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מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

אבי גרינצייג

חסימה טובה
ה'תשע"ט,  מרחשוון  כ"א  מאז  חלפו  בדיוק  ורבע  שנתיים 
מועד קיומן של הבחירות המקומיות בירושלים שסימלו את קץ 
ביהדות  הפנימית  הכוחות  בחלוקת  הליטאית  הקיפוח  תחושת 
ו'דגל  המהפך  הושלם  עת  ה'תשפ"א,  שבט  לכ"א  ועד  התורה, 
כרצונה  הצדדים  בין  העדכני  ההסכם  את  הכתיבה  התורה' 
מונעים  ציבורית  ואחריות  רחמים  של  שילוב  כשרק  וכלשונה, 
ממנה לרמוס לחלוטין את האחות החלושה, המפורקת לגורמים 

וחסרת הישע.
למעשה, בתחילת השבוע עוד נשקלה האפשרות להכריז על 
נאמרו דברים  בניגוד למקרי עבר, בהן  ליטאית עצמאית.  ריצה 
דומים לצרכי מו"מ בלבד, הפעם הסכימה כל צמרת התנועה כי 
בלית ברירה, תוכיח דגל התורה את כוחה לבדה. תרמה לכך לא 
מעט תחושת זעם שחלחלה לרחוב הליטאי בחודשים האחרונים, 

על התנהלותן של אי אלו חסידויות בענייני קורונה והמסתעף.

)הטור המלא בעמ' 10-11(

חשכו מאוריה: אחר מיטתם של זקני ראשי הישיבות הגרמ"ד סולוביצ'יק והגר"י שיינר זצוק"ל

ממשיך השושלת 
ביום ראשון נעקרה מעמנו דמותו הטמירה של זקן ראשי הישיבות הגאון הגדול רבי 

משולם דוד הלוי סולובייצ'יק זצוק"ל, בנו חביבו של מרן הרב מבריסק זצוק"ל ונכדו של 
מרן הגר"ח מבריסק ⋅ אחר מיטתו של הגאון הגדול זצוק"ל שבמך עשרות בשנים העמיד 
רבבות תלמידים והמשיך את שושלת בריסק המעטירה עד למעלה בקודש סבו-זקנו מרן 

הבית הלוי זיע"א שדלה והשקה מתורת רבותם ⋅ בגיל 99 בשעת עלות השחר של יום 
ראשון כבו המאורות והגרמ"ד הלוי סולובייצ'יק עלה בסערה השמימה | עמ' 12-14 

עמוד התורה 
שעות אחדות לאחר סילוקו של ממשיך שושלת בריסק הגרמ"ד סולובייצ'יק, התבשר 
עולם התורה על סילוקו של ממשיך שושלת קמניץ הגר"י שיינר זצוק"ל, חבר מועצת 
גדולי התורה וזקן ראשי הישיבות שהסתלק בגיל 98 ⋅ אחר מיטתו של עמוד התורה 
והיראה שדלה מתורתם ומהנהגתם של רבותיו הדגולים זקנו מרן ה"ברכת שמואל" 
זצוק"ל ומרנן הגר"ש היימן זצוק"ל והגר"ר גרוזובסקי זצוק"ל, ועם פטירתו נעקרה 
אחת מדמויות ההוד שידע עולם התורה בדור האחרון | עמ' 16-18

ככה נראית קריסה
כשנכדיי ישאלו אותי מה נחרט בזכרוני יותר 
מכל, אספר להם על היום בו עמדתי לבוש 

ציוד מיגון, מאבד חולה אחר חולה לאויב בלתי 
נראה ⋅ פרמדיק מד"א אהרון אדלר בעדות 

מטלטלת | עמ' 6

שבר על שבראהרון אדלר
חודשים אחדים לאחר פטירת אחותו ובתוך ימי 
השבעה על אימו מרת חיה ברכה קרישבסקי 

ע"ה, התמוטט הרה"ח רבי חיים שלום 
קרישבסקי ז"ל לעיני המנחמים בביתו | עמ' 6



ערכות ביתיות להרכבה עצמית
אצלינו תוכלו להזמין

פגבורד עם 2 ידיות אחיזה אחיזות חדשות ויד 2

התקשרו עכשיו והזמינו את הערכה שמתאימה לכם!

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360

ידיות לאימון נינג'ה

frogדגםכ trango פינגרבורד חברת HRTפינגרבורד תאומים של חברת אימוני כח

כדורי דרגון בול נינג'ה אחיזת חבל למסלול נינג'ה

ערכה ביתית לבניית קיר בולדר

או על פינת אימון בבית?
חולמים על קיר משלכם?



מחיצות 
שקופות 

בכל הגדלים 
ובהתאמה 

אישית

בשביל שתהיו בטוחים!

מחיצות 
שקופות ועמידות

050-7431335 | 1599-500-808

ייצור ג'ימבורי והקמת משחקיות

התקשרו והזמינו עכשיו

לבתי כנסת 
לבתי מדרש
לבתי אבות
לבתי ספר 

לישיבות
לחנויות

לאכסניות
למרפאות

למסעדות 
לקייטרינג 

ועוד...

פתרון מושלם!!!
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משאבות מים כשרות למהדרין  לשבת יהיו בכל 
בניין בשכונה החדשה שתבנה בבית שמש 

גם בבית שמש: עלייה 
משמעותית במס' המעברים  

בין הקופות בשנת 2020

סיפוק רב: מאות מנות דם נתרמו 
על ידי תושבי בית שמש

מאת: אלי כהן

חברת הנדל"ן המובילה 'נתיב פיתוח' הכניסה 
בשבת  לשימוש  הכשרות  המים  משאבות  את 
זאת  כחלק מהמפרט בפרויקטים שהיא מובילה, 
הקריאה  לנוכח  התעוררו  בציבור  שרבים  לאחר 
להעדיף את השימוש במשאבות מים מותאמים, 
המאושרים ע"י "משמרת השבת" בראשות הגאון 
רבי אליהו בייפוס שליט"א  לשימוש בשבת וחג 

ללא חשש חילול שבת. 
לאחר מאמצים רבים והשקעה מרובה, הסדירה 
המאושרות  המים  משאבות  התקנת  את  החברה 
בכל הפרויקטים של "נתיב פיתוח" הנבנים ברמת 
שבונה  הפרויקטים  בשאר  גם  כמו  שמש,  בית 
הדיור  מצוקת  פתרון  עבור  ומיועדים  החברה 
יש  פיתוח  נתיב  שחברת  החרדי  במגזר  החריפה 

לה חלק גדול במתן מענה ראוי לציבור, וכך יוכלו 
המים  בתשתית  להשתמש  פיתוח'  'נתיב  דיירי 
הלכתי  בפיקוח  חשש,  ללא  וחגים  בשבתות  גם 
לאחר  בהתקנה  צורך  ללא  השבת  משמרת  של 
הבנייה הכרוכה בהמון הוצאות וטרחות מיותרות 

שייחסכו מכל הדיירים.
השימוש במשאבות מים המאושרות לשימוש 
החדשים,  בבניינים  שבעתיים  גברה  חשש  ללא 
משום שעל מנת לספק מים כראוי לכל דירה ובכל 
כך  החדשות  המים  משאבות  מתפקדות  קומה 
שהן מופעלות אוטומטית בכל פעם שהברז נפתח 
כל  פועלים  השבת",  "משמרת  ומשכך   בדירה, 
העת להסדיר התקנים ומערכות טכנולוגיות ללא 
לייצור  להביא  והצליחו  ח"ו,  שבת  חילול  חשש 
משאבות מים הפועלות על ידי מנגנון מיוחד ללא 
חשש ואלו, כאמור, הוטמעו בפרויקטים החדשים 

של "נתיב פיתוח".

במכרז  שזכתה  לאחר  כעת, 
השכונה  של  והקמה  לבנייה 
מעל  שתכלול   5 ד'  החדשה  
שמש,  בבית  יח"ד  ל-1,000 
היא  כי  החברה  הודיעה 
מתכוונת להטמיע את משאבות 
הבניינים  בכל  הכשרות  המים 
בשכונה  שייבנו  העתידיים 
ידה.  על  שתיבנה  החדשה 
השכונה החדשה, שתוקם כולה 
מעטפת  ותספק  חרדי  בצביון 
מבני  של  כוללת  קהילתית 
תהיה  עסקים,  ומתחמי  ציבור 
בישראל  הראשונה  השכונה 
במערכת  תצויד  שכולה 

הנדל"ן  חברת  בכך,  למהדרין.  הכשרה  המים 
איכות  של  נוסף  סטנדרט  מציבה  פיתוח'  'נתיב 

לצרכים  מרבית  והתאמה  בנייה 
הייחודיים בהתאם למסורת בנייה 

של שלושה עשורים. 
יו"ר  גריידינגר,  שמחה  ר' 
ובעלים של חברת 'נתיב פיתוח': 
להיענות  עבורנו  זכות  "זו 
הדור  גדולי  של  לקריאתם 
משאבות  את  ולהטמיע  שליט"א 
המים הכשרות למהדרין לשימוש 
הנבחרים  בפרויקטים  בשבת 
שאנו מובילים. כעת, לאחר שאנו 
של  הקמתה  את  גם  מובילים 
תיבנה  לראשונה  חדשה,  שכונה 
כולה  שתצויד  חרדית  שכונה 
זה  הכשרות.  המים  במערכות 
ואנו שמחים על הזכות להיות אלה  חסר תקדים 

שמובילים את הנושא". 

רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ליו"ר חברת הנדל"ן 'נתיב פיתוח' ולרבני משמרת השבת: "מי ששותף לשמירת שבת נהיה שותף בזכויות של שמירת השבת" ⋅ ר' שמחה 
גריידינגר, יו"ר ובעלים של חברת 'נתיב פיתוח': בהמשך לפרויקטים שבנינו עם משאבות המים הכשרות למהדרין, לראשונה תיבנה שכונה שלמה שתצויד במשאבות המים הכשרות למהדרין"

הקורונה מיקדה את מלוא תשומת הלב במערכת הבריאות ויותר ישראלים החליטו 
בשנה החולפת לעבור לקופה אחרת ⋅ הקופה אליה הצטרפו הכי הרבה חברים, היא 

מכבי שהשלימה 6 שנים רצופות בהן היא הקופה היחידה שצומחת

מבצע התרמת הדם שנערך בשיתוף מחלקת הבריאות של עיריית בית שמש וארגון מד"א הסתיים 
בימים האחרונים בהצלחה רבה, עם תרומה של מאות מנות דם על ידי תושבי העיר שנענו לאתגר 

החסד#  ישראל סילברסטין: "היה מיוחד לראות את ההתגייסות מכל המגזרים למען המטרה הנעלה. 
זו אות כבוד לעירנו"

מאת: אלי כהן

 2020 לשנת  לאומי  ביטוח  נתוני  סיכום 
בשנה  בחרו  אנשים  יותר  כי  חושפים 
שלהם  החולים  קופת  את  לעזוב  החולפת 
כתוצאה  הנראה  ככל  אחרת,  קופה  לטובת 

מהתנהלות הקופות במשבר הקורונה. 
במהלך הגל הראשון של מגפת הקורונה, 
הקפיא משרד הבריאות את מעבר חודש מאי, 
אחד מבין ששת המעברים המתאפשרים מדי 
שנה. אך למרות זאת, מספר העוברים השנה 
בין הקופות הוא כמעט זהה לשנה שעברה 
כ-17  של  ריאלי  גידול  היא  והמשמעות 

אחוזים במספר העוברים לעומת 2019.
כי  עולה  הלאומי  הביטוח  נתוני  מניתוח 
מכבי היא הקופה היחידה שצמחה במספר 
הקופות  יתר  כאשר  ב-2020  החברים 

נמצאות במאזן שלילי. 
בהן  רצופות  שנים   6 משלימה  מכבי 
ארבע  מבין  שצומחת  היחידה  הקופה  היא 
שיעור  כי  הדו"ח  מן  עולה  עוד  הקופות. 
אחרות  לקופות  השנה  מכבי  את  העוזבים 
לנאמנות  זוכה  שהיא  כך  ביותר  הקטן  הוא 
הגבוהה ביותר בקרב מבוטחים. גם נתון זה 

עומד בהלימה לנתוני השנים האחרונות. 

בלטו  זו,  חריגה  בשנה  כי  להניח  ניתן 
בתחום  הקופות  של  היכולות  במיוחד 
הקורונה  בחולי  הטיפול  הקורונה,  בדיקות 
ע"י  מרחוק  וטופלו  בביתם  שאושפזו 
רפואי  טיפול  לקבל  היכולת  וכן  הקופות 
בימי הסגר. מבצע החיסונים החל רק לאחר 
שסביר  כך   2020 שנת  של  האחרון  המעבר 
שהשפעותיו יהיו ניתנות לצפייה רק בסיכום 

המעבר הראשון לשנת 2021. 
ירושלים  מחוז  ראש  פרנקל  חגי  ד"ר 
בריאות":  שירותי  ב"מכבי  והשפלה 
מתמודדים  אנו  בה  זו  מורכבת  "בתקופה 
עם מגיפת הקורונה, באים לידי ביטוי ביתר 
שאת הערכים המובילים של  מכבי – ערכים 
מצוינות,  עם  יחד  ואנושיות  חמלה  של 
מקצועיות וחדשנות. לצד האתגרים הרבים 
מערך  והקמת  הקורונה  בחולי  טיפול  של 
בדיקות וחיסונים, הצלחנו להעניק לחברינו 
מעטפת שירותים איכותית ומיטבית עם דגש 
על רפואה מותאמת אישית. זוהי הסיבה לכך 
ואנו  הציבור  אמון  את  קיבלנו  השנה  שגם 
חדשים,  חברים  של  שיא  במספר  מובילים 
שבוחרים להצטרף אלינו. נמשיך לפעול על 
שירות  מצויינת,  רפואה  לחברינו  לתת  מנת 
בריאות  על  לשמור  במטרה  ומתקדם   טוב 

ואיכות חיי הקהילה שלנו".

מאת: אלי כהן
 

הדם  התרמת  מבצע  הסתיים  האחרונים  בימים 
שנערך בשיתוף מחלקת הבריאות בעיריית בית שמש 
וארגון מד"א, במסגרתו תרמו תושבי העיר מאות מנות 
בישראל  הדם  במלאי  החוסר  את  למלאות  סייעו  דם 

שנוצר עקב התפרצות נגיף הקורונה.
הדם  במלאי  משמעותית  ירידה  בשל  כי  נזכיר, 
בישראל, עיריית בית שמש יצאה לפני כחודש למבצע 
דם מאסיבית, במסגרתה פעלו חמש תחנות,  התרמת 
במוקדים וזמנים שונים, בהם ניתן היה לתרום דם, על 
גל  בעקבות  שנוצר  החמור  החוסר  את  למלאות  מנת 

ההדבקה השני של נגיף הקורונה.
עיר  שמש  "בית  הכותרת  תחת  שנערך  המבצע 
פניית מד"א למחלקת  יצא לדרך לאחר  תורמת דם", 
הבריאות בעיריית בית שמש בבקשה לשיתוף פעולה 
בנושא התרמת דם בעיר, בדומה לעיריות נוספות מהן 
ביקש הארגון לשתף פעולה ולקיים ערבי התרמת דם, 

בכדי לגבור על החוסר במנות דם. 
'מחסור  בשל  הוא  אלו  דם  במנות  הדחוף  הצורך 
ונובע  במד"א,  שתיארו  כפי  דם',  במנות  חמור 
ניתן לבצע  בהן  בזמינות תחנות  הירידה  בעיקר בשל 
תרומות דם וכן בשל החשש של האנשים רבים לצאת 
מבתיהם שלא לצורך דברים חיוניים, בעיקר בגל השני 
שוב  בינתיים  והתפרץ  שנחלש  נגיף  התפרצות  של 

בשבועות האחרונים.
במסגרת  שהוקמה  הראשונה  התחנה  כי  נזכיר, 

מבצע התרמה זה, הוצבה בכניסה לבניין עיריית בית 
שמש, במסגרתה חלק מעובדי העירייה ונחרי הציבור 
דם  ותרמו  נרתמו  הם  גם  כאשר  אישית,  דוגמה  נתנו 

למען הצלחת מבצע חשוב זה.  
ישראל  העיר  לראש  המשנה  הבריאות,  ממונה 
כי  ואמר,  ההתרמה  חודש  את  סיכם  סילברסטין, 
לראות  מיוחד  היה  מגזרים,  בין  מתחים  של  "בימים 
את התגייסותם של תושבי העיר מכל השכונות ומכל 
חיים,  הצלת  של  הנעלה  המטרה  למען  המגזרים 
נתרמו בכל שכונות העיר  זו מאות מנות  כשבמסגרת 

-  וזו אות כבוד לעירנו". 
"אני רוצה להודות לראש העיר ד"ר עליזה בלוך אשר 
עודדה רבים להגיע ולתרום וכן למארגני ההתרמות", 
הוסיף סילברסטין והודה ל"יו"ר סניף מד"א ר' יהושע 
לנגסם וכן לר' ירמי קלפהולץ שהוציא לפועל את ימי 

התרמה יחד עם שאר הצוות של מד"א".
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ככה נראית קריסה

נקראים  אנחנו  בבוקר  שמונה  אחרי  קצת 
משמעותי.  נשימה  קוצר  עם  קורונה  לחולה 
שממוקם  חירום  בבי"ח  מאושפז  החולה 
מספרים  דבר  יודעי  לקרקע.  מתחת  במקלט 

שהוקם להתמודדות עם מלחמה כוללת.
כבר בדרך לאירוע אנחנו שומעים אמבולנס 
למטופלים  פינוי  יעד  מחפש  אמבולנס  אחר 
לאיכילוב  מעירם,  הרחק  נשלחים  ואלה  שלו 
גם  כי  לא  בעצם  השומר,  לתל  לבילינסון, 
לנו שגם אם החולה  הוא מלא. המוקד מודיע 
יציב וממש נשקפת סכנה לחייו, לא  שלנו לא 
ניתן לפנותו לבית חולים בירושלים ושאם לא 
תהיה ברירה ההנהלה הרפואית תנסה להתערב 

ולעזור.
זה לא שהם לא רוצים לקבל מטופלים, הם 
פשוט לא יכולים. אין להם איפה להכניס עוד 
מטופל. אין להם עוד מקום במחלקה. אין להם 
עוד מיטת טיפול נמרץ. הם רוצים לעזור, אני 
שנים  כבר  האלה  האנשים  את  חי  אני  יודע, 
להם.  חשובים  שלהם  המטופלים  כמה  ויודע 

הם רוצים, אבל הם פשוט לא יכולים.
שורות  שורות  ענק,  לאולם  נכנסים  אנחנו 
של מיטות ליד הקירות, חולים שוכבים ברמות 
שונות של הכרה ונשימה, אנשי צוות ממוגנים 
מכף רגל ועד ראש שכמעט ורצים, כמו אריות, 

בין המטופלים השונים.
מנסה  הכרה,  מחוסר  שוכב  שלנו  המטופל 
בכל מאודו להכניס אוויר לריאותיו הקורסות, 
מנסה את כוחו למול המחלה - אך לא יכול לה.
הצוות  עם  יחד  החייאה  מבצעים  אנחנו 
שאנחנו  החייאה  עושים  יחד,  כולנו  המקומי, 
יודעים שהיא כמעט חסרת סיכוי אך איך אנחנו 
רק  לפה  נכנס   ,73 בן  רק  הוא  לוותר?  יכולים 

לפני כמה ימים על הרגליים.
קובעים מוות.

ברוך דיין האמת.
להשלים  הסמוכה  מד"א  לתחנת  נוסעים 
הניידת  את  לסדר  מסיימים  לא  עוד  ציוד, 
ואנחנו שוב נקראים לאותו בית החולים. אותו 
לעזור  כדי  מאין  יש  קם  שממש  החולים  בית 
ושוב, לחולה קורונה  ולהתמודד עם המגיפה, 

עם קוצר נשימה קשה.
בבהילות  מולנו  ובא  בדלת  נכנסים  לא  עוד 
האח הראשי, "חכו, אל תלכו למטופלת שלכם, 
תיגשו  עכשיו,  ממש  שקורסת  חולה  עוד  יש 
המקורית,  המטופלת  פני  על  חולפים  אליה". 
מיוחד  מאמץ  בלי  נושמת  אבל  שקועה, 

והסיטורציה שלה סך הכל בסדר.

כחולה,  קורסת,  שכבר  למטופלת  מגיעים 
שנשימתה כשלה. ושוב אנחנו בהחייאה, שוב 
הזה  הטרור  את  שחי  המקומי  הצוות  עם  יחד 

כבר שבועות. שוב נלחמים ושוב מפסידים.
קובעים מוות.

ברוך דיין האמת.
בדרך החוצה אנחנו רואים כבר את החולים 
החדשים מוכנסים למחלקה. המטופל הראשון 
שלנו שוכב מכוסה במיטתו, וליד מיטתו כבר 
את  להזיז  רק  להיקלט,  חדש  מטופל  ממתין 

הנפטר ויהיה לך מקום.
עוד חולה מגיע, ועוד חולה מגיע, ועוד חולה 
אחד,  אותם אחד  קולט  והצוות המקומי  מגיע 
כבר שבועות,  זה  "ככה  מקומות.  להם  מחפש 
אחד מתדרדר, אחד אחר נכנס במקומו" אומרת 
לי האחות, "ארבעה נפטרו לי במשמרת לילה" 
לחבק  זה  רוצה  שאני  מה  וכל  מוסיפה,  היא 
אותה דרך חליפת המיגון החונקת שלי ולהגיד 
לה שיהיה בסדר, שזה יעבור, שאני יודע שהיא 

וכולם פה עשו ועושים כל מה שהם יכולים.
מדי,  יותר  המקצועיים,  בחיי  הרבה  ראיתי 
בנפשי  נושא  אני  אנשים.  מעט  לא  יגידו 
בהם  מזעזעים  טרור  מאירועי  צלקות  )ובגופי( 
נחרט  מה  אותי  ישאלו  כשנכדיי  אבל  נכחתי, 
בזיכרוני יותר מכל, אני חושב שאני אספר להם 

על היום.
מיגון  ציוד  לבוש  במקלט,  עמדתי  בו  היום 
בלתי  לאויב  חולה  אחר  חולה  מאבד  נגיפי, 

נראה.
היום הראשון בחיי בו ידעתי שאין למערכת 
היא  לה פתרון.  ואין  מזור  לה  אין  לעזור.  איך 

מיצתה את יכולותיה ואין מושיע.
היום הראשון בו הרגשתי את הייאוש מזנב 

בי.
אני כל הזמן שואל את עצמי איך אתם שם 
בחוץ לא רואים מה קורה? איך אתם לא רואים 

מה המחלה המקוללת הזאת עושה לנו?
אבל אז אני נזכר שאין לכם איך לראות. איך 
אתם יכולים לראות, כשזה רק מסאלה, חן יוני 
ואני מתחת לאדמה מנסים להציל עוד בן אדם? 

איך?
את  עשו  מכם,  בבקשה  בבקשה  בבקשה 

המקסימום להישמר ולשמור על אחרים.
לנו  תעזרו  בבקשה  בבקשה  בבקשה 

ולעצמכם להשתלט על המצב.
זה החיים של כולנו ולכם יש כרגע את הכוח 

להציל אותם.
ככה נראית קריסה...

כשנכדיי ישאלו אותי מה נחרט בזכרוני יותר מכל, אספר להם על 
היום בו עמדתי לבוש ציוד מיגון, מאבד חולה אחר חולה לאויב 

בלתי נראה ⋅ פרמדיק מד"א אהרון אדלר בעדות מטלטלת

אהרון אדלר
הגר"מ בודנהיימר זצ"ל: הלך לעולמו 
ראש הכולל שהמוסד "גנב" את זהותו

שבר על שבר

מאת: מנדי קליין

מיכאל  הגאון  הרב  לעולמו  הלך  השבוע 
בודנהיימר זצ"ל, תושב בני ברק ששימש ראש 
בודנהיימר,  הגר"מ  עילית.  מודיעין  בעיר  כולל 
רבות  שנים  במשך  עסק  מופלג,  חכם  תלמיד 
ראשי  מחשובי  לאחד  ונחשב  תורה  בהרבצת 
הכוללים במודיעין עילית. הוא אף הרבה למסור 

שיעורי תורה בשפה האנגלית.
לכותרות  עלה  בודנהיימר  הגר"מ  של  שמו 

כחודש   ,2010 בפברואר 
חיסולו  לאחר 
אל-מבחוח  של 
ע"פ  בדובאי. 
ם  י מ ו ס ר פ
הפעולה  זרים, 
שמיוחסת למוסד 

שימוש  באמצעות  נעשתה 
שונים,  אנשים  של  בדרכונם 
שונות  אזרחויות  בעלי 
בודנהיימר  שלרב  ומכיוון 
אמריקאית,  אזרחות  הייתה 
שנים  שבמשך  ומאחר 
מהארץ,  יצא  לא  ארוכות 

נעשה שימוש בדרכונו.
 2010 בפברואר 
עיתונות"  ב"קו  פירסמו 
שהמחסלים  העובדה  את 
זהותו  את  גנבו  בדובאי 
ברק.  מבני  אברך  של 

חשפה  דובאי  שמשטרת  לאחר 
 11 של  הנראה,  ככל  הבדויות,  זהויותיהם  את 
מבחוח,  אל  מחמוד  של  חיסולו  חוליית  חברי 
את  תואמת  מהם  ארבעה  של  שזהותם  הסתבר 
זהותם של ארבעה אנשים המתגוררים בישראל. 
שזהותם  "הישראלים"  החוליה  חברי  ארבעת 
42 מבריטניה,  בן  קיילי,  ג'והן  נגנבה היו: פול 
48 אף הוא מבריטניה,  סטיבן דניאל הודס, בן 

מיכאל בודנהיימר, בן 42 מגרמניה ומלווין אדם 
מילדינר, בן 32 מבריטניה.

