולתי להתאתרג כמו כמה  "אינספור פעמים 
למחיאות  לזכות  כדי  יישובים  ולעקור  מקודמיי 
לא  שנים  יובל  חצי  במשך  באולפנים.  כפיים 
נכנעתי כי אני פועל בשמו של ציבור ענק המונה 
שנים  אלפי  בן  יומין  עתיק  עם  אזרחים,  מיליוני 

שרוצה לחיות בשלווה בארץ ישראל".
של  הכנסת  לחברי  נתניהו  פנה  נאומו  בסיום 
הדתית  והציונות  התורה  יהדות  ש"ס  הליכוד, 
ואמר: "אני אומר היום – אל תיפול רוחכם. זקפו 
קומתכם. אנהיג אתכם למאבק יומיומי בממשלת 
יקרה  זה  השם  ובעזרת  הזאת  המסוכנת  השמאל 

הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים".

12 שנה אחרי שנפרד מתפקיד יו"ר האופוזיציה, מצא את עצמו בנימין נתניהו נואם שוב כיושב ראש האופוזיציה החדש  שעה קלה לאחר השבעתה של הממשלה 
החדשה, עזב נתניהו את מקומו בשולחן הממשלה והתיישב על כסא יו"ר האופוזיציה עליו ישב עד אותו זמן רה"מ החליפי ושר החוץ יאיר לפיד

נתניהו מנסה להתרגל למציאות החדשה בתפקידו כיו"ר האופוזיציה 

ח"כ ינון אזולאי )ש"ס( ליו"ר הכנסת מיקי לוי: 

"מניעה מחבר כנסת לחוקק מהווה פגיעה מהותית 
ביסודות המבנה של המשטר הדמוקרטי"

מאת: חיים רייך

הכנסת  ליו"ר  שלישי  ביום  ששיגר  במכתב 
פרטיות  חוק  הצעות  לקדם  בדרישה  לוי  מיקי 
בישיבת  כי  פורסם  אזולאי: "אמש  כותב חה"כ 
הצעות  לקדם  שלא  החליטו  הקואליציה  ראשי 
להימנע  כדי  הקרוב,  בחודש  פרטיות  חוק 
הצעות  יהיו  שיקודם  מה  והטרלות.  ממלחמות 

ממשלתיות בלבד.
 75 סעיף  כי  כבודו  לידיעת  להביא  "אבקש 
)ה( לתקנון הכנסת קובע כי לפני הנחת הצעות 
צריכים  וסגניו  היו"ר  הכנסת,  שולחן  על  חוק 
לדון באישורן ולוודא שאינן שוללות את קיומה 

של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי או 
ידי  על  הבחינה  מטרת  במהותן.  גזעניות  שהן 
מנגנון  להיות  היא  והסגנים  הכנסת  ראש  יושב 
של בקרה וסינון, אשר יעביר להנחה על שולחן 
הכנסת את אותן הצעות של חברי הכנסת, אשר 

מסגרת של חוק תואמת אותן". 
"בחינה  אזולאי:  ח"כ  כותב  מכתבו  בהמשך 
עניינים  על  ובראשונה,  בראש  משתרעת,  זו 
של  מסגרת  תואמים  ניסוחיה  ואם  שבצורה. 
חוק. היושב ראש והסגנים מוסמכים גם לבחון 
אם  לבדוק,  עליהם  החוק.  הצעת  של  תכנה  את 
נורמטיבי  מסר  בה  שיש  נורמה,  קביעת  בה  יש 
ולא סיפורת עובדתית. כן רשאים הם לבחון את 
סגנונה של ההצעה, שתואמת היא דבר חקיקה, 

ושאין בה דיברי גידופין, בלע ועלבון. 
לסמכות  הדגמה  אלא  אינו  לעיל  "המתואר 
הבקרה והסינון של יושב ראש הכנסת והסגנים. 
אין הסמכות כוללת בחובה את הכוח שלא לאשר 
ביותר,  העזה  ולו  הסתייגות  בשל  חוק  הצעת 
יפים  ההצעה.  של  הפוליטי-חברתי  מהתוכן 
דבריו של כבוד השופט אהרון ברק בפס"ד בג"ץ 
"מניעה   – הכנסת  ראש  יושב  נ'  כהנא   84/742
עמוקה  "פגיעה  מהווה  לחוקק  כנסת  מחבר 
במרקם החיים הפרלמנטריים... ופגיעה מהותית 

ביסודות המבנה של המשטר הדמוקרטי".
"אי  אזולאי,  כותב  לעיל",  האמור  "לאור 
קידומן של הצעות חוק פרטיות רק בשל החשש 
מ"מלחמות" ו/או "הטרלות". אינן סיבה מספקת 

ביסודות  פגיעה  זו  מכך  יותר  ואף  לקדמן  שלא 
הם  וחברותיה,  חבריה  ישראל,  כנסת  המבנה. 
הרשות המחוקקת. לא ייתכן שהממשלה יכולה 
הכנסת  וחברות  שחברי  בעוד  חוקים  להניח 
מכיר את החשיבות של  כמוך  מי  מנועים מכך. 
חופש הפעולה של חברי הכנסת ואת חשיבותה 

של העבודה הפרלמנטרית".
"אני  אזולאי:  חה"כ  קורא  מכתבו  בסיום 
כבודה  ועל  המשמר  על  לעמוד  לכבודו  קורא 
להחלטות  להיגרר  ולא  המחוקקת  הרשות  של 
וכבודה  ממלכתיות  על  לשמור  אלא  פוליטיות 
של כנסת ישראל ולאפשר לחברי הכנסת לקיים 
הפרלמנטרית  וחובתם  הבסיסית  זכותם  את 

לקדם הצעות חוק".

"לא ייתכן שהממשלה יכולה להניח חוקים בעוד שחברי וחברות הכנסת מנועים מכך", כותב ח"כ אזולאי ליו"ר הכנסת בעקבות ההחלטה שלא לקדם הצע"ח פרטיות

נאומו האחרון של נתניהו כראש ממשלההישיבה הראשונה של ראשי האופוזיציה
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ביום שאחרי נתניהו

מאת: חיים רייך ומנדי קליין 
צילומים: נועם מושקוביץ ודני שם טוב - דוברות הכנסת, בנצי רובין - אתר סרוגים, אריה לייב 

אברמס, אריאל זנדברג, רענן כהן

לא  לרגע ההצבעה  עד  עד הרגע האחרון.  ומתוח  היה צמוד  זה 
היו בטוחים כיצד יצביע ח"כ סעיד אל-חרומי מרע"ם בשל הפינוי 
הצפוי בנגב, הקשור למשפחתו. גם ח"כ אלי אבידר היה על הכוונת 
ישראל  סיעתו  להחלטות  יותר  מחויב  אינו  שהוא  שהצהיר  לאחר 
ביתנו, לאחר שלא קיבל תפקיד ביצועי. בסופו של דבר ח"כ אבידר 
תמך בממשלה וח"כ חרומי נמנע, דבר שאיפשר לקואליציית בנט-

59 מתנגדים  60 תומכים אל מול  לפיד לזכות ברוב של קול אחד, 
זוכה  שלא  ממשלה  בישראל  מושבעת  הראשונה  בפעם   .1 ונמנע 

לרוב של 61 חברי כנסת.
שבו  הדיון  את  פתח  בנט  נפתלי  ח"כ  המיועד  הממשלה  ראש 
התבקשה הכנסת להביע אמון בממשלה בראשותו, במסגרתו הציג 
את ממשלתו, את קווי היסוד שלה, הרכבה וחלוקת התפקידים בה.

לשאת  בנט  לח"כ  כנסת  חברי  אפשרו  לא  ארוכות  דקות  במשך 
היו"ר  ע"י  האולם  מן  הוצאו  וחלקם  נאומו  את  וקטעו  דבריו  את 
יריב לוין. לאורך נאומו נשמעו שוב ושוב קריאות ביניים שקטעו 
ואמר: "כגובה הצעקות, כך חוסר  נאומו. בנט הגיב לקריאות  את 

המשילות שלכם".
"תודה לך בנימין נתניהו על שירות ארוך שנים ועתיר הישגים", 
אמר רה"מ הנכנס נפתלי בנט. "כראש הממשלה פעלת לאורך שנים 

רבות, לביצור עוצמתה המדינית, הביטחונית והכלכלית של ישראל. 
זו היא שעה מיוחדת, שעה שבה נטל הנהגת העם והמדינה עובר 
כמו במרוץ שליחים לדור הבא. לכל דור יש את האתגרים שלו, וכל 
דור מחלץ מתוכו את המנהיגים שיוכלו להם. האתגרים החיצוניים 
שעומדים מולנו גדולים: פרויקט הגרעין האיראני שהתקדם לעבר 
ישראל  נקודה מכרעת, המלחמה המתמשכת בטרור, תדמיתה של 
בעולם והיחס הלא הוגן שהיא מקבלת במוסדות הבינלאומיים, כל 

אלה משימות גדולות ומורכבות".
עוד אמר רה"מ הנכנס: "בעת הזו, אנחנו ניצבים גם בפני אתגר 
אלה  בדקות  ביטוי  לידי  שבא  כפי  בעם,  המתמשך  הקרע  פנימי. 
ממש, הקרע הזה שהלך ופרם את החוטים שמחזיקים אותנו יחד, 
למערבולת של  השנייה,  אחרי  בחירות אחת  אותנו, מערכת  הטיל 
שנאה וריב-אחים. הקטטות הללו, בין האנשים שאמורים היו לנהל 
את המדינה, הביאו לשיתוקה, בדיוק כמו בדקות אלה. וכך, ישראל 

הפסיקה להיות מנוהלת".
יוצאת  המחלוקת  שבהן  היהודית  בהיסטוריה  נקודות  "יש 
משליטה", הוסיף בנט, "שהיא כבר לא לשם שמיים, שהיא מאיימת 
עלינו, ועל כל מה שבנינו בדם ובעמל. פעמיים בהיסטוריה שלנו 
לא  ההוא  הדור  מנהיגי  כי  בדיוק  שלנו  הלאומי  הבית  את  איבדנו 
השכילו לשבת זה עם זה ולהתפשר, כן גם עם אנשים אחרים. מרוב 
הצדק הם שרפו את ביתנו עלינו. אני גאה ביכולת לשבת יחד ביחד 
לקחנו  המכריע,  ברגע  הפעם,  שונות.  מאוד  דעות  עם  אנשים  עם 
אחריות. הכי קל להמשיך לפי התכנית שתכננתם לנו, עוד בחירות 

חמישיות שישיות ועשיריות".
לפיד,  יאיר  המיועד,  החוץ  לידידי, שר  כאן  להודות  רוצה  "אני 
לא  ובלעדיו  וסבלנות,  פוליטית  נדיבות  לאומית,  אחריות  שגילה 
היינו כאן היום", הדגיש בנט. "לאזרחי ישראל אני אומר, זהו רגע 

פוליטי רגיש. אני קורא לכולם משני הצדדים לגלות איפוק".
המפלגות  ראשי  "אמנם  החרדי:  לציבור  בנט  התייחס  בהמשך 
החרדיות בחרו שלא להצטרף לקואליציה, אבל זה לא אומר שאתם, 
אתכם.  נייצג  אנחנו  אתכם,  אייצג  אני  מיוצגים  לא  עצמו,  הציבור 
הממשלה החדשה תכבד את לומדי התורה, ובמקביל תפעל לשחרר 
ובחברה  בתעסוקה  להשתלב  החרדי  מהציבור  שמנעו  חסמים 
בישראל. נטפל בבעיות עומק שמנציחות קשיים בחברה החרדית, 

בראשן מצוקת הדיור".
בנושא המדיני אמר רה"מ נפתלי בנט: "ממשלת ישראל בראשותי 
תפעל לביסוס ולהרחבת הסכמי השלום עם מדינות ערב, ולהגברת 
שיתוף הפעולה הכלכלי, היזמי, והתרבותי, ולהעמקת הקשר הבלתי 
אמצעי בין העמים באזור, דוגמת הקשר בין אזרחי ישראל לאזרחי 
ארצות  לנשיא  כולנו  בשם  להודות  רוצה  אני  האמירויות.  איחוד 
הברית, ג'ו ביידן, על עמידתו הנחושה לצד ישראל במהלך מבצע 
ישראל.  לביטחון  ארוכת-השנים  מחויבותו  ועל  החומות"  "שומר 
ידידתנו  הברית,  ארצות  של  תמיכתה  את  מאוד  מעריכים  אנחנו 
החשובה ביותר. הממשלה שלנו תעשה מאמץ להעמיק ולטפח את 
היחסים עם ידידינו בשתי המפלגות. אם יהיו מחלוקות, ננהל אותן 

מתוך אמון בסיסי וכבוד הדדי".

עד לרגע האחרון עוד קיוו בגוש נתניהו 
למצוא ח"כ אחד שיערוק  אחרי 

שניר אורבך הודיע שיתמוך בהקמת 
הממשלה, הפוקוס עבר ביום ההשבעה 
לח"כ סעיד אל-חרומי שהסתייג מחלק 

מההבנות על האכיפה וההסדרה של 
הבנייה הלא חוקית בנגב. בהמשך 

הפוקוס עבר לח"כ אלי אבידר מישראל 
ביתנו שהודיע כי אינו מחויב להחלטות 

סיעת ישראל ביתנו  בסופו של יום 
פוליטי מתוח, ההצבעה עברה על חודו 

של קול ברוב של 60 תומכים מול 50 
מתנגדים  החל מיום ראשון בערב, 

עידן נפתלי בנט כראש ממשלת ישראל 
החל באופן רשמי

ברוב דחוק של 60 בעד, 59 נגד ונמנע 1 - ממשלת בנט-לפיד יצאה לדרך

ראש הממשלה נפתלי בנט ליד רכב השרד

ראש הממשלה החלופי ושר החוץ יאיר לפיד שר הביטחון בני גנץ שר האוצר אביגדור ליברמן
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המהומה במליאה בעת נאומו של בנט

העברת השרביט. יריב לוין עם יו"ר הכנסת החדש מיקי לוי

ישיבת הממשלה הראשונה לאחר השבעתה

נתניהו עם פמלייתו כיו"ר האופוזיציה 

שר המשפטים גדעון סער במסדרונות הכנסת

שולחן הממשלה החדש. בנט, לפיד וגנץ

בממשלה החדשה נערכים לבליץ 
חקיקה: גיוס, גיור וכשרות

מאת: חיים רייך 

דת  בנושאי  חקיקה  של  למבול  נערכים  החרדיות  במפלגות 
השבוע  שהוקמה  החדה  בממשלה  הקרובים.  בחודשים  ומדינה 
לאחר  הקרובים,  בחודשיים  הגיוס  חוק  את  לקדם  מתכוונים 
שהחוק נדחה פעם אחר פעם בעקבות סבבי הבחירות בשנתיים 

האחרונות.
נדמה  ינסו לסכל את העברת החוק, אולם  במפלגות החרדית 
שבהרכב האופוזיציה הנוכחי המונה 53 חברי כנסת, יהיה קשה 
עד בלתי אפשרי למנוע את העברת החוק. גם הרפורמה בכשרות 
ולפיה לא רק הרבנות הראשית תוכל להעניק כשרות למפעלים 
שעשוי  נוסף  חוק  הקרובים.  בחודשים  לעבור  צפויה  ומסעדות, 
לעבור עוסק בנושא הגיור ולפיו כל רב עיר יוכל לגייר ולא רק 

רבה משום  סערה  לעורר  צפויה  זו  חוק  הצעת  לגיור.  הדין  בתי 
שהיא עשויה לפגוע בטהרת הייחוס, ולא מן הנמנע שאם יעבור 

החוק, יורו גדולי ישראל להתחיל ברישום ספרי יוחסין.
חוק נוסף הוא תיקון לחוק הדיינים, שצפוי לבוא להצבעה תוך 
30 יום. החוק המוצע יקבע כי נדרש שוויון מלא בין חברי הוועדה 
למינוי דיינים בין גברים לנשים, זאת בנוסף לסיכום כי כל חברי 
הוועדה באופן תקדימי יהיו חברי הקואליציה. בקואליציה כבר 
חושבים לטווח הארוך ונערכים לקראת בחירת הרבנים הראשיים 
הימים  ב-90  שכבר  היא  כשהמטרה  כשנתיים,  בעוד  לישראל 
על  הראשית,  לרבנות  הבוחר  הגוף  פורום  את  לשנות  הקרובים 

מנת לאפשר לבחור רב ראשי לישראל מהציונות הדתית.
בנוסף, מתכוונת הקואליציה להעביר חוק ולפיו כדי להתפצל 
חברי  ארבעה  כל  אלא  סיעה,  בשליש  צורך  אין  קיימת  מסיעה 
כנסת יוכלו לפרוש ולהקים סיעה עצמאית בכנסת הנוכחית, מבלי 

שהדבר ישלול מהם את הזכות להתמודד ברשימה אחרת לכנסת. 
שיוכלו  הליכוד  מסיעת  עריקים  לאפשר  הוא  זה  בחוק  המטרה 
נוסף  לפרוש, להקים סיעה עצמאית ולהצטרף לקואליציה. חוק 
עוסק בהגבלת כהונת ראש הממשלה וכן צינון למי שכיהן כראש 
להיבחר  יוכל  שלא  קדנציות,  שתי  או  שנים   8 במשך  ממשלה 

לכנסת.
בליכוד כינו את הצעת החוק המחייבת צינון כהצעת חוק נוסח 
אירן. בימינה טענו תחילה שההצעה הייתה רק בטיוטות, אולם 
המדוברת  החוק  הצעת  הסופיים,  הקואליציוניים  בהסכמים  גם 
יום ההצעה אמורה לעלות על שולחן הכנסת.   30 קיימת. בעוד 
שינויים  בה  שיחולו  או  הנוכחית  במתכונתה  תישאר  היא  האם 
תעבור,  ההצעה  שאם  להניח  סביר  יגידו.  ימים  האחרון?  ברגע 
ולהיבחר  לבחור  שהזכות  משם  בג"צ,  בהתנגדות  תתקל  היא 

מוקנית לכל אזרח בישראל.