שהשבוע  זצ"ל,  בודנהיימר  הרב  של  בתו 
כאמור הלך לעולמו, סיפרה בשעתו כי היא לא 
מבינה כיצד השתרבב שמו של אביה לרשימת 
היא  עיתונות'  ל'קו  כביכול.  המוסד,  מחסלי 
אמרה: "אבי הוא אדם צנוע שלא מוכן להיחשף 
לנחת".  לו  גרם  לא  הזה  הפרסום  בפומבי. 
אין  בכולל,  אברך  הוא  שלי  "אבא  לדבריה, 

רואים  מה  מושג  אבי לנו  בעיתון. 
אמריקאי  הוא 
במקור, אבל הוא 
בארץ  מתגורר 
שלושים  לפחות 

שנה".
 , ו ת ע ש ב
העיתון הגרמני 'דר שפיגל' 
חברי  רשימת  את  פירסם 
את  וציין  החיסול  חוליית 
בודנהיימר  הרב  של  שמו 
זצ"ל. כלי התקשורת בעולם 
נענו  תגובתו  את  שביקשו 
דרכון  כלל  ברשותו  אין  כי 
ההורים  "אמנם  גרמני. 
אבל  בגרמניה,  נולדו  שלי 
הברית  בארצות  נולדתי  אני 
שברשותי",  הדרכון  ומשם 
סיפר אז והוסיף: "מעולם לא 
ביקשתי דרכון גרמני ולא היה 
ברשותי אחד כזה. כל הסיפור 
הזה לא שייך לי והוא לא מפחיד אותי. יש בורא 

עולם". 
הגר"מ  לעולמו  הלך  השבוע  כאמור, 
משפחתו  בני  לב  למגינת  זצ"ל  בודנהיימר 
ותלמידיו הרבים. זכה והותיר אחריו דור ישרים 
רבים  וצאצאים  חתנים  ובנות,  בנים  מבורך, 

הממשיכים את דרכו. תנצב"ה.

מאת: יוסף טולידנו 

לניאדו  החולים  בבית  האמת:  דיין  ברוך 
שבת  במוצאי  נפטרה  בנתניה  צאנז  בקרית 
חיה  מרת  החשובה  האישה  לילה  חצות  לאחר 
פסח  רבי  הרה"ח  אשת  ע"ה,  קרישבסקי  ברכה 
במלכי  הדריסה  מפיגוע  שניצל  קרישבסקי 

ישראל והיא בת 84 בפטירתה.
ובימים  שנה  כחצי  לפני  חלתה  המנוחה 
האחרונים אף נדבקה בקורונה. למגינת לב בני 
לראות  זוכה  לעולמה, כשהיא  המשפחה הלכה 
 960 אחריה  כשהותירה  מבורך  ישרים  דור 

צאצאים בלי עין הרע. 
המנוחה ע"ה נולדה בז' כסלו תרצ"ט לאביה 
הרב חיים רובינפיין ז"ל. בהגיעה לפרקה נישאה 
ר'  הידוע  והמתופף  הנודע  מנגן  הבעל  לבעלה 
פסח קרישבסקי שליט"א שהיה מבאי בתו של 
הגאב"ד בעל ה'מנחת יצחק' זצ"ל. ר' פסח ניצל 
כזכור מפיגוע הדריסה בתחנת האוטובוס במלכי 
באורח  שנפצע  לאחר  תשע"ו,  בשנת  ישראל 

אנוש.
ההלוויה התקיימה ביום ראשון, אולם למגינת 
בלבד  אחד  יום  שני,  ביום  המשפחה,  בני  לב 

לאחר שהחלו לשבת שבעה על אם המשפחה, 
התמוטט בנה הרה"ח האברך הרה"ח רבי חיים 
צפניה  שברחוב  בביתו  ז"ל  קרישבסקי  שלום 
החולים  לבית  פונה  הוא  המנחמים.  עיני  מול 
תוך כדי החייאה אולם למגינת לב בני המשפחה 
השיב נשמתו ליוצרה למגינת לב בני המשפחה 

שקיבלו את הבשורה הקשה בהלם וכאב.
את  נוסף  אסון  פקד  אחדים  חודשים  לפני 
קרשיבסקי,  פסח  ר'  של  בתו  כאשר  המשפחה 
הלכה  ע"ה,  שטרן  יהודית  סערל  חוה  מרת 

לעולמה בגיל 54 לאחר מחלה קשה.

הרה"ג מיכאל בודנהיימר זצ"ל, תושב ב"ב ששימש ראש כולל במודיעין עילית ונחשב לת"ח מופלג, 
הופתע לפני עשור כאשר בכל העולם פורסם שהיה שותף לחיסולו של אל-מבחוח בדובאי • השבוע, 

הלך לעולמו ראש הכולל שעסק בהרבצת תורה והרבה למסור שיעורי תורה בשפה האנגלית

חודשים אחדים לאחר פטירת אחותו ובתוך ימי השבעה על אימו מרת חיה ברכה קרישבסקי ע"ה, 
התמוטט הרה"ח רבי חיים שלום קרישבסקי ז"ל לעיני המנחמים בביתו ונפטר לאחר שעות אחדות 

• אביו, הרה"ח יבלח"א רבי פסח קרישבסקי, המתופף הירושלמי, ניצל מפיגוע הדריסה במלכי 
ישראל לפני שנים אחדות לאחר שנפצע אנושות

רבי חיים שלום קרישבסקי עם יבלח"א אביו רבי פסח קרישבסקי

הכתבה שפורסמה ב"קו עיתונות" בפברואר 2010



 ⋅ 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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"אבקש לפרוש 
מהחיים הפוליטיים"

לראשונה: ח"כ גפני יעמוד 
בראש רשימת יהדות התורה

מאת: חיים רייך

כיהן  במסגרתן  פרלמנטרית  עשיה  שנות   25 לאחר 
והאוצר,  וכשר במשרדי הדתות  כסגן שר  כנסת,  כחבר 
מהחיים  פרישה  על  כהן  יצחק  האוצר  שר  סגן  הודיע 

הפוליטיים.
ששלח  במכתב  הודיע  כהן  יצחק  האוצר  שר  סגן 
חכם  הישיבה  ראש  מרן  התנועה  חכמי  מועצת  לנשיא 
כי  דרעי  אריה  השר  ש"ס  וליו"ר  שליט"א  כהן  שלום 
מבקש  הוא  וכי  הפוליטיים  מהחיים  לפרוש  בכוונתו 

שלא להיכלל לרשימת ש"ס לכנסת הבאה.
בכתבו כותב סגן השר יצחק כהן: "הנני בזאת להביא 
את בקשתי לסיים את כהונתי כח"כ מטעם תנועת ש"ס 
בכנסת הבאה. ראיתי לעצמי לאורך השנים זכות גדולה 
למען  ברוכה  פרלמנטרית  לעשייה  נאמן  שותף  להיות 
עולם התורה ולומדיה. פעלתי למען ציבור בוחרי ש"ס 

מתוך תחושת שליחות עמוקה".
רואה  "אני  כהן:  השר  סגן  כותב  מכתבו  בהמשך 
לעצמי כחובה להודות לכבוד תורתכם על אמונתכם בי 
לאורך השנים. עוד אבקש להודות לשותפיי לדרך, חברי 
תנועת ש"ס ובראשם לשלוחא דרבנן ונאמנם של גדו"י 
שלום  "אתה  בברכת:  דרעי.  אריה  השר  התנועה  יו"ר 

וביתך שלום וכל אשר לך שלום".
מבית של נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן 
שליט"א נמסר: "כשהגיע הרב יצחק כהן להיוועץ עם 
נשיא המועצת,  שיבחו מרן רה"י על פועלו למען עולם 
התורה, עם ישראל והשכבות החלשות. נשיא המועצת 

כיבד את רצונו לא להיכלל ברשימה".
מרן רה"י בירכו: "עם ישראל זקוק לך, תמשיך לשרת 
ולתת מניסיונך ונראה אותך רבות משרת את עם ישראל 

בתוך תנועת ש"ס".
יו"ר ש"ס השר דרעי, אמר בעקבות הודעת הפרישה 
הרב  ח"כ  האוצר  שר  "סגן  כהן:  איציק  השר  סגן  של 
יצחק כהן הוא נדבך חשוב בתנועת ש"ס מאז הקמתה. 
היה מראשוני הפעילים באשקלון וקידש שמים ברבים. 
הרב יצחק אהוב ונערץ על כולם. אין לי ספק שתנועת 
ש"ס תהנה ממנו עוד שנים רבות בתפקידים נוספים. לא 
רצונו  את  מכבדת  ש"ס  תנועת  כזה.  כישרון  על  נוותר 
ציר  להיות  ימשיך  הוא  ומבחינתנו  מהכנסת  לפרוש 

חשוב בחיים הציבוריים של תנועת שס".
ייכלל  ההערכה היא שגם סגן השר משולם נהרי לא 
גם הוא ברשימת ש"ס לכנסת הבאה, לאור הסיכום ערב 
יכהנו  נהרי  ומשולם  כהן  יצחק  ולפיו   2019 בחירות 

במשך שנתיים ולאחר מכן יפרשו מכהונתם בכנסת.

מאת: חיים רייך

נשמעו  בהם  ארוכים  ימים  לאחר 
איומים מצידה של דגל התורה להתמודד 
התורה,  מדגל  בנפרד  עצמאית  בריצה 
הגיעו שתי הסיעות – אגו"י ודגל התורה 
להסכמה על ריצה משותפת, כאשר ע"פ 
ההסכם שנחתם כבר לפני בחירות 2019, 
במקום הראשון יוצב יו"ר ועדת הכספים 
ח"כ משה גפני ושר השיכון יעקב ליצמן 

ימוקם במקום השני.
לגבי מיקומו של גפני במקום הראשון 
האחרונים  בימים  אולם  ויכוח,  היה  לא 
הסיכום  סביב  נסוב  הצדדים  בין  הדיון 
רשאי  השני  במקום  שממוקם  מי  ולפיו 

לבחור את המקום הראשון, ולפיכך ליצמן 
ועדת  ראשות  את  לקבל  רצונו  את  הביע 
כשר  יכהן  שגפני  כוונה  מתוך  הכספים, 
כי אין  גפני הודיע  בממשלה. אולם ח"כ 
בכוונתו לכהן כשר וכי בכוונתו להמשיך 
לכהן כיו"ר ועדת הכספים. הנושא הובא 
לשולחנם של חברי מועצת גדולי התורה 
וליצמן  גפני   – השניים  המסתמן,  וע"פ 
במידה  הנוכחיים  בתפקידיהם  ימשיכו 
מהקואליציה  חלק  תהיה  התורה  ויהדות 

הבאה.
רשימת יהדות התורה המסתמנת: משה 
מאיר  מקלב,  אורי  ליצמן,  יעקב  גפני, 
יצחק  טסלר,  יעקב  אשר,  יעקב  פרוש, 

פינדרוס, ישראל אייכלר, אליהו ברוכי.

"הנני בזאת להביא את בקשתי לסיים את כהונתי 
כח"כ מטעם תנועת ש"ס בכנסת הבאה", כתב 
סגו השר במכתבו ⋅ מרן רה"י הגר"ש כהן: "עם 
ישראל זקוק לך, תמשיך לשרת ולתת מניסיונך 
ונראה אותך רבות משרת את עם ישראל בתוך 

תנועת ש"ס" ⋅ יו"ר ש"ס השר אריה דרעי "אין לי 
ספק שתנועת ש"ס תהנה ממנו עוד שנים רבות 

בתפקידים נוספים"

לאחר ימים ארוכים שבהם נשמעו איומים לריצה נפרדת של דגל התורה 
ללא אגודת ישראל, נמצאה הנוסחה המאפשרת ריצה משותפת, כאשר 

לראשונה יעמוד ח"כ משה גפני בראשות הרשימה

סגן שר האוצר יצחק כהן במכתב לנשיא המועצת:

סגן שר האוצר יצחק כהן )צילום: 
דוברות הכנסת(

 מכתבו של סגן השר כהן

מחליפים מקומות. ליצמן וגפני )צילום: דוברות הכנסת(

חברת החשמל יוצאת לדרך חדשה
ומפתחת רשת חשמל חכמה 

לטובת אנרגיה ירוקה יותר

www.iec.co.il מידע נוסף בנושא הרפורמה באתר חברת החשמל

מתקדמים לגז טבעי 
ולקליטת אנרגיות 

מתחדשות

 משק החשמל
 נפתח לתחרות

מפתחים רשת שתאפשר
קליטת חשמל באמצעות 
פאנלים סולאריים ביתיים

מוכרים 
תחנות כוח

יש אנרגיות טובות באוויר



רוצים קיר טיפוס משלכם?
מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 

מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

 -360climbing
החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360 אלון

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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מרחשוון  כ"א  מאז  חלפו  בדיוק  ורבע  שנתיים 
המקומיות  הבחירות  של  קיומן  מועד  ה'תשע"ט, 
בירושלים שסימלו את קץ תחושת הקיפוח הליטאית 
ועד  התורה,  ביהדות  הפנימית  הכוחות  בחלוקת 
ו'דגל  המהפך  הושלם  עת  ה'תשפ"א,  שבט  לכ"א 
הצדדים  בין  העדכני  ההסכם  את  הכתיבה  התורה' 
כרצונה וכלשונה, כשרק שילוב של רחמים ואחריות 
ציבורית מונעים ממנה לרמוס לחלוטין את האחות 

החלושה, המפורקת לגורמים וחסרת הישע.
למעשה, בתחילת השבוע עוד נשקלה האפשרות 
למקרי  בניגוד  עצמאית.  ליטאית  ריצה  על  להכריז 
עבר, בהן נאמרו דברים דומים לצרכי מו"מ בלבד, 
הפעם הסכימה כל צמרת התנועה כי בלית ברירה, 
לכך  תרמה  לבדה.  כוחה  את  התורה  דגל  תוכיח 
הליטאי  לרחוב  שחלחלה  זעם  תחושת  מעט  לא 
אלו  אי  של  התנהלותן  על  האחרונים,  בחודשים 

חסידויות בענייני קורונה והמסתעף.
ל'דגל  פשוטה:  הייתה  המתמטיקה 
 165 של  קולות  בנק  יש  התורה' 
תוספות  כולל  לא  מצביעים,  אלף 
מסורתיים  חרד"לים,  של  אפשריות 
מערי הפריפריה או חסידים שעשויים 
המספרים  הפרגוד.  מאחורי  להצטרף 
קול  אלף   47 וידועים:  גלויים 
 20 ברק,  בבני  אלף   34 בירושלים, 
אלף במודיעין עילית, 31 אלף נוספים 
בבית שמש, חיפה, פתח תקווה, ביתר 
ואלעד, ושאר שלושים ושלושה אלף 
ריכוזים  של  בשורה  פזורים  הקולות 
רחובות  יערים,  מקרית  )החל  חרדיים 
ובתפרח(.  בנתיבות  וכלה  וצפת 
היריעה  וקוצר  מידע  חיסיון  מטעמי 
כותב  התבקש  בישא,  עינא  ומחשש 
את  במדויק  לפרט  שלא  השורות 

הנתונים בכל עיר ומושב.
בבחירות האחרונות, באחוז הצבעה 
אחוז  עמד   )71.5%( בגובהו  חריג 
כשיש  קול.   149,175 על  החסימה 
גם  קול,  אלף   165 של  מאגר  ביד  לך 
בהנחה שלא תצליח למקסם מאה אחוזי התייצבות 
נפרדת,  לריצה  המתלוות  שהאמוציות  להניח  )וקל 
לא  ואפילו אם  יסייעו להגיע למקסימום האפשרי( 
נתח  )למשל,  נוספת  חיצונית  תמיכה  שום  תקבל 
שנציגיהם  מובילה,  בחסידות  מצביעים  של  נאה 
טרחו להעביר מסרים 'מתחת לשולחן' על תמיכתם 
 – עצמאי(  באופן  תרוץ  זו  אם  ב'דגל',  המובטחת 
עדיין תשאיר בוודאות את אחוז החסימה מאחוריך.

בוודאות  'שווה'  התורה  דגל  חופשי:  בתרגום 
לכל הפחות ארבעה מנדטים, ועם המידע הזה היא 
יושבים  צדדים  כששני  המו"מ.  לשולחן  התישבה 

לדיון ורק לאחד מהם יש אקדח טעון, הקרב מוכרע 
מלכתחילה. לאגודאים לא הייתה ברירה של ממש, 
למדי,  המתחשב   – הליטאי  לתכתיב  הסכימו  והם 

באופן יחסי – וכדלקמן.
בהסכם  שהוצעו  כפי  החילופין  את  תממש  דגל 
ונציגיה  ה-21,  לכנסת  הבחירות  לקראת  שנחתם 
בתמורה,  ברשימה.  זוגיים  האי  במקומות  ימוקמו 
הקדימה  זכות  תינתן  הסכם,  באותו  שנכתב  כפי 
חריג  למעט  ישראל,  לאגודת  התפקידים  בבחירת 
המאוחדת  שהמפלגה  המתבקשת  בהנחה   – אחד 
לידיה של  התפקיד  יגיע  הכספים,  ועדת  את  תקבל 
דגל התורה, ואגודת ישראל תסתפק בתפקיד השני 

בחשיבותו.
מצב הדברים הנוכחי, בליווי הנחת יסוד הקובעת 
כי יהדות התורה לא תרד משבעה מנדטים - כמעט 
)כפי שיוסבר לקמן(, מבטיח ל'דגל' את  בכל מצב 
ארבעת חברי הכנסת המגיעים לה, בתוספת המשך 
השליטה בועדת הכספים, באם יתרחש הנס ותורכב 
הנורבגי,  החוק  ויתממש  בהינתן  כמובן,  ממשלה. 
לכל  התורה  יהדות  תקבל  הפעם  שגם  ובתקווה 
הפחות שני סגני שרים, יוכל סגן השר מקלב להכניס 
ברשימה  החמישי  המקום  את  לכנסת  הפעם  גם 
הדגלאית, ח"כ אליהו ברוכי, ואילו ליצמן & פרוש 
יוכלו לוודא את שכרם של הצמד אייכלר & טסלר.

בכל  העצמי  הבטחון  שורשי  את  להבין  כדי 
לתורת  שוב  לצלול  נידרש  השביעי,  למנדט  הנוגע 
כשנה,  לפני  האחרון  הבחירות  בסיבוב  המספרים: 
בהתחשב  קול.   274,437 התורה  יהדות  קיבלה 
בגידול הטבעי, קיים צפי הגיוני למדי לעיגול נאה 

כלפי מעלה, עד לתוצאת שיא של 285 אלף קול.
משתנים  כמה  בחשבון  לקחת  יש  מאידך, 
שליליים. תחילה, אחרי שנת קורונה, קיים חשש של 
שונות  מסיבות  מתוסכלים  מצביעים  מאבדן  ממש 
יהדות  נהנתה  האחרונה  בפעם  שנית,  ואכמ"ל. 
קולות  אלף  עשרים  עד  עשר  מכחמישה  התורה 

אלטרנטיבה  ללא  שנותרו  החרד"לי,  במגזר 
ברשימה  פינדרוס  יצחק  ח"כ  של  ונוכחותו 
העניקה להם את הגופשנקא הימנית )מדובר 
במצביעים בעלי אוריינטציה תורנית, שאינם 
בנט  את  הכוללת  ברשימה  לתמוך  יכולים 
קולם  את  להשליך  מעוניינים  לא  וגם  ושקד, 
יהודית'(.  'עוצמה  של  הקולות  למשרפת 
לסיום, קיים חשש מבוסס לבריחה של אי אלו 

קבוצות חסידיות, מסיבות פנים אגודאיות.
משכך, גם בתסריט הגרוע ביותר, בו תאבד 
קול,  אלף  וחמישה  כשלושים  התורה  יהדות 
היא עדיין תקבל כרבע מיליון קולות ומעלה. 
במודד למנדט של שלושים ושבעה אלף קול 
)למכורים  האחרונות  בבחירות  שהיה  כפי   -
יחדיו  קיבלו  והעבודה  לבן  כחול  בלבד: 

מנדטים  לארבעים  להן  שהספיקו  קול,   1,487,861
משותפים, לפי מודד של 37,196 קול, במה שהיה 
סף  על  תהיה  היא  ביותר(,  הנמוך  למנדט  המודד 
לתרומת  מועטה  היזקקות  תוך  השביעי,  המנדט 

קולות מש"ס.
אחוז  ירידת  של  לחלוטין  ריאלי  דברים  במצב 
המסתמן  והפילוג  האדישות  בשל  )בעיקר  הצבעה 
 – מאסיבית  קולות  שריפת  פלוס  הערבי(  במגזר 
עשוי המודד למנדט לרדת עד לאזור של כשלושים 
יהדות  כזה  חלומי  בתסריט  קול,  אלף  ושניים 
התורה עוד עשויה להכניס גם את המנדט השמיני. 
המפלגה  תרד  במיוחד  ואסוני  קלוש  בתרחיש  רק 
לשישה מנדטים, ומבלי להיכנס לרזא דרזין, נאמר 
כי גם במקרה כזה צפויה דגל התורה לקבל את שלה 

ואכמ"ל.

הדרישה: בוררות
חסידים- ביחסי  המסתמנת  לאידיליה  בניגוד 

שנותרה  ביממה  האמיתיים  הקרבות  ליטאים, 
צפויים דווקא בגזרה הפנים חסידית, שם נערכים כל 
הצדדים לישורת האחרונה – חצות ליל שישי, עת 
סגירת הרשימות. במה שמשליך לא רק על תוצאות 
קיומה  המשך  על  מאיים  אלא  הקרובות,  הבחירות 
של הפדרציה החסידית של אגודת ישראל כמפלגה 

אחת.
מטעמי אי התערבות וכמקובל, ההסכם מול דגל 
התורה אינו כולל אזכור שמי של המשובצים בכל 
מיקום. כל אחת מהסיעות מביאה ברגע האמת את 
רשימת מועמדיה והריצ'רץ' ביניהן מוגש כתוצאה 
הסופית לועדת הבחירות המרכזית. עקב כך, הברית 
נואש,  אמרה  לא  אמונים-בעלזא  שלומי  הפנימית 
והיא מנופפת בדרישתה לקיום בוררות מהירה בין 

חסימה טובה

בתרגום חופשי: דגל התורה 
'שווה' בוודאות לכל הפחות 
ארבעה מנדטים, ועם המידע 
הזה היא התישבה לשולחן 
המו"מ. כששני צדדים יושבים 
לדיון ורק לאחד מהם יש 
אקדח טעון, הקרב מוכרע 
מלכתחילה. לאגודאים לא 
הייתה ברירה של ממש, והם 
הסכימו לתכתיב הליטאי – 
המתחשב למדי, באופן יחסי

על סדר היום

פורש למרות 
הלחצים, 
סגן שר האוצר 
איציק כהן 
| צילום: דוברות 
הכנסת

אבי גרינצייג
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ויז'ניץ  בין  מקומות  חילופי  הפרק:  על  הצדדים. 
והקמת  וליצמן  פרוש  בין  דומים  חילופין  ובעלזא, 

ועדת כספים משותפת ופריטטית.
התהליך,  כל  את  לסיים  שעתיים  בשעה  "אפשר 
מארבעת  אחד  כל  מורחבת,  זבל"א  בוררות  נעשה 
הצדדים יבחר בורר, וארבעת הבוררים יבחרו בורר 
חמישי, והם יקבלו את ההחלטה מי יופיע לפני מי", 
מסביר גורם בסיעה, "אנחנו מצפים שהשכל הישר 
יגבר ולא נגיע למצבים שאף אחד לא רוצה לחשוב 

עליהם".
של  הויתור  על  שם  זועמים  הדברים,  בשולי 
לפני  אך  הכספים.  ועדת  בסוגיית  לדגל  ליצמן 
שבוע, במפגש הראשון והטעון של ועדת השמונה 
מכר  סחר  לנהל  לעמיתו  פרוש  הציע  המיתולוגית, 
לליטאים את הבכורה  ולהציע  זה,  בעניין  דגל  מול 
 ,7-8 במקומות  גברי  לחילופי  בתמורה   - בועדה 
בגזרת  המתח  את  במעט  להרגיע  מאפשרים  שהיו 

ויז'ניץ-בעלזא.
ליצמן התקומם בזעם, "אתה הרי יודע שאני לא 
נלחם  "אתה סתם  להיות שר", הטיח בפרוש,  יכול 
בי". כעת, משנעשה הויתור בחיני חינם, תוהים שם 
מה בכל זאת הרוויח ליצמן מהמהלך, ואם ממילא 
לא  מדוע  דגל,  מול  מו"מ  לנהל  כוח  בידו  היה  לא 

אמר זאת על השולחן מלכתחילה.
הפרושים  כי  נראה  רב,  זמן  מזה  לראשונה 
הדבר  הסוף. האם  עד  ללכת  והבעלזאים מתכוונים 
בהגשת  גם  האחרון  הרגע  של  בפיצוץ  יתבטא 
עצמאית  התמודדות  כזה,  )ובמקרה  כולה  הרשימה 
של דגל התורה, אולי בתוספת חלק מרכיבי אגודת 
הקלפי,  בשלב  רק  ייווצר  הנזק  ושמא  ישראל(? 
ימים  מסוימות?  חסידויות  של  קולותיהן  באיבוד 

ותוצאות יגידו.