במפלגות החרדיות נכנסים לכוננות: הממשלה החדשה מתכוונת לבליץ של חקיקת חוקים בנושאי דת ומדינה  על הפרק: חקיקת חוק הגיוס תוך 
חודשיים, רפורמה בכשרות, רפורמה בגיור שתאפשר לכל רב עיר לגייר וחוקים נוספים שעשויים לפגוע בסטטוס קוו
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בשעות הערב של יום ראשון, אחרי שתים עשרה 
הכהונה  בתום  חודשים,  שלושה  וכמעט  שנה 
ומהארוכות  ישראל  בתולדות  הארוכה  הרצופה 
מנהיג  של  המערבי  בעולם  פעם  אי  שנרשמו 
מדינה, נפרד ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו 
מתפקידו ופינה את כיסאו במרכז שולחן הממשלה 
– רק כדי להתיישב מיד בשורה השנייה, על כיסאו 
לחזור  מתכנן  הוא  משם  האופוזיציה,  ראש  של 

במהרה לעמדה המקורית.
במונחים ישראליים מדובר בשבר טקטוני, אירוע 
שיש מי שחשבו שכבר לא יקרה אי פעם. ילדי בר 
מבחינתם  אחרת,  מציאות  מכירים  אינם  מצווה 
נתניהו הוא ראש הממשלה הנצחי של מדינת ישראל 
לך  לפעם.  מפעם  משתנות  ברקע  הדמויות  ורק 
תסביר להם שעד לא מזמן התחלפו פה ברק, שרון 
נהוג להחליף  בו  ואולמרט בקצב 

מסכות קורונה חד פעמיות.
באופן סמלי משהו, יממה לאחר 
מכן הוסרו המסכות ובוטלו כמעט 
כל מגבלות הקורונה שעוד נותרו. 
מעמדת  נפרד  נתניהו  למעשה, 
הפיקוד של מדינת ישראל - דקה 
אחרי שסיים לחלץ אותה ממשבר 
הקורונה, הבריאותי והכלכלי. על 
בלתי  הישגים  להוסיף  יש  אלה 
נתפסים שנרשמו בתקופת כהונתו 
המרכזיים  הנושאים  בשלושת   –
מעמד  נמדד:  ממשלה  ראש  בהם 

בינלאומי, ביטחון אישי וכלכלה.
מדינה  היינו  שנים  תריסר  לפני 
הצבעה  מכל  מצורעת שהתלהבה 
מיקרונזיה  של  באו"ם  חיובית 
עסקו  המדינה  מנהיגי  ושות'. 
בעיקר בקרבות בלימה של יוזמות 
השפלת  שעיקרן  בינלאומיות 
טרור  מדינת  והקמת  ישראל 
כעת, הפכנו למעצמה  פלסטינית. 
יחסים  מערכת  עם  בינלאומית, 
המערבי  העולם  ברוב  יציבה 
של  וקרוב  חם  אישי  קשר  עם  מדיני,  לחץ  ואפס 
ראש הממשלה לשעבר למנהיגי מדינות ענק כהודו, 
רוסיה וברזיל, ועם הסכמי שלום היסטוריים מסודאן 

ומרוקו ועד בחריין.
על הביטחון האישי ועל הכלכלה מיותר להכביר 
נתונים. די אם נציין שבשני התחומים, היה העשור 
אחד  כל  וכמעט  ישראל  בתולדות  הטוב  האחרון 
ואחד מרגיש זאת על בשרו ובכיסו. הפסקנו ללכת 
ברחובות ולסובב את הראש מתוך אינסטינקט כדי 
המאבטחים  בסביבה,  חשוד  פרצוף  שאין  לוודא 
השכר  והמסעדות,  הקניות  מרכזי  משערי  נעלמו 
שיכולים  בישראלים  גדוש  ונתב"ג  נסק  הממוצע 
להרשות לעצמם נופש מפנק בחו"ל )טרם הקורונה, 

כמובן( כפי שלא היה מעולם.

נכון, דמגוגי במקצת לייחס כל הישג כזה באופן 
נכון  זה  שאין  כשם  בדיוק  הממשלה,  לראש  אישי 
לייחס לו כל כשל או תקרית שלילית. עדיין, ראש 
ממשלה הוא האיש שנושא באחריות, לטוב ולמוטב, 
ובשלושת התחומים הללו יש לו גם השפעה ניכרת, 
שליטה  בינלאומיים,  אישיים  יחסים  באמצעות 
החלטות  וקבלת  ובהתנהלותם  הביטחון  בגורמי 

בסוגיות של מיסוי וכלכלה.
מוקדם  נתניהו,  את  להספיד  תמהרו  אל  אבל 
מתכוון  לא  האופוזיציה  ראש  כהונתו.  את  לסכם 
סיעות  בישיבת  שהשתתף  ומי  מקום,  לשום  ללכת 
האופוזיציה שהתכנסה בצהרי שני בכנסת - הרגיש 
את ריח הקרב באוויר. נתניהו לא יפרוש לדיג בחופי 
קיסריה כל עוד כוחו במותניו, הוא מתכוון להילחם 
טרם  )אותו  בבלפור  הרשמי  למעון  לחזור  וגם 

פינה...(. ויהי מה.

ליכוד ופיצול
אסטרטגיה  לבנות  נתניהו  יצטרך  לחזור,  כדי 
משליפות  להימנע  ולהשתדל  היטב,  מתוכננת 
האחרונות,  בשנים  אחת  לא  שנהג  כפי  מהמותן, 
בפרט בסוגיות של פוליטיקה מקומית. תחילה, עליו 
לדכא באלגנטיות את המרד המרומז של כמה מבכירי 
הליכוד. בין השאר, מוזכרים בעיקר שמותיהם של 
חברי הכנסת יולי אדלשטיין, ישראל כץ וניר ברקת, 
כמי שמעוניינים לבצע 'ירושה מחיים'. מיותר לציין 
ששלושתם מכחישים נמרצות, לא חכם לתקוף את 

המנהיג בליכוד, גם בשעה שהוא מדמם.
ליכוד  בכירי  עם  אחת  לא  נכווה  שכבר  נתניהו, 
כחלון,  משה  עם  האחרונות  בשנים  כולל  בדימוס, 
בוגי יעלון, זאב אלקין וגדעון סער, ינסה ללכת בין 

וללכת  בהם  להתחשב  מחד,  הטיפות. 
בהיבטים  לקראתם 
למשל  כמו  מסוימים, 
הפריימריז  דחיית 
במעט,  הפנימיים 
להשאיר  לא  ומאידך, 
או  לספק  מקום 
חולשה  של  לתחושה 
אמיתית  והזדמנות 

להדיח אותו.
הרגיש  היעד 
של  הותרתם  הוא 
תחת  בכירים  אותם 
הליכוד,  של  המטריה 
מוחלטת  בנאמנות 
האופוזיציוני  למאבק 
האישית  ולמנהיגותו 
כך  לצורך  נתניהו.  של 
הממשלה  ראש  יידרש 
את  להפעיל  לשעבר 

עכשיו,  אולי  הטובים,  הימים  בסגנון  קסמיו  מיטב 
להתמודד  יוכל  המדינה,  ניהול  מעול  פנוי  כשהוא 

בהצלחה עם המשימה.
השורות  וליכוד  מחדש  הליכוד  כיבוש  אבל 
השני  בשלב  והכרחי,  ראשון  צעד  רק  הוא  הפנימי 
החדשה  הממשלה  את  לאתגר  נתניהו  יידרש 
ולהצליח לפרק אותה. המתנה של ארבע ורבע שנים 
הישראלית  הפוליטיקה  במונחי  בחשבון,  באה  לא 
על  לשמור  והסיכוי  עצמו,  בחזקת  בנצח  מדובר 
ועל  שבשדות  העם  בקרב  גבוהה  פופולאריות 
כל  לאורך  ימין-חרדים  גוש  של  מוחלטת  הובלה 

התקופה - לא קיים.
קול,  של  חודו  על  קמה  שהממשלה  העובדה 
חשוב  במקצת.  מטעה  מתנגדים,  ו-59  תומכים   60
לזכור שחמישים ותשעה המתנגדים כוללים גם את 
ששת חברי הכנסת של המשותפת, שטרחו להמתין 
ורק  במליאה,  השמות  הקראת  של  השני  לסיבוב 
התומכים  מספר  את  השיגה  שהממשלה  משנוכחו 
השפתיים  מן  התנגדות  והביעו  נכנסו  המיוחל, 
על  לסמוך  שניתן  בטוח  לא  פקודה,  ביום  ולחוץ. 

תמיכתם בהפלת הממשלה.
גוש הברזל של הימין-חרדים, כולל קולו האמיץ 
של ח"כ עמיחי שיקלי, מונה חמישים ושלושה חברי 
משלושה:  אחד  תדרוש  הממשלה  הפלת  כנסת. 
ברוב  די  כך  )ולשם  הכנסת  לפיזור  חוק  העברת 
רגיל(, הצעת אי אמון קונסטרוקטיבית )כלומר כזו 
שמצורפת אליה הצעה מסודרת לממשלה חלופית 
בראשות נתניהו, כבר בכנסת הנוכחית( או הכשלת 

העברת תקציב המדינה.
מכל האפשרויות, הריאלית והקרובה ביותר היא 
צריכה  ה'שינוי'  ממשלת  הנייר,  על  האחרונה.  זו 
להעביר תקציב בתוך תשעים יום מהשבעתה. הנחת 
דו  תקציב  להעביר  תנסה  שהממשלה  היא  המוצא 

תם ולא נשלם

במונחים ישראליים מדובר 
בשבר טקטוני, אירוע שיש מי 
שחשבו שכבר לא יקרה אי פעם. 
ילדי בר מצווה אינם מכירים 
מציאות אחרת, מבחינתם 
נתניהו הוא ראש הממשלה 
הנצחי של מדינת ישראל ורק 
הדמויות ברקע משתנות מפעם 
לפעם. לך תסביר להם שעד לא 
מזמן התחלפו פה ברק, שרון 
ואולמרט בקצב בו נהוג להחליף 
מסכות קורונה חד פעמיות

על סדר היום

בלי גשר 
לחרדים, ראש 
הממשלה 
נפתלי בנט

אבי גרינצייג
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שנתי, כדי לחסוך לעצמה כאב ראש חוזר בעוד שנה. 
הנחת מוצא נוספת היא שהממשלה תתקשה לייצר 
האחרונה  הממשלה  שעשתה  )כפי  הארכה  לעצמה 
במסגרת 'פשרת האוזר'( משום שאין מדובר במצב 
חירום ומשום שהדבר – בסבירות גבוהה – לא יכול 

לצלוח את מבחן בג"ץ.
לגייס  יותר  קל  לתקציב,  התנגדות  על  כשמדובר 
לפיד  אם  שגם  משום  המשותפת,  הרשימה  את 
טיבי  לאחמד  התופינים  מיטב  את  יבטיחו  ושות' 
ואיימן עודה, שני האחרונים מבינים היטב שבדעת 
הקהל הערבית יירשם מנסור עבאס כמי שהביא את 
ינוח בחיקו, הם  התקציבים המפנקים. אם הקרדיט 
בבית  המשותפת  הרשימה  על  קדיש  לומר  יכולים 

הכנסת השרוף בלוד, מנדטים הם כבר לא יקבלו.
מכאן, כל שיידרש הוא גיוס של ח"כ אחד נוסף. 
שלושת החודשים הקרובים יעמדו בסימן של לחץ 
ניצול  וסמויים,  גלויים  ערוצים  הפעלת  מאסיבי, 
חולשות וסכסוכים, והכל במטרה אחת – למצוא את 
רצוי אפילו  אותה אצבע מתוך שורות הקואליציה, 

שתיים, שתונף נגד התקציב ותפיל את הממשלה. 
שני שמות כבר עלו בימים האחרונים – שמו של 
על  בהצבעה  שנמנע  מרע"מ  אלחרומי  סעיד  ח"כ 
הבתים  הריסת  על  זעמו  בעקבות  הממשלה  אישור 
בנגב )ולפי השמועה, גם ביתו הוא מצוי תחת איומי 
שספג  מהזלזול  שנפגע  אבידר,  אלי  וח"כ  הריסה(, 
בעת  ליברמן,  איווט  האוצר  שר  מפלגתו,  מיו"ר 
עליו  דילג  האחרון  כשזה  הפנימית,  השלל  חלוקת 
במורד  יותר  בכירים  תפקידים  והעניק  באלגנטיות 

רשימת 'ישראל ביתנו'.
שמות  וירדו  יעלו  לכנסת,  יגיע  שהתקציב  עד 
חדשה  ותקווה  ימינה  של  הכנסת  חברי  נוספים. 
טלפוניים  שכנוע  מסעות  הבית,  מול  הפגנות  יחוו 
הכל  מפתות,  והצעות  אישיות  הבטחות  ורבניים, 
בתקווה להשיג את אותה אצבע מכרעת שתפיל את 
כמה  של  האופוזיציה  בשורות  נוכחותם  הממשלה. 
מהפוליטיקאים המשופשפים ביותר בישראל, כולל 
כל  מיצוי  את  להבטיח  תסייע  וגפני,  דרעי  הצמד 

תרגיל, שפן או קלף שקיים בספר, וגם כאלה שלא.

שורפים את הגשרים
במפלגות החרדיות מלאים זעם על בנט וחבריו. 
בוגדנות,  של  במונחים  מדברים  המפלגות  ראשי 
כל  של  מוחלטת  חיסול  ומכירת  בגב  סכין  תקיעת 
הערכים. הם לא קונים את האמירות החוזרות ונשנות 

של ראש הממשלה הטרי, על כך שיטיל וטו על כל 
והעיוור  הפיסח  במשל  כמו  דתית.  אנטי  חקיקה 
לגניבת  מאחריות  להתנער  השניים  ניסו  בו  הידוע, 
והולקו  זה  על  זה  שהורכבו  עד  מהפרדס,  הפירות 
יחד, כך גם כאן. הנציגים החרדים משוכנעים שכל 
נגע ותקלה שתבוא להם על ידי ליברמן, מיכאלי או 
כתפיו  בבנט, שעל  גם  תלוי  קולר האשמה   – לפיד 

הורכבה ממשלת השטנה.
בשיחות סגורות, מעריכים דרעי, ליצמן וגפני כי 
סער  לטענתם,  בהקדם.  מעצמה  תתפורר  הממשלה 
שהיו  משום  רק  מלכתחילה  למהלך  הלכו  ובנט 
משוכנעים שגם הסיעות החרדיות תצטרפנה אליהם 
שפתיים  מס  תשלום  אחרי  היותר  לכל  בהמשך, 
באופוזיציה.  שלושה  חודשיים  בדמות  לנתניהו 
הם  בו  כך  כל  רגיש  למצב  נכנסים  היו  לא  אחרת, 

אחוזים בגרונם על ידי כל חבר כנסת בודד ברע"מ.
האמירות הבוטות הפומביות של ראשי המפלגות 
הזו,  למטרה  בדיוק  השאר  בין  נועדו  החרדיות, 
מצטרף  לא  אתה  לחלוטין.  הרעיון  את  לשלול 
אותו  כינית  אתמול  שאך  מישהו  של  לקואליציה 
המסר  הכיפה".  את  “להוריד  לו  וקראת  רפורמי 
שעובר בכל הערוצים הוא פשוט וקשיח – לא יהיה 
שום גלגל הצלה של ש"ס ויהדות התורה לממשלה 
ולא  מבחוץ  תמיכה  לא  כאילו,  ולא  בערך  לא  כזו, 
שימור  ולא  תקציבים  על  מכר  סחר  לא  הימנעות, 
מבטיחות  החרדיות  הסיעות  מהתפקידים.  חלק 

לייצר אופוזיציה על מלא.
זמן  לאורך  קיום  של  היתכנות  אין  להערכתם, 
שונות,  מפלגות  שמונה  של  טלאים  לממשלת 
על  לחפות  שאמורה  שמיכה  תחת  יחד  שנדחסו 
ובין  ומר"צ  רע"מ  בין  האידיאולוגיים  ההבדלים 
תצוץ  במאוחר  או  במוקדם  חדשה.  ותקווה  ימינה 
את  שתחולל  רגישה  משפטית  או  ביטחונית  סוגיה 
המשבר המיוחל בממשלה. די במצעד דגלים אחד 
שיצא מפרופורציה, כדי להבעיר את המזרח התיכון 
ולהעלות בעשן את חלומות הדו קיום. כשזה יקרה, 
רמה  תרועה  בקול  לבוחר  ללכת  מתכוונים  הם 
כולו  שהימין  בתקווה  בתמיכתו,  מחדש  ולזכות 

יתגייס הפעם להציל את המולדת.
להישאר  אם  תחילה  שהתלבט  לדרעי,  בניגוד 
'התנדבות  במסגרת  מקומו  את  לפנות  או  בכנסת 
מי  במים.  כדג  באופוזיציה  מרגיש  גפני  נורבגית', 
שראה אותו בשבוע האחרון גילה גפני חדש, כאילו 
שבילה  האחרונה  בפעם  בעשור.  צעיר  נהיה  האיש 
באופוזיציה, ב-2015, הוא רשם ניצחון טקטי בזירת 
ועדת הכספים כשטרפד לשר האוצר דאז ח"כ יאיר 

והוסיף  המפורסמת  אפס'  'מע"מ  יוזמת  את  לפיד 
כשמידע  למפלגה,  חבריו  בסיוע  אסטרטגי  ניצחון 
את  הוביל  פוטש,  ניסיונות  על  לנתניהו  שהדליפו 

האחרון לפטר את לבני ולפיד וללכת לבחירות.
אליהו  ח"כ  סיעתו  חבר  ישלם  זמני  באופן  נכון, 
בפתח  קצרה  למנוחה  כשישוב  המחיר,  את  ברוכי 
תקווה – יחד עם ח"כ יעקב טסלר מאגודת ישראל 
וח"כ יוסי טייב מש"ס – אבל אם התוצאה תשחזר 
את עצמה, ותקום כאן בסופו של דבר ממשלת ימין 
יציבה לקדנציה כמעט מלאה, יצא הפסדם בשכרם.

יריב מנומס
שעה קלה לפני ההצבעה על אישור 
הממשלה, בחרה מליאת הכנסת יו"ר 
לוין,  יריב  ח"כ  הפורש,  היו"ר  חדש. 
בחירת  של  כזה  בהליך  גם  הקפיד 
מחליפו, לשמור על נימוסים בריטיים 
שני  אלגנטית.  אצילות  ועל  קפדניים 
מחד,  לתפקיד:  התייצבו  מועמדים 
מועמד הממשלה החדשה, ח"כ מיקי 
לוי מ'יש עתיד', מאידך, מועמד הרגע 
מרגי  יעקב  ח"כ  הימין,  של  האחרון 

מש"ס.
הייתה  כמועמד  במרגי  הבחירה 
לייצר  האחרון  הרגע  של  ניסיון 
שהרשימה  בתקווה  הפתעה. 
מתמרד  ח"כ  גם  ואולי  המשותפת 
יעדיפו  השינוי'  ב'גוש  אחר  או  כזה 
לוי  פני  על  והחביב  הוותיק  מרגי  את 
לא  מכוון  בכוונת  והקולני.  הרגזן 
כדי  הן  הליכוד,  מטעם  מועמד  הוצב 
בין  בפומבי את המשך הברית  לשדר 
ובין המפלגות החרדיות, והן  הליכוד 

סדין  בוודאות  מהווה  היה  ליכודי  שמועמד  משום 
אדום עבור חברי המשותפת.