הופרשו מרצונם
ולפחות  האחרונים,  בשבועות  זה  טור  קוראי 
צמד  עלילות  אחר  בדריכות  שעקבו  מביניהם  אלה 
נהרי, לבטח  ומשולם  כהן  איציק  הווטרנים מש"ס, 
שפשפו עיניהם בתדהמה בשעות הערב המוקדמות 
של יום שני, עת פרסמה דוברות ש"ס את ההודעה 
נמסר  כולם",  על  ונערץ  אהוב  יצחק  "הרב  הבאה: 
בשם השר והיו"ר הכל יכול אריה דרעי, "לא נוותר 

על כישרון כזה".
אם התעורר לרגע זיק של תקווה בליבכם, המשך 
מכבדת  ש"ס  "תנועת  בחדות:  אותו  קטע  ההודעה 
ימשיך  הוא  ומבחינתנו  מהכנסת  לפרוש  רצונו  את 

תנועת  של  הציבוריים  בחיים  חשוב  ציר  להיות 
ש"ס". בכל עשרים וארבע שנותיו בכנסת, לא זכה 
איציק כהן לכל כך הרבה שבחים בפומבי מהבוס, 
אולי מתוך הקפדה יתירה על הכלל התלמודי הקובע 

שרצוי לומר רק מקצת שבחו של אדם בפניו.
בפומבי  עדיין  נודע  לא  השורות  כתיבת  בשעת 
גורלו של הקולגה נהרי, קל לשער שגם בפניו הוצבו 
שתי ברירות שהן אחת – לסיים את דרכו הפוליטית 
לתנועה  הדדית  שבחים  חלוקת  תוך  באלגנטיות, 
וממנה, או לסיים אותה בטעם רע, בחיתוך אגרסיבי 
התקבלה  הסופית  ההחלטה  כך,  או  כך  מהרשימה. 
לאור  מה(  )אלא  התורה'  חכמי  'מועצת  ידי  על 
שני החברים  על  המלצתה שבכתב מלפני שנתיים, 
המנוסים נגזר לפרוש מהרשימה ושום לחץ או איום 

לא ישנו את רוע הגזירה.
יו"ר  היה  לחבריו,  מהצטרפות  כפסע  שעמד  מי 
ועדת הכלכלה ח"כ יעקב מרגי, שיעילותו בקדנציה 
במקום  האמת.  ברגע  עצמה  את  הוכיחה  האחרונה 
להסתפק בכותרות מחמיאות על ההסכמה שניתנה 
בלית ברירה לכבד את 'רצונו' לפרוש לעשות לביתו, 
ברשימת   2 מקום   – האמיתי  הדבר  את  מרגי  קיבל 
כשמיד  בצמרת,  וברוך  חזק  הבאה.  לכנסת  ש"ס 
מהגוורדיה  הנוסף  השריד  להתמקם  צפוי  אחריו 

הוותיקה, יו"ר הסיעה ח"כ יואב בן צור.
כפי  הראשונה,  לחמישייה  היישר  שיוצנח  מי 
שנחשף כאן, הוא מנכ"ל רשת החינוך לשעבר חיים 
ביטון ומי שצפוי לסגור אותה הוא הח"כ היותר נאמן 
מלכיאלי.  מיכאל  המפלגה,  צעירי  מבין  ודומיננטי 
שאר הח"כים ברשימה ידלגו משבצת אחת קדימה, 
לפי הסדר שנשמר מאז הבחירות האחרונות: משה 
בוסו  אוריאל  אבוטבול,  משה  אזולאי,  ינון  ארבל, 

ויוסי טייב.

צו 38
בלילה שבין ראשון לשני השבוע, הסתיים באופן 
רשמי המועד האחרון להארכתו של חוק הגיוס, כפי 
שנקבע על ידי בג"ץ בהחלטתו האחרונה בנושא. על 
פניו, היו רבבות עמלי התורה עשויים להפוך חלילה 
נבלמים  היו  הישיבות  עולם  ותקציבי  לעבריינים 
הביטחון  שר  סירב  עברו,  לפעמים  בניגוד  באחת. 
והמצטרף החדש לגל ההסתה האנטי-חרדי, בני גנץ, 
פקיעת  מועד  לדחיית  נוספת  בקשה  לבג"ץ  להגיש 

החוק בשל הקדמת הבחירות.
לחוק   38 סעיף  פי  על  כי  להסביר,  כדאי  כאן 
יסוד הכנסת, כל חוק שמועד פקיעתו חל בארבעת 

נדחה  הכנסת,  לפיזור  החלטה  שלאחר  החודשים 
מועד הפקיעה עד לתום שלושה חודשים מתחילת 
כהונתה של הכנסת הבאה. לכאורה, מדובר במוצא 
חודשים  חמישה  עוד  לאפשר  שאמור  פשוט  חוקי 

להשלמת התהליך.
מאחר  כך,  כל  פשוטים  אינם  שהדברים  אלא 
עבר  כבר  הגיוס  חוק  של  המקורי  הפקיעה  ומועד 
ובשנתיים האחרונות הוא נמשך רק  לו מזמן,  חלף 
מתוקף החלטות בג"ץ, שהאריך אותו מפעם לפעם. 
משכך, עשויה פרשנות משפטית מחמירה לטעון כי 
בלתי  פקיעה  מועד  על  חל  אינו  המדובר   38 סעיף 
לגאלי שכזה, ואחת דינו של החוק להתבטל מיידית.
נואש.  אמרו  לא  הקרבות,  למודי  ומקלב  גפני 

על   – מעצמו  בג"ץ  כי  הבינו  השניים 
אף נטיותיו האנטי חרדיות - לא ישוש 
הגיוס  למערבולת  המדינה  את  להטיל 
ובאם  הקורונה,  מגפת  של  בעיצומה 
היא  כי  עמדתה  את  המדינה  תכתיב 
להחיל  יש  כזה  במקרה  שגם  סבורה 
38, מרבית הסיכויים שבג"ץ  את סעיף 
ויימנע  המקלה  הפרשנות  את  יאמץ 

מביטול מיידי של החוק.
צחי  הממשלה  מזכיר  עם  בתיאום 
ברוורמן, הגישה המדינה הודעה בהולה 
סעיף  מבחינתה  כי  נאמר  בה  לבג"ץ, 
לפקיעתו  החדש  והמועד  בתוקף,   38
שלושה  ב6.7.2021,  הוא  החוק  של 
לכינוסה  הצפוי  המועד  לאחר  חודשים 
מפותל  בנוסח  ה-24.  הכנסת  של 
בג"צים  מחלקת  נציגי  כותבים  במעט, 
בית  כי  "מוצע  המדינה  בפרקליטות 
לעדכן  למדינה  יורה  הנכבד  המשפט 
הנדונה  בסוגיה  הדברים  מצב  בדבר 
מודיעים  ובעצם   ,"6.7.2021 ליום  עד 

לבג"ץ כי אל לו להתערב לעת עתה.
נותר רק לייחל ששני זקני ראשי הישיבות שאיבדנו 
וראש  זצ"ל  שיינר  הגר"י  ה'מועצת'  חבר  השבוע, 
ישיבת בריסק הגר"ד סולובייצ'יק זצ"ל, ימליצו טוב 
בעדנו ובעד עולם התורה וצרכיו, ובזכותם יסתיים 
רבבות  של  נסבל  הבלתי  הדין  עינוי  ולתמיד  אחת 

תלמידי הישיבות.

ברוך שפטרנו
יעלון וניסנקורן, שלום ולא להתראות.

המהפך הליטאי הושלם, נציגי 'דגל' בהתייעצות אצל מרן שר התורה

"אפשר בשעה שעתיים 
לסיים את כל התהליך, נעשה 

בוררות זבל"א מורחבת, כל 
אחד מארבעת הצדדים יבחר 

בורר, וארבעת הבוררים יבחרו 
בורר חמישי, והם יקבלו את 

ההחלטה מי יופיע לפני מי", 
מסביר גורם בסיעה, "אנחנו 

מצפים שהשכל הישר יגבר ולא 
נגיע למצבים שאף אחד לא 

רוצה לחשוב עליהם"
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ממשיך 

חיים רייך
צילומים: שלומי טרכטר, בחזית, בחדרי חרדים

ישראל  בית  כל  ועל  והישיבות  התורה  עולם  על  ירד  כבד  אבל 
בהגיע הבשורה המרה על הסתלקותו של ראש ישיבת בריסק מרן 
הגאון רבי משולם דוד הלוי סאלאווייציק זצוק"ל, בנו חביבו של 

מרן הגרי"ז מבריסק זי"ע.
זקן  של  בהסתלקותו  באפרים  והתפלשי  שק  חגרי  תורה  תורה 
ראשי הישיבות מקברניטי היהדות הנאמנה, חסידא ופרישא, עמוד 
האמת, המנורה הטהורה, צדיק וחסיד, שכלל ישראל זכה להתבשם 
מאורו המזהיר בהאירו את עיני ישראל בנתיבות התורה וההנהגה 

מזה רבות בשנים והגן באור צדקתו ותורתו על הדור כולו. 
יגע בתורה עד קצה האחרון ולא הותיר אפילו שורה אחת ללא 
רבנו  חלה  האחרונה  בתקופה  תורה.  של  לאמיתה  ויגיעה  הבנה 
זצוק"ל שמלומד היה בניסים גלויים בשנותיו האחרונות, ולמרות 
אחת,  לא  שתכפוהו  חולשותיו  אף  על  יומו  בסדר  המשיך  זאת 
ובכל היכלי התורה והישיבות נישאו תפילות רבות להחלמתו, אך 
למגינת לב ביום ראשון לפנות בוקר ניצחו אראלים את המצוקים 
בני  לב  למגינת  טוב,  שכולו  לעולם  ונסתלק  הקודש  ארון  ונשבה 
המשפחה הקרובה ותלמידיו המובהקים שסבבו את מיטתו בביתו 
בבכיות  ישראל"  "שמע  בזעקה  וקראו  בירושלים,  הישיבה  ליד 

עצומות, כשנשמתו הטהורה עלתה בסערה השמימה. 
בתוך שעה קלה פשטה הידיעה המרה בכל תפוצות ישראל בארץ 
הנהי  וקולות  הפרוכת,  הוסרה  בירושלים  ישיבתו  בהיכל  ובגולה. 
והבכי הדהדו למרחקים, והתחושה הקשה של "דור הולך" הכתה 
זעקו  רבים  בפרט.  ותלמידיו  בכלל  ישראל  בית  המוני  את  בהלם 
והתאבלו על סילוקו, והמונים נאספו ליד מיטתו במעונו בירושלים 
באמירת ויהי נועם ותהלים בקולות דמע ובכי בלתי פוסקים, ובני 
הישיבה געו בבכי נורא והתאבלו על סילוקו של עטרת תפארתם. 
בסילוקו של האי גאון וצדיק נעקר מעולמנו גברא רבא אשר גדל 
בבית אביו הגדול הרב מבריסק זי"ע, וכל ימיו דלה והשקה מתורת 
להנהגת  ודוגמא  כמופת  שימש  עצמו  והוא  לאחרים,  אביו-רבו 
ובהחמרתו  בהקפדתו  נודע  מקטנותו  כשכבר  אבותיו,  ומסורת 
בשמירת המצוות, ובכל חייו לא היו לו בעולמו אלא יגיעת התורה 

וארבע אמות של דקדוק הלכה ביראת שמים טהורה.
הישיבה  ראש  בהיות  ירושלים  הקודש  עיר  לך  עשי  יחיד  אבל 

יחללוה  לבל  קדושתה  על  בצורה  כחומה  עמד  ותפארתה.  פארה 
זרים, והמשיך את מסורת אביו הגדול הרב מבריסק שהיה הדרה 
של עיר הקודש והמקדש, ומעתה פנה הודה, פנה זיווה ופנה הדרה. 
הסתלקותו של אחרון בניו של מרן הרב מבריסק זי"ע מסמלת את 
סיומה של תקופת הוד בה ניתן היה עוד לחוש את הודה והדרה של 
בית בריסק בדור הקודם שנמשך דור אחר דור, שכן רבינו הכיר את 
הדור הקודם על גדוליו ומנהיגיו אשר בצילם חמד וישב. וכל מי 
שדרך אי פעם על מפתן ביתו היתה לו התחושה כי הנה נכנס אל 
התורה  וקברניטי  גדולי  ואל  המלחמה  שלפני  מופלא  עולם  אותו 
שבצילם הסתופף ומימי באר תורתם דלה והשקה לדורותיו אחריו. 

ועתה חסרנו כל אלה 

התקופה האחרונה 

בשנתיים האחרונות מצבו של רבינו הלך הידרדר, הוא אושפז 
שמים  הרעישו  ישראל  בית  והמוני  החולים,  בבית  פעמים  מספר 
ובחסדי  לטובה  רושם  ישראל עשו  תפילות  ואכן  לרפואתו,  וארץ 
שמים הוא שוחרר מבית החולים למעונו שברחוב עלי הכהן סמוך 
לישיבה, ולעיתים אף פקד את היכל הישיבה ואף השמיע שיעורים, 
לשמחת לבבם של תלמידיו והמוני שומעי לקחו. אולם לדאבון לב 
בהיכלי  קשה.  נעשה  ומצבו  ונחלש  הלך  שוב  האחרונה  בתקופה 
למען  בתחנונים  והרבו  העתירו  כולו  בעולם  והישיבות  התורה 
והכל  הנדל.  בן אלטע  דוד  רבי משולם  מרן  רפואתו השלמה של 
קיוו וייחלו כי בורא עולמים ישאיר לנו לפליטה את הגאון האמיתי 
זקן ראש הישיבות, מדקדק ההלכה ועמוד האמת. שעה קלה לפני 
כניסת השבת חלה הידרדרות חמורה במצבו. השמועה על מצבו 
התפשטה חיש בכל אתר ואתר ובמהלך השבת נערכו תפילות רבות 
בהיכלי הישיבות הקדושות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, להעתיר 
ולהתחנן לישועת ה', כי למרות המצב יקוים בנו 'שבת היא מלזעוק 
ולבטל  ויצליחו עדיין להבקיע שערי שמים  ורפואה קרוב לבוא', 
את רוע הגזירה. אולם היה זה בבחינת 'גם כי אזעק ואשווע שתם 
תפילתי' כאשר אראלים גברו במאבקם על המצוקים ונשבה ארון 

הקודש ונשמתו הטהורה עלתה בסערה השמימה. 
יום ראשון השיב רבינו את נשמתו הטהורה  בעלות השחר של 

שפרצו  המשפחה  ובני  תלמידיו  מיטתו  כשסביב  ובוראו,  ליוצרו 
הסתלקותו  על  הידיעה  ייחוד.  ופסוקי  ישראל'  'שמע  בזעקת 
התפשטה כאש בשדה קוצים ורבים מתלמידיו הגיעו למקום וביכו 
גאון  האי  של  בסילוקו  ה',  שרף  אשר  השריפה  את  שבר  בזעקות 
וצדיק אשר גדל בבית אביו הגדול וינק את תורת בריסק והליכותיה 

הנודעים לתהילה אותה למד ולימד ובהם התנהג במשך כל ימיו. 
בהיכל הישיבה ברחוב גרוסברג הוסרה הפרוכת מארון הקודש, 
והתלמידים התכנסו לבכות על השבר הגדול כשהורם הנזר והוסרה 
העטרה ורבינו ראש הישיבה הדגול והנערץ נלכד בעוונות הדור, 

עלה ונתעלה לישיבה של מעלה.
לבכות  כדי  המונים  התכנסו  לפנה"צ  בשעות  דרבי  אשכבתיה 
רחובות  קודם צאת מסע ההלוויה השחירו  צדיק.  סילוקו של  על 
תהלים  פרקי  באמירת  החל  ההלוויה  ומסע  אדם  מרוב  השכונה 

בהתעוררות ובבכי ע"י תלמידו הג"ר רפאל ברלין שליט"א. 
לאחר מכן נשאו דברי מספד בנו ממשיך דרכו רבי זאב שליט"א, 
בנו רבי אשר שליט"א וחתנו רבי נחמיה קפלן שליט"א שביכו את 
ישראל. בתום מסע ההספדים המשיך מסע  האבדה הגדולה לעם 
מיטתו  את  מלווים  כשרבבות  המנוחות,  להר  עד  רגלית  ההלוויה 

בכאב עד למנוחתו האחרונה, ליד ציון אביו מרן הגרי"ז.
לאחר סתימת הגולל הספידוהו גיסו הגאון רבי משה שטרנבוך 
שליט"א, מחותנו ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי 
עטרת  ר"י  שליט"א  אזרחי  מרדכי  ברוך  רבי  והגאון  שליט"א, 

ישראל.
לאחר אמירת הקדיש נטמן הגרמ"ד זצוק"ל בצמוד לקברו של 
גופו הטהור  זצוק"ל בהר המנוחות. עם הורדת  אביו מרן הגרי"ז 
עלי קבר בזעקת שלש עשרה מידות, נשמעו קולות בכי וזעקה מכל 
ארוכה  קברו. שעה  על  והתייפחו  זעקו  התלמידים  כשהמוני  עבר 
לאחר סתימת הגולל נותרו תלמידים רבים עומדים ליד הקבר הטרי 

וממנים להיפרד מרבם הגדול. 

תולדות חייו

סוכות שנת  זרחה בחול המועד  הישיבה  רבנו ראש  שמשו של 
תרפ"ב עת נולד בבריסק בביתו הגדול של אביו – רבן של ישראל 

אבד כלי חמדה: אחרון בניו של מרן הרב מבריסק זצוק"ל, בנו חביבו הגאון רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל נתבקש לישיבה של מעלה

השושלת
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ולאמו מרת  דבריסק,  זצוק"ל הרב  סולובייצ'יק  הלוי  הגרי"ז  מרן 
אלטע ענדיל ע"ה. נכדו של מרן הגאון רבי חיים הלוי סולובייצ'יק 
זצוק"ל גאב"ד בריסק, שהיה בנו של מרן בעל 'בית הלוי' זצוק"ל, 
וחתנו של מרן הגאון רבי רפאל שפירא זצוק"ל שהיה חתנו של מרן 
הנצי"ב זצוק"ל, ולמעלה בקודש דור שביעי לאבי ישיבות ליטא 

מרן רבי חיים מוואלוז'ין נ"ע.
ליבו  זוך  עם  יחד  הכבירים  כישרונותיו  בו  ניכרו  בילדותו  כבר 
שמים  ויראת  ותבונה  פקחות  עם  ביחד  המיוחדות,  ותכונותיו 
בוערת, כאשר הכל ראו בו את תמצית תקוותיו וחינוכו של אביו 
קיבל בבית אביו הגדול,  חינוכו באותן שנים  זצוק"ל. את  הגדול 
דיוקנם  ודמות  גם מתורתם, חכמתם  ינק  עינו הפקוחה, שם  תחת 
של גדולי וחכמי בריסק, ובראשם הגאון רבי משה רוזנשטיין זצ"ל 
זליג ריגר זצ"ל,  בעל ה"אמרי משה", והפוסק הנודע רבי שמחה 
אשר גר בשכנות אליהם ואהבו וחיבבו, כשהוא מרבה להשתעשע 
עם הילד הפלאי. בבית הגדול גדל ועקב אחר הנהגותיו של אביו 
בכל צעד ושעל אחד החדרים בבית הרב מבריסק בעיירה שימש 

כ'בית דין שטיבל' – חדר בית הדין בו אביו דן דיני תורה.
אמנם עיקר חינוכו ומשנת לימודו וכל הנהגתו קיבל מאת אביו 
הגדול זצוק"ל. החל מגיל הילדות כבר העניק לו אביו חינוך טהור 

קפדני במיוחד.
התקיימו  שבע,  בגיל  "בהיותי  פעם:  רבנו  סיפר  לכך  בהקשר 
בעירנו סדרי לימוד גם בשבת בת"ת, ופעם חזרתי מהת"ת בשבת 
משחקים  ילדים  שם  וראיתי  החצר,  דרך  ברחוב  ועברתי  קודש 
וכאשר  משחקים,  הם  איך  לראות  כדי  קט  לרגע  נעמדתי  בכדור, 

נודע הדבר לאאמו"ר זצוק"ל היה מאוד כעוס וגער בי על כך".
עוד סיפר רבנו בעצמו על חינוכו הקפדני שקיבל יחד עם אחיו 
ואחיותיו מאביו: "בחדרו של אאמו"ר היה לו חלון הפונה מחדרו 
אל תוך החדר בו היו נמצאים בני הבית, והיה מדי פעם עוקב אחר 
המעשים שלנו בחרדה ובמורא. וכששלח את ילדיו ללמוד בבית 
ובפרוטרוט את כל מעשינו  ידע בדיוק  המדרש מחוץ לבית, הוא 
זמן  וכמה  ידע מה עשינו  ובזמן שלא היינו בבית הוא  בביהמ"ד, 
למדנו. היו לו דרכים שונות באמצעות כל מיני אנשים לדעת על 
בביהמ"ד  כהוגן  התנהגנו  שלא  שומע  כשהיה  רגע.  בכל  מעשינו 
ניתן לומר שהוא ממש לא הסיח דעתו  היה מייסר אותנו על כך. 

מאתנו ומחובת החינוך המוטלת עליו".
יתחברו  שלא  אחיו  כל  ועל  עליו  מאוד  אביו  השגיח  בבריסק, 

ללמוד  צעיר  בגיל  אותם  שלח  לא  ולכן  טובים,  שאינם  לחברים 
הכי  שהאנשים  היתה,  לכך  הסיבה  בבריסק.  שהיה  בחיידר 
פחותים היו נוהגים לשלוח את ילדיהם לתלמוד תורה כדי ללמוד 
'עברי'. והוא לא רצה שיתחברו עם ילדים שאינם הגונים, לכן לא 
יותר  הגבוהות  בכיתות  ורק  גיל,  באותו  לחיידר  כלל  אותם  שלח 
כשהילדים ההם כבר לא המשיכו בחיידר הוא הסכים לשלוח אותם 

ללמוד בת"ת. כאמור, היה עוקב אחרי ילדיו וידע
בכל רגע מה הם עושים ומה מצבם ברוחניות. הוא לא עזב אותם 
לרגע, ודבר זה נמשך כל ימי חייו, גם לאחר הנישואין היה תמיד 
צריך לדעת מה קורה עם כל אחד ומה מצבו הרוחני. הוא פשוט 

שמר עליהם מכל משמר.
בהזדמנות, כאשר יהודי חשוב שוחח עם הרב מבריסק על חינוך 
ילדיו איך שהצליח לקצור פירות עד שכל אחד מהם גדל ונעשה 
אילנא רברבא, נענה לו הגרי"ז ואמר לו בלהט: "אתה יודע כמה 

דמעות שפכתי עליהם?!".

בלימוד עם רבי ברוך בער

בצעירותו למד בישיבתו של הגאון רבי משה סוקולובסקי זצ"ל 
הגאון מקמניץ  פני  את  לקבל  זכה  בילדותו  'אמרי משה'.  בעל   –
מרן רבי ברוך בער לייבוביץ' בעל 'ברכת שמואל'. היה זה באחת 
הנסיעות שערך אביו הרב מבריסק בחדשי הקיץ אל עיירות הקיט. 
בדרך כלל היה נוהג לשוב לביתו לקראת שבת סליחות אולם באחת 
השנים לא שב לביתו ונשאר לפוש בעיירת הקיט, וציווה לבניו רבי 
ורבנו שיסעו אל רבי ברוך בער לשהות בצל קדשו במהלך  חיים 
נסעו האחים לשהות  פי הוראתו של אביהם  ימי ראש השנה. על 
נכדי  לראות את  ה'ברכת שמואל' שהתרגש מאוד  בצלו של בעל 
רבו מרן הגר"ח מבריסק זצוק"ל. הוא הביע את גודל התפעלותו 

בפני מקורביו באמרו: "ראו נא! הנה הגיעו לכאן נכדי
מורי ורבי הגר"ח מבריסק זצוק"ל. מרוב ההתרגשות החל בשבת 
מרן  את  מקרוב  להכיר  רבנו  זכה  וכך  השירה.  את  לקרוא  שובה 
הגרב"ב זצוק"ל ראש ישיבת קמניץ ואף לדבר עמו בלימוד. בנוסף, 
זכו לכך שבליל ר"ה של השנה ההיא ישב איתם הג"ר ברוך בער 

כמה שעות וסיפר להם עובדות וסיפורי צדיקים מגדולי ישראל.

כמו כן, זכה להכיר את פני גדולי דורו ביניהם: מרן הגאון רבי 
עוזר  חיים  רבי  הגאון  מרן  וילנא  של  ורבה  הי"ד  ווסרמן  אלחנן 

גרודז'ינסקי זצוק"ל.

בצוק העיתים

עם פרוץ מלחמת העולם השניה בשלהי תרצ"ט, שהה אביו מרן 
הגרי"ז זצוק"ל בלוויית בנו הגדול הגאון רבי יוסף דוב הלוי זצ"ל 
בעיירת הנופש 'קריניצא', כהרגלו מדי קיץ, עקב מחלת האסטמה 

שפגעה בו.
כשהחלו להגיע הידיעות המחרידות על התקדמות הגרמנים ועל 
זצ"ל  מבריסק  הרב  מיהר  בחוצות,  המשתולל  הנורא  ההרג  מסע 

לצאת מקריניצא לעבר בני משפחתו שבבריסק, אך בהגיעו
וכך  חסומה,  לבריסק  הדרך  כי  גילה  פולין,  בירת  לוורשא 
בתחילת  מכן  ולאחר  וורשא  בעיר  החגים  תקופת  בכל  שהה 
ברכבת  עבר  בדרכו  ניסים.  בניסי  מוורשא  לברוח  הצליח  החורף 
עצמאי  ליטאי  שלטון  תחת  שהייתה  ווילנא  לכיוון  מביאליסטוק 

בהסכם ריבנטרופ־מולוטוב. באותה עת שהה רבנו יחד עם אמו
של  זרועם  מנחת  סבלו  שם  בבריסק,  משפחתו  ובני  הי"ד 
הצוררים ימ"ש שהחלו לרדוף את היהודים עד חורמה. רק לאחר 
בריסק  את  המשייך  ההסכם  נחתם  כאשר  הרגיעה  באה  תקופה 

דליטא לרוסיה.
בימים אלו החלה תקופת צנע בבריסק ותורות ארוכים השתרכו 
לצידי חנויות המזון, ואף ארבעת המינים לחג הסוכות לא היו בידי 
משפחת הרב מבריסק זצוק"ל אשר לא ידעו את גורלו של אביהם.

באותו זמן נודע על חתימת ההסכם בין רוסיה לגרמניה, המעניק 
בני  בין  דעות  חילוקי  והתגלעו  ווילנא,  העיר  על  שליטה  לליטא 
הישיבות בבריסק האם הבריחה לווילנא כדאית. בני משפחת הרב 
מבריסק זצוק"ל סרו לקמניץ הסמוכה כדי לשאול את מרן הגרב"ב 
ליבוביץ זצוק"ל כיצד עליהם לנהוג. כאשר הגיעו לקמניץ שמעו 
כי ישיבת קמניץ צפויה לעבור בהקדם לווילנא. למשמע השאלה, 
יעברו  שבמשפחה  המבוגרים  כי  דעתו  את  בער  ברוך  רבי  הביע 

לוילנא ואילו הצעירים יוותרו בבריסק.
יומיים לאחר מכן בעש"ק פר' לך ת"ש, הגיעה אשה לבית הרב 

אבד כלי חמדה: אחרון בניו של מרן הרב מבריסק זצוק"ל, בנו חביבו הגאון רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל נתבקש לישיבה של מעלה

ביום ראשון נעקרה מעמנו דמותו הטמירה של 
זקן ראשי הישיבות הגאון הגדול רבי משולם דוד 
הלוי סולובייצ'יק זצוק"ל, בנו חביבו של מרן הרב 
מבריסק זצוק"ל ונכדו של מרן הגר"ח מבריסק 
⋅ אחר מיטתו של הגאון הגדול זצוק"ל שבמך 

עשרות בשנים העמיד רבבות תלמידים והמשיך 
את שושלת בריסק המעטירה עד למעלה בקודש 

סבו-זקנו מרן הבית הלוי זיע"א שדלה והשקה 
מתורת רבותם ⋅ בגיל 99 בשעת עלות השחר של 

יום ראשון כבו המאורות והגרמ"ד הלוי סולובייצ'יק 
עלה בסערה השמימה 

« המשך בעמ' 18

הגרמ''ד סולובייציק עם הגאון רבי חיים פיינשטיין ראש ישיבת עטרת שלמה
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זצוק"ל,  הגרי"ז  מרן  המשפחה  מאבי  בידה  מכתב  עם  בבריסק 
היו  שפניו  בעת  בביאליסטוק  הרכבת  בתחנת  לה  מסר  אותו 
מועדות לוילנא ופניה לבריסק. בני המשפחה התרגשו עד עמקי 
נשמתם מאות החיים שנשמע מאביהם לאחר חודשיים. במכתבו 
ועד  מקריניצא  שברח  מאז  קורותיו  את  זצוק"ל  הגרי"ז  גולל 
מסיים  כשהוא  לליטא,  וילנא  של  סיפוחה  על  ההודעה  לשמע 
ילדיו  ואילו  לוילנא  אליו  להצטרף  הבוגרים  מילדיו  בבקשה 
הצעירים יוותרו בבריסק... ממש כפי שהורה זקן רבי ברוך בער, 

ימים ספורים לכן בקמניץ.
מבריסק  הרב  של  הגדולים  בניו  יצאו  שבת  אותה  במוצאי 
זמן ביקשה  זצ"ל ואחיו רבנו, ברכבת לוילנא, ולאחר  רבי חיים 
הרבנית ע"ה מרב העיירה 'יאשון' כי יצרף אליו לנסיעה לווילנא 

גם את הבן הגאון רבי רפאל זצ"ל.
לשלוח  ביקש  הרבנית,  לרעייתו  הגרי"ז  ששלח  נוסף  במכתב 
וביניהם את בנו הגאון  לוילנא את הילדים שהגיעו לגיל חינוך, 
רבי מאיר זצ"ל. מאחר שמעברי הגבול בין רוסיה לליטא נסגרו 

בראשית חודש כסליו ת"ש, היו צריכים להבריח את הגבול.
לאחר קרוב לשנה התבטל ההסכם שנחתם בין רוסיה לליטא 
והעיר וילנא חזרה לשליטה רוסית. בעקבות כך החלו הפעולות 
מתוקף  וארה"ב.  הקודש  ארץ  לעבר  המדממת  מאירופה  לצאת 
מיוחדים  אישורים  זצוק"ל  מבריסק  הרב  קיבל  עיר"  "רב  היותו 
לעליה עם בני משפחתו מתחת לגיל שמונה עשרה לארץ הקודש, 
כשבנו הגדול רבי יוסף דוב זצ"ל משתמש באשרת יציאה ליפן 
כנתיב בריחה דרך טורקיה ובנו רבי חיים זצ"ל נרשם כתלמיד מן 
המנין ב'ישוב החדש' בארץ וכך קיבל אישור, ואילו הבת הרבנית 
ליפשא פיינשטיין ע"ה שאף היא היתה מעל גיל י"ח שנים נרשמה 

כתאומה של רבנו זצ"ל.
קהל  להם  המתין  למוסקבה,  בדרכם  הרכבת  לתחנת  בהגיעם 
גדול של חשובי הקהל דווילנא ועוד, כדי להיפרד מהרב מבריסק. 
יחד עמם ברכבת נסע אף ראש ישיבת מיר מרן הגאון רבי אליעזר 

יהודה פינקל זצוק"ל.
בתחילת  ימים  באותם  כי  לתלמידיו,  רבנו  סיפר  לימים, 
הזמן  כל  חיו  הם  ימ"ש  הגרמנים  שלטון  תחת  שהיו  המלחמה 
בהרגשה שהנה עוד רגע קט הם הורגים את כולם. ובשעה שכזו 

מכיר האדם כמה כל העוה"ז אינו שווה כלום.
עוד סיפר, שבאותו יום שישי ערב שבת פרשת כי תבוא שנת 
תרצ"ט – ביום שבו פרצה המלחמה ישב בבית המדרש והעביר 
את הסדרה של פרשת השבוע שנים מקרא אחד תרגום, וכשקרא 
את התוכחה שבפרשה נפלו עליו אימה וחרדה גדולה, כי הרגיש 
שהנה המלחמה מתחילה, והולך ומתגשם חפצו של אותו צורר 

נאצי ימ"ש מה שרצה לעולל על כלל ישראל.
לימים סיפר רבינו, שבאותם ימים בוילנא נכח לראות הנהגה 
 4 מיוחדת של הגרא"י פינקל זצ"ל, שבכל לילה היה קם בשעה 
לפנות בוקר ולמד משך שעתיים גפ"ת בבקיאות, הוא חשב שאני 
יום  כל  מעשהו  את  וראיתי  בכלל  ישנתי  לא  באמת  אבל  ישנתי 
תקופה  אותה  לאחר  ימימה.  מימים  הוא  נוהג  שכך  לי  והתברר 
הוקצתה עבור הרב מבריסק ומשפחתו דירה גדולה ומיוחדת ואז 

עבר רבנו לדור יחד עם אביו בדירה אחת. 
בהיותו בוילנא הכיר מקרוב את הגה"ק רבי אלחנן ווסרמן הי"ד 
שבא מידי ליל שבת לדבר בלימוד עם אביו הרב מבריסק זצוק"ל 
וכן הגיע מדי שבת לבית אביו לסעודה שלישית. הגר"א שוחח 
שעות ארוכות בלימוד עם מרן מבריסק, ולימים העיד רבינו, כי 
דקדושה  ותענוג  חיות  שאבו  שעות  באותן  במקום  הנוכחים  כל 

משיחות קדשם של הני תרי אשלי רברבי.
והשתתפו  עמוקים  שיעורים  מבריסק  מרן  מסר  בוילנא  שם 
ראש  לימים   – פוברסקי  דוד  רבי  הגאונים:  הרבנים  בשיעורים 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  לימים   – לנדא  אברהם  רבי  פוניבז',  ישיבת 
מסטריקוב, רבי אליהו חזן ורבי מרדכי גינזבורג, רבי לייב מאלין 
בנו  ווסרמן  נפתלי  ורבי  קוסובר  יוסלה  רבי  מינסק'ר,  יונה  ורבי 
של מרן הגר"א הי"ד, וכן רבנו וגיסו הגאון רבי מיכל פיינשטיין 

זצ"ל. 
כולם  משוחחים  היו  הלימוד  לאחר  כי  בעצמו,  רבנו  סיפר 
חבורות של  חבורות  עומדים  והיו  הלימוד של השיעור,  בהבנת 
תלמידי חכמים וחוזרים על השיעורים העמוקים, והוא השתתף 
בחבורתו של רבי אליהו חזן שליבנו יחד את השיעור. בצד ישב 
אביו והיה ניתן לגשת לשאול אותו כל דבר הקשה. והעיד רבינו, 
חיות  להם  שנתנה  היא  התורה  ההיא,  הקשה  התקופה  בכל  כי 
שיוכלו להחזיק מעמד לנוכח הצרות והייסורים הרבים. בעיצומו 
גדולי  של  והחבורות  אביו  של  השיעורים  במסגרת  הלימוד  של 
הת"ח אח"כ שרר תענוג כה גדול עד ששכחו בכלל מכל הצרות 
והרגישו  נכר,  אדמת  על  בשהותם  ומחוץ  מבית  אותם  שאפפו 
בחוש את שדוד המלך אמר בתהלים: "לולי תורתך שעשועי אז 

אבדתי בעניי".
קדשו של  ציון  את  ופקד  ההזדמנות  את  ניצל  בוילנא  בהיותו 

מרן הגר"א זצוק"ל בבית החיים הישן שבעיר.

העלייה לארץ ישראל

שבט  י"ז  שישי  יום  של  בבוקרו  בדיוק,  שנה  שמונים  לפני 
תש"א, עש"ק פרשת יתרו, עלו מרן הגרי"ז זצוק"ל יחד עם רבנו 

בראש  הגבול  במעבר  הקודש  ארץ  אדמת  על  ואחיותיו  אחיו 
פנים  קבלת  להם  נערכה  שם  לחיפה,  הגיעו  מכן  לאחר  הנקרה. 
נרגשת בראשות המגיד הירושלמי הגה"צ רבי בן ציון ידלר זצ"ל.

הגרי"ז  מרן  עלו  בשבט  כ"א  שלישי  ביום  ימים  מספר  לאחר 
ובני המשפחה לירושלים, כשמודעות ענק מקדמות את  זצוק"ל 
זצ"ל  ידו של הגרמ"ד  זזה  הארי החי שעלה מבבל. מיני אז לא 

מיד אביו הגדול, במשך קרוב לעשרים שנה עד יום הסתלקותו.
מפיתו אכל ובחדרו ישן, לפניו למד ושימש ימים ולילות, אביו 
פתח בפניו את כל אוצרות תורתו ורוחו הגדולה, אותו לימד ובו 
חלקי  בכל  בקודש,  למעלה  אבותיו  בית  מקנת  כל  את  השריש 
ונתרוממה  גבהה  כי  עד  ובהשקפה,  ובהנהגה  בהלכה  התורה, 

קומתו למאוד, ויהי לפלא בעיני כל רואיו.
הרב  מרן  בחיי  חדשה  תקופה  החלה  לירושלים,  בואו  עם 
מבריסק זצוק"ל, כאשר הוא משוחרר מעולה של הרבנות בעיר 
בריסק בלבד ומאידך נוטל על עצמו את עול ומשא הדור כולו, 
יחד עם רעיו מרן הגרא"ז מלצר זצוק"ל, מרן החזון איש זצוק"ל 

ומרן הגרז"ר בענגיס זצוק"ל גאב"ד 'העדה החרדית'.
יום  בערב  הסתלקותו  ליום  עד  שנה,  לעשרים  קרוב  במשך 
וענן לפני האומה כולה, עמד  הכפורים תש"ך, הלך כעמוד אש 
בראש שרי צבאות ישראל, הורה הדרך, האיר נתיבה וקומם את 

הריסות התורה ודקדוק ההלכה אחר חורבנה באירופה.
שזכו  הניסים  רצופת  המופלאה  ההצלה  ועל  התלאות  כל  על 
רבנו ואביו הגדול וכל משפחתם להינצל מגיא ההריגה התבטא 
פעם  אי  שאזכה  בבריסק  עוד  בשהותי  האמין  "מי  לימים:  רבנו 
לעלות ולהשתקע בארץ ישראל. כמה וכמה מחבר מרעיי וידידיי 
והצילני מן  ה' חסד  והנה עמי עשה  ה',  קידוש  ונהרגו על  נספו 
הכליה, וזיכני לבוא לארה"ק ולהקים בית וישיבה בישראל, ואף 
לארץ  לעלות  פעם  יזכה  אולי  בליבו  היתה שאיפה  יהודי  שלכל 
ישראל, אבל אף אחד לא חשב על כך למעשה, והנה זיכה ה' אותי 
ואת אבי הק' ורוב בני משפחתו – מלבד ב' אחיי שנספו לדאבון 
כל לב – להינצל מגיא ההריגה וגם להגיע לארץ ישראל. חסדי ה' 

כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו".
הרה"ג  הרבני  של  בתו  הרבנית  זוג'  את  נשא  תשט"ו  בשנת 
רבי אשר שטרנבוך זצ"ל מלונדון, אביהם של הרבנים הגאונים 
המפורסמים: רבי אליהו שטרנבוך זצ"ל ראב"ד אנטוורפן, ורבי 
רבי משה  הגאון  מרן  יבלחט"א  וחותנו של  ברק  מבני  זצ"ל  דב 
החתונה  שמחת  החרדית.  העדה  ראב"ד  שליט"א,  שטרנבוך 
'עצמאות' בנתניה בהשתתפות  נערכה בי"ח סיון תשט"ו במלון 
בית  כמנהג  השקיעה  לפני  נערכה  החופה  כאשר  הדור,  גדולי 

בריסק.

לא זזה ידו מתוך ידו

תמיד  שהיה  אביו  אצל  להסתופף  המשיך  נישואיו  לאחר  גם 
צריך לדעת מה קורה עם בנו יקירו שבנה את ביתו ברחוב עמוס 
אליו  תלפיות  תל  לימים  שהיה  עמוס  ברחוב  הבית  בירושלים. 
נהרו לשמוע את דברי התורה הן בשיעורים והן בשיעור חומש 

המפורסם.
במשך כל השנים לא זזה ידו מתוך ידו, יומם ולילה, ואת כל 
מרבית תורתו, הנהגותיו ומסורותיו והוראותיו של אביו הגדול, 

ספג אל מוחו הכביר וליבו הגדול.
ופתח  דבר  ממנו  העלים  לא  הגדול  בכוחו  שהכיר  אביו  ואכן 
לפניו את כל אוצרות רוחו ותורתו והעביר לו את המסורה בדיוק 

ובדקדוק.
ככל צאצאי שושלת בריסק לא זע ממנהגי בית בריסק כקוצו 
של יוד. היה מעביר את המסורת כנתינתה מבריסק. דייקנותו בכל 

מסירת מנהג, הלכה וסיפור מעשה, היא מן המפורסמות.
או  בלילות  'חבורות' בביתו  כבר למסור  עוד בחיי אביו החל 
היו אלו תלמידים מישיבות  רבים,  בסוף השבוע בפני תלמידים 

שונות כמו מישיבת חברון, שבאו לשמוע את שיעורי רבנו שמסר 
בפניהם את שיעוריו של אביו מרן הגרי"ז בתוספת נופך משלו.

זצוק"ל החל למסור  מספר שנים אחר הסתלקות אביו הגדול 
נוהרים  שהחלו  הרבים  תלמידיו  לפני  ביומו  יום  דבר  שיעורים 
השיעורים  את  מסר  לפנה"צ  החדשה.  ישיבתו  במסגרת  ללמוד 
ובשעות  כרם  בשכונת  מודיעין  ברחוב  שוהל'  'כרם  בביהכ"נ 
אחה"צ והערב בביהכ"נ 'אגודת אחים - אנשי אמריקה' בשכונת 

אחווה.
את  דורנו  לבני  ולהנחיל  להעביר  עמל  בשנים  עשרות  מזה 
מורשתו הכבירה של זקנו הגר"ח, בדרך הלימוד הייחודית אותה 
קודש  אש  בלבת  גדר  וגודר  בפרץ  עומד  היותו  לצד  וזאת  יסד, 

ובקנאות לקדשי שמים.
והעמיד תלמידים  ימי חייו הגביר חיילים לתורה,  במהלך כל 
ביניהם כאלו שבמהלך  תורה,  ודרכי  קנייני  הרבה שרכשו ממנו 
ברוך  רבי  הגאון  כמו:  בעצמם,  תורה  כגדולי  התפרסמו  השנים 
רבי  הגאון  ישראל',  'עטרת  ישיבת  ראש  שליט"א  אזרחי  מרדכי 

משה חדש זצ"ל והגאון רבי יוסף חיים קופשיץ זצ"ל ועוד.

יסוד הישיבה

ברחוב  מפואר  בבנין  הגדולה  ישיבתו  את  יסד  תשנ"ז  בשנת 
ולמדו  התחנכו  ובה  בירושלים,  משה  גבעת  בשכונת  גרוסברג 
פי  על  בתורה  שעמלו  ובחורים  תלמידים  אלפי  השנים  במהלך 
הדרכתו הטהורה ובשיטת הלימוד הבריסקאית הידועה לתהילה. 
בעת פתיחת היכלי הישיבה נערך מעמד חנוכת הבית מפואר בו 
הסבו לשולחן המזרח כל גדולי התורה וראשי הישיבות, ומרוב 
התרגשות החל מרן הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל ראש 

ישיבת באר יעקב לזמר שירים וניגונים לכבוד המעמד הכביר.
בישיבתו – ישיבת בריסק שעמדה בראשותו למדו רק מסכתות 
מסדר קדשים שבש"ס, וכן רק בחורים מגיל 19 ומעלה התקבלו 

ללמוד בישיבה הק'.
ואברכי  בחורי  תלמידיו  לאלפי  רבנו  היווה  ולדוגמא  לסמל 
הישיבה  דרכם ראש  ראו את מורה  בריסק, שעה שהללו  ישיבת 
של  המזרח  בכותל  הסטנדר  גבי  שמעל  הגמרא  על  ראשו  רכון 

היכל התורה, או בסלון ביתו שברחוב עמוס הירושלמי.
בתורה  הברורה  משנתו  את  ממנו  ינקו  הישיבה  בוגרי  המוני 
ודרך הלימוד המיוחדת שלו שמקורה מבית בריסק. הללו חבים 

לו את כל חיי הנצח שלהם בקנייני התורה.
דרכיהם  פי  על  מיוסדות  היו  בקודש  ודרכיו  הנהגותיו  כל 
זצוק"ל.  הגר"ח  מרן  וזקנו  מבריסק  מרן  אביו  של  הטהורות 
מהנהגותיהם לא זז כמלוא נימה, וכל ימיו צעד בנתיבות דרכם. 
כל מנהגיו, שיטת לימודו, משנתו, השקפתו הטהורה, הכל היה 
נובע ממקור טהור על פי מה שראה ושמע מבית אבותיו וזקניו 

מרנן הרב מבריסק והגר"ח ולמעלה בקודש.
להחדיר  ניתן  ידם  שעל  רבנו  שסבר  החשובים  הדברים  אחד 
יראת שמים בקרב הילדים הוא מעלתם של סיפורי צדיקים, לספר 
והנהגות  עובדות  בשילוב  ישראל  גדולי  של  חייהם  תולדות  את 
איך שהם גדלו והתעלו בתורה וביר"ש ביגיעות גדולות ועצומות.

אביו  נוהג  היה  שבילדותם  תלמידיו,  בפני  התבטא  בעצמו 
הדורות,  גדולי  על  סיפורים  ולאחיו  לו  לספר  זצוק"ל  הגרי"ז 
התורה  וחשקת  באהבת  ועמוסים  הגדושים  אלו  סיפורים  כאשר 
תוך שאיפה לגדלות בתורה משולבת ביראת שמים טהורה ופחד 
מחומרת העבירה, הביאו לילד שאיפה עזה לצעוד בדרכם וללכת 

בעקבותיהם. 
רבנו הותיר אחריו זרע ברך ה'. בניו הגאון רבי יצחק זאב ר"מ 
בישיבת בריסק חתנו של הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז', 
הגאון רבי אשר שלמה זלמן. וחתנו הגאון רבי נחמיה קפלן, ראש 
ישיבת שער התלמוד. נכדים, נינים, ההולכים כולם וממשיכים את 

מורשת בית בריסק המעטירה.
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כ"ב שבט תשפ"א 16164/2/21 בבית שמש

עמוד 
התורה 

שעות אחדות לאחר סילוקו של ממשיך שושלת בריסק הגרמ"ד סולובייצ'יק, התבשר עולם התורה על סילוקו של ממשיך 
שושלת קמניץ הגר"י שיינר זצוק"ל, חבר מועצת גדולי התורה וזקן ראשי הישיבות שהסתלק בגיל 98 ⋅ אחר מיטתו של 
עמוד התורה והיראה שדלה מתורתם ומהנהגתם של רבותיו הדגולים זקנו מרן ה"ברכת שמואל" זצוק"ל ומרנן הגר"ש 

היימן זצוק"ל והגר"ר גרוזובסקי זצוק"ל, ועם פטירתו נעקרה אחת מדמויות ההוד שידע עולם התורה בדור האחרון

חשכו מאוריה: זקן ראשי הישיבות וחבר מועצת גדולי התורה ראש ישיבת קמניץ הגאון הגדול רבי יצחק אריה שיינר זצוק"ל נתבקש לישיבה של מעלה

מאת: יוסף טולידנו

בארה"ק  שדרותיה  לכל  הנאמנה  והיהדות  הישיבות  עולם 
ובתפוצות ישראל, התעטפו בשעות הצהריים של יום ראשון באבל 
ויגון קודר, עם הסתלקותו לשמי רום של עמוד התורה והרבצתה, 
ראש ישיבת קמניץ המעטירה הגאון הגדול רבי יצחק אריה שיינר 
הזכה  ונשמתו  מעלה,  של  לישיבה  נקרא  הגדול  הגאון  זצוק"ל. 
הקורונה  בנגיף  שחלה  לאחר  השמימה  בסערה  עלתה  והטהורה 
בתקופה האחרונה, ונדם לבו בפתע בשנתו הצ"ח לדאבון ולמגינת 
לב כל בית ישראל, ובמרכזם אלפי תלמידיו ושומעי לקחו הרבים 
ממלכת  של  קדומים  הוד  מנחיל  בהיותו  כולו,  העולם  ברחבי 

התורה מבית קמניץ.
בתקופה האחרונה נחלשה בריאותו  ולמרות זאת המשיך בסדר 
יומו על אף חולשותיו שתכפוהו לא אחת. בימים האחרונים חלה 
התורה  היכלי  בכל  שליט"א,  ישראל  רועי  יבדלחט"א  ולבקשת 
בשעת  אתמול  אך  להחלמתו,  רבות  תפילות  נישאו  והישיבות 
וכך  הקודש,  ארון  ונשבה  המצוקים  את  אראלים  ניצחו  צהריים 
הוא נסתלק לעולם שכולו טוב, בהותירו חלל פעור ויתמות עמוקה 

בחתימת תקופה של הוד קדומים של ישיבת קמניץ המעטירה.
בהיכל ישיבת קמניץ בירושלים הוסרה הפרוכת, וקולות הנהי 
והבכי הדהדו למרחקים. רבים זעקו והתאבלו על סילוקו, והמונים 
נאספו ליד מיטתו במעונו בירושלים באמירת ויהי נועם ותהלים 
נורא  בבכי  געו  הישיבה  ובני  פוסקים  בלתי  ובכי  דמע  בקולות 

והתאבלו על סילוקו של עטרת תפארתם.
את עיקר תמצית ימי חייו השקיע ראש הישיבה זצוק"ל במסכת 
קמניץ  בישיבת  לתלמידיו  שהנחיל  העצומה  התורה  הרבצת 
המעטירה. הוא היה זה שנסע עם חותנו הגר"מ ברנשטיין זצוק"ל 
לשוויץ, לערוך ניתוח סבוך אותו צייר להם מרן החזו"א זצוק"ל 
כיצד לעשותו, והוא שהכיר שפת המקום נסע עמו באב תשט"ז. 
למגינת לב הניתוח לא צלח, והוא השיב נשמתו ליוצרה. מאז החל 
מונטריי  בישיבת  תחילה  תורה,  להרביץ  זצוק"ל  הישיבה  ראש 
בשוויץ, ולאחר מכן בישיבת קמניץ המעטירה, שם הקים וטיפח 
הייחודיים  בשיעוריו  כשהצליח  שנותיה,  כל  הישיבה  את  ורומם 
ובהסברתו הבהירה, ובאישיותו המאירה להאהיב את התורה על 

תלמידיו הרבים ששתו בצמא את דברותיו.