ההצבעה  צלח.  לא  שיהיה,  ככל  נאה  התרגיל, 
הסתיימה בלי הפתעות של ממש. טיבי וחבריו תמכו 
שידעו  משום  אולי   - החדשה  הממשלה  במועמד 
תסכן  ולא  החדשות  לשולי  תידחק  הזו  שההצבעה 
ביד  יד  כמי שעובדים  ושות'  בנט  תדמיתם של  את 
עם נציגי הרשימה המשותפת. ח"כ מיקי לוי ירש את 
מקומו של לוין עם הפטיש על הדוכן, ובתקווה, גם 
קצת מהנימוסים וההליכות שאפיינו את יו"ר הכנסת 

לשעבר.
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בשיחות סגורות, מעריכים דרעי, 
ליצמן וגפני כי הממשלה תתפורר 

מעצמה בהקדם. לטענתם, סער 
ובנט הלכו למהלך מלכתחילה 

רק משום שהיו משוכנעים שגם 
הסיעות החרדיות תצטרפנה 

אליהם בהמשך, לכל היותר 
אחרי תשלום מס שפתיים 

לנתניהו בדמות חודשיים שלושה 
באופוזיציה. אחרת, לא היו 

נכנסים למצב רגיש כל כך בו הם 
אחוזים בגרונם על ידי כל חבר 

כנסת בודד ברע"מ
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100 שנות רבנות

 מאת: יוסף טולידנו
צילומים: יעקב כהן 

רביעי  ביום  קיימה  רושם  ורב  מכובד  באירוע 
האחרון ישיבת מועצת הרבנות, לציון 100 שנה 
בהשתתפות  לישראל  הראשית  הרבנות  להקמת 
המדינה  נשיא  לישראל,  הראשיים  הרבנים 

הנבחר, רבנים, דיינים שרים ואנשי ציבור.
לרגל ציון מאה שנים להקמת הרבנות הראשית 
מועצת  של  חגיגית  ישיבה  התקיימה  לישראל, 
בהשתתפות  המערבי  בכותל  הראשית  הרבנות 
הרבנים הראשיים לישראל, חברי מועצת הרבנות 
הראשית, דייני בית הדין הגדול, אבות בית הדין 
ובהשתתפות  ציבור  ואנשי  שרים  הארץ  מרחבי 
נכדו  הרצוג  )בוז'י(  יצחק  הנבחר  המדינה  נשיא 
יצחק  הרב  ישראל  למדינת  הראשי  הרב  של 

הרצוג.
מועצת  נשיא  פתח  המיוחדת  הישיבה  את 
רבי  הגאון  לציון  הראשון  הראשית  הרבנות 
יצחק יוסף שליט"א ואמר: "חובה עלינו להודות 
להשם על כך שאנו מציינים מאה שנים לרבנות 
הראשית לישראל, שתפקידה לשמור על מסורת 
התורה, בשנת תרפ"א שהוקמה הרבנות הראשית 
מהנציב  אישור  לקבל  ונאלצנו  אורחים  היינו 
כל  משלנו,  מדינה  לנו  יש  שהיום  הרי  הבריטי, 
הגויים והשלטונות חלפו והרבנות הראשית עדיין 
מוסד  מתכונת.  באותה  בדיוק  ופועלת  עומדת 
ההוראה  את  להמשיך  נועד  הראשית  הרבנות 

בישראל עוד מימי משה רבינו.
שנה  מאה  מציינים  שאנו  עכשיו  "דווקא 

לרבנות, זה הזמן להביט אל הדורות של הרבנים 
להם  ולומר  הדורות  כל  במשך  שהיו  הראשים 
לימדתם  אשר  הדרך  מן  מאומה  נשנה  "לא 
והנחתם אותנו כל ימיכם", מול כל אותם גופים 
ברבנות  רפורמות  ולחולל  לשנות  שמנסים 
הראשית אנו חייבים להתאגד ולהיזכר במורשת 
המפוארת ולהישבע אמונים אל כל אותן הדורות 
על  מוחלפת",  תהיה  לא  התורה  "זאת  ולומר 
הוא  הרב  של  תפקידו  כי  לזכור  והרבנות  הרב 
להשתמש בכוחא דהיתרא ככל הניתן אך יחד עם 
זאת לא להקל ולא לשנות בשום פנים מההלכה 

ומהדרך המסורה לנו".
בית הדין הגדול  ונשיא  לישראל  הרב הראשי 
הגאון רבי דוד לאו שליט"א אמר: "אנו מציינים 
לרבנות  שנה  מאה  מונים  בה  מיוחדת  שנה 
בארץ  הראשון  הראשי  הרב  לישראל.  הראשית 
כי  כתב  קוק  הכהן  יצחק  אברהם  הרב  ישראל, 
חייבת לעמוד  פוליטית, הרבנות  א  היא  הרבנות 
תחומי  בכל  הארץ  אזרחי  כלל  על  ולהשפיע 
רבנות  אחד  עם  הקדושה.  התורה  פי  על  החיים 
אחת. יכולות להיות דעות שונות אבל מי שרואים 
הרבנות  זאת  האומה  לכלל  ישראלי  כלל  מבט 
נסחפת  ולא  אמיתית  תמונה  שרואה  הראשית 
אחרי שום כתבה או סחף כזה או אחר אלא רק 

התורה הקדושה בנועם וסבר פנים".
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הגאון 
הרב שמואל רבינוביץ: "לעמוד כאן היום ולציין 
ראתה  עין  אשרי  הראשית.  לרבנות  שנים   100
מלחמת  את  נלחמה  הראשית  הרבנות  אלה.  כל 
הכותל  להגנת  בפרעותיו  ירושלים  היישוב 
רבות.  משפחות  לירושלים  והעלתה  המערבי 

12 מיליון מבקריו בשנה  בשם עם ישראל כולו, 
הראשית  לרבנות  מודה  אני  הקורונה,  שלפני 
לדורותיה על שמירה על קדושת הכותל המערבי. 
לשרשרת  החיבור  נקודת  הוא  המערבי  הכותל 

הדורות של כל יהודי באשר הוא".
הרצוג,  בוז'י  יצחק  מר  הנבחר  המדינה  נשיא 
הראשי  הרב  של  ונכדו  היהודית  הסוכנות  יו"ר 
הראשון למדינת ישראל הגאון רבי יצחק הרצוג 
שנושא  "כמי  אמר:  בישיבה  שהשתתף  זצוק"ל 
את שמו של הרב הראשי הראשון למדינת ישראל 
שנה   100 לציון  בישיבה  להשתתף  מתרגש  אני 
חודש  ראש  ערב  נמצאים  אנו  הראשית.  לרבנות 
ואת  בתמוז  י"ז  יום  את  נציין  שבמהלכו  תמוז 
בין המצרים הנמשכת עד לתשעה באב,  תקופת 
יום חורבן בית המקדש שנחרב בגלל שנאת חינם. 
של  דבריו  את  לציין  חשוב  אלו  בימים  במיוחד 
הרב אברהם יצחק הכהן קוק שיסד את הרבנות 
נחרבה  "אם  כשאמר:  שנים   100 לפני  הראשית 
אהבת  בגלל  ונבנה  נשוב  חינם,  שנאת  בגלל 
ולמנהיגות  בישראל  הראשית  לרבנות  חינם". 
בימים  ודווקא  קריטי  תפקיד  בראשה  הרוחנית 
ישנן  כאשר  גם  חינם,  באהבת  להרבות  יש  אלו 
אנו  שיהיו  ככל  נוקבים  וויכוחים  מחלוקות 
צריכים לזכור שעם ישראל הוא עם אחד ומאוחד  
כפי שתורת ישראל ומסורת ישראל איחדה אותנו 
והתורה  הרוח  אנשי  בגלות.  שנים  אלפי  במשך 
הם אלו שצריכים להוביל את השיח בעד אהבת 

חינם ואחדות".
כי  אמר  אביטן  יעקב  הרב  דת  לשירותי  השר 
מאה  לציון  בטקס  נוכח  להיות  מתרגש  הוא 
וכי הוא מעריך  שנים לרבנות הראשית לישראל 

הראשים.  הרבנים  של  פועליהם  את  ומוקיר 
"זכינו להגיע למעמד מאה שנים לרבנות בזכות 
עמל התורה של רבני ישראל לדורותיהם ובזכות 
למען  מקום  בכל  הרבנים  של  הנפש  מסירות 
העם בשבתות ולמען צביונה היהודי של מדינת 
שממשיכה  זאת  היא  הראשית  הרבנות  ישראל. 
לנו במשך אלפי  את המסורת היהודית המסורה 
יש  כי  לדעת  אחד  כל  על  חובה  כן  ועל  שנים 
"רבנות אחת, מערך כשרות אחד, גיור ממלכתי 
היה  כך  לישראל.  הראשית  הרבנות  של  אחד" 
על  לעשות  יכול  אחד  כל  לא  להיות!  צריך  וכך 
והרבנות  הרב  ההלכה.  את  ולשנות  עצמו  דעת 
זה עץ החיים שאנו מחויבים להידבק בהם וכפי 
כך  יחדיו,  לה  שחוברה  העיר  היא  שירושלים 
הרבנות הראשית היא הגוף המאחד את כולם ועל 

כולם להיכנס תחת כנפיה".
בישיבה החגיגית שהתקיימה במנהרות הכותל 
המערבי באולם "אחר כותלנו" השתתף גם השר 
השתתפו  וכן  פרץ  רפי  הרב  ירושלים  לענייני 
בישיבה חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל, 

דייני בית הדין הגדול ודיינים. 
מר  המערבי  הכותל  למורשת  הקרן  מנכ"ל 
מרדכי )סולי( אליהב חשף בפני הרבנים ממצאים 
במנהרות  השנים  במהלך  שנחשפו  מרתקים 
הרבנים  כתבו  האירוע  בסיום  המערבי.  הכותל 
שיוכנס  מיוחד  התורה  בספר  אותיות  והאורחים 
לכותל המערבי בטקס הקהל בסוף שנת השמיטה.

וכן  קור  אבשלום  הד"ר  הנחה  האירוע  את 
הנעימו בקטעי שירה וחזנות מוזיקאלית הפייטן 
משה חבושה וחזן בית הכנסת הגדול בירושלים 

ישראל אדלר.

כשברקע ניסיונות הממשלה החדשה להצר את צעדיה של הרבנות הראשית בתחומי הגיור והכשרות, קיימה מועצת הרבנות הראשית ישיבה מיוחדת לציון 
100 שנים להקמתה, בהשתתפותם של הרבנים הראשיים לישראל, חברי מועצת הרבנות הראשית, שר הדתות והשר לענייני ירושלים, וכן נשיא המדינה 

הנבחר יצחק הרצוג, נכדו של הרב הראשי הראשון הגרי"א הרצוג זצ"ל

"כמי שנושא את שמו של הרה"ר הראשון לישראל אני מתרגש להשתתף בישיבה לציון 100 שנה לרבנות הראשית
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כותל המזרח 

מאת: יוסף טולידנו 

לקראת הרישום לישיבות הגדולות המתבצע בימים אנו מביאים 
רשימה מסכמת ומורחבת על הנעשה בעולם הישיבות הספרדיות 
החודש  בהמשך  שיתקיימו  הגדולות  לישיבות  המבחנים  לקראת 

ולקראת זמן אלול הבעל"ט.
כפי שפורסם לא מכבר, גדולי ראשי הישיבות הספרדיות נאספו 
יחד והחליטו שמבחני הקבלה יערכו רק לאחר שבעה עשר בתמוז, 
וזאת על מנת לשמר את עלייתם של בני הישיבות קטנות. למרות 
מוקדמים  ראיונות  לקיים  שהחלו  ישיבות  ישנן  הגורפת  ההחלטה 
הישיבות  ככל  רוב  אך  הליטאי,  הישיבות  בעולם  שנעשה  כפי 
והמובילות  היוקרתיות  הישיבות  בפרט  זה  תאריך  על  מקפידות 
מאור  )לב(,  התורה  יסודות  ישיבות  כדוגמת  הספרדי  בציבור 
התורה, יסודות במושב )זיאת(, ברכת אפרים, רכסים, אש התלמוד, 

דעת חיים, שערי תבונה, באר התלמוד וישיבות רבות נוספות.
לב  צבי  ברוך  רבי  הגאון  בראשות  )לב(  התורה  יסודות  ישיבת 
שליט"א המונה כ-350 בחורים נחשבת לאחת הישיבות המובילות 
חוצה  אליה  הביקוש  כאשר  הספרדי,  הציבור  בקרב  והיוקרתיות 
מחמת  כאשר  הקטנות,  הישיבות  בני  בקרב  רבה  דריכות  יבשות. 
מצוקת מקום, הוחלט בהנהלת הישיבה לצמצם את מספר הבחורים 
למבחן"  "התקבל  מעניין  קו  על  והוחלט  לישיבה  המתקבלים 
כאשר מי שהתקבל למבחן, הוא בעל הסיכויים להתקבל לישיבה. 

הבוחנים הם רה"י שליט"א לצד צוות הרמי"ם.
בחורים.  כ-350  מונה  ידידיה(  )משכן  במושב  יסודות  ישיבת 
ישיבת   - ברק  בני  בעיר  ביותר  מצוינת  קטנה  ישיבה  אף  לישיבה 
"משכנות הרועים", כאשר טובי בחוריה נבחרים בפינצטה להימנות 
הישיבה  והביקוש,  הגידול  בעקבות  הגדולה.  הישיבה  תלמדי  על 
ובנתה פנימיות חדשות ומרווחות לטובות  מרחיבה מקום אוהלה 
השיעור החדש. הבוחנים הם הרב ויזמן שליט"א והרב חנוך כהנים 

שליט"א. הראיון נערך ע"י המשגיח הרב מאיר פרידמן שליט"א.
ישיבת מאור התורה המונה כ-350 בחורים, נחשבת למבוקשת 
מבורך.  לביקוש  היא  אף  וזוכה  הספרדי,  הציבור  בקרב  ויוקרתית 
לישיבה  מובחרת  קבוצה  מגיעה  ומשם  קטנה  ישיבה  גם  לישיבה 
גדולה בנוסף לקבוצות משאר הישיבות. הבוחנים הם רה"י הגאון 
שרהבני  יעקב  רבי  הגאון  והמשגיח  שליט"א  סלים  אברהם  רבי 

שליט"א. המראיין הוא הרב אלגרבלי שליט"א.
בישיבת אש התלמוד המונה כ-320 בחורים, הבוחנים הם ראשי 
הישיבה הגר"י לסרי שליט"א והגרא"מ וילנסקי שליט"א חתנו של 
איפרגן  הגר"פ  המשגיח  הוא  המראיין  שליט"א.  אזרחי  הגרב"מ 
שליט"א. הישיבה בנויה על מספר קבוצות מהישיבות המובילות 

בארץ ומובילה בביקוש גדול בקרב הבחורים בישיה"ק.
ישיבת שערי תבונה מונה כ-300 בחורים מובחרים. לישיבה יש 
שתי ישיבות קטנות אשר משם מגיעה קבוצת עילית לישיבה גדולה. 
כשהישיבה  הישיבות  בני  בקרב  אדיר  בביקוש  מובילה  הישיבה 
מתייחדת ברמה גבוהה בלימוד ובקו ישיבתי שמור. הבוחנים הם 
שליט"א.  שושן  בן  והגר"מ  שליט"א  חדד  הגר"א  הישיבה  ראשי 
בצוות הבוחנים נמנה גם הגר"א בן זמרא שליט"א והמראיין הוא 

המשגיח הגר"ז הררי שליט"א.
של  בראשותו  בירושלים  וגן  בית  בשכונת  חיים  דעת  ישיבת 
ידועה  הישיבה  בחורים.  כ-320  מונה  שליט"א,  ביטאן  הגר"ש 
זוכה  הישיבה  ירא"ש.  על  ההקפדה  לצד  בלימוד  הגבוה  ברמתה 

ספסליה.  את  לחבוש  מבקשים  המוחות  טובי  כאשר  רב,  לביקוש 
הבחונים הם הגר"מ טפירו והגר"י טולידנו שליט"א.

המונה  שליט"א  אנגלנדר  הגר"ש  בראשות  שמעיה  בית  ישיבת 
הוא  הבוחן  ושמרנית.  איכותית  לישיבה  נחשבת  בחורים,  כ-400 
רה"י שליט"א עם צוות הרמי"ם והמראיין הוא בנו של רה"י הגר"א 

שליט"א. 
כ-450  המונה  שליט"א  סופר  הגר"א  בראשות  רכסים  בישיבת 
הרב  ובראשם  הרמי"ם  צוות  ולצידו  הישיבה  ראש  בוחן  בחורים, 
סופר  הגר"י  רה"י  של  בנו  עורך  הראיון  את  שליט"א.  גדליהו 
ונחשבת  הספרדי  בציבור  ביותר  הגדולה  היא  הישיבה  שליט"א. 

כמקום מבוקש בקרב בחורי הישיבות.
בישיבת ברכת אפרים המונה כ-270 בחורים הבוחנים הם ראש 
המפורסם  שליט"א  פנחסי  בצלאל  הרב  הגדול  הגאון  הישיבה 
בשיעוריו החזקים כאשר ינק ממורו ורבו מרן הגרא"מ שך זצוק"ל 
הרב  המשגיח  הוא  המראיין  שליט"א.  ויזמן  מאיר  הרב  והגאון 
היינמן שליט"א. הישיבה הוותיקה ניצבת בכותל המזרח של עולם 
הישיבות הספרדי ומציינת פריחה גדולה בשנים האחרונות. בשנה 
בני  לרווחת  גדול  בקמפוס  החדש  הישיבה  להיכל  נכנסה  אף  זו 

הישיבה.
 280 המונה  בירושלים  וגן  בית  בשכונת  יעקב   ברית  ישיבת 
הגר"ש  ואחיו  טולידנו  הגר"י  הישיבה  ראש  בראשות  בחורים 
מבוגריה  מאות  שמרנית.  ירושלמית  כישיבה  ידועה  טולידנו 
מפארים את עולם התורה והדבר מוכיח את עצמו בביקוש העצום 
שרבים  המזרח  כותל  את  לפאר  הישיבה  זכתה  לישיבה.  ברישום 
הם  הבוחנים  דלתותיה.  על  מתדפקים  הקטנות  הישיבות  מטובי 

ראשי הישיבה ובנוסף הר"מ הבכיר הגאון רבי שלמה כהן.
בס"ד  נכנסת  שמש  בית  בעיר  אליהו  בית   – דוד  דרכי  ישיבת 
בחורים  כ-300  מונה  הישיבה  מפואר.  במבנה  החדש  למשכנה 
מטובי עולם הישיבות. ישנה בשנים האחרונות ביקוש רב, כאשר 
הרכב השיעור נבנה ע"י קבוצות מישיבה"ק המובחרות. הבוחנים 
הם ראשי הישיבה הגר"י שילוני שליט"א והגר"א חזן. את הראיון 
מרבני  שליט"א  זיאת  שליט"א  והגר"י  ישראל  עורכים הגר"מ 

הישיבה.
שליט"א,  עדס  הגר"י  בראשות  בירושלים  יעקב  קול  בישיבת 
רה"י לא בוחן את התלמידים אלא בנו הרה"ג יואל עדס שליט"א 

והגאון הרב איסטנבולי שליט"א.
בישיבת באר התלמוד בירושלים המונה כ-350 בחורים בראשות 

שליט"א  כהן  חנוך  הרב  רה"י  הם  הבוחנים  שליט"א  כהן  הגר"י 
את  כאשר  שליט"א,  לארוש  והרב  אביטן  הרב  הרמי"ם  וצוות 
הראיון עורך משגיח הישיבה הגר"א אהרון שליט"א. לישיבה יש 

סניף בעיר נתיבות כאשר המבחנים נערכים בישיבה בי-ם.
חורף  זמן  בתחילת  שנפתחה  באשדוד  דוד  תפארת  ישיבת 
שיעור  תפתח  שמעיה,  בית  מישיבת  מבורך  קיבוץ  עם  האחרון 
בלימוד  רמה  על  בדגש  מאוד  איכותי  שיעור  בישיבה,  ראשון  א' 
צעירים  לאברכים  כולל  גם  לפתוח  מתכוונים  בישיבה  וירא"ש. 
מצוינים. הבוחנים הם ראש הישיבה הגאון רבי אבנר רווח שליט"א 