פקחותו וישרותו היו לשם דבר, כשגדולי עולם נהגו להיוועץ 
עמו באומרם ששכלו הישר והבהיר יוכל להכריע בעבורם גורלות, 
והוא שהתנהג כל ימיו בענוות חן מופלגת, ברח מן הכבוד והשררה 

וביטל עצמו בכל כוחו לגדולי התורה מאורי וגדולי הדור.
קשר עז היה לו עם גדולי התורה מכל החוגים והעדות. מלבד 
מה שינק מרבותיו בגולה, הערכה רבה היתה בינו לגדולי ישראל. 
בקביעות  להתפלל  מגיע  היה  אליו  זצוק"ל  מבריסק  הרב  מרן 
במניינו ושוחח עמו רבות בלימוד, ובשנות מגוריו בבני ברק כשדר 
כן  הליכותיו.  בכל  בו  נועץ  זצוק"ל,  איש  החזון  למרן  בסמיכות 
היה מקושר בעבותות עם רשכבה"ג מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל 
שהיה משוחח עמו רבות בהלכה. כמו כן הערכה גדולה וידידות 
היתה לו לרבינו רשכבה"ג מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל כשהיה 
כשמרן  תורה  ובדברי  השעה  בעניני  עמו  ולשוחח  לבקרו  מגיע 
מחזיר לו כבוד והערכה בכל אסיפה וכינוס של גדולי התורה כאבן 

יקרה בכיתרה של תורה.
שליט"א  שיינר  ר"י  הגדול  הגאון  של  הופעתו  זכורה  לכל 
באסיפת גדולי ראשי הישיבות שליט"א שנערכה בביתו של הגאון 
הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א בפתיחת מערכת הבחירות 
תורה  גופי  שהרבה  קבע,  זצוק"ל  החזו"א  שמרן  המוניציפאלית 
תלויים בה. והוא הגיע עם מכשיר חמצן לאפו, וזעק: ''אני בקושי 
נושם, לצערי הרב, אבל כאשר מרן ראש הישיבה הורה להשתתף 
באסיפה זו, מגיעים לקיים 'ועשית ככל אשר יורוך' גם אם קשה 
האסיפה  בקיום  שנים,  וחמש  עשרים  לפני  זוכר  אני  לנשום! 
הראשונה של 'דגל התורה', הייתי שם, ומרן הגרא"מ שך זצוק"ל 
של  שהבסיס  וכפי  שם,  היה  שטינמן  הגראי"ל  ומרן  שם,  היה 
האגודה היה לעשות רצון גדולי ישראל, כך נשאר תפקידנו בעת 
הזאת לקיים רצונם ולקדש שם שמים''. למרות היותו גדול בתורה 
לו  שרחשו  הדור  למנהיגי  כנוע  כתלמיד  עצמו  חש  לאלפים  ורב 

הערכה ואהבה רבה.

תולדות חייו 
באייר  בי"ג  זצוק"ל  אריה  יצחק  רבי  הגדול  הגאון  של  הורתו 
דב  רבי  להוריו  ארה"ב,  שבפנסילבניה  פיטסבורג  בעיר  תרפ"ב 

קאליש  בעיירה  שנישאו  ע"ה,  פערל  פנינה  מרת  ולאמו  זצ"ל 
בגאליציה, ואחרי מלחמת העולם הראשונה, כשלא היה להם כדי 
מחייתם לכלכל את עצמם, היגרו לארה"ב. קודם נסיעתו הגורלית 
נסע אביו לרבו הגה"ק רבי ישראל מצ'ורטקוב זצוק"ל לשאול פיו 
האם לנסוע לארה"ב כשהוצע לו באותם ימים להציל עצמו ואת 
משפחתו בכך. רבי ישראל ענה לו שהוא מוכן לברכו לנסיעתו זו, 
רק בתנאי שיבטיח לו שהוא יעמוד על המשמר ולא יחלל שבת כל 
ימיו גם אם יעמוד בנסיונות גדולים. ואכן אביו שהיה יהודי תמים 

ירא השם, הבטיח לו זאת, וקיבל את ברכתו ואז יצא לארה"ב.
באותם ימים אביו עמל לפרנסתו במאפיה מקומית, כשהיהודים 
שדרו באותה עיר שלא היו בה הרבה סממני קודש, ביקשו לאכול 
פת נקיה וכשרה שאינה פת עכו"ם. האב החליט בשליחות קודש 
ולמרות  היהודים,  בעבור  הלחמים  את  שיכין  כאופה  לשמש 
העובדה שהיתה זאת עבודה מפרכת ועד שעות הלילה המאוחרות, 
הוא בחר בעבודה זאת משום שהיא היתה העבודה היחידה שלא 
הייתה כרוכה אז בחילול השבת. ואכן נהג לשבת במאפיה במשך 
שעות ארוכות ולומר פרקי תהלים רבים. בבית זה גדל לצד אמו 
את  היא  אף  שכאבה  במעלותיה,  מופלגת  שמים  יראת  שהייתה 
כאב השבת שחוללה בחוצות עירם, ואף היתה מוחה על כך בפני 

מפיריה ר"ל.
ולמרות  גויים  היו  ברובם  שתושביה  בעיר  וצמח  גדל  הוא 
העצום  בחינוך  דבק  למד,  שבו  הספר  בבית  המנוכרת  הסביבה 
תיאר  לימים  כלל.  מסביבתו  הושפע  ולא  מאביו  בביתו  שקיבל 
וכך  לאיש,  והיה  צמח  איך   נרגש,  בקול  "אחינו"  של  בוועידה 
תיאר: ''נולדתי באמריקה בעיר פיטסבורג בפנסילבניה, שבה היו 
שישים אלף יהודים, חלקם הגדול יהודים יראי שמים שעלו מגלות 
המקומי,  ספר  לבית  הלכתי  וכשגדלתי  שם,  נולדתי  מאירופה. 
יורק  בניו  רק  תורה.  תלמודי  אז  היו  ולא  ישיבות,  אז  היו  לא  כי 
היתה כבר התחלה של מקומות תורה, היו כמה יהודים ייחודיים 
ישיבות  בייסוד  התחילו  והם  כמוזרים,  אליהם  התייחסו  שכולם 
רבי  הצדיק  הגאון  שלי,  הרב'ה  היה  מהם  ואחד  תורה,  ותלמודי 
ריאלי,  זצוק"ל. הביטו עליו כאדם בלתי  שרגא פייבל מנדלוביץ 
ואמנם זו האמת, הוא לא היה ריאלי, הוא יצר יש מאין. יחד עם 
שותפו רבי בנימין וילהלם זצ"ל הם יצרו תורה יש מאין בניו יורק. 
אבל בפיטסבורג באותו זמן לא היה כלום, היו לי חברים רבים, 
היד כמה מהם  כף  רבים, אבל אפשר לספור על  יהודים  אז  והיו 
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חשכו מאוריה: זקן ראשי הישיבות וחבר מועצת גדולי התורה ראש ישיבת קמניץ הגאון הגדול רבי יצחק אריה שיינר זצוק"ל נתבקש לישיבה של מעלה

נותרו דתיים. ואני מספר לכם כל זאת, להראות שיש לנו אבא גדול 
למעלה, והרבה דברים הוא עושה שאף אחד מעמנו לא יודע מדוע, 
אבל יש לו דרכים שונות כיצד לנהל את העולם. ולפעמים קשה 
במקרה,  שקורה  דבר  אין  דברים.  הרבה  עושה  הוא  מדוע  להבין 

הכל בהשגחה פרטית''.
באותם ימים העיר פיסטבורג הייתה במרחק כמה שעות נסיעה 
מניו יורק, ולכן לא חשבו הוריו לשולחו למרחק כה רב, וכך אביו 
היה זה שלימדו תורה והשקיע בו רבות. באחד הימים הגיע משולח 
לישיבתו,  כסף  כדי לאסוף  זצ"ל  בנדר  דוד  רבי אברהם  מארה"ק 
ישיבות. תחילה לקחו לישיבת  יורק  בניו  והוא סיפר לאביו שיש 
רבינו יצחק אלחנן, ששם יוכלו לסייעו ולתומכו גם בהיותו הרחק 
של  לישיבתו  יותר  מאוחר  הגיע  פלאית  בהשגחה  ומשם  מביתו 
הוא  ט"ז  בגיל  וכך  זצוק"ל,  מנדלוביץ  פייבל  שרגא  רבי  הגה"צ 
לרבי שרגא  רבות  והתקרב  ודעת",  "תורה  בישיבת  ללמוד  נשלח 

פייבל זצוק"ל.
לימים סיפר שרבי שרגא פייבל שראה כי התקבצו ובאו בחורים 
רבים וטובים שביקשו לרכוש תורה ודעת, הוא כתב מכתב למרן 
הגרח"ע גרודזינסקי זצוק"ל וביקשו שישלח לו ראש ישיבה טוב, 
והשיבו שבשביל טובת יהודי ארה"ב שמתקרבים לעומק התורה, 
הוא מוכן לשלוח את הגר"ש היימן זצוק"ל שהיה תלמידו המובהק 
למרות  ישיבה,  כראש  לכהן  זצוק"ל,  ליבוביץ  הגרב"ד  מרן  של 
של  קרנה  להרים  חשוב  אבל  בוילנא,  מאד  יחסר  שהוא  העובדה 
תורה בארה"ב. כך הפך הגר"י לתלמידו המובהק, היה קשור בו 
בעבותות אהבה אין סופיים וקיבל ממנו רוב תורתו. לימים תיאר, 
שביציאת נשמתו של רבו, הוא אחז את ידו. באותם רגעים עמדה 
אשתו שנותרה לבדה ללא שהיו להם זרע של קיימא ובכתה על מר 
גורלה בראותה את בעלה הולך לעולם שכולו טוב כשהוא אוחז 
יחסר לה  פייגא שלא  ומבקשו שידאג לרעייתו מרת  ביד תלמידו 
כלום בימי חייה, ואכן מאז במשך כל ימיו הוא דאג לה ללא הפוגה 

לכל מחסורה וצרכיה, עד שעלתה לארה"ק ונישאה.  
באותן שנים הגיע לכהן בראשות הישיבה מרן הגאון רבי ראובן 
אינו  שהוא  מקורביו,  לפני  עצמו  על  שהעיד  זצוק"ל,  גרוזובסקי 
לתלמידו  השיעור  את  אומר  שהוא  קודם  בישיבה  שיעור  מוסר 
הבחור רבי יצחק שיינר, בהיותו בעל שכל ישר ובהיר, וכך הפך 
ממנו  ימיו,  לכל  ויראה  תורה  רוב  ממנו  שרכש  הקרוב  לתלמידו 

קיבל גם רבות בהנהגה ובהשקפה.
לימים סיפר אודות הסיעתא דשמיא שהיתה לו במסעות ימי חייו 
בנדר,  דוד  אברהם  רבי  "האחד  אנשים:  שלשה  ידי  על  שהשתנו 
הסבא של ראש ישיבת 'דרכי תורה' בפארקוואי הגאון רבי יעקב, 
לישיבה. אנשים  שהיה המשולח שהגיע לפיטסבורג לאסוף כסף 
חשבו שזה היה רק במקרה שהוא הגיע לאזורנו, בדרך כלל הוא 
היה מגיע לאיזור אחר בפיטסבורג, ששם היתה לו משפחה, אבל 
המשפחות  אחת  היינו  ואנו  שלנו,  לאזור  הגיע  הוא  אחת  פעם 
אצלנו.  התארח  ולכן  כשרים,  מאכלים  בביתם  שאכלו  הבודדות 
רוב המשולחים, יש להם אכסניה שבה הם אוכלים וישנים, אבל 
אינם מתענינים בילדים של המשפחה, אבל הרב בנדר היה שונה. 
הייתי אז בן ט"ז ושאל את הוריי, למה לא תשלחו אותו לניו יורק 
לישיבה? והורי שאלו: מה זה ישיבה? - כי לא ידעו מהי ישיבה. 
זכרו  הם  אולי  והכל,  כשרות  שבת,  שומרי  חרדים,  מאד  היו  הם 
מושג  של  שמץ  להם  היה  לא  אבל  בפולין,  מפעם  ישיבות  על 
שקיימות ישיבות באמריקה. אז הוא אמר, 'אני אקח אותו לשם'. 
אך היצר הרע, השטן, גרם לי לרוץ פעם אחרי אוטובוס והחלקתי 
על הקרח ונפלתי ונקעתי את הרגל, הייתי מגובס שלשה חדשים 
ולא יכולתי לנסוע לניו יורק, כי הייתי צריך לבקר אצל הרופא כל 

כמה שבועות".
"אמא שלי ע"ה היתה מורידה נהרות של דמעות בהדלקת נרות. 
מרן החזו"א נשאל פעם, איך הקיבוצניקים, שדורות לא היה אצלם 
ריח של תורה, נעשים פתאום בעלי תשובה. והשיב מרן החזו"א 
ברזל  הרים של  חודרות  הן  ריקם,  אינן שבות  אמא  שדמעות של 
דור,  ולפעמים  שנה  לוקח  זה  לפעמים  הכבוד.  כסא  עד  ומגיעות 
הדמעות  ואז  מגיעות,  תמיד  הם  אבל  דורות,  שלשה  ולפעמים 
יחיד,  בן  פועלות והקב"ה עונה לתפילות האמא או הסבתא. אני 
קורה  מה  ראתה  היא  דמעות,  של  נהרות  עלי  מורידה  היתה  היא 
אומרים  לא  וממילא  לביהכנ"ס,  כלל  הולכים  לא  מסביב, שבנים 
יישאר  שלי  שהבן  לי  תעזור  רבש"ע  בוכה,  היתה  היא  אז  קדיש, 
שהרב  בכך  ונענו  הגיעו,  לבסוף  שלי  אמא  של  התפילות  יהודי, 

בנדר לקח אותי לניו יורק".
עוד העיד הגאון הגדול זצוק"ל כי השני שטבע בו את חותמו 
היה רבי יצחק קארפ זצ"ל, שהיה החתן של הגרש"פ מנדלוביץ. 
שבהרי  האויר  את  צריך  והייה  רבות  והשתעל  חלה  ימים  באותם 

מתיבתא"  "קעמפ  היה  ימים  באותם  היחיד  הקעמפ  הקטסקילס. 
שם התיידד עם משה יחזקאל סמואלס, שהיה צעיר ממנו בשנה, 
יחזקאל  משה  שנתיים.  או  בשנה  מבוגר  שהיה  קארפ  יצחק  ועם 
שיחק איתו, ויצחק היה הולך איתו להליכות ארוכות, ובהם אמר 
היתה  "כוונתי  היימן:  שלמה  רבי  מהרב'ה  תורה  שטיקלאך  לו 
להמשיך בדרכי לישיבה הראשונה אלא שבאתי לניו יורק, ישיבת 
רבי יצחק אלחנן, אבל יצחק אמר, לא! אתה לא חוזר לשם, אתה 
הולך לשיעור של רבי שלמה, וכך משך אותי לרבי שרגא פייבל 
מנדלוביץ ולשיעורי רבי שלמה. כך דרכי ההשגחה: להפגיש אותי 
עם שלושת האנשים ששלחו אותי למשימת החיים שלי שהיטיבה 

עמי כל חיי''.

העמיד תלמידים הרבה
הוא  זצוק"ל,  גרוזובסקי  הגר"ר  אצל  בלימודו  שנתוודע  לאחר 
החכימו ותהה על קנקנו בהיותו עילוי מופלג בתורה ועומק עיונה, 
אך  מסירתם,  בטרם  שיעוריו  את  לפניו  מרצה  כאמור  שהיה  עד 
נפשו של רבי יצחק כמהה לארץ הקודש, ואכן בשנת תש"ו הוא 
החליט לעלות וללמוד בישיבת "כנסת ישראל" - חברון בה למד 
זצוק"ל  כהן  הגר"א  הישיבה  לראש  רבות  והתקרב  כשנה,  במשך 

ממנו קיבל הרבה מחכמתו ותורתו העמוקה.
הוריו  חששו  הערבים  עם  המלחמה  כשהחלה  כשנה  לאחר 
ודעת"  "תורה  בישיבת  בארה"ב,  ללמוד  שישוב  וביקשו  לגורלו, 
אצל רבותיו, ואז שידכו מורו ורבו מרן הגאון רבי ראובן גרוזובסקי 
זצוק"ל עם אחייניתו מרת אסתר לאה ע"ה בת גיסו הגאון רבי משה 
ברנשטיין זצוק"ל. החתונה התקיימה בצרפת בעיירה באיי, כשליל 
רבי  הגה"צ  של  האחרון  ברכות  השבע  ביום  בדיוק  חל  נישואיו 
מרדכי פוגרמנסקי זצוק"ל, שמסר בחתונתו דרשה מיוחדת, ועמו 
נקשר עד מאד. לימים סיפר שמעט לאחר מכן בראש השנה, לפתע 
חש רבי מרדכי שלא בטוב ונשקפה סכנה לחייו, ורבי יצחק זצוק"ל 
נסע ביום ר"ה לפריז כדי להביא לו רופא מיוחד שאכן הציל את 
חייו, ואודות לכך הוא זכה לחיות עוד כחצי שנה והכיר לו טובה 

מרובה על כך.
באמצעות סיפור נישואיו נהג תמיד להמחיש כי כשאשתו ע"ה 

צ"ח שנות תורה. הגר"י שיינר זצ"ל

הגר"י שיינר זצ"ל עם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

הגר"י שיינר זצ"ל עם מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל )צילומים: באדיבות בחדרי חרדים(
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נולדה, הבת קול יצאה ואמרה בת פלוני לפלוני, שאסתר לאה 
בת רבי משה, נכדת רבי ברוך בער, תינשא ליצחק אריה ב"ר דב. 
ויצחק אריה ב"ר דב שבאותה העת היה בפיטסבורג פנסילבניה, 
בן שלש שנים. "היו הרבה סיבות לכך ששידוך כזה לא יתרחש", 
נהג לחדד, "קודם כל היא בוילנא והוא בפיטסבורג, וחוץ מזה 
הוא במקום כזה של רחוקים מחיי תורה, ואיך הוא יינשא לנכדה 
של מרנא רבי ברוך בער זצוק"ל, אך כך הם דרכי ההשגחה", 

נהג כל ימיו להמחיש אמונה טהורה.
עד  בצרפת  התגוררו  הם  ע"ה,  הרבנית  עם  נישואיו  לאחר 
לשנת תש"י, ולאחר מכן עלו לארה"ק, וקבעו לדור בבני ברק, 
כשהם דרים בסמיכות למעונו של מרן החזו"א. הוא קבע מקום 
תפילתו אצל מרן החזון איש זצוק"ל, עמו היה קרוב והיה מרצה 
בפניו שאלותיו וספיקותיו, ומרן החזו"א אף שימש כסנדק לבנו 

שנים  באותן  שליט"א.  אליהו  אברהם  רבי  בכורו 
עד  אליו  מקורב  והיה  חזו"א,  בכולל  למד  הוא 
תקופה  לשהות  הגיעה  אמו  תקופה  באותה  מאד. 
לידו  ודרה  בתה,  עבור  שידוך  לצורך  בארה"ק 

כשהוא מכבדה עד מאד.
זצוק"ל  ברנשטיין  הגר"מ  חותנו  ת"ש  בשנת 
נקרא  והוא  בירושלים,  קמניץ  ישיבת  את  הקים 
הישיבה  בבניית  ולסייע  לבא  שנים  כמה  לאחר 
לבית  סמוך  בירושלים  לדור  עבר  כך  וביסוסה. 
מסכת  החלה  בה  בישיבה,  ללמד  והחל  חותנו, 
יומו האחרון.  הרבצת התורה, אותה לא פסק עד 
הגרי"ז  מרן  בבית  להתפלל  נהג  שנים  באותן 
לדבר  שיכלו  הרגעים  את  וניצל  זצוק"ל  מבריסק 
דבר  כל  אותו  שאל  מעצותיו.  ולקבל  בלימוד 
וואלף  מרבי  שליח  היה  ואף  עמו,  והתייעץ 
למרן  דברים  עמו משוויץ  זצ"ל ששלח  רוזנגרטן 

הגרי"ז זצוק"ל בשנת השמיטה.
ניתוח  לעשות  כאמור  הוצרכו  תשט"ז  בשנת 
באב  בי"ח  מה  זמן  ולאחר  בשוויץ  לחותנו  סבוך 
תשט"ז חותנו נפטר כשהניתוח לא הצליח כראוי, 
פגש  ההשגחה  בדרכי  בשוויץ.  שבור  נותר  והוא 
כי עומד  לו  בוצ'קו שאמר  ימים את הרב  באותם 
מוצא  אינו  אם  במונטריי  ישיבתו  את  לסגור  הוא 

ראש ישיבה ראוי שיעמוד בראשה, והוא מבקש ממנו בכל לשון 
דאג  ימיו  שכל  וכמי  הישיבה,  את  להנהיג  שיבוא  בקשה  של 
להרמת קרן התורה, שהה במשך ארבע שנים במונטריי ולימד 

בה מאות תלמידים שחבים לו את חייהם הרוחניים.
באותם ימים בשוויץ היה נוהג שהנערים לומדים עד גיל י"ח 
מחייתם.  בכדי  להוריהם  לעזור  הולכים  מכן  ולאחר  בישיבה, 
כשהגיע אליו אחד מתלמידיו רבי משה בונים קרויס שליט"א, 
לו ראש  הורה  פרנסה,  להביא  לאביו  לעזור  הוא  ואמר שהולך 
נכון, והוא מציע לו לנסוע לארץ הקודש  הישיבה שאין הדבר 
ללמוד בישיבת פוניבז' המעטירה, ושיגר בידו מכתב חם למרן 
הרב מפוניבז' זצוק"ל, ובו כתב לו, ששולח לו את הבחור הכי 
טוב בישיבה, שהוא יהיה אצלכם בישיבה או מיד או תוך שלשה 
חודשים אחד מהטובים ביותר. מאז החלו הנסיעות של הצעירים 
בארץ  ללמוד  ועלו  משפחתם,  בצל  המותרות  חיי  על  שוויתרו 

הקודש בהיכלי התורה הגדולים.
באותם ימים לאלו שנסעו לארה"ק לא היה כסף לחזור לביתם 
לחגים, והוא שכנע את הוריהם שיסכימו לכך ויעשו זאת בלב 
שמח, וכך כל אנשי שוויץ קמו ועשו כן בזכותו, וניאותו לשלוח 
את ילדיהם במסירות נפש לארה"ק, ולא פלא הוא שבאחד הימים 
כשהגיע לפני מרן המשגיח הגה"צ ר"י לוינשטיין זצוק"ל, הוא 

קם מפניו באומרו שכל תורת בחורי שוויץ היא בזכותו.

בהנהגת עולם התורה 
והחל  לירושלים,  זצוק"ל  הישיבה  ראש  חזר  תש"כ  בשנת 
אשר  רבי  הגאון  גיסו  עם  יחד  הישיבה  את  ולרומם  לבסס 
קטנה,  וישיבה  ת"ת  פתחו  הם  ובמקביל  זצוק"ל,  ליכטשטיין 
שהתפתחו עד מאד ברחבי ירושלים והעמידו תלמידים לאלפים. 
רבי משה ברנשטיין, אך  את הקרקע לבניין רכש חותנו הגאון 
הוא  בשנת תשמ"ה  נוספת.  קרקע  לרכוש  הוצרכו  הת"ת  עבור 

תלמידים,  כאלף  יש  שבה  דוד,  ברח'  הקרקע  את  לרכוש  עמל 
הקטנה  הישיבה  של  הבניין  את  מהקרקע  בנו  מכן  ולאחר 
והגדולה ברח' יחזקאל, כשאחד הנדיבים הגדולים תיאר שהוא 
טיילו  הימים  באחד  במונטריי.  הישיבה  ראש  של  תלמיד  היה 
כמה תלמידים ללא רשות בהרי שוויץ, והנדיב שהיה אחד מהם 
כל  עם  יחד  זצוק"ל אמר תהלים  שיינר  הגר"י  דרכו.  איבד את 
בני הישיבה, וכשראה אותו מגיע בידי כוחות המשטרה הכניסו 
לביתו, דאג לו לארוחה חמה, השכיבו לישון בביתו עם נשיקה 
על מצחו, ואמר לו בקול שקט: "אני אוהב אותך, אבל מבקש 
נדיב  אותו  לישיבה".  מחוץ  רשות  ללא  תלכו  אל  שיותר  ממך 
סיפר שאודות לאהבה שינק ממנו, כל משפחתו נותרה בני תורה, 

ולכן הוא תורם את הבניין לישיבה הקדושה.
בכל שנותיו אלו נודע במסכת הרבצת התורה, כשהוא עומד 

כן  לתפארה.  ויצמחו  שיגדלו  קודקדם  על  ומכה  תלמידיו  על 
רבותיו  מתורת  כשהנחיל  והעמוקים,  הבהירים  בשיעוריו  נודע 
הנודעים לצד חכמת זקנו מרן הגרב"ד זצוק"ל, כשבד בבד היה 
מספר ממעשה רב שראה את זקנו ורבותיו הדגולים שכולם הראו 
מהי שקיעות בתורה ומהו חיזוק בעבודת ד' ובהתקרבות לבורא 
יתברך. היה מחזק באהבת הבריות להשקיע באהבת ישראל עוד 
ועוד, והיה נאה דרש ונאה מקיים כשהיה מקבל כל אדם בסבר 

פנים יפות כראוי לעם ד'.
עצותיו המחוכמות היו לשם דבר, וזו היתה הסיבה שנועצו בו 
אלפי בני ישראל, והכל ידעו שביתו ברח' צפניה 52 פתוח לכל 
דורש, כשכל אחד זוכה לחמימות יתירה. המשגיח הגה"צ רמ"א 
שטרן זצוק"ל סיפר, שהוא יודע שכשהגאון הגדול ר"י הוטנר 
נועץ בו רבות, באומרו, שסומך  זצוק"ל הגיע לארץ, הוא היה 

עד מאד על שיקול הדעת שלו, כי יש לו שכל ישר.
אורחים  הכנסת  ומקום  מחד,  לחכמים  ועד  בית  היה  ביתו 
מאידך, כשמדי שבת הגיעו בחורים לסעוד על שולחן השבת, 
עסק  בהן  בסוגיות  אחד  כל  עם  משוחח  היה  הישיבה  וראש 
בתלמודו בישיבה, והפליג עמהם כאילו למד זאת באלו הרגעים, 

והיה לו חוש להרגיש כל אחד מה מבוקשו ולסייעו בנצרך לו.
גדולי  במועצת  כחבר  לשמש  התמנה  הוא  תשס"ג  בשנת 
התורה, ומאז היה שותף מלא להנהגה כשרבים שיחרו לפתחו. 
מכתבו האחרון היה קריאתו לציבור להיזהר "בחובת ההשתדלות 
שנדרש שלא להזיק אחרים ושלא להזיק עצמו", לאחר שהגיעו 
בנגיף  מהידבקות  כתוצאה  נפטר  שיקירן  משפחות  למעונו 
נוספים. הגאון  נפטרים  איך למנוע  וביקשו את עצתו  הקורונה 
חיזקם שידברו עם בני הבית באמונה ובטחון בהקב"ה המוטלת 
עלינו וכך לא יפלו לפחד ועצבות שאינם מועילים אלא גורמים 

לביטול תורה ועבודת ד'.
התבטלותו לגדולי התורה היתה לשם דבר. כל ימיו התבטל 
עליהם  הדור שמח  ומאורי  גדולי  וכל מה שאמרו  תורה  לדעת 
וחיזק את דרכם ללא חת. באסיפה מיוחדת שהיה עם רשכבה"ג 
מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל בבית שמש, נעמד לדבר אחריו 

עצמו  הטריח  הדור  שמנהיג  לנו  וגדולה  עצומה  "זכות  ואמר: 
בגילו המתקדם לצאת לדרך מפרכת, ויודע אני עד כמה מפרכת 
להסביר  רוצה  אני  מירושלים.  דומה  דרך  שעשיתי  כיון  הדרך, 
ראש  אמר  מה  להבין  או  לשמוע  הצליחו  לא  שאולי  לאלה 
הישיבה בדבריו הקדושים. אם נסכם את דבריו, הוא הסביר לנו 
היא  שהתורה  כיון  התורה,  היא  בחיים  ביותר  החשוב  שהדבר 
מקור כל הברכות שבעולם. לכולם יש בעיות ומצוקות. ואם אתם 
מדי צעירים מכדי להבין הבעיות שלכם, הרי שלאלה הקרובים 
והיקרים לכם יש בעיות גדולות, ואולי לפעמים הבחנתם בהן. 
נובעות מההתרחקות  לנו, שכל הבעיות  הישיבה הסביר  וראש 
ידי התרופפות הקשר שלנו אל התורה. הבעיות  ועל  מהתורה, 
כשמתקרבים  מגיעה  והפרנסה  עוברות,  והמחלות  נעלמות, 
וכשכמתקרבים אל התורה, מתקרבים אל הקב"ה.  אל התורה. 
עליכם לדעת, כל יהודי צריך לדעת, שבעולם הזה 
אנחנו נמצאים בנהר סוער, וכל אחד מאתנו מצוי 
בסכנת טביעה. כל הסקרים מראים לנו שבכל שנה 
הממירים  יהודים  אלף  מאה  ישראל  עם  מאבד 
הם  ולמעשה,  האומות,  בין  ומתבוללים  דתם  את 
נישאים  יהודים  אלף  מאה  ישראל.  לעם  מתים 
והתרחקו  שעזבו  משום  זאת,  תערובת!  בנישואי 
רוחני  חורבן  היא  הסופית  התוצאה  מהתורה. 
לא  לי  בכם,  מקנא  אני  מסויים,  במובן  מוחלט. 
היה קל כל כך כמותכם, אני לא גדלתי ברמת בית 
שמש או בעיר הדומה לה, גדלתי בעיר פיטסבורג 
בפנסילבניה, שלא היתה תורה בה. רבים מחבריי 
באו מבתים שומרי תורה ומצוות, פחות או יותר. 
אבל  שבת...  שמרו  הם  בתחילה  כשר,  אכלו  הם 
לא לקח הרבה עד שאיבדו הכל. באמריקה, אבדה 
כשמתערבים  שקורה  מה  זה  והכשרות...  השבת 
ללמוד  יהודיים  ספר  בתי  כשאין  הגויים,  בין 
גורלכם, כמה  עד כמה שפר  יודעים  אינכם  בהם. 
יהודי, שיש לכם  יש לכם בית ספר  טוב לכם אם 
הישיבה  שראש  מה  וזה  בתורה.  לדבוק  אפשרות 
והיו  הלב".  קורעות  במילותיו  לנו  לומר  ניסה 
הדברים האלה ש"תרגם", תמצית חייו שבאו אל 

סיום בהותירו חותם בלתי נמחה.  

צוואתו של ראש הישיבה 
עם שעת ערב החלו רחובות שכונת הבוכרים להשחיר מרוב 
אדם, שבאו להשתתף במסע ההלוויה שיצא בשעת ערב מהיכל 
פרקי  באמירת  הוראת השלטונות, כשהחלו  לפי  קמניץ  ישיבת 
מכן  ולאחר  הישיבה,  מראשי  שליט"א  גפן  הגר"נ  ע"י  תהלים 
הספידו תמרורים מחותנו מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין 

שליט"א שקונן ממעונו בדברי חיזוק.
לאחר מכן הספידוהו גדולי ראשי הישיבות ומרביצי התורה 
- הגאון רבי ברוך דב ליכטשטיין שליט"א ראש הישיבה, הגאון 
הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, הגאון רבי בנימין פינקל 

שליט"א ובנו ממלא מקומו הגאון רבי אברהם שליט"א.
כסלו  בג'  שכתב  צוואתו  את  הקריאו  ההספדים  משא  בתום 
תשפ"א, ובה כתב לאחר מחשבות רבות כעדות בני המשפחה 
'שאם רצונכם לעשות רצוני, כל אחד יתן כל לבו לעמל התורה 
מתוך עיון ושקיעות אמיתית... ועוד נתתי לליבי לחשוב לבקש 
התקשורת  מגופי  להתרחק  בו,  תלויים  תורה  שגופי  אחד  דבר 
מכל  להתרחק  שתתמידו  מכם  ואבקש  למיניהן,  והמכשירים 
מאד,  קשה  שהדבר  אפילו  שהוא,  אופן  בכל  המכשירים  אותן 
שכל המחובר אליהם אינו יכול להתחבר לתורה, ובזה יהיה לי 

לזכות ולמנוחה".
לאחר אמירת הקדיש המשיך מסע ההלוויה רגלית עד לרח' 

יחזקאל ומשם בהסעה עד להר המנוחות.
זכה הגאון הגדול זצוק"ל שהותיר אחריו דור ישרים מבורך, 
בראשות  מקומו  הממלא  שליט"א  אברהם  רבי  הגאון  בניו 
הישיבה בקמניץ, והגאון רבי שמחה שליט"א, המשמש כר"מ 
בישיבה קטנה קמניץ, וחתנו הגאון רבי יעקב קראוס שליט"א 
ואלפי  ונינים  נכדים  הגדולה,  הישיבה  מראשי  כאחד  המשמש 

תלמידים המבכים מרה והולכים בדמותו המופלאה.

הגר"י שיינר זצ"ל בשמחת אחד מתלמידיו הגר"י שיינר זצ"ל בנטילת ארבעת המינים הגר"י שיינר זצ"ל מברך ילד לפני חלאקה

הגר"י שיינר זצ"ל בהדלקת נרות חנוכה
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מאן
דאמר

בדבר אשר זדו עליהםהכרת הטוב

 ובא עמלק  ומלחמת  סוף  ים  קריעת  על  שומע  יתרו 
אל חתנו עם בתו ושני הבנים. וכך נאמר על ידי יתרו: 
אשר  בדבר  כי  האלקים  מכל  ה'  גדול  כי  ידעתי  "עתה 
זדו עליהם" )יח, יא(, מפרש רש"י בשם חז"ל: "בקדרה אשר 
בשלו, בה נתבשלו" )סוטה יא(. ויש להבין מה התפעל כל כך 
יתרו על הנהגת ה' בדבר אשר זדו עליהם, שעל זה אמר: "עתה 
ידעתי כי גדול ה' מכל האלוקים", הרי הוא שמע על אירועים 
ששידדו מעשי בראשית כמו: קריעת ים סוף, ומלחמת עמלק, 
מה א"כ מיוחד בהנהגה זו על פני הניסים הגדולים של יציאת 

מצרים מבית עבדים?
לא  הם  אך  בהם,  שפגע  מי  את  ומענישים  נוקמים  רבים 
אותם  להפוך  כדי  יצרו  שאויביהם  במה  להשתמש  מצליחים 
כנגדם. כאשר אנו קוראים על כל מה שמצריים עשו לישראל, 
הרי שמאחר והעונש של הקב"ה הוא מידה כנגד מידה, נמצא 
שאת  כך  המצרים  של  האישיים  חטאיהם  על  קוראים  שבעצם 
הצרות שעשו המצרים הם עוללו לעצמם. וכמו שנאמר בספרים 
להבחין  צריך  הוא  ה"חטא"  במעשה  בראשו,  עיניו  שהחכם 

ב"עונשו". 
מסופר שבקייב התגורר יהודי פשוט בידיעותיו ובענייניו. אך 
הייתה לו תכונה שמימית, לראות דברים נסתרים. תקראו לזה 
טלפתיה, תקראו לזה רוח הקודש, זה לא ישנה את המציאות. 
הוא ראה את מה שאחרים לא מסוגלים לראות! "רב לייבעלע 
חאבנער" קראו לו. הוא הסתובב בעיירות, ויהודים וגויים פנו 
תעלומותיהם.  את  לפתור  בו  להיעזר  שונות,  בשאלות  אליו 
שירת  היהודים  אחיו  את  אך  טרחה,  שכר   נטל  הוא  מהגויים 

חינם אין כסף. 
פעם אחת, כשפגש יהודי שהראה את עצמו כשומר דת הוכיחו 
פניו: מדוע אתה אוכל בשר דבר אחר? הלה הכחיש בכל  על 
השארת  ואף  אתמול,  אכלת  הרי  המשיך:  לייבעלע  רב  תוקף. 
חתיכה על מנת לאכול היום. איפה החבאת את החתיכה, האם 

לא במקום פלוני? הלה נשבר והודה. 
פנה  עצוב.  בחסיד  לייבעלע  רב  הבחין  למקווה  היכנסו  עם 
שיצאה  אחותך  בגלל  עצוב  אתה  בדברים:  אותו  וניחם  אליו 
מרוסיה ועדיין לא קיבלת ממנה שום ידיעה. דע לך; היא כבר 

שלחה מכתב. מחר תקבל את זה בדואר, וכך היה. 
נודע  ברוסיה,  כמו  וברוסיה,  והתפרסמו,  הלכו  הסיפורים 
בק.ג.ב.  חוקר  של  בראשו  הבריקה  אחד  יום  לק.ג.ב.  כך  על 
הרבה  כך  כל  להשקיע  רוסיה  לאמא  למה  גאונית:  המצאה 
כוחות ומשאבים באיתור וגילוי מפרי חוק, מחביאי כסף וזהב? 

"לייבעלע חאבנער" הוא הפתרון! 
הוזמן רב לייבעלע לביקור במפקדה האימתנית של הק.ג.ב. 
וזהב?  כסף  מחביאים  יהודים  איזה  לנו  "תספר  התבקש:  שם 
 - ממני   רוצים  אתם  מה  יודע  אינני  מחביאים?".  הם  ואיפה 
היתמם. תוך דקות אחדות הוכיחו לו כי אמא רוסיה יודעת הכל. 
בוודאי על יכולת ראייה כה פלאית אודותיה שחים הבריות של 
תדבר,  לא  אם  סינן:  והחוקר  והערב.  השכם  וגלילותיה  קייב 

נחשיב זאת כהעלמת אינפורמציה שעונשה קבוע בחוק.
אבל  יסודו,  בטעות  שהכל  נפשו  על  מתחנן  לייבעלע  רב   
נפל  סוף  שסוף  שמן  כזה  דג  מידיהם  ישמטו  לא  החוקרים 
לידיהם. היעלה על הדעת שהם צריכים להזיע, לעבוד כל כך 
קשה, לבלוש, לחקור, בעוד הטיפוס הזה שיושב מולם "לוחץ 

על כפתור" במוח, ומשחרר את כל המידע?
לכם  הנה  טוב,  רם:  בקול  והכריז  לייבעלע  רב  ננער  לפתע 
סגל  ראש  על  הצביע  לך   נדרכו.  החוקרים  האינפורמציה. 
החוקרים, יש הרבה מטבעות זהב. איפה הם מונחים? במרפסת! 
איפה במרפסת? בקערה. מכוסים בחריצי גבינה. ולך – הצביע 
על חוקר שני. הוא לא סיים את המשפט ומלאכי חבלה קפצו 
הוא  מה  יודע  לא  הוא  מפה!  הזה  המטורף  את  תוציאו  עליו: 
מדבר... מאותה "הופעה" בלב מרתפי החקירות של הבולשת, 

לא העזו יותר להטרידו. 
נתבשלו".  בה   - בשלו   אשר  "בקדרה  שנאמר:  מה  זה 
שהקב"ה הוא יחיד המשתמש באותו מעשה של החוטא והופך 

אותו לעונשו.
שהיו  הגדולים  הניסים  מכל  יותר  יתרו  התפעל  זו  מהנהגה 
המראה  את  לאדם  נותנת  אשר  הנהגה  זו  כי  פעמיים.  חד 
בה  מבשלים  אשר  בקדרה   – עליהם  זדו  אשר  בדבר  לחטאיו. 

הם מתבשלים.


ַוִּיְׁשַמע ִיְתרוֹ... ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְלַפְרעֹה ּוְלִמְצַרִים 
ַעל אוֹדֹת ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאַתם ַּבֶּדֶרְך... 
ֲאֶׁשר  ְלִיְׂשָרֵאל  ה'  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ַהּטוָֹבה  ָּכל  ַעל  ִיְתרוֹ  ַוִּיַחְּד 

ִהִּצילוֹ ִמַּיד ִמְצָרִים )שמות יח, א-ט(.
אינו  הוא  אליהם.  ובא  ישראל  לעם  להצטרף  מבקש  יתרו 
ממתין עד שישבו במנוחה בארץ זבת חלב ודבש, אלא ממהר 

להגיע אל המדבר.
מה גרם לו לעשות זאת? 

רש"י מפרש, שיתרו שמע שני דברים: קריעת ים סוף ומלחמת 
עמלק.

קריעת ים סוף היתה נס ופלא - הקב"ה קרע את הים והעביר 
את עם ישראל בתוך גלי הים הסוער. שנים עשר שבילים נפתחו 
לפניהם, ניצבו כמו נד נוזלים וקפאו תהומות - הקב"ה דאג שלא 
השכבות  את  הקפיא  אלא  ולעלות,  התהום  עד  לרדת  יצטרכו 
התחתונות תחתם ואת שכבת הים העליונה כקירות ביניהם. כך 

עברו ישראל ללא מאמץ.
ותפוחים, שהרי  בנוסף, צמחו להם שקדים, אגוזים, תמרים 
וכשהילדים  קטנים,  ילדים  עם  ממצרים  יצאו  הם  סוף  כל  סוף 
היו אמותיהם  רוצה לאכול משהו",  אני  היו מבקשים: "אמא, 

קוטפות להם פירות ומאכילות אותם בהם.
רבותינו מוסיפים, שנס קריעת הים לא נעשה רק לעיני ישראל, 
אלא לעיני העולם כולו, כי לא רק ים סוף לבדו נבקע לשניים, 

אלא, "ויבקעו המים" - כל מימות שבעולם נבקעו. 
עומד אדם ומכבס את בגדיו בנהר, ולפתע נבקע הנהר לפניו 
לשניים... מחזיק אדם בכוס מים ומתכון לשתות, וראה זה פלא, 
המים נבקעים לשניים - חלקם בצד זה וחלקם בצדה השני של 

הכוס...
אנשים נדהמו והחלו לשאול איש את רעהו לפשר התופעה 
המשונה, וכך התפרסם בעולם כולו הנס שארע לעם ישראל. לא 
הייתה אז תקשורת, לא היה רדיו וגם לא אייפונים, אבל לקב"ה 
יש דרך להגיע לכל אחד ואחד במקום שבו היה... מיד "ָׁשְמעּו 
ְכָנַען"  יְֹׁשֵבי  ּכֹל  ָנמֹגּו  ֱאדוֹם...  ַאּלּוֵפי  ִנְבֲהלּו  ָאז  ִיְרָּגזּון...  ַעִּמים 
)שם טו, יד-טו(- על כל העולם כולו נפלו אימה ופחד מקריעת 

ים סוף.
נס קריעת ים סוף היה אחד משני הדברים שעיצבו את האומה 
היהודית, שהפכו אותנו לעם ה', ושאיחדו אותנו עם בורא עולם 
בקשר בל ינותק. האירוע השני שעשה זאת, היה מעמד הר סיני. 

בשניהם זכו ישראל להתגלות אלוקית, שלא חזרה על עצמה!
בכבודו  הקב"ה  את  לראות  ישראל  זכו  סוף  ים  בקריעת 
ובעצמו מגיע להציל את ישראל, כמו שאמרו רבותינו )מכילתא 
בשלח(: "ָרֲאָתה ִׁשְפָחה ַעל ַהָּים ַמה ֶּׁשֹּלא ָרָאה ְיֶחְזֵקאל ְוָכל ְׁשָאר 
ַהְּנִביִאים" - הם לא ראו רק את קריעת הים, אלא גם את הקב"ה 

שמגיע להצילם מיד מצרים!
רוצה  היה  יהודי  שכל  המתנה  את  קיבל  מישראל  אחד  כל 
לקבל - לראות את הקב"ה! אומנם הקב"ה אמר: "ִּכי ֹלא ִיְרַאִני 
זו  הייתה  שלא  כמובן  כך  משום  כ(.  לג,  )שמות  ָוָחי"  ָהָאָדם 
ראייה גשמית, אך מכל מקום ישראל ראו שהקב"ה בא להילחם 

להם - "ה' ִיָּלֵחם ָלֶכם" )שם יד, יד(. 

⋅⋅⋅

כאן נשאלת שאלה גדולה - מדוע היו זקוקים ישראל שהקב"ה 
ילחם להם? מפני מה לא נלחמו במצרים בכוחות עצמם? 

הרי התורה מעידה: "ַוֲחֻמִׁשים ָעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים" 
עשרים  מגיל  אנשים  ריבוא  בשישים  מדובר   - יח(  יג,  )שם 

ומעלה. מדוע הם לא קמו והתנפלו על המצרים?
בשום  יכולים  היו  לא  ישראל  בני  פלא:  דבר  המדרש  אומר 
טובה  כפיות  שזוהי  שהרגישו  מפני  במצרים,  להילחם  אופן 
שלהם  האכסניה  היו  הללו  המצרים  סוף  כל  סוף  מצידם!... 
באכסניה  להילחם  מסוגלים  הם  אין  שנים,  מאות  כמה  במשך 

שלהם!
הפלא ופלא!

להם  עשו  הרעות שהמצרים  בכל  להתבונן  היו  יכולים  הלא 
ולהילחם נגדם, ובכל זאת לא עשו זאת!

הרמח"ל כותב, שכאשר מקבל אדם מזולתו טובה ורעה, את 
הרעה עליו לשכוח, ואת הטובה עליו לזכור, ולהמתין לזמן שבו 

יוכל להחזיר לו טובה תחת טובה. 
באופן מופלא כזה נהגו ישראל!

"ֹלא  אותנו:  מצווה  היא  לנהוג.  התורה  אותנו  מדריכה  כך 
דור  לפיכך  ח(.  כג,  )דברים  ְבַאְרצוֹ"  ָהִייָת  ֵגר  ִּכי  ִמְצִרי  ְתַתֵעב 
שלישי של מצרי יכול להתגייר ולהיעשות יהודי. סוף כל סוף 
הוא שימש לך כאכסניה. אף על פי שעשו המצרים צרות צרורות 
לישראל - השליכו ליאור את כל הבן הילוד, והעבידו את ישראל 
זה, רק את טובתם, שהיו  זוכרים להם את כל  - אין הם  בפרך 

להם אכסניה...

⋅⋅⋅

הכרת הטוב כזו היתה גם ביוסף הצדיק לגבי אשת פוטיפר. 
את  לקחת  היה  יכול  בבגדו,  יוסף  את  פוטיפר  כשתפשה אשת 
אהיה  איך  באומרו:  זאת,  עשה  לא  הוא  אך  בכח,  מידה  הבגד 
כפוי טובה כלפיה? היא הכניסה אותי לביתה, ואני אוכל ושותה 

וישן שם! איך אוכל לכפור בטובה שאני חייב על כך?!
הוא יודע שאם יתפשו אותו עלולים להרוג אותו, ובכל זאת 
אינו מסוגל להיות כפוי טובה! יש בו מידת הכרת הטוב עד כדי 

מסירות נפש!
ביוסף  שהיתה  הטוב  הכרת  מידת  של  שכרה  היה  מה 

ובישראל?
רבותינו אומרים שים סוף לא רצה להיבקע לפני ישראל.

מה פרוש הדבר? הלא ישראל נמצאו בסכנת נפשות! איך לא 
רצה להיקרע לפניהם?

הסיבה לכך היתה, משום שהקב"ה צווה עליו לזרום תמיד, 
הטבע  היה  שזה  ומאחר  להתייבש.  ולא  במים  מלא  להיות 
שנקבע ונחקק בו לעולמי עולמים, כשאינו נקרע הוא עושה בזה 
רצון  את  לעשות  להפסיק  הים  אפוא,  רצה,  לא  קונו.  רצון  את 

קונו ולהיקרע לפני ישראל.
אולם כאשר ראה הים את ארונו של יוסף - מיד נקרע: "ַהָּים 
ָרָאה ַוָּינֹס". )תהילים קיד, ג( חז"ל אומרים שהים נס מפני הנס, 
על יוסף נאמר: "ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה", )בראשית לט, יב( וכשראה 

אותו הים אמר: גם אני אנוס מפניו. 
מה קשורה מנוסתו של יוסף למנוסת הים?

כשנס יוסף מאשת פוטיפר, הוא השאיר בידיה את בגדו ונס 
האדם.  לטבע  המנוגד  מעשה  יוסף  עשה  זו  בפעולה  החוצה. 
באפן טבעי, אדם שומר על חייו ונשמר מכל דבר שעלול להביא 
עליו רעה, אבל יוסף הצדיק אינו כך - על אף שבדרך הטבע היה 
צריך לקחת את הבגד כדי להציל את חייו, הוא לא עשה כך, כדי 

שלא להיות כפוי טובה!
אני  גם  טבעו,  נגד  לפעול  שמסוגל  אדם  יש  אם  הים:  אמר 

מסוגל ללכת כנגד טבעי ולהתייבש, ומיד נחלק!  
ולא  גם הם במידת הכרת הטוב  ישראל התגלו  בשעה שעם 
נלחמו במצרים, משום שהיו האכסניה שלהם, הם נעשו ראויים 

לנס זה שהוא נגד טבעו של הים. 

⋅⋅⋅

כשיתרו שמע על קריעת ים סוף, ועל הים שיצא מגדרי הטבע, 
הוא הרגיש חובה לעצמו להגיע ולבדוק בזכות מה זכו ישראל 

לנס האדיר הזה.
הוא מגיע אל המדבר ושומע ממשה את כל התלאות שעברו 
עליהם. הוא מבקש לדעת: מה מעשיכם? איך זכיתם לזה? האם 

הטבעתם את המצרים? האם נלחמתם בעמלק?
סיפר לו משה את נס הצלתם, "ֶאת ָּכל ַהְּתָלָאה... ַוַּיִּצֵלם ה'" 
)שמות יח, ח(. שח לו אודות שפלותם של ישראל שהיו נרדפים 
על ידי המצרים. על שאדם יהודי היה יוצא מביתו מבעוד יום, 
כשעדיין חושך בחוץ, וחוזר רק כשחושך שוב, כדי שלא יראה 

את אור היום בבית אלא רק בעבודה.
ובכל זאת – הקב"ה נלחם לנו ולא אנחנו! הם רדפו אחרינו 

והקב"ה הצילנו! אנחנו לא עשינו כלום!
זאת  ובכל  חמושים,  איש  אלף  מאות  שש  הים  על  עמדנו 
לא התנפלנו עליהם, כי לא היינו מסוגלים להיות כפויי טובה 

כלפיהם! וכשהם רדפו אחרינו - בא הקב"ה והצילנו מידם.
הוא עשה לנו הכל - ולא אנחנו! סוס ורוכבו ירה בים ונלחם 

בהם, ואנחנו לא הרמנו ידנו על אחד מהם.
פעלנו נגד טבענו - והקב"ה הפך עבורנו סדרי בראשית!

)מתוך משכני אחריך שמות(. 