והמשגיח הרב אשר נזירי שליט"א.
שליט"א  כהן  הגר"ז  של  וראשותו  מיסודו  נזר  אבני  בישיבת 
ובראשות הגאון הרב משה הראל שליט"א והגר"א חמוי שליט"א, 
יתקיימו המבחנים ע"י ראשי הישיבה. את הראיון יערוך המשגיח 
הגר"ר זיאת שליט"א. הישיבה תפתח בזמן אלול הקרוב עם קבוצת 
הישיבה  והספרדי.  הליטאי  הישיבות  עולם  מטובי  חשובה  קיבוץ 
רושמת ביקוש גדול ומעוררת עניין רב בקרב בני הישיבות הקטנות 
בירושלים  הנחשבות  מהישיבות  הראשוני  הגרעין  התגבש  וכבר 

וב"ב. הישיבה תפתח בעיר ירושלים בשכונת רמות
בישיבת דברי חיים בעיר בני ברק המונה כ-200 בחורים בראשות 
הרמי"ם  וצוות  רה"י שליט"א  הם  הבוחנים  ויזמן שליט"א  הגר"י 

כאשר את הראיון עורך המשגיח הרב סלר שליט"א.
ראש  בוחן  בחורים,  כ-300  המונה  התורה  משכנות  בישיבת 
הוא  והמראיין  הרמי"ם  צוות  לצד  שליט"א  כהן  הגר"א  הישיבה 
ליפקוביץ  הגרמ"ד  מכהן  בנוסף  שליט"א.  אוסטרי  הרב  המשגיח 

שליט"א כמשגיח בישיבה ומוסר שיחות מידי שבוע בישיבה.
בחורים,  כ-150  המונה  עילית  במודיעין  התלמוד  רינת  ישיבת 
ידועה בבניית בחורים. הבוחנים הם ראש הישיבה הגר"ר אלקיים 

שליט"א והמראיין הוא המשגיח הגר"נ טולדינו שליט"א.
במשכן  כבוד  שוכנת  בחורים,  כ-200  המונה  אליהו  לב  ישיבת 
בבחוריה  ידועה  הישיבה  בי-ם  שלמה  רמת  בשכונת  המפואר 
בניה  נותנת להם עצמאות כמעט מוחלטת.  כן  ומחמת  השמורים, 
מפארים את עולם הכוללים, כאשר בחור שיוצא מישיבה זו נבנה 
הגר"א  רה"י,  הם  הבוחנים  הרוחנית.  וברמתו  באישיותו  מאוד 

דניאל מרה"י, והראיון אצל המשגיח הרב דבוש.
בישיבת בנין אב- דעת אליהו ע"ש הראשל"צ הגר"א בקשי דורון 
זצוק"ל הבוחנים הם ראש הישיבה הגר"ד אברהם ואחיו הגאון רבי 

אברהם שליט"א. 
שליט"א  עמרם  בן  הגר"י  בראשות  התלמוד  שער  בישיבת 
חדד  הגר"א  הרמי"ם  וצוות  שליט"א  הישיבה  ראש  הם  הבוחנים 
פרלמן  הרב  המשגיח  עורך  הראיון  את  שליט"א.  כהן  והגר"פ 
שליט"א. לישיבה יש ישי"ק עטרת ציון אשר משם מגיעה קבוצה 

נבחרת לישיבה הגדולה.
בישיבת דעת אליהו בקרית ספר בראשות הגר"א אברן שליט"א 
המונה כ-150 בחורים המבחנים ע"י ראש הישבה וצוות הרמי"ם. 

הראיון ע"י משגיח הישיבה.
הישיבה  בעיר העתיקה בראשות מרן ראש  יוסף  פורת  בישיבת 
חכם שלום כהן שליט"א המונה כ-200 בחורים, בוחנים הרמי"ם 
הגר"ש שרעבי והגר"א בטאט שליט"א. את הראיון עורך המשגיח 
הגר"ש ברסקה שליט"א. לישיבה נבחנים מידי שנה מאות בחורים 
ממרן  תורה  לקבל  הבאים  ומקסיקו  מארגנטינה  קבוצות  ובנוסף 

רה"י שליט"א.

מתי יתקיימו המבחנים? כמה בחורים יש בכל ישיבה? מי הופקד על בחינת 
הבחורים לשנה"ל הבאה? באלו ישיבות הוסיפו פנימיות חדשות? איזו ישיבה 
עברה לקמפוס חדש בשנה האחרונה? איזו ישיבה חדשה תיפתח בזמן אלול 

וכבר מעוררת עניין בקרב תלמידי הישיבות הקטנות? באלו ישיבות ראשי 
הישיבה לא בוחנים את התלמידים? ומי אחראי על קבלת תלמידים בישיבת 
פורת יוסף בראשותו של מרן רה"י הגר"ש כהן שליט"א?  סקירה נרחבת

רישום תשפ«ב: כל העדכונים מהנעשה בעולם הישיבות הספרדיות לקראת זמן 

ישיבת באר התלמוד ירושלים

הגר''ב פנחסי בישיבת ברכת אפריםראש ישיבת יסודות התורה מדבר בלימוד עם קבוצת בחורים

ישיבת יסודות במושב )משכן ידידיה(

ראש ישיבת רכסים בשיעור בהיכל הישיבהישיבת בית שמעיה במסיבת סיום זמן חורף השנה
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

תלמידי חכמים - היהלום שבכתר
)ת ַהּתוָֹרה )יט, ב זֹאת ֻחקַּ

המפרשים דנים בשאלה, מדוע חוקת הפרה 
"חוקת הטומאה"  ולא  "חוקת התורה"  נקראת 
או "חוקת הטהרה" וכדרך שכתבה התורה "זאת חוקת 
שולל  הקדוש  החיים"  ה"אור  מג(.  יב,  )שמות  הפסח" 
אפשרות ליישב, שהתורה התכוונה להצריך טהרת אפר 
פרה אדומה כדי שיהיה מותר לאדם לעסוק בתורה, שכן 
אדרבה, חז"ל )ברכות כב ע"א( כבר אמרו כי "אין דברי 
תורה מקבלים טומאה". והוסיף ואמר, שגם המחמירים 
ומצריכים בבעלי קרי טבילה, כדי שלימוד התורה יהיה 
בעסק  מותרים  מתים  שטמאי  מודים  וביראה,  באימה 

התורה אף ללא טבילה.

תקנת עזרא הסופר

תקן  הסופר  שעזרא  מובא,  ע"ב(  כב  )ברכות  בגמרא 
טבילה לבעלי קרי, והם אסורים בכל דבר שבקדושה - 
לימוד תורה, קריאת שמע ואמירת ברכות - עד שיטהרו. 
שעזרא  מכך  נבע  התקנה  שיסוד  מבארים,  רבותינו 
רצה שאדם ינתק את עצמו כמה שיותר מתאוות העולם 
הזה, ומוחו יהיה פנוי יותר ויותר לדברי תורה, לכן גזר 
שמע  קריאת  לקרוא  תורה,  ללמוד  האדם  על  שייאסר 
ולברך ברכה בעודו בעל קרי, ודבר זה יגרום לו לקדש 

את עצמו, למעט בתאוות ולהידבק יותר בעליונים.
לבטל  לנכון  מצאו  חכמינו  הדורות  שבמשך  אלא, 
בגזירה.  לעמוד  התקשה  שהציבור  משום  זו  תקנה 
המקוואות לא היו מצויות, ואנשים נאלצו להמתין זמן 
בכל  להתעסק  שיוכלו  מבלי  לטבול,  שהצליחו  עד  רב 

דבר שבקדושה עד טבילתם. 
עזרא הסופר ידע גם הוא שכתוצאה מגזירתו אנשים 
עד  שבקדושה  דבר  בכל  מלעסוק  להמתין  יאלצו 
לבטל  תורה,  לבטל  יאלצו  שאנשים  ידע  הוא  שיטבלו. 
ִמְצַות קריאת שמע, לא יוכלו לברך וגם לא להתפלל. ועם 
כל זאת איש האלוקים הקדוש הזה - שחז"ל העידו עליו 
שראויה היתה התורה להינתן על ידו, אלא שקדמו משה 

)סנהדרין כא ע"ב( - ראה צורך לתקן טבילה!
מדוע? לא חבל על כך שהמוני בית ישראל מתבטלים 
מכל דבר שבקדושה עד שיטבלו? התשובה: לא חבל! 
דבוקים  יהיו  חכמים  שתלמידי  הזאת,  המטרה  למען 
בתורה באימה וביראה ביתר שאת וביתר עֹז, וכל ראשם 
יהיה פנוי אך ורק ללימוד התורה –כדאי שהעולם יעצור 
החכמים  תלמידי  על  אחד:  דבר  על  רק  ויתבונן  ִמֶּלֶכת 
ונצמדים  במעלתם  מתקדשים  במדרגתם,  המתעלים 

לבורא עולם!  
מי שמתבונן בתקנת עזרא עומד נפעם: עזרא "משתק" 
יוכלו  החכמים  שתלמידי  כדי   – ישראל  עם  כל  את 
יותר!  עצמם  את  לגדור  יותר,  להיטהר  יותר,  להתקדש 
הוא רצה שעם ישראל יפנים את ַהֶּמֶסר החשוב: אם אין 
תלמידי חכמים – אין עם ישראל! בלי תלמידי חכמים 
ְיהּוָדה" )יחזקאל כה,  ֵּבית  ַהּגוִֹים  ו"ְּכָכל  אין קיום לעם, 

ח(. 
חכמים.  תלמידי  להיות  יכולים  כולם  שלא  ברור  זה 
לא לכל אחד יש את היכולת לשבת וללמוד יומם ולילה. 
לא כל מוחא סביל דא! אבל כולם, ללא יוצא מן הכלל, 
צריכים להבין כי תלמידי החכמים הם נזר הבריאה, הם 
היהלום שבכתר, וכדי ֶׁשֵאּלּו ילמדו תורה ביתר קדושה 
לעמי  גם  ישראל,  עם  לכל  טבילה  עזרא  תיקן  וטהרה, 
החכמים  תלמידי  את  להגביה  החובה  שבהם.  הארץ 

מוטלת על כולם, וכולם נוטלים חלק בזה. 
חז"ל )קהלת רבה ז, כח( אמרו: "בנוהג שבעולם אלף 
בני אדם נכנסין למקרא, יוצאין מהן מאה למשנה, יוצאין 
מהן עשרה לתלמוד, יוצא מהם אחד להוראה. הדא הוא 
כולו  ישראל  עם  ָמָצאִתי'".  ֵמֶאֶלף  ֶאָחד  'ָאָדם  דכתיב: 
נעשה שותף לרומם את אותו "אחד מאלף" מתוך ידיעה 

שזהו "קיום העולם".

ה"יחיד ומיוחד" שבכל דור

עם ישראל כולו למד תורה ממשה רבנו. ללא ספק, לא 
כולם יצאו תלמידי חכמים מובהקים. היו כאלו שלבטח 
אותם  בין  גם  אך  מאחרים.  יותר  והתעלו  יותר  למדו 
תלמידי חכמים מובהקים שלמדו בבית מדרשו של משה 

ְיהוֹֻׁשַע ִּבן נּון  – היה רק אחד יחיד ומיוחד: "ּוְמָׁשְרתוֹ 
ַנַער ֹלא ָיִמיׁש ִמּתוְֹך ָהאֶֹהל" )שמות לג, יא(.

ממנו,  שלמדו  רבים  תלמידים  היו  הקדוש  לאר"י 
כתבו ספרים, והיו, ללא ספק, קדושי עליון. ומכל מקום 
וראשון  ראש  שהיה  ומיוחד"  "יחיד  אחד  בתוכם  היה 
על  לחלוק  יעז  לא  אחד  ואף  מובהק,  תלמיד  לכולם, 

דבריו: רבי חיים ויטאל! 
גם בדורנו זכינו בסיעתא דשמיא להרבה גדולי תורה, 
ראשי ישיבות, דיינים ופוסקים שעם ישראל כולו נשען 
על תורתם, איש איש לפי ערכו הרם והנכבד. ומכל מקום, 
ראה "עזרא האחרון" – אשר מעזרא ועד עזרא לא קם 
כעזרא – הלוא הוא מורנו ורבנו רבי עזרא עטיה זיע"א, 
אשר עומק עיונו בתורה כאחד מן הראשונים, לרכז את 
עיקר כוחו באחד "יחיד ומיוחד" מבין כל מאות ואלפי 

תלמידיו המובהקים: מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל.
כולם היו בניו, כולם היו תלמידיו, כולם היו מצוינים, 
כל  את  ריכז  הוא  שבו  אחד  ניצב  הקדקוד  בראש  אבל 
כוחותיו, לגדלו ולרוממו, ולהפוך אותו לדמות העליונה 

שאיש לא יחלוק על דבריה.     
זצ"ל  יוסף  עובדיה  כשרבינו  הסיפור  ומפורסם  ידוע 
היה נער צעיר לימים הוא נעדר כמה ימים מהישיבה. רבי 
עזרא עטיה, עם כל גדלותו העצומה בתורה, הלך לבקרו, 
וראה אותו מסדר סחורה על המדפים שבחנות המכולת 
ֶׁשֶהּיוֹת  יעקב התנצל והסביר,  יעקב. רבי  של אביו, רבי 
ועליו לפרנס משפחה, ולא נותרו בו כוחות לעשות זאת 
 – עובדיה מצדו  והרב  בנו,  עזרת  ביקש את  הוא  לבדו, 
למרות שכבר מילדותו ניכרה עליו ייחודיות עליונה, וכפי 
שאומר הכתוב )משלי כ, יא( "ַּגם ְּבַמֲעָלָליו ִיְתַנֶּכר ָנַער" 

– לא המרה את פי אביו, ובא לעזור לו כפי שציווהו.
נענה רבי עזרא ואמר לו: "רבי יעקב, אין לך מה לדאוג! 
מצאתי לך פועל שיעשה את המלאכה בלי לדרוש עליה 
תשלום! בנך, עובדיה, יכול לשוב לישיבה, ואני אסדר 
את המדפים במקומו, חינם אין כסף... עם ישראל זקוק 
לבנך! הוא הקדקוד של האומה הישראלית! עליו לשוב 

לישיבה לאלתר!"
רבי עזרא אהב את כל תלמידיו, השקיע את  כאמור, 
כוחותיו בכולם וגידל את כולם. ומכל מקום, באיזושהי 
"יחיד  באותו  מיוחדים  כוחות  ריכז  הוא  במוח  נקודה 

ומיוחד", ועליו הניח את כובד משקלו.

קדושת ה"אור החיים" הקדוש

ה"אור  רבינו  זכה  התורה,  מפרשי  כל  מבין  והנה, 
ישראל  בני  מהמוני  וטובים  שרבים  הקדוש  החיים" 
קובעים  שיעורים ללמוד את פירושו לתורה.  השיעורים 
מתקיימים בכל קצוות תבל, ָּבָאֶרץ ובעולם, ומשתתפים 
גווני הקשת של הציבור, ללא הבדל! צעירים  בהם כל 
ליטאים  בתים,  ובעלי  חכמים  תלמידי  ומבוגרים, 
וחסידים, אנשים הנמנים על ֶּזֶרם זה או אחר, חרדים יותר 

או חרדים פחות. נדמה כי אין דומה לו.
בקדושתו  ומיוחד"  "יחיד  היותו  בזכות  זאת  וכל 
ובטהרתו העליונה! ידוע שהיה ל"אור החיים" הקדוש 
מקוה טהרה בעיר העתיקה בה היה גר, ובכל פעם, ואף 
לאחר שהיה יוצא מהשירותים – היה טובל בו, ורק אחר 

כך מתיישב ללמוד תורה )נר המערבי עמוד שט"ז(.    
ירושלים  וחכמי  דבר,  לשם  היו  וטהרתו  קדושתו 
מספרים שכשהיה מוסר שיעור היו באים המונים להאזין 
ומחצלאות,  שטיחים  גבי  על  לפניו  יושבים  והיו  לו, 
ובעיניהם ראו – לא דמיונות וסיפורים – איך שה"אור 
החיים" הקדוש היה מתרומם מהקרקע שלושה טפחים 
ויושב באוויר! והסיבה לכך כדי שהמוח שלו יהיה מעל 
עשרה טפחים וכך יוכל להיות דבוק בשכינה, שלא ירדה 

מעולם למטה מעשרה )סוכה ה ע"א(. 
מי שלומד תורה בקדושה עליונה, והוא דבוק בשכינה 
עד כלות הנפש – זוכה להגיע למדרגות נשגבות ותורתו 
)מועד  עליו"  מכרזת  "תורתו  מיוחד.  באופן  מתקיימת 

קטן טז ע"ב(. 
לא פלא שמי שלומד את פירושו הקדוש זוכה לניסים 

גלויים ולישועות גדולות בכל דבר הנצרך לו! 

)"משכני אחריך" במדבר ח"ב עמוד קל"ג ואילך(. 

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

לעיני כל ישראל
בציווי הקב"ה למשה רבינו להוציא מים מן הסלע, נאמר: "קח את המטה 
והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו" 
ישראל  עדת  כל  בפני  מים  להוציא  הצטווה  רבינו  משה  ח'(.  כ'  )במדבר, 
כולה. לעומת זאת בפרשת בשלח )שמות יז,ו(  שם גם הצטווה משה רבינו להוציא 
מים מן הסלע נאמר: "עבור לפני העם וקח איתך מזקני ישראל ומטך אשר הכית בו 
את היאור קח... והלכת"- רק בפני הזקנים. מדוע שם לא הצטווה משה רבינו לעשות 
את הנס בפני כל הקהל, אלא רק בפני זקני ישראל? ובכלל מדוע שם ציווה להכות 

וכאן הצטווה לדבר אל הסלע?
הראשון  בציווי  מדוע  התמיהה  את  חז"ל  העלו  תשסג(,  )רמז  ב'ילקוט שמעוני' 
שהצטווה משה רבינו להוציא מים מן הסלע נאמר: "והכית בצור ויצאו ממנו מים", 
ואילו בציווי השני נאמר: "ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו". ועונים על כך 
חז"ל: 'ודברתם אל הסלע'; 'והכיתם' לא נאמר. כשנער קטן - רבו מכהו ומלמדו, 
כיון שהגדיל - בדיבור הוא מייסרו. כך אמר הקב"ה למשה: כשהיה סלע זה קטן 
הכית אותו שנאמר 'והכית בצור', אבל עכשיו 'ודברתם אל הסלע' –שנה עליו פרק 

אחד והוא מוציא מים.
בליל  בלימודו  שהתמיד  חברון,  בישיבת  המוכשרים  הבחורים  אחד  על  מסופר 
שישי עד שעה מאוחרת. בשלב מסוים הוא הרגיש צורך להתפרק מעט, אבל כיון 
שלא רצה לצאת מבית המדרש, החליט לפצח קצת גרעינים באמצע הלימוד. הבחור 
ישב בעת לימודו בהיכל הישיבה על מקומו של המשגיח,  הגה"צ רבי מאיר חדש 
זצ״ל, ואת הקליפות הניח בתוך הסטנדר של המשגיח... כיון שהיה מדובר בכמות 
גדולה, התמלא חלק נכבד מחללו של הסטנדר בקליפות הגרעינים של הבחור. בתום 

הלימוד, קם מיודעינו מהמקום, ולא טרח לפנות את הקליפות מתוך הסטנדר.
הישיבה,  להיכל  זצ״ל  רבי מאיר  מגיע  יום שישי,  למחרת, בתפילת שחרית של 
ופותח את הסטנדר, כשממנו נופלות כל הקליפות... המשגיח לא ידע כיצד הגיעו 
הקליפות אל הסטנדר שלו,  ומי עשה זאת. בליל שישי לאחר מכן, החליט המשגיח 
להציץ לבית המדרש ולראות מי יושב על מקומו. הוא ראה את הבחור, והבין שהוא 

זה שהטיל את הקליפות.
ותפס שרבי  הישיבה,  להיכל  בכניסתו של המשגיח  הבחין  הבחור  גם  במקביל, 
הבחור,  שלו.  בסטנדר  הגרעינים  קליפות  הניח  מי  לבדוק,  כדי  זאת  עשה  מאיר 
ניחון גם בשכל ותבונה. הוא החליט, שבמקום שהמשגיח  שמלבד היותו כשרוני, 

ייגש אליו ויגער בו, הוא ישתפר בעצמו וייטיב את דרכיו.
"גוט־שאבעס"  ואומרים  הבחורים  כל  עוברים  שבת  ובליל  נוספת,  יממה  עברה 
למשגיח. בחברון, כך ידעו הכל, יש 3 מצבים אצל המשגיח; האחד, שהוא מחייך 
לבחור. השני ־ שהוא במצב בינוני, לא מחייך ולא כועס, ומבע פניו רגיל. והשלישי 
-  שהמשגיח לא מתייחס לבחור, כאילו הוא אינו קיים... הבחור מ׳מצב שלישי', 
שקיבל יחס של אי-יחס, ידע כי מצבו בעיני המשגיח רע. גם הבחור שלנו היה בטוח, 
שהמשגיח יתייחס אליו ב'מצב השלישי', דהיינו שלא יתייחס אליו כלל. מה הופתע 

להיווכח שהמשגיח לא רק שלא עשה כך, אלא אף חייך אליו...
שאם  לעצמו  שאמר  הבחור,  את  מאד  עודדה  חדש  מאיר  רבי  של  זו  הנהגתו 
המשגיח היודע שאני הוא זה שהנחתי את הגרעינים מתייחס אלי כך, הרי שהדבר 
מחייבני להמשיך וללמוד בהתמדה, ולשפר את דרכיי. ואכן, הבחור עלה והתעלה 

במדרגות התורה והיראה עד שהפך לאחד מטובי הישיבה ומתמידיה.
ורבי מאיר תופס אותו  ניגש לקבל ברכה מהמשגיח,  יום חתונתו. הוא  כשהגיע 
ואומר לו: "שמע נא ידידי החתן; אם אתה חושב ששכחתי שהנחת את הגרעינים 
בתוך הסטנדר שלי,  ברצוני להודיעך שלא שכחתי... אבל דווקא ביום החשוב שלך 
הוא יום החופה, יש לי עצה טובה לתת לך,  "אל תחזור על השטות הזו גם בחיי 
ומדפיה  בארונותיה  לא  וגם  השווער,  של  בסטנדר  גרעינים  תניח  אל  הנישואין... 
של אשתך... כי אם תעשה כך, הם לא יתנהגו כמוני... אלא יעזבו אותך מיד, בלא 

שהיות". 
הבחור, שאל מיד את המשגיח מדוע ׳סחב' את ההערה הזו עד היום, ולא אמר לו 
את הדברים ברגע שגילה שהוא הניח את הגרעינים? השיב לו רבי מאיר; "ראיתי 
בך שעדייך לגדולות, וידעתי שהנך מבורך בכישרונות נמרצים ובכוח התמדה בלתי 
ללמוד  שלך  והמרץ  תפגע,  אתה  במקום  לך  אעיר  שאם  ידעתי,  גם  ידעתי  נלאה. 
יפחת. על כן דחיתי את הדבר עד ליום נישואיך. ועכשיו אני מזהירך, לבל תעשה 
את השטות הזו לבני משפחתך. עוד רציתי ללמדך לקראת ימי הנישואין, שכאשר 

שותקים ולא מעירים רק מרוויחים".
נס זה של הוצאת מים מן הסלע מלבד הנס בעצמו, היה בו לימוד חשוב לכלל 
ישראל בענייני חינוך. והוא שהחינוך על ידי הכאה יש בו תועלת רק אצל קטן, אשר 
לפעמים בכדי להכריחו לעשות דבר אין די בדיבור בלבד, ונצרכת אף כפייה והכאה. 
מה שאין כן כשמתבגר אותו קטן, שוב אין תועלת בחינוך על ידי כפיה והכאה, מפני 
שבהזדמנות הראשונה שתבוא לידו יחזור מיד לסורו. על כן הדרך הנכונה בחינוך 
ידי דיבורים, הסבר ושכנוע ודוגמא אישית, היכולים לגרום לו  אדם בוגר היא על 

שינוי פנימי ואמיתי בדרך הישר.
לימוד זה רצה הקב"ה ללמד את כלל ישראל בהוצאת מים מן הסלע דווקא על ידי 
דיבור, שזו הדרך לחינוך הדורות הבאים. חינוך אמיתי הוא על ידי דיבור ושכנוע.  

ניתן לבאר מדוע הוצאת המים בפעם הראשונה נעשתה בפני הזקנים  זה  על פי 
ואלו השנייה בפני כל עדת ישראל. כי בפעם השנייה הקב"ה רצה ללמד את ישראל 
צריך  היה  זה  מסר  כן  ועל  בנחת,  דיבור  ע"י  וזאת  ישראל,  ילדי  את  מחנכים  איך 
להיעשות בפני כולם. לעומת ההכאה שם לא היה ענין שילמדו מכך את דרך החינוך, 

אלא רק לעשות לעם ישראל נס, דבר שיכול להיעשות בפני הזקנים בלבד.
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דירות 
למכירה

ו’ בתמוז -ז’ תמוז  תשפ”א
16/06-17/06/2021  

אופקים

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס עם 2 כניסות )לא 

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

ק"ב 4 ח.שינה, אמבטיה 
ומרפסות )85 מ"ר(, 

מסודרת 3 כ"א + חניה 
צמודה. 2,790,000 בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

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

 בלעדי!!! במנחם/
טבריה, דופלקס 5 חדרים 

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

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

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

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

 בדבורה הנביאה/
חזון איש, דופלקס 240 

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

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

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

 באחיסמך, מבחר 
דירות 3-4-5 חדרים, 

ודירות גן, החל 
1,300,000 ש"ח בלעדי 

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

אלעד

דופלקסים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

פנטהאוזים ודירות גן

 ברחוב אבטליון, 
דופלקס יוקרתי, עם 

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

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

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

03-5797756)51-51(_____________________________________________

+5 חדרים 

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

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

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

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

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

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

 בגינות דוד, 3 חדרים 
גדולים + אופציה 

לסגירת מרפסת לחדר 
רביעי, קומה 4, כניסה 

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

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

 ברחוב יהושוע 4 
חדרים, 90 מ"ר, קומה 1, 

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

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

 מציאה!! 4 חדרים, 
100 מ"ר, חדשה, 

1,400,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501)18-18(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בסוקולוב, 110 מ"ר, 5 
חדרים, משופצים ברמה 
גבוהה, בניין חדש, ק"ק 

מוגבהת + מרפסת 40 + 
חניה, 2,700,000 תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501)19-19(_____________________________________________

 מציאה, ביהודה 
הנשיא/בן זכאי, 4.5 

חדרים, קומה א' )מעט 
מדרגות(, משופצת, 
חזית, חניה צמודה, 

2,200,000 בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
03-5797756)19-19(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

2,450,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
054-6506501)20-20(_____________________________________________

 בגינות דוד, 4 חדרים 
מרווחים, יפים, 100 

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

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

03-5797756)20-20(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 אהרונסון 4 חדרים, 
קומה ג' עם מעלית + 
2 יח', מניבות 7,000 

ש"ח לחודש + אופציה 
להרחבה, משופץ, 
3,400,000 תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)21-21(_____________________________________________

 ברמת אלחנן 6 חדרים, 
130, קומה 4 עם מעלית 

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

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

באר שבע

בני ברק

דופלקסים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 באבני נזר דופלקס 
5 חדרים, קומה ד', 3 

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

מעלית וחניה + אופציה 
עתידית להרחבה ענקית, 

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

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

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

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

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

 054-6506501)23-23(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

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

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

 בבלעדיות ברחוב 
אחיה השילוני, דירת 4 

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

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

החל מ-1,630,000 &

בשיווק בלעדי
בטרומפלדור בפרדס כץ

בניין בוטיק 4-4.5 חד'

פאר 
058-7111860הנדל"ן

לקראת בנייה בקבוצת רכישה

 שכונה ג', רחוב שרעבי, 
קומה 1, 78 מטר, מעולה 

לחלוקה, מחיר מציאה משה 
_____________________________________________)24-24(יש בתים 050-4545603

 שכונה ד' צמודה 
לאוניברסיטה, רחוב סוכות, 2 
בתי קרקע, 150 מטר, מחיר 

מציאה משה יש בתים
050-4545603)24-24(_____________________________________________

 שכונה א', בזל, קומה 
1, פלוס התרים, 160 מטר, 

ניתן לחלק ל- 6 יחידות, מחיר 
מציאה משה יש בתים

050-4545603)24-24(_____________________________________________

 כולל המערבי, קרקע, 
119 מטר כולל ממ"ד, גינה 

180 מטר, מחיר מציאה משה 
_____________________________________________)24-24(יש בתים 050-4545603

 מבצע אסף, 4 חדרים, 95 
מטר, קומה 1, מחיר מציאה, 

מעולה לחלוקה משה יש 
_____________________________________________)24-24(בתים 050-4545603

 מבצע קדם, קומה 3 
וחצי, 2 חדרים, 76 מטר, מחיר 
מציאה, מעולה לחלוקה משה 

_____________________________________________)24-24(יש בתים 050-4545603

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

_____________________________________________)25-25(הקריה 050-3000121

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

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

050-3000121)25-25(_____________________________________________
 בר"ע 4 חד', 83 

מ"ר, ק"א, משופצת 
מהיסוד!!! 1,650,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)25-25(_____________________________________________

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

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

050-3000121)25-25(_____________________________________________

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

מרפסת 55 מ"ר, 
1,750,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)25-25(_____________________________________________

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

חניה, 1,390,000 נדל"ן 
_____________________________________________)25-25(הקריה 050-3000121

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

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

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בשבטי ישראל 
3.5 חד', ק"א, חזית, 

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

_____________________________________________)25-25(הקריה 050-3000121

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

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

050-3000121)25-25(_____________________________________________

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)25-25(_____________________________________________

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

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

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בשניים 3 חד', 66 
מ"ר, ק"ב אחרונה, 

ג.בטון, 1,380,000 נדל"ן 
_____________________________________________)25-25(הקריה 050-3000121

אחיסמך

 חייב להימכר!! למכירה 
דירה באופקים, במחיר מציאה, 

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

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

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

 בעליון דופלקס 5 חד' 
+ מרפסות 60 מ"ר, מחסן, 

מוכנה לחלוקה 4+3, רק 
1,890,000 ש"ח בבלעדיות 

_____________________________________________)25-25("שחף נכסים" 054-9422194

 בעליון 4 חד', 120 מ"ר 
+ יחידת הורים, 3 כ"א, נוף, 

קומה א', רק 1,650,000 ש"ח 
בבלעדיות "שחף נכסים" 

054-9422194)25-25(_____________________________________________

 3 חד', 100 מ"ר, מפוארת 
+ אופציה ממשית ל- 40 מ"ר, 

נוף בבלעדיות "שחף נכסים" 
052-5752500)25-25(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 מציאה, בדניאל, 65 מ"ר 
+ אופציה מיידית של 45 מ"ר, 
1,750,000 "לכוביצקי-נכסים" 

03-5040443)25-25(_____________________________________________

 ברחוב מלצר 
המבוקש, בקומה א', עם 

מעלית, דירה ענקית, 
240 מ"ר, משופצת, 

עם 2 כניסות נפרדות, 
הכוללת 2 חדרי סלון 

ענקיים + 5 חדרי שינה, 
מתאים במיוחד לרב או 

למי שמקבל קהל, לדירה 
מוצמד יחידת דיור בק"ק 

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

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

 באזור גבעת סוקולוב 
5.5 חדרים, 140 מ' + יחידת 

דיור כ- 25 מ', חזית ומשופצת 
***4 חדרים גדולה ויפה, 

אפשרות לחלוקה, 2,100,000 
B.D.A 25-25(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור 
העריה נותרו דירות מיוחדות 
, 4 חדרים, 2,190,000 ***5 
חדרים החל מ- 2,400,000 

B.D.A 25-25(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

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

B.D.A 25-25(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

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

חדרים 2,900,000
B.D.A 25-25(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הרצוג בבניה 3 
חדרים, 1,600,000, 4 ח' 

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

B.D.A 25-25(תיווך(_____________________________________________

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

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)25-25(_____________________________________________

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

054-5500263)25-25(_____________________________________________

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

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)25-25(_____________________________________________

 בלעדי בעלי הכהן 
קרוב לזבוטינסקי, 60 

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

מרוהטות, ק"ג )מתאימה 
גם להשקעה, תשואה 

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

054-4290600)25-25(_____________________________________________

 מציאה!! שיכון ג', 
ק"ב, 70 מ"ר, היתרים 

לכ- 260 מ"ר )לקונה 
1(, 2,220,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)25-25(_____________________________________________

 קריית הרצוג, כ- 150 
מ"ר, מחולקת ל- 3 + 
4 חד' + היתרים 150 
לג.בטון, 2,580,000 

)לקונה 1( "תיווך משגב 
_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו, פנטהאוז נדיר, 5 
חד', 120 מ"ר + מרפסות 
שמש עם אפשרות לבנות 

2 יחידות דיור! יחיד 
בקומה! ב- 3,300,000 

ש"ח להב נכסים 
050-4177750)25-25(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", דירת 
גן מרווחת ומושקעת ברמה 
גבוהה, עורפית ושקטה, 2 

יחידות דיור מושכרות ב- 4,200 
_____________________________________________)25-25(צוות דודי נגר 050-9693307

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

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)25-25(_____________________________________________

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

_____________________________________________)25-25(נדלניסט 050-6589497

 בלעדי! בבן גוריון אזור 
מנחם דופלקס 220 מ"ר, 

ק"ד + מעלית + חניה, 
משופצת + מרפסת גג גדולה, 

2,950,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בפרדו 5 חד', ק"ב, גדולה 
ויפה, מחסן גדול וחניה בטאבו, 
2,750,000 "לכוביצקי-נכסים" 

03-5040443)25-25(_____________________________________________

 בעמי, 6 חד', 162 
מ"ר, ק"א, מפוארת 

ומושקעת ברמות, נדירה, 
למחפשי איכות!!! בלעדי 

_____________________________________________)25-25(מתיווך 054-3970200

 בלעדי בפרדו 5 חדרים, 
כ- 135 מ"ר, ק"ג + 

מעלית, חזית לשדרה + 
יחידת דיור כ- 30 מ"ר, 

בק"ק, 2,750,000 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! דירת פאר באזור 
העיריה פונה לשדרה, 5 חד', 

180 מ"ר, מפלס אחד, 2 
דירות בטאבו, ק"א, חזית, 

חדשה, מושקעת ברמה גבוהה 
ביותר + 2 חניות א. פנחסי 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)25-28ל(054-8499429

 א.ביאליק 4 חד', 
כ- 80 מ"ר, ק"ג, מעלית 
+ ח.בטאבו + מחסן + 

סוכה, 1,730,000 "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)25-25(_____________________________________________

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

מ.שמש, 1,790,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)25-25(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)25-28ל(052-8614453

 בבלעדיות באמרי חיים 
4.5 חד', ק"ב, משופצת ויפה, 
2,350,000 "לכוביצקי-נכסים" 

03-5040443)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות בגינות דוד 4 
חד', ק"ג, חניה, 2,500,000 

"לכוביצקי-נכסים"
03-5040443)25-25(_____________________________________________

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

 מציאה! באזור השניים 
ביאליק בבניין חדש 4 

חד' + 2 חניות מקורות + 
מחסן, רק ב- 1,735,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)25-25(_____________________________________________

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

+ יח"ד "פנחס נכסים"
055-6789653)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות במכבים 4 חד', 
קומה א' + מרפסת 20 מטר 
_____________________________________________)25-25("פנחס נכסים" 055-6789653

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

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

050-6589497)25-25(_____________________________________________

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

מניבה 2,500 ש"ח, 1,690,000 
_____________________________________________)25-25(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 בנביאים המבוקש! 4 חד', 
90 מ', ק"4, משופצת, חזית, 
גג בטון, סוכה, לא לשותפים, 

2,000,000 ש"ח נדלניסט 
050-6589497)25-25(_____________________________________________

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

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

2,500,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)25-25(_____________________________________________

 באזור חבקוק 4 חד', 90 
מ"ר, ק"ד, א. בגג בטון, חזית, 
משופצת, 2,000,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)25-25(פנחסי 03-5799308

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

מסחרי )60% משכנתא(, 
1,100,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)25-25(_____________________________________________

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

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)25-25(_____________________________________________

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

1,500,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)25-25(_____________________________________________

 בלעדי בדב הוז 3 
חדרים ענקית, כ- 85 

מ"ר, ק"ג, חזית + 
אופ', גג בטון, חניה, 

1,600,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 3.5 
חד', 80 מ"ר, ק"ג + אופציה 

בצד ובגג, חזית, משופצת, 
1,660,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בבני ברק, 3 חד', 
כ- 68 מ"ר, קומה ב', 

שמורה, א.לסוכה, 
1,360,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות בדונלו 3.5 חד', 
משופצת וגדולה, ק"א גבוהה, 
1,900,000 "לכוביצקי-נכסים" 

03-5040443)25-25(_____________________________________________

 באלוף שמחוני 2 
חדרים + מרפסות, כ- 70 

מ"ר, ק"ק מוגבהת, 
חזית, עם אופציה 

לתוספת בניה של 20 
מ"ר, 1,500,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)25-25(_____________________________________________

 מציאה! בקאליש 3 
חד' גדולה, קומה ראשונה 

+ סוכה עם אפשרות 
לסגירת חדר רביעי + 

מעלית, ב- 1,650,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)25-25(_____________________________________________

 בהזדמנות! 
באוסישקין 3.5 חד', 

משופצת ומושקעת + 
יחידת הורים + חזית 
+ סוכה, 1,430,000 

ש"ח בבלעדיות "אלמוג 
נכסים" ר"ע 39
052-6402078)25-25(_____________________________________________

 מציאה בלעדית 
מימון!!! 3 חד', 

ק"א, משופצת, 65 
מ"ר, אופציה לסוכה 

1,490,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)25-25(נכסים 052-7684074

 הזדמנות בלעדית 
ברמב"ם!!! 3 חד', 

ק"א, 75 מ"ר, משופצת 
מהיסוד, מרפסת סוכה, 
1,610,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)25-25(נכסים 052-7684074

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

א', 1,520,000 "פנחס נכסים" 
055-6789653)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות ברמבם 3 
חד' בבניה, קומה 5, ערבות 

בנקאית "פנחס נכסים"
055-6789653)25-25(_____________________________________________

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

055-6789653)25-25(_____________________________________________

 באזור זכרון מאיר 3 
חדרים גדולה ויפה, חדשה, 

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

B.D.A)25-25(_____________________________________________

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

סוקולוב, ר' עקיבא, יהודה 
הלוי, והעירייה, 1,450,000 

_____________________________________________)25-25(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 בויזניץ בהסכם 
שיתוף, 2 חדרים, ק"ק, 

55 מ"ר + חצר, 850,000 
ש"ח, א"א לקחת 

משכנתא בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)24-24(_____________________________________________

 ברחוב חתם סופר, 
דירת 3 חדרים, 70 

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

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



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

ו’ תמוז -ז’ תמוז תשפ”א   16/06-17/06/2021

עסקים

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

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

050-5308742)33-33(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

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

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

מעשית לפינוי בינוי, 
1,700,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)16-16(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

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

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

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

בני ברק
 במצלר 21, דירת חדר, 

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

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)17-43/21ש(052-7613554

בר יוחאי

גליל עליון

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

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

 חדש!! 2 יחידות ארוח 
מפוארות! נקיות! ג'קוזי, 

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

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

 חדש!! לזוגות ומשפחות! 
2 יחידות ארוח מפוארות! 