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

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

עמוד זה טעון גניזה
דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
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דירות 
למכירה

כא’ בשבט -כג’ בשבט תשפ”א
03/02-05/02/2021  

 ירד המחיר, בטבריה, 
באזור עמי דופלקס עם 2 

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

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

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 שוקל למכור את דופלקסים
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

4-4.5 חדרים

 בהזדמנות!! ברמת 
אלחנן ,ק"ב, חזית עם 

מעלית, 150 מ"ר במפלס 
אחד, 110 מ"ר בנוי 

ומשופץ + 40 מ"ר שלד 
בנוי. 2,520,000 ש"ח

בלעדי ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

050-5308742)23-23(_____________________________________________

+5 חדרים 

וילות ובתים

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

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

03-5797756)31-31(_____________________________________________

 ביונה הנביא בטאבו 
משותף, דופלקס 

5 חדרים, 65+30, 
קומה 4 ללא מעלית, 

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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

אלעד

 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(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
4 חדרים משופצים 

ומאווררים, קומה ג' עם 
מעלית וחניה בטאבו, 

1,980,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)44-44(_____________________________________________

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

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

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

 בבן זכאי, קרוב ליהודה 
הנשיא, 4 חד', ק"ב, 

עורפית, משופצת, אפש' 
לבניית יח"ד בק"ק, 

1,950,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
054-6506501)47-47(_____________________________________________

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

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

03-5797756)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברחוב אבטליון, 
דופלקס יוקרתי, עם 

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

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

אוויר, 4,050,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)51-51(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 ברמת אהרון ברחוב 
יוקרתי, וילה בנויה 300 

מ"ר בשלושה מפלסים + 
אופציות, לא משופצת, 
5,800,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' יהונתן 
בקרבת מגדלי ב.ס.ר, 

דירת קרקע, 4 חד', 100 
מ"ר, משופצת, מיידי, 

1,850,000
_____________________________________________)03-06ש(050-2321046

 בבלז, 95 מ"ר, קומה 
א', חזית, 1,900,000 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)52-52(_____________________________________________

 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

 מציאה!! 4 חדרים, 
ברחוב יגאל/ירושלים, 
ק"ג )לא אחרונה(, עם 
מעלית, חזית, 3 כ"א, 

שמורה, 1,840,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 בבית הילל, 4.5 
חדרים, קומה ב', חזית, 

3 כ"א, שמורה ומסודרת, 
2,420,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)02-02(_____________________________________________

בני ברק

 באבן גבירול, אבני נזר, 4 
חד', לל"ת, כיווני אויר מצויינים, 

_____________________________________________)03-06ל(מטבח חדש 054-5418110

 לקראת אכלוס בצירלזון, 
פנטהאוז 3-3.5 חד', מרפסת 

גדולה, 3 כ"א, חזית תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)04-07(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בדונולו, 
90 מטר, 3 חדרים + 
מרפסות, קומה ג', 3 

כ"א + אופציה, גג בטון, 
2,170,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)04-04(_____________________________________________

 לקראת אכלוס בצירלזון, 
דירת נכה 4 חד' + חצר גדולה 
תיווך ישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)04-07(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 באבן גבירול, 5 חדרים, 
קומה 1, חזית, 140 

מ"ר!! משופצת חלקית, 
2,400,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)05-05(_____________________________________________

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

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

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

 בדניאל, ק"ב, עורפית, 
70 מ"ר + אישורים ל- 40 

מ"ר + מעלית, 1,650,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)06-06(_____________________________________________

 באזור סוקולוב, 200 
מ"ר, מחולק ל- 2 דירות ו- 2 
יח"ד, 3,300,000 ש"ח "מוטי 

_____________________________________________)06-06(פרוינדליך" 050-8909993

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

***בגמר בניה באזור מרכז 
בעלי המלאכה נותרו דירות 

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

B.D.A)06-06(_____________________________________________

 בס"ד, עומדים לפני 
קניית/מכירת דירה? 

ותוהים איך מתחילים מי 
ילווה אותנו! לפגישה 

ראשונית ללא כל 
התחייבות תיווך דורון 

054-4980159)06-06(_____________________________________________

 עלינו על הקרקע, 
אכלוס תוך 24 ח', ברחוב 

צפת, דירות 4 ו- 5 חד' 
_____________________________________________)06-06(תיווך דורון 054-4980159

 בז'בוטינסקי בצד 
ב"ב, מול החלוצים, ק"א, 

מחולקת ל- 2 דירות, 
משופצות, מרוהטות, 

הכנסה 5,500 ש"ח, רק 
1,380,000 מיידי בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)06-06(_____________________________________________

 באביעד 5 חד', ק"ק, 
100 מ"ר + יחידה 30 

מ"ר בחצר, 2 חד', 
מושכרת ב- 2,600 ש"ח, 
רק ב- 1,880,000 מיידי 

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)06-06(_____________________________________________

 בטאבו משותף 
לאנ"ש, נורוק, ק"ב, 

מחולקת, כל דירה 
850,000 ש"ח, 2 חד' של 
45 מ', צריך הון עצמי של 
40,000 ש"ח, מושכרות, 

בקנייה של 2 הדירות 
המחיר 1,650,000 

בלעדי! אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)06-06(_____________________________________________

 בלעדי בסלומון נכסים 
והשקעות, בצירלזון 

בסיום בניה, דירות 4/3 
חדרים ופנטהאוס, כניסה 

תוך כ- 3 חודשים, נוף 
מדהים, מיידי, החל 
מ- 1,550,000 ש"ח 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)06-06(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)06-06(לדיור" 052-5222690

 בלעדי ברבי עקיבא/
דובק, דירת גג )2 

מפלסים(, 150 מ"ר, 3 
למטה + 1 למעלה + גג 

פתוח, ק"ד + מעלית, 
מיידי, 2,050,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)06-06(_____________________________________________

 בלעדי בחברון, דירת 
גג, קומה ג', 2 מפלסים, 

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

מתאים לטאבו משותף, 
2,550,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)06-06(_____________________________________________

 ברמב"ם, 210 מ"ר, 
דופלקס, ק"ג, מחולקת 

לדירת 5 חד' + 2 יח' גדולות, 
3,300,000 ש"ח

_____________________________________________)6-9ש(050-4142566/77

 באחיה השילוני, דופלקס 
5.5 חד', ק"ב, מטבח מושקע, 
סלון ענק, 2 חניות, 2,650,000 

_____________________________________________)06-06(תיווך אנג'ן 072-3168842

 בגניחובסקי, ק"ד, 
דופלקס 130 מ"ר, 6 חד', 

מחולקת, 2,020,000 ש"ח 
"מוטי פרוינדליך"

050-8909993)06-06(_____________________________________________

 בלעדי!!! במנחם, 
דופלקס 5 חדרים + 

גג, חזית, קומה ג', ד', 
ללא מעלית, כולל חניה, 
2,380,000 ש"ח תיווך 

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

 בשיכון ה', דופלקס 260 
מטר, בקומה א', מחולקת 

ל- 4 חד' + 4 חד' + יחידה, 
מתאים לטאבו משותף, 

3,750,000 ש"ח גמיש "פנחס 
_____________________________________________)06-06(נכסים" 055-6789653

 בלעדי! באזור בן פתחיה, 
דופלקס 5.5 חד', 140 מ"ר, 
ק"5 + מעלית )ניתן לקנות 

+ 2 מחסנים מושכרים(, 
משופצת, נוף, 2,400,000 

_____________________________________________)06-06(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 במכבים דופלקס 5 
חד', כ- 100 מ"ר, ק"ב, 

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)06-06(_____________________________________________

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

כ- 100 מ"ר, חניה, 
1,850,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)06-06(_____________________________________________

 בזוננפלד, ק"ב, 5 
חד', 125 מ"ר + מעלית, 

2,200,000 ש"ח "מוטי 
_____________________________________________)06-06(פרוינדליך" 050-8909993

 בקרית הרצוג 5 חד', 
120 מ"ר, משופצת, 

2 שירותים + מרפסת 
שמש, סוכה + מחסן 

10 מ', רק 1,930,000 
ש"ח גמיש בלעדי לאפיקי 
_____________________________________________)06-06(נדל"ן בועז 050-4156080

 בוינרב 6 חד' ענקית, 
140 מ"ר, ק"ב, ניתנת 

לחלוקה בקלות, ב- 
1,850,000, פנויה מיידי! 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)06-06(_____________________________________________

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

קומה 4 ללא מעלית, 
א"א לקחת משכנתא, 

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

 בחזו"א/נחמיה, 4 
חד', 110 מ"ר, ק"א, חזית, 

שמורה, 3 כ"א, חניה בטאבו 
+ מעטפת של כ- 40 מ"ר, 
2,670,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)06-06(_____________________________________________

 ברמת אהרון דירת 4.5 
חד', 110 מ"ר, משופצת, 

מרווחת, חזית, 3 כ"א, 
מעלית, חניה + אישורים ביד 
לחדר נוסף, 2,500,000 ש"ח 

_____________________________________________)06-06(נדלניסט 050-6589497

 בהזדמנות!! באבני נזר 
5 חד', 140 מ"ר, 3 כ"א, ק"א, 

מעלית, שמורה, מרווחת 
ומתוחזקת, 35 מ"ר מעטפת 

+ מטבח פסח + סוכה, 
2,550,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)06-06(_____________________________________________

 באזור לנדאו 5.5 חד', 
150 מ"ר + מ. שמש, ק"5 + 
מעלית, נוף מרהיב, מושקעת 

+ מחסן גדול + חניה, 
3,600,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)06-06(_____________________________________________

 בפדרמן החדש 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

ק"ו, משודרגת ויפה, 
1,770,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)06-06(_____________________________________________

 עוזיאל קיבוץ גלויות, 
5.5 משופצת + מעלית, 
3 כ"א, חניה משותפת, 
2,350,000 בלעדי תיווך 

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

 במכבים, קומה ב', 
בבנייני רכבת, צמוד 

לפרוייקטים החדשים, 5 
חד', 70 מט' + מעטפת 

14 + מ.שמש 22, 
1,850,000 "פנטהאוז 

03-7153035 360)06-06(_____________________________________________

 בדב גרונר, קומה 
ב', דירת 5 חד', 150 

מט', גדולה ומושקעת, 
א.תוספת 12 מט', סוכה 
גדולה, חניה, 2,300,000 

ש"ח תיווך "פנטהאוז 
03-7153035 "360)06-06(_____________________________________________

 במערב העיר, 5 חד', 
יחידת הורים + סוכה גדולה + 
חניה בטאבו, ק"ב + מעלית, 
2,250,000 גמיש תיווך אנג'ן 

072-3168842)06-06(_____________________________________________

 במנחם השקט, 5 חד', 
מרווחת ומשופצת, ק"א, 3 

כ"א, 2,290,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)06-06(אנג'ן 072-3168842

 מחולקת! בראשונים 
בבניין חדש, 3 חד' + 

יחידת דיור 2 חד', סה"כ 
95 מ"ר + אפשרות 

הרחבה, ב- 1,895,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)06-06(_____________________________________________

 בחזוא/קרית משה, ק"ג, 
חזית, 5 חד' + מ.שמש, 

מעלית וחניה, 2,480,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)06-06(_____________________________________________

 באהרן דב, ק"א, חזית, 
5 חד', 115 מ"ר, ישנה, 

1,850,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)06-06(פרוינדליך" 050-8909993

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

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

חזית, 2,850,000 גמיש
B.D.A בקובלסקי, 4 חד' גדולה, _____________________________________________)06-06(054-8449423 תיווך 

ניתן להפוך ל- 5, ק"ב + 
מעלית + מרפסת סוכה
_____________________________________________)06-09ל(054-6926469 הום נדל"ן

 עמק יזראל, ק"א, 4 חד' 
+ אופציה להרחבה + חניה, 

1,775,000 זנזוריגולד
054-2345633)06-06(_____________________________________________

 באהרן דב, ק"ג, חזית, 
4 חד', 95 מ"ר, שמורה, 

1,770,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)06-06(פרוינדליך" 050-8909993

 במתתיהו, ק"ג, 4.5 חד', 
115 מ"ר, ישנה + אופ' בצד 
ובגג, 2,500,000 ש"ח גמיש 

"מוטי פרוינדליך"
050-8909993)06-06(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה!!! 
במנחם בגין 4 וחצי חדרים, 

קומת קרקע, ממ"ד, 
1,520,000 ש"ח גמיש "פנחס 

_____________________________________________)06-06(נכסים" 055-6789653

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לישעיהו, כ- 4 

חדרים + מרפסת שמש 
+ סוכה, ק"ד + מעלית 
+ חניה צמודה + מחסן/

משרד 22 מ"ר בק"ק, 
1,920,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)06-06(_____________________________________________

 בשיכון ה' 4 חד', 100 
מ"ר, בבניין חדש, ק"6, חזית, 

מרווחת + מעלית + חניה 
+ מחסן, יח"ה + סוכה, 

2,300,000 ש"ח נדלניסט 
050-6589497)06-06(_____________________________________________

 נדירה!! א.השניים 
4 חד', קומה ג', 90 

מ"ר, מ.מהיסוד + א.בג.
בטון, 1,660,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)06-06(_____________________________________________

 א.קלישר 4 חד', ק"ב, 
כ- 98 מ"ר, משופצת + 
סוכה, א.להרחבה כ- 50 
מ"ר, 1,900,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)06-06(_____________________________________________

 באזור הרב קוק השקט, 
4 חד', 85 מ"ר, ק"א, חזית + 

חניה, משופצת, 1,900,000 
_____________________________________________)06-06(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 ברב קוק כ- 4 חד', 
ק"א, משופצת חלקית, 

1,770,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)06-06(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 4 
חד', קומה ב', חזית, 

78 מט', אופציה ל- 18 
נוספים, 1,520,000 ש"ח 

תיווך "פנטהאוז 360" 
03-7153035)06-06(_____________________________________________

 בהמכבים, צמוד 
לפרוייקטים החדשים, 4 
חד', קומה א', משופצת 

ברמה, 98 מט' + 12 
מרפסת, 1,800,000 

ש"ח תיווך "פנטהאוז 
03-7153035 "360)06-06(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי )כניסה 
ממנחם בגין(, קומה ג', 4 

חד', 80 מ"ר + אופציה 
ל- 60 מ"ר, לא משופצת, 

1,500,000 ש"ח תיווך 
"פנטהאוז 360"

03-7153035)06-06(_____________________________________________

 באבוחצירא, קומה א', 
עורפית, 4 חד', 78 מט', 

משופצת, א.לתוספת 
סוכה )רוב הריהוט 

נשאר(, 1,850,000 ש"ח 
"פנטהאוז 360"

03-7153035)06-06(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)06-06(הקריה 050-3000121

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

1,670,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)06-06(הקריה 050-3000121

 בטרופלדור 4 חד', 94 
מ"ר, ק"א, מסודרת ויפה, 

1,750,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)06-06(הקריה 050-3000121

 בשלוש השעות ד.נכה 
כ- 4 חד', 200 מ"ר, 

משופצת, א.ליחידה, 
2,100,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)06-06(הקריה 050-3000121

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

חלקית, 1,770,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)06-06(_____________________________________________

 בדב גרונר 4 חד' 
חדשה!!! כ- 85 מ"ר, 

ק"ד, מעלית, רק 
1,580,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)06-06(_____________________________________________

 לרציניים!! 
א.גנחובסקי 4.5 חד', 

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

1,990,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)06-06(_____________________________________________

 נדירה!! א.השניים 
4 חד', קומה ג', 90 

מ"ר, מ.מהיסוד + א.בג.
בטון, 1,660,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)06-06(_____________________________________________

 א.קלישר 4 חד', ק"ב, 
כ- 98 מ"ר, משופצת + 
סוכה, א.להרחבה כ- 50 
מ"ר, 1,900,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)06-06(_____________________________________________

 באזור רשי 4.5 חד', 80 
מ"ר, ק"א, חזית, משופצת 

כחדשה, 1,950,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)06-06(פנחסי 03-5799308

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

ק"א, 2 כ"א, חזית, פינוי מיידי 
_____________________________________________)06-06(גרוס תיווך 050-4122744

 בהחלוצים 3.5 חד', גדולה 
במיוחד, כ- 100 מ"ר, ק"א, 
3 כ"א + 2 מרפסות, חניה 

בטאבו, פינוי גמיש גרוס תיווך 
050-4122744)06-06(_____________________________________________

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

לתאם! גרוס תיווך
050-4122744)06-06(_____________________________________________

 מציאה! בעלי הכהן 
3.5 חדרים במקור, 

בבניין חדש, נוף פתוח 
+ מרפסת שמש/סוכה, 
ב- 1,595,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)06-06(נכסים 050-4177750

 ברבי עקיבא, ק"ב, 
עורפית, 3 חד', 65 מ"ר, 

משופצת, 1,420,000 ש"ח 
גמיש "מוטי פרוינדליך"

050-8909993)06-06(_____________________________________________

 בירושלים, ק"ג, חזית, 3 
חד', 75 מ"ר + אישורים בגג 

בטון, לא לחלוקה, 1,730,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)06-06(_____________________________________________

 באבן גבירול, ק"ב, 3 חד', 
60 מ"ר, משופצת, 1,020,000 

ש"ח, בט.משותף "מוטי 
_____________________________________________)06-06(פרוינדליך" 050-8909993

 בדנגור 3 חד', 70 מ"ר, 
ק"ד, ג.בטון, חתימות 

שכנים, 1,420,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)06-06(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד', 
63 מ"ר, ק"ב ואחרונה, 
מרפסת 11, מפוארת, 

א.לחתימות, 1,490,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)06-06(_____________________________________________

 בבן פתחיה )כניסה 
נוספת מרמבם(, 

קומה ב', חזית, 100 
מ"ר, 3 חד', משופצת 
מהיסוד, סלון/מטבח 

גדולים במיוחד, סוכה, 
2,000,000 ש"ח תיווך 

"פנטהאוז 360"
03-715035)06-06(_____________________________________________

 בהשניים בשלב 
עלייה לקרקע, אכלוס 
24 חד', דירות 3 חד', 
64 מט', 1,380,000 

תיווך "פנטהאוז 360" 
03-7153035)06-06(_____________________________________________

 בפרל, בניין חדש, 
פתוחה לנוף, קומה ד', 
3 חד', בניין חדש, 52 

מט', 1,470,000 ש"ח 
תיווך "פנטהאוז 360 

03-7153035)06-06(_____________________________________________

 באזור הרב שך, 3 חד', 
83 מ"ר, ק"ג, גג בטון, א. 

עתידית, משופצת חלקית + 
סוכה + חניה, 1,650,000 

_____________________________________________)06-06(ש"ח א. פנחסי 03-5799308



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

כא’ בשבט -כט’ בשבט תשפ”א   03/02-05/02/2021

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

קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, כולל סוכה, 2 

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

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

גבעת שמואל

4-4.5 חדרים

מגדל העמק 

דירות 
להשכרה

2-2.5 חדרים

יחידות דיור

ביקוש 
דירות

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

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

050-5308742)33-33(_____________________________________________

טבריה

עסקים
4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בחברון/ברב קוק, 3.5 
חדרים משופצים, קומה 
א', ללא מדרגות )מידי, 
מתאים גם למוגבלים(, 

4,500 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23

050-5308742
054-6506501)45-45(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

נדל”ן פתח תקווה
מסחרי

נתיבות

 בפרדס כץ, בדנגור, לזוג, 
2 חד', ק"ק, מסודרת + 
מטבח חדש, 3,000 ש"ח

_____________________________________________)52-07/21ל(058-4125331 03-5790424

 בקרית הרצוג בנוייפלד, 3 
חד', ק"א, מושקעת ומסודרת 

_____________________________________________)02-05ל(052-3609796

 להשכרה בשלמה 
המלך, 2,300 מ' )אפשרי 

חלקי(, 45 ש"ח למטר 
)לא לחנויות( בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501)49-49(_____________________________________________

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

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

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

חנויות

משרדים

 באולמי היכלי מלכות 
בבני ברק, התפנה תאריך 

כ"א שבט, כולל הגינה 
_____________________________________________)50-01/21(חיים - 054-4517799

אולמות

 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(_____________________________________________

מחסנים

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

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + אופ' 

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

054-6506501)48-48(_____________________________________________

 בדוד המלך, 87 מ"ר, 
קומה א', 1,660,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)52-52(_____________________________________________

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

_____________________________________________)03-06(בלבד 052-8469855

 מיידי! וילה על חצי דונם, 
בשכ' הורד, 6 חד' + יח"ד 

נפרדת 3 חד', מושקעת
_____________________________________________)03-06ל(052-4668429 052-3587878

 בק. הרצוג, 3 חד', חדשה 
ומפוארת, מפרט גבוה + 
מרפסת, אפשרות לריהוט 

_____________________________________________)03-06ל(052-7690396

פתח תקווה

 דרושה דירה להשכרה 4-6 
ח' ממושך לל"ת שיכון ו'/ה' 

_____________________________________________)03-04ח(052-7691997

בני ברק 
 במלצר 21, דירת חדר, 

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

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

 בשיכון ה', 5 חד', ענקית, 
משופצת כחדשה, ממוזגת + 

נוף פתוח + סוכה גדולה, ק"ג, 
_____________________________________________)04-07(ללא 053-3370813

4-4.5 חדרים

 בסירקין, 3 חד', ק"א, 
מטופחת ומאווררת, כחדשה 

+ סוכה, פינוי גמיש
_____________________________________________)03-06ל(058-3278633

 ברמב"ם, 2 חד', 60 מ"ר, 
ריקה, ממוזגת, מחיר גמיש, 

_____________________________________________)04-07ל(מיידי 054-8430972/1

 3 חד', במימון, ש"כ, 
סוכה, מעלית, מסודרת, מיידי, 

4,000 ש"ח גמיש בערב
_____________________________________________)02-05ל(03-5783190 058-6596329

השקעות

 בחדרה בבלעדיות, 
4 חדרים, בפינוי בינוי, 

מושכרת 2,600, רק 
830,000 "עוגן נכסים" 

052-7123737)05-08(_____________________________________________

 באליעזר 3 חדרים, 
60 מ"ר, קומה ב', חזית, 

מסודרת, 1,490,000 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

054-6506501)52-52(_____________________________________________

קוטגים

 בהירדן 4 חד' + יחידה 
חדשה ומפוארת, ק"א, לטווח 

ארוך, 5,200 ש"ח
_____________________________________________)05-06(058-3237205 תיווך נכסים

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

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

_____________________________________________)05-08ל(03-6195580

 בסלנט 3 חדרים 
גדולים ומשופצים, קומה 

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

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

 בלעדי בבארי 3.5 
חדרים, משופצת, ריהוט 

חלקי, ק"ג, חזית, מיידית, 
4,300 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)05-05(_____________________________________________

 מציאה, 2 חד' באברבנאל, 
מושקעת, מלאה אור ואויר, 
מ.אמריקאי, מעלית, 2,300 

_____________________________________________)05-08ל(ש"ח 050-4196040

 מול העירייה, 2 חד', 
חזיתית, משופצת, מרוהטת, 

ק"ג )בלי(, מרפסת סוכה, 
3,400 ש"ח 052-4476744 

_____________________________________________)05-08ל(03-6195580

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

_____________________________________________)05-08(אברהם, 2,650 052-7691171

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

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)05-05(_____________________________________________

 ב"ה מבקשים לקנות 
דירה בב"ב כ- 60 מ"ר רציניים 

במחיר סביר לל"ת
_____________________________________________)05-06ח(050-6616906

 מחפש לקנות דירה 
בסנהדריה שלושה חדרים עם 
מעלית לל"ת 054-7385609 

_____________________________________________)05-06ח(ירושלים

 ברעננה, דירות להשקעה, 
במחירי מציאה, השקעה 

מובטחת, תשואה גבוהה. 
_____________________________________________)05-06(לרציניים בלבד 053-3961414

 מחסן ברוזובסקי, כ- 9 
מ"ר, 700 ש"ח. משרד מפואר 
+ שרותים, באוסם, כ- 7 מ"ר, 

_____________________________________________)05-06(900 ש"ח 052-7632114

 במירון 10, ק"א, 3.5 
חד', לאחר שיפוץ, ממוזגת, 

מאווררת, ונעימה, 4,200 ש"ח, 
_____________________________________________)05-09ל(מיידי 055-6671791

 בבלעדיות!! בשלמה בן 
יוסף 3 חד' + סוכה וחניה 

בטאבו, קומה א' עם מעלית, 
חזית, 1,450,000 ש"ח "פנחס 

_____________________________________________)06-06(נכסים" 055-6789653

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

חזית + אפשרות לריהוט מלא 
חדיש + חניה, 1,950,000 
גמיש 054-8449423 תיווך 

B.D.A)06-06(_____________________________________________

 בלעדי בנורוק השקט, 3.5 
ח', כ- 90 מטר, קומה ג' + 

אופציה בגג בטון, חזית, בניין 
אברכים, 1,600,000 תיווך 
_____________________________________________)06-06(אלטרנטיב 054-5500263

 בזכרון מאיר, דירת דמי 
מפתח 3 חד', 78 מ"ר, חזית, 

ק"א, משופצת, 1,200,000 
_____________________________________________)06-06(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 באיזור הרב שך, 3 
חד', 80 מ"ר, ק"ב, עורפית, 
משופצת ומרווחת + סוכה, 

1,600,000 נדלניסט
050-6589497)06-06(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)06-06(לדיור" 052-5222690

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

לט.משותף(, 1,450,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)06-06(_____________________________________________

 לסגור!! א.דב הוז, 
כ- 3 חד', כ- 57 מ"ר, 

ק"ב, שמורה, א.לסוכה, 
1,235,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)06-06(לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א.שבטי 
ישראל, 3 חד', כ- 70 

מ"ר, קומה ב', שמורה, 
א.לסוכה, 1,370,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)06-06(_____________________________________________

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

סוכה, ק"ד, מעלית, 
1,670,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)06-06(_____________________________________________

 באזור חבקוק/הרב שך, 
3.5 חד', 90 מ"ר, ק"ב + 

מעלית, חזית, מושקעת "תיווך 
_____________________________________________)06-06(- אריה" 053-3172172