מרפסות! נוף! ג'קוזי, מתקנים 
ומשחקים לילדים

055-6624822)17-29(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

חנויות

 בעלמה הפסטורלי - 
יחידת נופש, 4 חדרי שינה, 

חצר גדולה + בריכה + מנגל 
_____________________________________________)19-22ש(050-6686907

טבריה

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

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

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

 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

_____________________________________________)23-28ל(052-2518617

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

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

 5 חדרים + מרפסת 
+ חצר, גדולים, נוף 

פסטורלי לכנרת ולהרים, 
אזור מרכזי + תחבורה 

ציבורית במקום
_____________________________________________)21-32ש(050-4124556

 בק. שמואל, דירת נופש, 
מפוארת, גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)20-31ש(לנופש מושלם! 050-6285999

 מבצעים לפסח! דירת 
נופש 2 דק' מהכנרת, ברמה 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

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

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

 מיוחד, בלב העיר, 
באיזור יהושע/שדל, 5 
חדרים ענקיים + פינת 
אוכל )200 מ"ר(, קומה 
ג', ללא מעלית, מתאים 

גם לפנימיה לבנות, 
7,500 ש"ח גמיש בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742
054-6506501)18-18(_____________________________________________

מבנים

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

אביבים

משרדים

 2 יחידות נופש + בריכה 
ומדשאות, פינת מנגל ומתחם 

_____________________________________________)20-31ש(מבודד 052-3833809

 מבחר וילות, צימרים, 
ומתחמי ארוח, למשפחות/

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

דירות 
להשכרה

בני ברק

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

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

מעשית לפינוי בינוי, 
1,680,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)16-16(_____________________________________________

 ברחוב מירון 3.5 
חדרים, 85 מטר נטו, 

משופצים, קומה ג' + 
גג בטון + היתר בניה, 

2,100,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756 
054-6506501)16-16(_____________________________________________

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

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בגבעת שמואל 
בשכ' בית וקנטרי, 5 

חד' ענקית, 135 מ"ר, 
קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, 2 חניות ומחסן 
2,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

גבעת שמואל
+5 חדרים

ירושלים

פתח תקווה

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

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

מהיסוד + יח' הורים, 
1,590,000 גמיש

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

3-3.5 חדרים

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

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

יחידות, מניבה 5,200 
לחודש + אופציה 

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

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

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

_____________________________________________)22-25ש(050-6319966

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

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

3-3.5 חדרים

 דירה להשכרה, עם 
חצר, קומת קרקע, מתאימה 

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

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

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

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

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

מחסנים

 בבני ברק, בבסר 4, 
קומה גבוהה, להשכרה 

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

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

 דירת נופש יפיפיה, ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

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

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

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

 מחפש לקנות דירה 
בסנהדריה במחיר סביר

_____________________________________________)24-25ח(052-7632652

 בלעדי ברחוב סוקולוב 
באיזור אבן שפרוט, 

דירת 3 חדרים, קומת 
קרקע + יחידה משופצת 

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

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + 

אפשרות למשכנתא, 
1,030,000 ש"ח בלעדי 

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

פנטהאוזים ודירות גן

2-2.5 חדרים

+5 חדרים

 בבלעדיות באבני נזר, 
דירת 4 חדרים מרווחים, 

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

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

 להשכרה 3 חדרים 
גדולים, משופצים, ברחוב 

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

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

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

03-5797756)24-24(_____________________________________________

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

 בהאי גאון, דירה 2 חד', 
ממוזגת, משופצת, מאווררת, 

שיכון ו', 3,000 ש"ח, בני 
_____________________________________________)24-25ל(054-6765484

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

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

 2 חד' בבילו, יפה 
ומרשימה, ממוזגת, מרוהטת 
+ חצר פרטית, 2,900 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ש(050-4192808

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 למכירה בהזדמנות 
מכבסה + רובוט גיהוץ )ייחודי 

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

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

053-4166490)24-25(_____________________________________________

 דרוש מבנה פנימיה, 
250-200 מיטות, באיזור 

חזו"א בב"ב
_____________________________________________)24-25ל(054-8553318

מגרשים
 בהזדמנות! מגרש בגני 

מודיעין בגבעה המערבית 
_____________________________________________)24-25ל(054-6811776

 להשכרה מחסן 16 מטר, 
בחזון איש, עם גישה לרכב 

_____________________________________________)24-27ל(053-4159884

 באברבנאל דירות 4 
חד', בנין חדש, החל 

מ- 4,500 נדל"ן הקריה 
050-3000121)25-25(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)24-27ש(052-5640243

 בבלעדיות באוסשקין 2 
חד', 65 מטר, קומה 2 וחצי, 

אופציה בגג, 1,340,000 גמיש 
_____________________________________________)25-25("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי מציאה ברבי 
עקיבא קרוב לרש"י, 2 

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

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

054-4290600)25-25(_____________________________________________

  בלעדי! ביהודה הנשיא 
אזור בן זכאי, 2.5 חד', 65 

מ"ר ק"א, חזית, א. להרחבה, 
1,700,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

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

גינה 45 מ"ר, אור, כיוונים, ניתן 
לחלק, 3,090,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)25-25(הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': קוטג' 5.5 + 
יחידת 2.5 המכניס 3,600 

ש"ח, חצר )30 מ"ר(, משופץ, 
קרקע, כיוונים, 3,290,000 

ש"ח תיווך הכוכבים:
02-5713375)25-25(_____________________________________________

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

מ"ר, כ"פ, נוף, סלון ענק, הכל 
במפלס 1! 3,990,000 ש"ח 
_____________________________________________)25-25(תיווך הכוכבים: 02-5713375

קוטגים

4-4.5 חדרים
 רמות א': 4 חד' )70 מ"ר 
נטו(, משופצת + סוכה )15 

מ"ר( + בניה מיידית )26 מ"ר(, 
ק"ב, 3 כיוונים, 1,950,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)25-25(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)25-25(הכוכבים: 02-5713375

+5 חדרים
 בבית וגן, במחיר מצוין, 

ברחוב יוסף חכמי, דירות 6+7 
חד' + מרפסות וטרסות, 
מחסן, מעלית, גינה, ונוף 

_____________________________________________)25-25(בלעדי ל"צימוקי" 02-5638221

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

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

_____________________________________________)25-25(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמת שרת ברחוב הרב 
שרים, בהזדמנות, 3 חד', 

קומה ב', נוף, שקט, קרוב 
לבית הכנסת זכות אבות 

_____________________________________________)25-25(בלעדי ל"צימוקי" 02-5638221

לפרסום
בלוח

03-6162228

קוטגים
 "אינפינטי עוצמה", 

בפלמ"ח )רמת ורבר(, קוטג' 
טורי, 5 חד', 150 מ"ר בנוי 

+ 25 מ"ר גינה, 3 מפלסים, 
משופצת מהיסוד צוות אריאל 

050-9990732)25-25(_____________________________________________

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

ומבוקש צוות דודי נגר
050-9693307)25-25(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
במרכז השקט, גד מכנס 24, 

דירת 3 חד' עם גינה כ- 80 
מ"ר, מושכרת לגן ילדים, 

מעולה להשקעה צוות דודי נגר 
050-9693307)25-25(_____________________________________________

+5 חדרים
 "אינפינטי עוצמה", 

בבורוכוב )רמת ורבר(, דירת 
5 חד', 115 מ"ר, קומה 2, 

מעלית, חניה משותפת, מ"ש, 
משופצת מהיסוד, אחרי תמ"א 

_____________________________________________)25-25(צוות אריאל 050-9990732

 דירת שותפים ל- 5 
יחידות, ברחוב נחלת צבי, 
כ- 100 מ"ר, עם מעלית, 

משופצת מן היסוד, מיידית!! 
1,575,000 ש"ח

050-4811122)25-25(_____________________________________________

 לחטוף בשפירא!! 
6 חד', ק"א, חזית, 

מפוארת, 110 מ"ר, 
תמ"א 38 מתקדם, 

1,670,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)25-25(נכסים 052-7684074

 "אינפינטי עוצמה", 
בהיבנר )כפר גנים א'(, דירת 

4 חד', 113 מ"ר, קומה 2, 
מעלית, חניה, מחסן, משופצת 

מהיסוד צוות אריאל
050-9990732)25-25(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בבלפור )מרכז שקט(, דירת 
4 חד', 100 מ"ר, קומה 1, 
משופצת, אחרי אישורים 

לתמ"א צוות אריאל
050-9990732)25-25(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
באהרונוביץ )חזני(, דירת 

4 חד', 115 מ"ר, קומה 1, 
מעלית, 2 חניות, מחסן, מ"ש, 

נוף לפארק, משודרגת צוות 
_____________________________________________)25-25(אריאל 050-9990732

 בסמילנסקי, ק"א, ענקית, 
100 מ"ר, מעלית, חניה, 

1,540,000 ש"ח
_____________________________________________)25-25(050-6610501 סתיו

 ברוטשילד, ליד הרצל, 
ק"ב, מעלית, חניה, מיידית, 70 

מ"ר, 1290,000 ש"ח
_____________________________________________)25-25(050-6610501 סתיו

קריית אתא
 בק.אתא על ציר 

המטרונית, מחולקת, 
משופצת, עם מרפסת 
שמש, שכירות עוברת, 

מחיר 755,000 ש"ח חיים 
052-6884883)25-25(_____________________________________________

 בק.אתא במרכז 
העיר, מחולקת, מושכרת 

ב- 6,400, משופצת 
קומפלט, 1,100,000 

_____________________________________________)25-25(חיים 052-6884883

 בק.אתא, ק"א, איזור 
מתפתח, מתאימה 

לחלוקה/השקעה, מחיר: 
495,000 ש"ח חיים

052-6884883)25-25(_____________________________________________

 בק.אתא במרכז 
העיר, דירה מחולקת, עם 

שכירות עוברת, מחיר: 
780,000 ש"ח חיים

052-6884883)25-25(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בק.אתא, ק"ב, 4 חד', 

במרכז העיר, מעולה 
להשקעה/חלוקה, 

שכירות 5,000 ש"ח, 
מחיר 750,000 ש"ח חיים 

052-6884883)25-25(_____________________________________________

 במערב בני ברק בבניין 
מפואר, 5 חד' משודרגת, 

חדשה מהקבלן, מיידי! ב- 
6,500 כולל חנייה! להב 

_____________________________________________)25-25(נכסים 050-4177750

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

_____________________________________________)25-25(דורון 054-4980159

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

שמש, 5,800, מידי
050-4136829)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! באזור יהודה 
הנשיא רח' שקט, 4.5 חד', 

105 מ"ר, ק"א, חזית + סוכה 
+ חניה, מצב מעולה, בניין 
מטופח, 6 דיירים, ממוזגת, 

5,800 ש"ח א. פנחסי
03-5799308)25-25(_____________________________________________

 באנילביץ 4.5 חד', 110 
מ"ר, ק"א, חזית + מעלית + 
חניה, משופצת, 5,500 ש"ח 

_____________________________________________)25-25(א. פנחסי 03-5799308

 & 300,000  
  מושכר ב:

מחסן   1500 &
עסקת מזומן 

בבני ברק

50 מ"ר
מפתחות במשרד

052-7409000

הגעת ליעד
ייעוץ ושיווק נדל"ן

Yoniel292@gmail.com         0527409000

 שיווק דירות בלעדי 
להשכרה: בנורדאו 2 

דירות אחרונות חדשות 
של 3 חד' "פנחס נכסים" 

055-6789653)25-25(_____________________________________________

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

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

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

מרוהטת חלקי, 3,300 ש"ח 
050-3528252)25-25(_____________________________________________

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

_____________________________________________)25-26ח(מתיווך( 052-3595314

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

_____________________________________________)25-26ח(058-3245442

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

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

השקעות

 חייב להימכר!! למכירה 
דירה באופקים, במחיר מציאה, 

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

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

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

 מעוניינים להשקיע דירה 
עד 600,000 ש"ח אפשרות 

_____________________________________________)25-26(מפוצלת 052-7113508

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

054-4980159)25-25(_____________________________________________

 34 מ"ר, בגן וורשא תיווך 
_____________________________________________)25-25(דורון 054-4980159

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

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

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

054-4980159)25-25(_____________________________________________

 משרד 15 מ"ר, בבניין 
_____________________________________________)25-25(חדש תיווך דורון 054-4980159

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

054-4980159)25-25(_____________________________________________

 משרד 34 מ"ר, להשכרה, 
במחיר קורונה תיווך דורון 

054-4980159)25-25(_____________________________________________

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

מוכנה לכניסה תיווך דורון 
054-4980159)25-25(_____________________________________________

 "פינה קסומה בגליל"- 
חדש! מתחם וילה + 

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

חספין
 צימרים מפנקים ומרווחים 

בחספין, קרובים למסלולים, 
לזוגות ומשפחות, מלכה 

050-2204081)25-26(_____________________________________________

 & 300,000  
  מושכר ב:

מחסן   1500 &
עסקת מזומן 

בבני ברק

50 מ"ר
מפתחות במשרד

052-7409000

הגעת ליעד
ייעוץ ושיווק נדל"ן

Yoniel292@gmail.com         0527409000
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מחשבים
 מחשב נייד I5 מחודש, 

שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

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

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)30-30/21(_____________________________________________

שידוכים
 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודת"ל בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

גם לחסידים וליטאים גם 
פרק ב'. דרושות במאגר 
חסידיות וליטאיות. שדכן 
מקצועי עם המון הצעות 

_____________________________________________)07-32/21ש(054-8422105

שיפוצים
 שיפוצים ובניה מהמסד 

עד הטפחות, המומחים לפינוי 
תכולות מגניזות ומחסנים 

_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-28/21ש(המלצות בשפע, 052-5487975

רפואה טבעית

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

יד שניה 
קונים

השבת 
אבידה

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

_____________________________________________)04-29ל(חינם 052-2514960  חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט )מול מלון רימונים( 

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

 שיר בנוף - 2 יחידות, 
מאובזרות, לזוגות/משפחות + 

נוף פנורמי לכנרת, ומרפסת 
_____________________________________________)17-28ש(מוצלת 058-7506090

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

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

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

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

 דירות אירוח בצפת 
העתיקה בכל ימות השנה, 

ממוזגות + מרפסות
_____________________________________________)16-27ש(052-7611898/9

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)05-29ש(ושבתות 052-7668387

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)45-44/21ש(054-8042119 04-6989119

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

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

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 בעתיקה- "צימר 
לתפארת", מומלץ מאד 

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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

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

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

מכוניות

קנית רכבים
 קונה רכבים לפירוק 
ונסיעה 058-7887050 

_____________________________________________)13-38ש(058-5900900

מוצרים 
ושירותים
גמחים

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 

- 14,16,20,23 מקומות 
מפוארים, נתב"ג 

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

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)39-34/21ש(077-40-900-70

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-34/21ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

השכרת רכב

 שבת בצפת, לזוגות 
צעירים, יח' קרקע, צמוד 

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

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

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)19-31ל(052-4604609

 וילות מפוארות, 8-18 
חדרים, עד ל- 70 אנשים, 

בריכה, גקוזי, משחקייה
052-7692051 054-8469788)20-31(_____________________________________________

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

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

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-12/22(_____________________________________________

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

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

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

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

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)24-24/22ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

עכו

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

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

צפת

קצרין

 מבחר דירות נופש 
ווילות בעכו התיירותית, 
להשכרה לבין הזמנים, 

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

 דירת נופש יפיפיה, בלב 
העתיקה, שני חדרי שינה, 

מאובזרת, לזוגות/משפחה 
_____________________________________________)23-24ש(054-5259470

 להשכרה יומי 
ושבתות, צימר לזוג, 

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

 גמ"ח של מוצרי קישוטים 
לשבע ברכות, בר מצוות, 

ובריתות, וכ"ו, לפרטים 
_____________________________________________)23-26(054-8449588 מירי 

 נמצא כרטיס רב קו לפני 
חצי שנה ע"ש ברוך יוסף פישר 

_____________________________________________)24-25ח(לפרטים 050-4141737

 קו ארצי להשבת אבידה, 
אבד לכם משהו? מצאתם 

משהו? חייגו בהקדם
_____________________________________________)24-25ח(02-3113101

 נשכח בקו 597 מב"ש 
לב"ב ביום ו' ג' סיון תיק גב 

שחור עם תפילין ע"ש אהרון 
_____________________________________________)24-25ח(פפויפר 054-8408572

 לפני חודש, אבד קופסא, 
בתוכה פאה, ברח' רבי עקיבא 
אזור גן וורשא, כל המוצא ייצור 

_____________________________________________)24-25ל(קשר 052-7152487

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)24-25ח(ילדים 050-6651365

 מזנון מעץ בצבע חום 
דורש תיקון קל 054-5385013 

_____________________________________________)24-25ח(בני ברק

 אופני כושר בקושי היו 
בשימוש 300 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(058-4884455

 למכירה מקרר במצב 
חדש כולל הובלה 350 שקל 

_____________________________________________)24-25ח(050-7100023

 מחשב נייד מצוין לצפייה 
וכתיבה מתאים לאברכים 500 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 053-3346080

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(100 ש"ח 054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 רדיאטור המילטון, 12 
 ,2,500W ,צלעות, באריזה

מציאה 100 ש"ח גמיש
_____________________________________________)24-25ח(052-7601490

 מכונת תפירה של 
zinger זינגר כולל דוושה, 

מצויינת, במחיר מציאה עקב 
מעבר דירה, ב- 500 ש"ח מיידי 

_____________________________________________)24-25ח(052-7601490

השפע בריאות טבעית
חדש!!!

 פתרון טבעי לכאבי הראש 
ללא תרופות

054-4374231
 חיים ומחייכים 

עפ"י שיטת הרב אשרוב )"אלימה"(

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/21ש(054-5989347 04-6987450

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

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

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

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

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)24-25ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(350 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( 5 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 שואב אבק חדש טורבו 
עם כל החלקים הנילווים )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 כיריים חשמלי 2 להבות 
_____________________________________________)24-25ח(נירוסטה 100 052-7673545

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

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
"סאוטר" מידות: 0.58*0.59 

_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח 052-3463482

 טאבלט איכותי כמו חדש 
_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח 054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-3558949

 מחשב נייד במצב מצויין 
_____________________________________________)24-25ח(מהיר 500 ש"ח 054-3558949

 טוסטר אובן 5 ליטר 
מתאים גם לזוג צעיר 400 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 053-3155415

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

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מיקורגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)24-25ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מיקסר לסאונד חדש 8 
ערוצים ואפקטים ובלוטוס 
וכניסה למחשב 500 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(יהודה 052-7667577

 מכונת כביסה 7 ק"ג 
פתח קידמי AEG ב- 490 

_____________________________________________)24-25ח(שקל 052-6784969

 למכירה מקפיא קטן 4 
מגירות 290 ש"ח בלבד כולל 

_____________________________________________)24-25ח(הובלה 052-5737813

 מכונת תפירה חשמלית 
brother דרוש תיקון 150 

ש"ח 052-2786557 )בפתח 
_____________________________________________)24-25ח(תקוה(

 מעבד מזון קנווד הקצפה 
חיתוך וקיצוץ 160 שקל

_____________________________________________)24-25ח(052-6784969

 גמ"ח תהלים, ניתן למסור 
שמות לרפואה, הצלחה, וכו'

052-7151321)23-23(_____________________________________________

 מתחתנת? גמח נעלי 
כלה לבנות, חדשות וגבוהות 

052-7186795)23-26(_____________________________________________

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

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

054-8542339)23-23(_____________________________________________

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

מרפסת ענקית עם נוף לכנרת 
_____________________________________________)17-16/22ש(050-9770828 050-5770828

 בפוריה, 2 בקתות, 
צופות לכנרת, פרטיות 
וגינה לכ"א, מאובזרות 

ונקיות + גקוזי'
_____________________________________________)17-42ש(050-6927465

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל מ- 

_____________________________________________)20-42/21ש(349 ש"ח 079-5551606

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

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

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

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

למיטה )אופציה במייל/וואצ( 
_____________________________________________)15-26ש(052-7690412

יבניאל

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

ירושלים והסביבה

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

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

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

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

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

_____________________________________________)24-31ש(053-3146891

כלנית

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מושב תרום
 ארוח כפרי בוילה יפה 

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

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

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

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

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

_____________________________________________)25-36ש(053-3163352

 צימר 120 מטר + 
בריכה, וצימר 60 מטר, 

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

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

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

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה, המון 

דשא, פינות ישיבה ומרפסת 
גדולה 054-5726412

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

 וילה יפיפיה בהר כנען, 
צופה לנוף מרהיב, 11 מיטות 

_____________________________________________)25-26ש(054-5238601

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

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

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

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

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

 יחידות דיור לנופש, 
לזוגות ולמשפחות, מרוהטות 

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

 דירות נופש ממוזגות 
ונקיות, מרחק הליכה 
קצר מהכנרת וממרכז 

_____________________________________________)25-28ל(העיר 058-3637269

 גמ"ח להקמת שיעורי 
תורה וקווים תורניים חינם 

בפיקוח ועדת הרבנים לענייני 
תקשורת חייגו כעת

03-3060770)25-26(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 נמצאה שרשרת זהב 
באזור גן וורשא ביום שלישי 

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

 אבדה שרשרת זהב בחודש 
האחרון איזור שיכון ג' בני ברק 

_____________________________________________)25-26ח(052-7623808

 לפני כמה חודשים אבד 
עגיל זהב משובץ נשמח לקבלו 

_____________________________________________)25-26ח(עפ"י סימנים 052-7158528

 אבדה מצלמה בבין 
הזמנים שעבר באיזור צפת 

המוצא יתקשר למס'
054-8489535 או

_____________________________________________)25-26ח(03-5780068

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

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

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים ב"ב

_____________________________________________)25-26ח(050-5343924

 מעוניין במכונת חישוב 
עם סרט נייר במצב תקין 

_____________________________________________)25-26ח(050-5343924

 דרוש טלפון נוקיה 208 
לאברך למסירה או מחיר סמלי 

_____________________________________________)25-26ח(054-8412976

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה/

_____________________________________________)25-26ח(ישנה 052-3595314

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)25-26ח(054-4458379

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

_____________________________________________)25-26ח(אלקטרה 054-4458379

 מעוניין בספרים "עיטורי 
תורה" וספרים עם חידושי 

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

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)25-26ח(סימלי 052-3595314

 2 מיטות יפות לחדר 
שינה, ו- 8 כיסאות של מטבח 

054-8449423)25-26(_____________________________________________

 למכירה מחשב נייד + 
רמקולים 220 שקל

_____________________________________________)25-26ח(052-6279527

 לחיסכון מכשיר אטמור 
חדש לחימום מים )בפ"ת( 

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

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

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

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-3558949

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

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

 תנור אפיה בילדאין 
"סאוטר" מידות: 0.58*0.59 

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

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

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

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

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

 מכונת תפירה חשמלית 
brother דרוש תיקון 150 

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

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
מצב מצויין 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

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

_____________________________________________)25-26ח(054-7432035

 2 מזגני חלון גוניור 
אלקטרה 500 ש"ח כל אחד 

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

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

_____________________________________________)25-26ח(052-2786557

 מיני בר שבת נועם 1 
לחלקי חילוף 200 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(058-3233170

 טוסטר אובן 5 ליטר 
לאפיה לבישול צלי מתאים גם 

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

 מחשב נייח כולל עכבר 
מקלדת כבלים 450 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-31555415

 למכירה מקרר סמסונג 
500 ליטר 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(054-2252171

 למכירה מכונת תפירה 
)ישנה( ברדר בתוך ארון 150 

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

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

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

 דיסקים של זמרים 
חסידיים חדשים ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-7154435

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

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

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

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

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

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

 למכירה מקפיא 4 מדפים 
מצב מצויין 300 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(054-5656194

 מקרר סמסונג, לבן, 
מעולה, שמור, מצויין, במציאה 

500 ש"ח, עקב מעבר דירה 
_____________________________________________)24-25ח(052-7601490

 תנור king דו תאי + גז 4 
להבות + 1 טורבו, מצב מצוין, 

במציאה 300 ש"ח, עקב 
_____________________________________________)24-25ח(מעבר דירה 052-7601490

 t295 טאבלט סמסונג 
כשר של הדרן פלוס חסימה 

לשנה 250 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח(054-7289931

 מצלמת קנון חדשה פלוס 
כרטיס זיכרון 32 ג'יגה 220 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7289931

 שואב אבק קומפקטי עם 
מוט מתארך וחלקי חילוף 100 

_____________________________________________)24-25ח(052-7673545

 תנור טוסטר אובן פרווה 
חברת סול היה בשימוש 

כ- 3 פעמים בפסח 120 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(במקום 300 052-7673545

 מעבד מזון בראון עם כל 
החלקים כמעט חדש 300 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-7673545

 מגהץ טפאל איכותי וחזק 
_____________________________________________)24-25ח(200 052-7673545

 קומקום מהדרין כמעט לא 
היה בשימוש 20
_____________________________________________)24-25ח(052-7673545

 canon מדפסת צבעונית 
משולבת סורק + פקס 150 

_____________________________________________)24-25ח(052-7673545

 מכשיר כושר סטפר עם 
ידיות 150 במקום 350

_____________________________________________)24-25ח(052-7673545



ו’ תמוז -ז’ תמוז תשפ”א   416/06-17/06/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 

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

 עגלת בוגבו פרוג שמורה 
חום כהה + שמנת 250 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(050-4138086

 עגלת בוגבו פרוג שמורה 
ג'ינס כתום 250 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(050-4138086

 גגון לעגלת בוגבו קמליון 
בצבע שמנת 80 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(050-4138086

 עריסת פלסטיק + מזרן 
_____________________________________________)24-25ח(100 ש"ח 050-4138086

 מיטת תינוק שמנת 
שמורה בשילוב חלונות 

דקורטיבי + מזרן 350 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(050-4138086

 למכירה לול עץ מתקפל 
120 ש"ח + מיטת תינוק 230 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-5656194

 עגלה אמבטיה + טיולון 
צבע שחור )גגון אפור-שחור( 
יפה מאד כחדשה 390 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(לפרטים: 052-7177539

 טרמפיסט טיולון 
"קידלאק" 3 מצבים במצב 

_____________________________________________)24-25ח(חדש 390 ש"ח 055-6787907

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

_____________________________________________)24-25ח(בלבד! 050-4135002 באלעד

 משאבת חלב חשמלית 
חברת "מדלה" מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
140 ש"ח 050-4135002 

_____________________________________________)24-25ח(באלעד

 מזרון למיטת מעבר/ 
למיטת תינוק 25 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(053-3155415

 הזדמנות! מיטת תינוק 
"שילב" איכותית + מזרון צבע 

שמנת מצב חדש 500 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(נייד: 050-6990740

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

_____________________________________________)24-25ח(050-6990740

 כסא תינוק צבע ירוק 
כולל ריפוד )מתכוונן + מגש 
נשלף( מצב חדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(נייד: 050-6990740

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח 054-7216671

 לול לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(250 ש"ח 054-7216671

 למכירה סלקל תכלת 
אינגלזינה 50 ש"ח לפרטים: 

_____________________________________________)24-25ח(0527125823 

 לול תינוק מפלסטיק עם 
מזרון כמעט חדש 150

_____________________________________________)24-25ח(052-7673545

 ארגונית מבד לתליה על 
מיטת תינוק עם הרבה תאים 

_____________________________________________)24-25ח(45 052-7673545

 מובייל למיטת תינוק 
יפהפה מבד דו צדדי שחור לבן 
וצבעוני עם תיבת נגינה מהירה 

עם מלאי מנגינות + הקלטה 
_____________________________________________)24-25ח(90 052-7673545

 טיולון מקלרן גינס משומש 
_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח 052-7673545

 טלפון אלחוטי לבית טווח 
רחוק + מזכירה 120 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(טל': 050-2897977

 טלפון נייח לבית עם 
כניסת סים כשר 250 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(054-7289931

 אופני ילדים BMX וגם 
פסיפיק גודל 16 בצבע כחול 
לגילאים 8+6 שנים כחדשות 
_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח טל': 050-2897977

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)24-25ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בירושלים 054-8415306

 אופני הילוכים נוער במצב 
מצוין כולל מנעול איכותי 190 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-8498936

 מגזין זמן פסח תשפ"א 
_____________________________________________)24-25ח(15 ש"ח 052-7162312

 תיק צד לנשים או לנערות 
4 תאים צבע אפור ב- 60 

שקלים לפרטים
_____________________________________________)24-25ח(052-7151692

 למכירה סטנד לשתי 
גיטרות חדש ב- 110 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(יהודה 052-7667577

 אוצר מפרשי התלמוד 
בבא מציעא חלק ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7131071 ב"ב

 2 מזרנים אורטופדיים 
זהים ד"ר ברונדי 0.80/1.80 

עובי 20 ס"מ 500 ש"ח לאחד 
_____________________________________________)24-25ח(בבני ברק 052-7641400

 למכירה 4 אופניים לילדים 
500 ש"ח מידות 12-16 

תקינים ובמצב מצויין
_____________________________________________)24-25ח(054-2819921

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 זוג תוכונים פרא בבני ברק  
_____________________________________________)24-25ח(80 שקל 050-5594690

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(למדף 052-7600336

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח אבנר:
_____________________________________________)24-25ח(050-3337530

 למכירה זוג תוכונים 100 
ש"ח דניאל 050-5291073 

_____________________________________________)24-25ח(אבנר 050-3337530

 למכירה כלובים של תוכים 
ואוגרים ב- 100 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)24-25ח(054-8407883

 למכירה 2 שמלות ערב 
ה- 1 מידה 42 200, וה-2 מידה 

46 150 לפרטים
_____________________________________________)24-25ח(054-8407882

 ספרי צדיקים חדשים, 
15 ב- 75, 9 ב- 60, 6 ב- 40 

_____________________________________________)24-25ח(050-4135002

 אופנים לילדים גודל 14 
צבע כחול 170 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(053-3155415

 דיסק שמיעה כולל ספר 
שלום לך אפרוח חדש 35 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3155415

 דיסקים DVD לצפיה 
שאול חיון עופר הלוי 8 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(כל אחד 053-3155415

 ספר קריאה הפרשה 
מספרת לי חומש שמות 

באנגלית 55 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח(053-3155415

 שולחן נמוך לילדים מעץ 
מתאים גם למשפחתון של 

_____________________________________________)24-25ח(כתר 25 ש"ח 053-3155415

 סט מצעים זוגי חדש 
באריזה כיתן 300 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(053-3155415

 למכירה מזרון חדש צבע 
לבן 180 ש"ח נייד:

_____________________________________________)24-25ח(050-6990740

 למכירה כרטיס "אורח 
חיים" מוטען עם 150 ש"ח 
במחיר של 130 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)24-25ח(050-6990740

 כרית נוחות למיטה 
עמינח כמעט חדשה גודל 

60*60 בב"ב 80 ש"ח במקום 
_____________________________________________)24-25ח(180 ש"ח 052-7600336

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(70 ש"ח 054-7216671

 ארונות נעלים )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(120 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לים מבוגר + 
ילד )בני ברק( 90 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 ארון 5 דלתות, סט מצויין- 
עיצוב מיוחד, גוף סנדוויץ 

אדום, פורמייקה צבע פוליסנדר 
חום יין. נגיעות שמנת, למיידי, 

עקב מעבר, 1,800 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח(052-7601490

 מציאה סלון עור במצב 
חדש חדש, מותג איטלקי, 

2+3, ונגה, 2,500 ש"ח
052-7180224)24-25(_____________________________________________

 סטנדר עץ עומד על 
רגליים איכותי במיוחד מתכוונן 

100 ש"ח במקום 260
_____________________________________________)24-25ח(052-7673545

 כסא מחשב מסתובב 
יוקרתי מאוד נח במיוחד של 
חברת צרעה דמוי עור אפור 

כהה 500 במקום 1,200
_____________________________________________)24-25ח(052-7673545

תינוקות

תקשורת

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

כללי

 נעלי פומה ספורט 
לגבר בצבע שחור כולו, 

מידה 42, חדשות
_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

כחדשה ממש, מיוחדת 
מאד לארועים, למכירה/
_____________________________________________)46-2/21ש(השכרה 054-6337121

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע מנטה 

+ סרט + כיסים 25 ש"ח 
_____________________________________________)18-21ש(050-4188702

 למכירה עמודון ספרים 
חום כהה עם 2 מגירות 

וזכוכית 330 ש"ח איכותי 
ביותר מצב מעולה

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 למכירה בסיס מיטה זוגית 
+ משענת ראש כמו חדש 

_____________________________________________)24-25ח(270 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה קומודה מראה 
קריסטל + תאורה + שולחן 

עם מגירות חום 230 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית ומתכת 90*1.20 מטר 

נפתח ל- 2.40 מטר מיוחד 
_____________________________________________)24-25ח(400 ש"ח 054-5656194

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

_____________________________________________)24-25ח(054-5656194

 למכירה כוורת חזקה צבע 
חום בהיר מדפים עבים במיוחד 
_____________________________________________)24-25ח(210 ש"ח בלבד 054-5656194

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

_____________________________________________)24-25ח(054-2252171

 למכירה שולחן פינת אוכל 
חום + 6 כסאות )לא נפתח( 

300 ש"ח 054-2252171 
_____________________________________________)24-25ח(050-5888767

 כסא משרדי גבוה ומכובד 
_____________________________________________)24-25ח(מעור 500 ש"ח 058-4884455

 ספות יוקרתיות מעור צבע 
_____________________________________________)24-25ח(בז' 500 ש"ח 058-4884455

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

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 קו ארצי למסירת מוצרים 
בחינם, חייגו כעת

03-6781770)24-24(_____________________________________________

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

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

 דיסקים ושירי תפילה 
ב- 30 שקל, בחנות ספרים 

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

 תכולה של בית עקב 
העברת דירת מיידי, מחירים 
_____________________________________________)24-27ש(זולים, מיידי! 052-4668429
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 מכשיר אליפטיקל לדיווש 
ושמירת כושר במצב כמעט 

_____________________________________________)24-25ח(חדש 350 054-8464540

 תנור אובן קטן מתאים 
לזו"צ נוסה פעם אחת 140 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 055-9220249

 אורגנית עובדת חוץ 
מכפתור ושבר בפלסטיק 200 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 050-4157023

 למכירה מקפיא 4 מדפים 
מצב מצויין 300 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-5656194

 למכירה מכונת תפירה 
)ישנה( ברדר בתוך ארון 150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-2252171

 למכירה מקרר סמסונג 
500 ליטר 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(054-2252171

 מסך מחשב 21 כולל 
כבל רשת וחשמל 220 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(050-6205446

 בהזדמנות מכשיר אטמור 
חדש לחימום מים )בפ"ת( 

 )5KW( לאמבטיה או למטבח
_____________________________________________)24-25ח(ב- 150 ש"ח 052-2786557

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כוח גוניור 450 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-7432035

 מזגן חלון אלקטרה 400 
_____________________________________________)24-25ח(שקלים 052-3595314

 מכונת תפירה 450 
_____________________________________________)24-25ח(שקלים 052-3595314

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
מצב מצויין 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)24-25ח(100 ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)25-26ח(050-7832389

 למכירה כורסאות 
למרפסת או לפינת אוכל 

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

 למכירה מיטת יחיד + 
מזרון אורטופדי 80*190 מטר 

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

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

_____________________________________________)25-26ח(בלבד 052-5737813

 למכירה שידה 6 מגרות 
לאורך צבע חום בהיר 260 

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

 מיטת יחיד נפתחת 
לשניים מעץ מלא כולל 2 

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

 מנורה יפה לסלון/פינת 
אוכל נברשת מפוארת 300 

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

 נברשת תלויית קיר 
יפייפיה 100 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-6140800

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

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

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

 כוורת לחדר ילדים צבע 
ירוק תפוח בהיר 350 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3155415

 נברשת לסלון כולל נורות 
לד 350-450 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(053-3155415

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

_____________________________________________)25-26ח(054-2252171

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

_____________________________________________)25-26ח(050-5888767

 2 מזרנים אורטופדיים 
זהים ד"ר ברונדי 0.80/1.80 

עובי 20 ס"מ 500 ש"ח לאחד 
_____________________________________________)25-26ח(בבני ברק 052-7641400

 שולחן סלוני מעץ כחדש 
1*2 נפתח ל- 3 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(055-6782581

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית ומתכת 90*1.20 מטר 

נפתח ל- 2.40 מטר מיוחד 
_____________________________________________)25-26ח(400 ש"ח 054-5656194

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

_____________________________________________)25-26ח(054-5656194

 למכירה כוורת חזקה צבע 
חום בהיר מדפים עבים במיוחד 
_____________________________________________)25-26ח(210 ש"ח בלבד 054-5656194

 מזנון 3 מטרים, בשילוב 
וטרינות מעץ בוק מלא, צבע 
אגוז, במצב מצוין, כמו חדש, 

מתאים לספרי קודש ודברי נוי. 
מחיר 2,500 ש"ח גמיש טל': 

050-6734292)25-28(_____________________________________________

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

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

 למכירה מיטה וחצי, 
כחדשה + ארגז מצעים, 

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

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

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

_____________________________________________)25-26ל(052-8672008

 שולחן מעץ מלא יוקרתי 
אורך 106 רוחב 2 מטר רק 

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

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות כ"א 

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

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

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

 שולחן סלוני נמוך 
160/50 מפורמייקה כחדש 

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

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

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

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

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

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

_____________________________________________)25-26ח(מלא 052-5737813

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

_____________________________________________)25-26ח(מלא 052-5737813

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)24-25ח(050-3337530 אבנר

 ספריה עמוד אחד במצב 
מצויין 200 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח(054-4895874

 למכירה ארונות מטבח 
גבוהה 2 מטר 3 דלתות צבע 

חום בהיר 410 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

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

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

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

_____________________________________________)24-25ח(מלא 052-5737813

 שולחן מרובע )140*140( 
+ 8 כסאות )ללא ריפוד( צבע 

וונגה 500 ש"ח נייד:
_____________________________________________)24-25ח(050-6990740

 למכירה מיטת ילדים 
נפתחת למיטה נוספת 

)סה"כ 2 מיטות( + מגירות 
+ מזרונים 500 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)24-25ח(050-6990740

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מסיבי מעץ 
טבעי 70*140 )בני ברק( 175 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 300 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7216671

 שולחן לסלון 75*72*150 
)ניתן להארכה בעוד 100 

ס"מ( )בני ברק( 450 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 סוכה תוצרת גדנסקי 
3.1*2.1 )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

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

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

_____________________________________________)25-26ח(טל': 050-4171008

 למכירה טיולון GB צבע 
שחור + גגון 260 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(052-5737813

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

_____________________________________________)25-26ח(בלבד! 050-4135002 באלעד

 משאבת חלב חשמלית 
חברת "מדלה" מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
140 ש"ח 050-4135002 

_____________________________________________)25-26ח(באלעד

 מזרון למיטת מעבר/
למיטת תינוק 25 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(053-3155415

 מגן לעריסה/למיטת תינוק 
_____________________________________________)25-26ח(25 ש"ח 053-3155415

 עגלת תינוק מימה 
קסרי אמבטיה פלוס טיולון 

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

 עגלת מוצי אמבטיה 
וטיולון במצב חדש תיק ונילון 
_____________________________________________)25-26ח(גשם 500 עוזרי 052-7626044

 למכירה לול עץ מתקפל 
120 ש"ח + מיטת תינוק 230 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-5656194

 עגלת בוגבו פרוג שמורה 
חום כהה + שמנת 250 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-4138086

 עגלת בוגבו פרוג שמורה 
גינס כתום 250 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(050-4138086

 גגון לעגלת בוגבו קמיליון 
בצבע שמנת 80 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(050-4138086

 עריסת פלסטיק + מזרן 
_____________________________________________)25-26ח(100 ש"ח 050-4138086

 מיטת תינוק שמנת 
שמורה בשילוב חלונות 

דקורטיבי + מזרן 300 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(050-4138086

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

_____________________________________________)25-26ח(054-7084860

 נוקיה 208 מצב מעולה + 
בטריה 150 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(053-3121020

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

_____________________________________________)25-26ח(054-7084860

 ,A50 טלפון סמסונג 
במצב חדש, כולל אחריות, 

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

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

 חולצת tommy, מידה 
14-16, צבעונית, חדשה, רק 
_____________________________________________)25-26ל(80 ש"ח. נייד 054-8422432

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)25-26ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בירושלים 054-8415306

 מזוודות אופנים כיסאות 
לרכב יד שנייה כל פריט 80 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7625772

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

מאוד 300 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)25-26ח(בערב

 שו"ע מאורות חדש וטור 
א-ל המקורות 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)25-26ח(02-6513270 055-6797098

 חוברות זרקור מרוה לצמא 
תור הזהב 1 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(02-6513270 055-6797098

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-3463482

 למכירה אקווריום עם כל 
האביזרים גדול מאוד 350 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(טל': 058-3208736 בני ברק

 שמלות לחתונה להשכרה 
צבע סגול בהיר 36/38 ב"ב 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 03-6195087

 למכירה מזוודה שחורה 
גדולה טובה 80 ש"ח בלבד + 
_____________________________________________)25-26ח(פקס 90 ש"ח 052-5737813

 למכירה אוגרים סיבירים 
ללא כלוב ב- 25 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)25-26ח(פלא': 054-8402226

 אוגרים סיבירים + כלוב 
+ אוכל + נסורת + גלגל ועוד 

250 ש"ח בבני ברק פלא': 
_____________________________________________)25-26ח(054-8402226

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)25-26ח(058-3233170

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(058-3233170

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(054-8490548

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

_____________________________________________)25-26ח(ב- 50 ש"ח 050-4135002 

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

_____________________________________________)25-26ח(050-4135002

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה 90 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(053-3155415

 גלגלים לאופניים קידמי 14 
אינץ 18 אינץ אחורי 10 שקל 

_____________________________________________)25-26ח(054-3177932

 צמיג 700 10 שקל 20 
אינץ קידמי נשלף 20 שקל 

_____________________________________________)25-26ח(054-3177932

 24 קידמי או אחורי 
20 שקל אחורי פלוס צמיג 

ופנימית 40 שקל
_____________________________________________)25-26ח(054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי נשלף 
עם שמיניות וצמיג 20 שקל 

_____________________________________________)25-26ח(054-3177932

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)25-26ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה כלובים של תוכים 
ואוגרים ב- 100 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)25-26ח(054-8407883

 למכירה 2 שמלות ערב 
_____________________________________________)25-26ח(כ"א 100 ש"ח 054-8407882

intex למכירה בריכה 
3 וחצי מטר על 2 מטר 

בהזדמנות 500 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(054-4739433 052-8672008

 3 ציפיות לפוך חדש 70 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 053-3155415

 משחק הרכבה לילדים 
דומה לקליקס 60 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(053-3155415

 כיסוי לספות 1+2 60 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 053-3155415

 עגלת ילקוט לבית הספר 
_____________________________________________)25-26ח(25 ש"ח 053-3155415

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 אופניים 26 במצב מצוין 
21 הילוכים 300 שקל

_____________________________________________)25-26ח(03-6184184

 אקווריום ברוחב מטר + 
משאבה צריך תיקון 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(ב"ב 054-8412976

 תוכי קוקטייל )וויט פייס( 
עובדת גוזלים לבנים 400 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(ב"ב 054-8412976

 מטרנה עדה חרדית 40 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח ב"ב 050-4107696

 תוכונים חצי אנגלי 
האכלת יד לשעבר עובדים 

אחד 80 ש"ח 2 ב- 150 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(ב"ב 054-8412976

 גגון לרכב מרובע 
מאלומיניום חדש בקופסא 400 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 053-3121020

 ציליה חדשה 4*3 + 
טבעות קשירה צבע קרם 180 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר )לא 
חשמלי( ב"ב 200 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(053-3121020

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)24-25ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7216671

 בימבה ג'וק חדש )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 30 ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

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

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח 054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 בצבע כחול 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)24-25ח(60 ש"ח 054-7216671

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 שעון אורלוגין סלוני מנגן 
כל שעה מצוין 150 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(052-7600336 בב"ב

 ספרי ילדים וקומיקסים 
במצב מעולה עד 20 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7673545

 שעון שבת 10 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(052-7673545

 קרש גיהוץ כתר 50 
_____________________________________________)24-25ח(052-7673545

 צינור 20 מטר כמעט חדש 
_____________________________________________)24-25ח(65 052-7673545

 מפת שולחן לבנה עם 
_____________________________________________)24-25ח(קריסטלים 50 052-7673545
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דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

העבודה בבני ברק

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 

■ 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

 ■

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)20-31ש(052-7623142

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

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

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

 דרושות סייעות לגיל 
+2.5 למשרה חלקית, 

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

_____________________________________________)22-25ש(054-8450745

 לחנות מזון מהיר 
בב"ב, עובד חרוץ ומסור 

למשמרת בוקר/ערב 
052-6607070)25-28(_____________________________________________

התפנה מקום אצל 
משפחה חמה בבני ברק
מקבלת נשים 

מבוגרות 
)סיעודיות(
נסיון רב 

והמלצות רבות
03-6774319

073-7366818

 דרוש עובד למחסן 
בב"ב, משרה מלאה, 

5 ימים בשבוע, תנאים 
_____________________________________________)21-24ש(טובים 052-6364614
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 לקבוצת בוגרים במעון 
קטן דרושה מטפלת 

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

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

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

הדתי-חרדי מס' 1. לצפיה 
במשרות ולהרשמה: 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)25-26ל(או בבתים 055-5527391

 נהג חלוקה לעבודה 
קבועה בב"ב, משרה 

מלאה, 5 ימים בשבוע, 
תנאים טובים

_____________________________________________)21-24ש(052-6364614

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

_____________________________________________)22-25(בלבד

 תופרת עם ניסיון רב 
לתיקונים, בין 20 ל- 30 שקל, 
כמות גדולה, אפשרות מבית 
_____________________________________________)23-26(הלקוח טלפון 052-7634263

 התפנה עורך ספרים תורני 
_____________________________________________)23-26(לכל התחומים 054-8590879

 דרושה מטפלת למעון 
יום במרכז בני ברק

052-7119894
054-4842065)23-26(_____________________________________________

 ליבואן מוצרי חשמל 
קטנים, דרוש עובד 

להכנת הזמנות, משרה 
מלאה טלפון -
_____________________________________________)23-26ש(03-9221475

 דרוש מחלק לשכונה 
בצפון ת"א, עבודת לילה 
00:30-3:30, רכב חובה 

_____________________________________________)23-26ש(052-6473633

 מעונות פיצקאלאך 
מתארגנת לשנה"ל, דרושה 
גננת לחצי משרה, סייעות 

ומחנכות /חלקיות / מלאה 
_____________________________________________)23-26ש(050-7884864

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

_____________________________________________)22-25(בלבד

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד כשכיר/לפי שעה
_____________________________________________)24-25ח(050-6651365

 למעון יום לילדים 
ברחובות, מטפלות 
אחראיות, חרוצות 

ומסורות, תנאים טובים. 
_____________________________________________)24-25(גלית: 054-4969228

 לאיחוד הצלה בב"ב 
דרושות עובדות לבוקר, 

35 ש"ח + בונוסים 
למתאימות, לפרטים 

03-6001411)24-27(_____________________________________________

 עובד חרוץ להתקנות 
מיזוג אויר מאזור המרכז, רקע 

טכני חובה, תנאים טובים 
_____________________________________________)24-27ל(058-7348517

 דרוש מנהל/ת צוות 
למוקד מכירות, עם נסיון, 

הנעה לעמידה ליעדים 
וחניכת נציגים, -8:30
17:30, א'-ה', במרכז 

jobs@kidumplus.co.il :24-25ש(קו"ח(_____________________________________________

 נציגים למכירה 
טלפונית לחברת הייטק 
מב"ב, נסיון חובה, שכר 
גבוה, משרת אם, מוקד 

jobs@ -נפרד קו"ח ל
kidumplus.co.il)24-25ש(_____________________________________________

 דרושה מזכירה 
לבורסה רמת גן, בין 

השעות 9:00-17:00 - 
שכר נאה מאד

_____________________________________________)24-27ש(054-3434379 - מור

 למעון דתי בת"א 
דרושות מטפלות + 

טבחית לארוחת בוקר, 
לשנה"ל תשפ"ב

_____________________________________________)24-25ש(052-8750036

 דרוש/ה פקיד/ה בארגון 
ערכים בב"ב, לעבודה בשעות 
09:00-17:00, ידע במחשבים- 
חובה! קו"ח יש לשלוח לפקס 

03-614-7118)24-25(_____________________________________________

 אם בית לבית אבות 
לעצמאים בבני ברק, 

נסיון בניהול ומתן שרות 
לקוחות יתרון, קו"ח 

ganeymargoa@neto.net.il)22-26(_____________________________________________

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

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

 ליוסי מעליות במרכז 
חשמלאי/הנדסאי, רקע 

מכני, רשיון נהיגה, 
הכשרה במקום

_____________________________________________)21-24ש(03-6160186

עו"ס/י˙ מ˘ר‰ 37
מ˘ר‰ מל‡‰, נכונו˙ לעבו„‰

‚ם ב˘עו˙ ‡חר ‰ˆ‰ריים.

‡י˘ ˙חזו˜‰ מ˘ר‰ 70
חˆי מ˘ר‰ ניי„ו˙ חוב‰.

רכז ˙עסו˜‰ מ˘ר‰ 90
מ˘ר‰ מל‡‰. ˜˘ר עם מעסי˜ים,

ליווי מועס˜ים. 

לעלי ˘יח בבני בר˜
„רו˘ים:

˜ו"ח למייל:
cv.labor1@gmail.com

נ‡ לˆיין מס' מ˘ר‰.

תחום האוטיזם מדבר אלייך???

בעלת גישה לחינוך מיוחד???

⋅ פסיכולוגיות 
⋅ מנתחות התנהגות
⋅ מרפאות בעיסוק,
⋅ פיזיותרפיסטיות 
⋅ מטפלות רגשיות

וכן סייעות עם גישה לחינוך מיוחד 
בעלת תעודה בתחום.

מקומך 
איתנו!!!!!

לגני תקשורת בפתח תקוה דרושות:

לפרטים וקורות חיים:
chanih@mshahar.org.il :חני

052-7121367

עבודה בצוות רב מקצועי כולל: 
⋅ ישיבות

⋅ הדרכות פרטניות וסקטוריאליות 
⋅ ימי השתלמות

⋅ תנאים מצוינים למתאימות

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

 דרוש עובד לחנות פלאפל, 
בין השעות 18:30-22:00, 
_____________________________________________)24-27ל(בב"ב, חרוץ 054-8099198

 דרושות סייעות לגיל 
+2.5, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג - ב"ב, 

צוות חרדי, שכר נאה 
_____________________________________________)25-28ש(054-8507450

 למעון חרדי בפ"ת, 
מטפלת חמה ומסורה, 

לתינוקיה, תנאים טובים! 
_____________________________________________)25-26ל(053-5459071

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)25-28(_____________________________________________

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

בחשבשבת, מיכפל, וורד. 
ml2460@partner.net.il)25-28ל(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב, עובד נקיון, 
למשרה מלאה, לפרטים, 

_____________________________________________)25-26ל(בבוקר בלבד 052-7621621

 לגן בת"א סייעת גן חובה 
_____________________________________________)25-26(לעבודה קבועה 054-8413917

 עובדות/ים לנקיון 
משרדים, שעות גמישות, 

בב"ב, רשל"צ, ר"ג, 
_____________________________________________)25-26ל(נתניה 052-6000977

 דרושה מדריכת תעסוקה 
לבית אבות בפ"ת, ל- -16:30

18:30, 3-5 בשבוע, קו"ח 
לפקס: 03-912-8411 למייל: 
 ilanaktz22@gmail.com

לטל': 03-9128400 ולהשאיר 
_____________________________________________)25-28(פרטים

 למכבסה בב"ב עודב כללי 
_____________________________________________)25-26ש(למשרה מלאה 050-8460282

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)25-26ח(052-3595314

 למכירה מזוודה לפאה 
צבע כחול כהה 120 ש"ח 

באיזור פתח תקווה
_____________________________________________)24-25ח(054-4945469

 למכירה 1 ק"ג תערובת 
מטבעות חו"ל 50 ש"ח בבני 

_____________________________________________)24-25ח(ברק 055-5572527

 מזוודות אופנים כיסאות 
לרכב יד שנייה כל פריט 80 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח טלפון: 052-7625772

 למכירה אקווריום חדש 
כולל דגים וציוד ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(פלאפון: 052-7671580

 קופסאות מטרנה חדשות 
חלבי ללא שלבים ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3186686

 מגלשה ליטל טיקס 
ביתית כחדשה ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3186686

 מחצלת קני במבוק מטר 
על מטר ועשרה ב- 45 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(חדשה 053-3186686

 חצובות תנור קינג 
כחדשות ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(053-3186686

 למכירה כיור מטבח 
איכותי מידות קטנות כחדש 

_____________________________________________)24-25ח(מחיר 500 ש"ח 050-8557339

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 כמה ערכות ליצירת 
קשתות מפרחים לילדות 7 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 053-3187276

 אופני ילדים 18 צבע כחול 
_____________________________________________)24-25ח(140 ש"ח 054-5385013

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

_____________________________________________)24-25ח(ב- 50 ש"ח 050-4135002

 סיר בישול איטי חדש 90 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 053-3155415

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)24-25ח(ברק( 250 ש"ח 054-7216671

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

 אשת חיל על קלף 
)מהסופר( + מסגרת מפוארת 

כתב נאה במיוחד 380 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(054-8430025

 שעון אורלוגין סלוני מנגן 
כל שעה מצוין 150 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(052-7600336 בב"ב

 כלוב לתוכים 90*40*40 + 
מתקני אוכל ושתיה וחישוקים 

_____________________________________________)23-24ח(120 ש"ח 052-7170406

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)23-24ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 מגזן חלון 500 שקלים 
_____________________________________________)23-24ח(052-7396092

 מכונת תפירה 500 
_____________________________________________)23-24ח(שקלים 052-7396092

 חולצה ומכנסיים קצרים 
נעימים וחגיגיים מידה 8-9 70 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח ב"ב 050-3143334

 למכירה אופני הרים 
)הילוכים( לילדים מגיל 7-15 

280 ש"ח פרטים בטלפון 
_____________________________________________)23-24ח(054-2819921

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)23-24ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)23-24ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)23-24ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)23-24ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' חדש )בני 
_____________________________________________)23-24ח(ברק( 70 ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)23-24ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)23-24ח(054-7216671

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

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)23-24ח(054-7216671

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

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)23-24ח(200 ש"ח 054-7216671

 למכירה אופניים 150 ש"ח 
בלבד מצב טוב + אופני ילדים 

_____________________________________________)23-24ח(90 ש"ח 052-5737813

 סיר בישול איטי ב- 100 
ש"ח בלבד חדש באריזה בב"ב 

_____________________________________________)23-24ח(050-4158480

 אופנים לילד ב- 25 ש"ח 
בלבד דרוש תיקון

_____________________________________________)23-24ח(050-4158480

 למכירה מזרון חדש צבע 
לבן 180 ש"ח נייד:

_____________________________________________)23-24ח(050-6990740

 למכירה כרטיס "אורח 
חיים" מוטען עם 150 ש"ח 
במחיר של 130 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)23-24ח(050-6990740



עכשיו, שומרים על הילדים
תודו לנו אח״כ :(

אבא, אמא

ספק + תשתית 

ב-99 ₪

לחודש בלבד

לרכישה: 1-800-222-234

, יצליחו שלנו  שהילדים  רוצים  כולנו  אבא,   אמא, 
ולהתאים את להם  לעזור  תוכלו  רימון  אינטרנט   עם 
הסינון בדיוק לרמה המתאימה לכם ולפי המכשירים שלכם.
כי בינינו, ככה ההצלחה שלהם בטוחה יותר.

ר ת ו י ח  ו ט ב
שירות טלפוני

24/6
סינון מותאם 

אישית
מגוון מוצרי הגנה

הרחב ביותר
 עובד עם כל

ספקי האינטרנט

₪ 124 MB ואינה כוללת נתב. לאחר שנה המחיר   100 514256437, החבילה כוללת ספק רימון ותשתית בזק במהירות של עד  2009 ח.פ  למצטרפים חדשים. בכפוף לתקנון. אינטרנט רימון 
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