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

1,720,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)06-06(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
3 חד', 75 מ"ר, משופצת 

כחדשה, ק"ב, חזית, 
1,650,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)06-06(פנחסי 03-5799308

 בטרומפלדור 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, ק"ב, 3 כ"א, 
חניה, 1,380,000 גמיש 

נדל"ן הקריה
050-3000121)06-06(_____________________________________________

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

מ.חלקית, 1,380,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)06-06(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רח' הרצוג 
בבניין חדיש, 3 חד', 80 מ"ר, 
ק"ב + מעלית + מ. שמש, 

מצב מעולה, חזית, אפשרות 
_____________________________________________)06-06(לחניה א. פנחסי 03-5799308

 ברח' ירושלים אזור 
העיריה, 3 חד' גדולה, 90 מ"ר, 

ק"ב, חזית, 1,690,000 ש"ח 
_____________________________________________)06-06(א. פנחסי 03-5799308

 ברחוב בלוי בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 70 

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

אפשרות למשכנתא, 
1,400,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)48-48(קוק 23 054-6506501

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות 

של 3 חדרים, בקומה א', 
אפשרות לקניה משותפת 

)2 משפחות(, בטאבו 
משותף, 2,150,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742
054-6506501)51-51(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים קרוב 
לגן העיר, 3 חדרים 

משופצים ומרווחים, 
קומה א', 1,540,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501
03-5797756)04-04(_____________________________________________

 בהרצל 3 חדרים, 
קומה ג' עם מעלית, 

חזית, שמורה + חניה 
משותפת, 1,410,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501
03-5797756)04-04(_____________________________________________

 בק. הרצוג, ביגאל אלון, 3 
חד', חזית, כ- 70 מ"ר, ק"ב + 
סוכה, 1,450,000 ש"ח, לל"ת 

_____________________________________________)04-07ל(050-4168134

 לקראת אכלוס בצירלזון, 
3 חד' יפות, חזית, מרפסת 

שמש תיווך ישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)04-07(_____________________________________________

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

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

03-5797756)05-05(_____________________________________________

 בחברון/הרב קוק, 
3.5 חד' משופצים, ק"א, 
ללא מדרגות, חזית, מידי 
1,525,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 050-5308742
054-6506501)45-45(_____________________________________________

 בביאליק קרוב 
לז'בוטינסקי, 3 חד' 

גדולים, משופץ חלקי, 
קומה 1.5, 3 כ"א, 

1,450,000 גמיש. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
_____________________________________________)36-36(קוק 23, 054-6506501

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 בהרב קוק באזור 
אליעזר, 3.5 חד', ק- 1.5, 
חזית, 1,550,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 בבלעדיות!! באוסישקין 
2.5 חד', אופציה בצד ובגג, 
קומה 2.5, 1,400,000 ש"ח 

_____________________________________________)06-06("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בטרומפלדור 
2.5 חד', 52 מטר, קומה 3, 

חתימות שכנים בגג בטון, 
1,270,000 ש"ח )גמיש( 

_____________________________________________)06-06("פנחס נכסים" 055-6789653

 מציאה שלא תחזור!!! 
זבוטינסקי 2 חד', קומה א', 

עורפית, 50 מטר, 1,080,000 
ש"ח "פנחס נכסים"

055-6789653)06-06(_____________________________________________

 בלעדי 2 ח', בברוט, 
כ- 40 מטר + אופצייה בגג 

+ אופצייה קיימת בצד, 
1,200,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)06-06(_____________________________________________

 א.נורדאו 2, כ- 48 
מ"ר, יציקה 23 מ"ר, 
קומה ג' + א.בג.בטון 

)ש.בנו 155 מ"ר(, 
1,230,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)06-06(לדיור" 052-5222690

 בבר אילן 2.5 חד', קומת 
קרקע, 45 מטר + חצר 50 

מטר, 1,400,000 "פנחס 
_____________________________________________)06-06(נכסים" 055-6789653

 בלעדי! באזור העיריה 2 
חד', 35 מ"ר, ק"ק מוגבהת, 
מסודרת בטאבו, משופצת, 
חזית, 1,000,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)06-06(פנחסי 03-5799308

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

בטון, 1,260,000 נדל"ן 
_____________________________________________)06-06(הקריה 050-3000121

 בזבוטינסקי 2.5 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"ב, חזית, 

רק 1,190,000 נדל"ן 
_____________________________________________)06-06(הקריה 050-3000121

 ברבי עקיבא, יח"ד 18 
מ"ר, בטאבו נפרד, 550,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)06-06(_____________________________________________

יחידות דיור

ירושלים
 במגדל שלם )הטורים(, 
125 מ"ר, קומה נוחה, נוף! 

בריכה, ג'ים ועוד, 4,150,000 
_____________________________________________)04-07(ש"ח. 053-5224782

 דירת השבוע: 45 מ"ר 
בטאבו, משופצת לגמרי, 

באזור מתחרד ומטופח, מואר 
ומאוורר + נוף פינתי, עם 

שוכר טוב, רק 385,000 ש"ח, 
מבחר דירות להשקעה ומגורים 
בטבריה עילית 052-7166160 

_____________________________________________)06-06(ידידיה

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

מ"ר, כ"פ, נוף, סלון ענק, הכל 
במפלס 1! 4,200,000 ש"ח 
_____________________________________________)06-06(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5 חד' )108 מ"ר 
נטו!( משופצת + מרפסות 

)14 מ"ר(, יחידת הורים, ק"ג, 
נוף! מציאה! 2,190,000 ש"ח 

_____________________________________________)06-06(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ד': 5 חד' )96 
מ"ר נטו( + סוכה )15 מ"ר( 

+ מחסן )4.5 מ"ר(, גישה 
נוחה, ק"א, נוף, 3 כיוונים, 

2,200,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)06-06(הכוכבים: 02-5713375

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

מ"ר( + מחסן )10 מ"ר(, גישה 
נוחה, ק"א, 2,290,000 ש"ח 
_____________________________________________)06-06(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

פינתי, נוף, כיוונים, סלון 
גדול, 3,200,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)06-06(הכוכבים: 02-5713375

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

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

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)06-06(_____________________________________________

 בלפור/שפירא המתחרד, 4 
ח', ק"א, מעלית, כ- 85 מ"ר, 

בהזדמנות, 1,390,000 ש' 
_____________________________________________)06-06(בלבד!! 050-4811122

 בסמטה מהרצל, דירה 
ענקית, 4 חד', מעלית, חניה 

מקורה, משופצת מהיסוד, 
1,690,000 ש"ח, חייבת 

להימכר!!! 050-6610501 
_____________________________________________)06-06(סתיו

 ברמב"ם 3 + חצי, 
ק"א, גדולה, מתאימה לדירת 
שותפים, חוקית, 1,320,000 

_____________________________________________)06-06(ש"ח 050-4811122

 במלצר 21, דירת 4 
חד', מרוהטת קומפלט, בלי 

אמבטיה, מתאים לזוג מבוגר, 
ק"ג + מעלית, חזית, 3 כ"א, 

_____________________________________________)06-09ל(מיידי 052-7613554

 בנידוני בגדד, קומה 
ד', חזית, מעלית, 4 

חד', 100 מ"ר, חדשה 
מהקבלן, מ.שמש/

סוכה, 4,800 ש"ח תיווך 
"פנטהאוז 360"

03-7153035)06-06(_____________________________________________

 בהרב קוק, 3 חד', ק"ג, 
מעלית, לאחר שיפוץ, 2 

מרפסות, מזגנים, 2 שרותים, 
_____________________________________________)6-9ש(מיידי 054-7871947

 בהרב שך, ק"ג, חזית, 
3.5 חד', 90 מ"ר, שמורה, 

3,900 ש"ח "מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)06-06(_____________________________________________

 באהרון דוב 3 חד' 
ענקית, משופצת, ק"א, 

80 מ"ר + מרפסת, 
2 כיורים, דירה גדולה 

מאוד ומרווחת, מיידי + 
מפתחות, 4,000 ש"ח 

בלבד, מפתחות, בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)06-06(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד', 
משופצת, גדולה ומרווחת 

מאוד, 80 מ"ר, ק"ב, 
במחיר מעולה, רק 3,500 

ש"ח, מיידי + מפתחות 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)06-06(_____________________________________________

 בלעדי בבארי 3.5 
חדרים, משופצת, ריהוט 

חלקי, ק"ג, חזית, מיידית, 
4,300 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)06-06(_____________________________________________

 בבן פתחיה )כניסה 
נוספת מרמבם(, קומה 
ב', חזית, 100 מ"ר, 3 

חד', משופצת מהיסוד, 
סלון/מטבח גדולים 

במיוחד, סוכה, 5,000 
ש"ח תיווך "פנטהאוז 

03-7153035 360)06-06(_____________________________________________

 בהושע, 3 חד', ק"ג )בלי(, 
מחודשת ומאווררת, סלון גדול 

+ ארונות + גנרטור
_____________________________________________)06-09ל(052-7649066 052-7633675

 בלעדי בחרל"פ 3.5 
חדרים, 90 מ"ר + סוכה, 

חזית, שמורה + חניה, 
4,000 ש"ח סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)06-06(_____________________________________________

 בק. הרצוג, 2 חד', ק"ד 
+ מעלית, מזגן, דוד"ש, ריקה, 
_____________________________________________)06-09ל(לבודד/ה, זו"צ 050-6500590

 בשיכון ה', 2 חד', ק"א, 
משופצת + 2 מזגנים, ללא 
_____________________________________________)06-09ל(ריהוט, מיידי 054-4770245

 במלצר 21, 2 חד', 52 
מ"ר, ק"ב + מעלית, מרוהטת 
ומפוארת + ג'קוזי, מיידי, לזוג 

_____________________________________________)06-09ל()בלי( 052-7613554

 דירת 2 חדרים, גדולה 
ומרווחת, בקרית הרצוג, 

מטבח יפה, אמבטיה, 
מרפסת גדולה לסוכה, 

כיווני אוויר מעולים, דירה 
מוארת וממוזגת, ללא 

_____________________________________________)06-09(תיווך 050-9423335

 להשכרה דירה משופצת, 
שני חדרים + מטבח + 

אמבטיה, כ- 40 מ"ר, ברחוב 
פרדו, מיידית טל':

052-7648100 052-7698994)06-06(_____________________________________________

 יחידת דיור יפיפיה, כ- 40 
מ"ר, באזור שקט ויפה + 

_____________________________________________)6-9ש(מזגנים וריהוט 054-6717863

 יחידת דיור ברחוב עוזיאל 
בני ברק, 2 חדרים, מרוהטת, 

_____________________________________________)06-06(2,800 ש"ח 054-3975952

 בקרית הרצוג, יח"ד 2 חד' 
+ מקלחת, שרותים ומטבח, 
3 מזגנים, מרוהטת קומפלט, 

_____________________________________________)04-07ל(ק"ב 054-8455518

 יח"ד יפיפיה, בבילו, 
קומה 5 + מעלית, כחדשה, 

מרוהטת + סוכה, מיידי
_____________________________________________)03-06ל(050-4164695

 יח' דיור חדר וחצי, 
מרוהטת, משופצת 
קומפלט, ממוזגת, 

סוקולוב 47, 2,600 כולל 
_____________________________________________)5-8ש(מים 050-4164507

טבריה
1-1.5 חדרים
 דירת חדר, 45 מ"ר, 

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

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

ירושלים
 לדירת שותפים בירושלים, 

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

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

3-3.5 חדרים
 בשפירא, 3 חד', קומת 

קרקע, קרוב ללומז'ה, 3,500 
_____________________________________________)06-06(ש"ח 050-6610501 סתיו

 דירת 3 קומות, 
מחולקת למפלס, א'- 

דירת 4 חד', 66 מט' + 
יחידה 41 מט', מפלס 

ב',ג'- דופלקס 6 חד', 177 
מט' )ניתנת גם לחלוקה(, 
הנכס מושכר ב- 12,500 
ש"ח, 3,300,000 ש"ח 
תיווך "פנטהאוז 360" 

03-7153035)06-06(_____________________________________________

 מבחר חנויות/
משרדים/ושטחי מסחר 

בכל רחבי בני ברק 
במחירי התקופה עם 

תנאים מעולים תיווך דורון 
054-4980159)06-06(_____________________________________________

 חנות 24 מ"ר, אפשרי ל- 
50 מ"ר, ר"ע פינת בן פתחיה, 

מחיר מציאה תיווך דורון 
054-4980159)06-06(_____________________________________________

 חנות בגן וורשא, במיקום 
הכי טוב בעיר, במחיר מציאה 

_____________________________________________)06-06(תיווך דורון 054-4980159

 עקב קורונה 
בהזדמנות! להשכרה 

במרכז העיר ליד ביהכנ"ס 
הגדול ב"ב, 270 מ"ר 

מרובע, במקום 30,000 
ש"ח, רק 23,000 ש"ח 

055-6755889)06-06(_____________________________________________

 להשכרה מחסן באזור 
ביהכנ"ס הגדול ב"ב, 170 

מ"ר, במקום 11,500 
ש"ח, רק 4,500 ש"ח 

055-6755889)06-06(_____________________________________________

 בהזדמנות! עסקת 
קורונה, מחסן, בעלי 

הכהן ב"ב, גישה מצוינת 
לרכב, 220 מ"ר, במקום 
11,500 ש"ח, רק 9,500 

_____________________________________________)06-06(ש"ח 055-6755889

 להשכרה ברבי עקיבא, 
כ- 180 מ"ר, קומת 

קרקע, מתאים למשרד/
מחסן + חניה צמודה, ב- 
7,000 ש"ח להב נכסים 

050-4177750)06-06(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב הרב 
קוק, משרד מפואר, 28 

מ"ר, ק"א, עם כניסה 
פרטית, ללא עמלת 

תיווך, 2,800 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)06-06(_____________________________________________

 למכירה משרד, בבנין 
משרדים יוקרתי, במרכז תל 

אביב, רק 360,000 ש"ח
054-9400028)06-06(_____________________________________________

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)06-06(תיווך דורון 054-4980159
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

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

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

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

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

מכוניות

קנית רכבים

 קונה רכבים לפרוק ונסיעה 
_____________________________________________)11-11/21ש(058-7887050 058-5900900

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

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

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

הסעות

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

CX5 חדשות, 150 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)04-29ל(חינם 052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

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

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

050-7801545)30-30/21(_____________________________________________

מחשבים

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

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

_____________________________________________)23-06/21ש(054-8422105

יד שניה 
קונים

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

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

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)07-06/21(_____________________________________________

השכרת רכב

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

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

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

לימוד נהיגה

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)01-06/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

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

אבידות

שיפוצים

 שיפוצים ובניה מהמסד 
עד הטפחות, המומחים לפינוי 

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

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

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

משכנתאות
 "משכנתא כהלכה", 
זולה, דיגיטלית, וחסכונית, 
גם למסורבים, ללא מאמץ 

_____________________________________________)47-6/21ש(050-2234052

שלומי
 יחידת נופש חדשה, 
מתאים לזוג + 4, דירה 

גדולה, נוף מהמם פסטורלי, 
אטרקציות, 5 דק' מהים

_____________________________________________)50-5/ש(052-4595914

 י.ד ניהול ופיקוח בניה, 
עריכת חוזי שיפוץ ובניה 

_____________________________________________)52-11/21ש(052-7011232

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

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 בעתיקה- "צימר 
לתפארת", מומלץ מאד 

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

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

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

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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-07/21(_____________________________________________

 ביום שישי כ' חשוון 
- בקו 28 ב"ב, נשכחה 

מטריה שחורה של נער, 
היקרה לו מאוד!

_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 אבדה מצלמה במוצ"ש 
ויחי באוטובוס מטבריה לב"ב, 

קו 969, יקר לבעליו
_____________________________________________)2-5ש(058-3285507

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

 נמצא תיק ובו ציוד יקר 
_____________________________________________)03-04ח(לים לפרטים 054-8446685

 נמצא צמיד בשבת ויחי 
ברחוב רבי עקיבא ב"ב

_____________________________________________)03-04ח(052-7118588

 נמצא כרטיס קניות וכסף 
לפני כחצי שנה בגרשטנקורן 

_____________________________________________)03-04ח(ב"ב 052-7118588

 נמצא לפני כשבועיים, 
מעיל שחור של ילדה, גיל 

שנתיים, בגן שפירא בק. הרצוג 
_____________________________________________)03-04ל(052-7659608 03-5792452

ריהוט

תינוקות

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

 למכירה מכשיר כשר, 
E1200, בבני ברק, 120 ש"ח 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

צפת

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

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

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

בריכה מחוממת, ג'קוזי 
ומשחקיה 054-8469788 

_____________________________________________)02-13ל(052-7692051

 מכשיר פקס, כולל 
טלפון, דרוש תיקון קל, 

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

 מכשיר מסז' לרגליים, 
כמה מצבים, כולל 

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

_____________________________________________)04-05ש(054-8527470

 כוורת לבנה, 16 
קוביות, כחדשה ממש! 
מאיקאה, 1.6 על 1.6, 

600 ש"ח בלבד!
052-7133153)04-07(_____________________________________________

 שולחן מחשב נייח 
מזכוכית, 80 ש"ח

_____________________________________________)04-05ש(054-8527470

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 5

השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

השכרת רכב

03-5790909

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)05-16ש(ושבתות 052-7668387

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

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

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

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

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

מתאים לזוגות / משפחות, עד 
60 איש, סנוקר, טניס, בריכה 

_____________________________________________)07-06/21ש(וג'קוזי 052-8860953

הובלות
 "אור הובלות", הובלות 

קטנות בכל רחבי הארץ, 
_____________________________________________)05-08ל(מחירים זולים 054-9769624

 נמצא נגן MP3 של חברת 
דוקו לפני כשנתיים בקו 402 

_____________________________________________)05-06ח(לבני ברק 052-7657518

 נמצא צמיד זהב ברחוב 
הרצוג ב"ב בחמישי ליל י"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בכסלו 050-6616906

 נמצא רב קו עם השם 
ברוך יוסף פישר אפשר לקבלו 

_____________________________________________)05-06ח(בפלא': 050-4141737

 דרוש אקווריום למסירה 
_____________________________________________)05-06ח(ב"ב 054-8412976

 למסירה שתי מיטות חדר 
_____________________________________________)05-06ח(שינה בבני ברק 052-7617553

 למסירה כורסאת עור 
בצבע ורוד בבני ברק טלפון 

_____________________________________________)05-06ח(053-3140763

 למסירה תנור אפיה ביתי 
_____________________________________________)05-06ח(טלפון 053-3160767

 מעוניין לקנות ביקיור לייזר 
ספורט במצב חדש
_____________________________________________)05-06ח(03-6199806 בערב

 רמקול בלוטוס גדול 
באריזה ב- 150 שקל

_____________________________________________)05-06ח(050-8776286

 מטען למצלמת קנון 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 058-3245685

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

_____________________________________________)05-06ח(052-2786557

 מכונת תספורת אוסטר 
דגם 97 סכין חדש 400 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(058-3274726

 מיקסר ציקנייד' צבע כסוף 
_____________________________________________)05-06ח(חדש 500 ש"ח 058-3274726

 מיחם נירוסטה 10 ליטר 
44 כוסות חדש באריזה 130 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-2786557

 סורק חברת HP מעולה 
100 ש"ח בפתח תקוה

_____________________________________________)05-06ח(052-2786557

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצויין 120 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)05-06ח(054-4443635

 רדיאטור 11 צלעות 
חסכוני בחשמל! 100 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(במצב חדש! 055-2824484

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)05-06ח(100 ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי תוצרת 
זק"ש תקין 100 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(052-3463482

 למכירה תנור חימום 
 USA אינפרא אדום

 ATL 2710 דגם Goldline
5 גופי חימום 3 בחזית + 2 
למעלה )כפתורים נפרדים( 
טרמוסוטט בטיחותי חלק 

עליון רחב במיוחד לשימושים 
שונים 120 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)05-06ח(054-8412976

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 מייבש כביסה AEG )בני 
_____________________________________________)05-06ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 נברשת )שנדליה( 3 קנים 
)בני בק( 150 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 למכירה מיטת ילדים 
נפתחת + 2 מגירות כולל 

מזרונים 500 ש"ח נייד:
_____________________________________________)05-06ח(050-6990740

 למכירה מזרון חדש 180 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח נייד: 050-6990740

 שולחן לסלון + 2 מגירות 
במצב חדש! 250 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(055-2824482

 4 כסאות קוקטייל חדשות 
למטבח ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(050-4130810

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה מצב מצוין 470 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בב"ב 052-7600336

 בגדי תינוקות חדשים 
ומיוחדים לגילאי 0-3 חודשים 

_____________________________________________)05-06ח(80 ש"ח 052-4747667

 ניו בורן לעגלת יו יו 
הדוגמא המשובצת כחדשה 
_____________________________________________)05-06ח(רק 500 ש"ח 054-8430684

 סלקל/כסא בטיחות לרכב 
סייבקס צבע תכלת ב- 50 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-7125823

 מיטת תינוק מעץ מלא + 
מזרון שילב במצב מצוין 250 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 054-8476805

 ארגונית לעגלה של בייבי 
ג'וגר מקורית חדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-8476805

 תיק החתלה גדול גינס 
כחול של גיטה חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-8476805

 שטיח לילדים צבע קרם 
20 1*2 50 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(054-8476805

 כסא בטיחות לרכב 
britax איכותי במצב מצויין 

500 גמיש מעט
_____________________________________________)05-06ח(058-7003030

 למכירה מיטת תנוק עץ 
בצבע חום + מזרן רק 100 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 058-3245685

 עריסת פלסטיק ללא עץ 
_____________________________________________)05-06ח(רק 60 ש"ח 058-3245685

 משאבת אוונט ידנית 
כחדשה 90 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(058-3245685

 משאבת מדלה מיני 
אלקטריק צד אחד 100 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(058-3245685

 משאבת מדלה מיני 
אלקטריק דו צדדית 200 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(058-3245685

 משאבה חדשה דו צדדית 
_____________________________________________)05-06ח(רק 200 ש"ח 058-3245685

 ניילון לגשם 25 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(058-3245685

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
_____________________________________________)05-06ח(200 ש"ח 058-3245685

 נוקיה C2 מחודש תומך 
סלקום! במצב מצוין 180 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(052-7191305

 נוקיה C2 מחודש במצב 
מעולה כולל סוללה חזקה 

נוספת 250 שקל י"ם
_____________________________________________)05-06ח(050-3626967

 פלאפון גלקסי A7 מצב 
חדש ברמה )ללא מטען( ב- 

_____________________________________________)05-06ח(250 שקל 050-8776286

 למכירה נוקיה 3310 תומך 
כשר כחדש 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(058-3298041

050-5765449
052-7123419

לפרטים והזמנות

סוכן השכרת רכב 
בארץ ובחו"ל 

הנחות להשכרה חודשית 
מרכז הזמנות ארצי

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שרות חינם!
054-8034868 "טוב 

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

 מבצע חורף חם! מתחם 
נופש מרווח + חדר אוכל 

+ גקוזי', נוף מרהיב, קרוב 
לרשב"י 050-9070487

_____________________________________________)50-9/21ש(050-3070487

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
 במלצר 21, דירת חדר, 

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
_____________________________________________)25-31/21ש(053-9428753

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

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

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

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

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

ח.אוכל, גינה ענקית לנוף + 
_____________________________________________)11-11/21ש(מתקני גן 050-8219080/1

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

ח.אוכל, גינה ענקית לנוף + 
_____________________________________________)11-11/21ש(מתקני גן 050-8219080/1

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
_____________________________________________)45-15/21ש(052-6990764

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

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

בר יוחאי

 5 חד', גדולה, מרווחת, 
מרפסת, נוף מהמם לכנרת 

והגולן, ליד השטיבלאך
_____________________________________________)50-10/21ש(050-4124556

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

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

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

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

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)06-07/21(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

יבניאל

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

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

כלנית

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)26-02/20(_____________________________________________

מושב תרום

כפר ורדים

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

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

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה, נוף, רמה גבוהה, 

פסטורלי, המלצות.
_____________________________________________)47-06/21ש(050-6333765

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

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

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

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

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

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

כוכב יעקב
 צימר זוגי מפנק, חדש 

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות וזוגות ולגיבוש. 

דונם של משחקים, קרוסלה 
_____________________________________________)2-13ש(וסנוקר 052-3540874

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

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

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

_____________________________________________)29-21/21ש(050-9989500

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים 
_____________________________________________)31-11/21ש(052-8013000

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

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

ספסופה

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-13/21(_____________________________________________

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-10/21(למירון, 050-2606535

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

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

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

 משרד 110 מ"ר, מוכן 
לקליניקה, במרכז העיר תיווך 

_____________________________________________)06-06(דורון 054-4980159

 משרד 34 מ"ר, ברב קוק, 
רק 2,000 ש"ח תיווך דורון 

054-4980159)06-06(_____________________________________________

 במגדלי המלכים, נוף 
לשפת הכנרת, מרפסת, 

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

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

מכירת רכבים
שברולט

 למכירה שברולט 
טראוורס, שנת 2011, 
8 מקומות, 150,000 

ק"מ, טסט עד יולי 2021, 
יד 2 פרטי, מצב מצוין, 

לפרטים עמיחי
050-2984343)06-09(_____________________________________________

 נמצא כסף בקרית הרצוג 
_____________________________________________)06-07ח(בני ברק 054-3605129

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה מקרר גדול + ארון 

_____________________________________________)06-07ח(נעליים 053-3155532

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה מזרון למיטת מעבר 

_____________________________________________)06-07ח(054-8418172

 מעוניינים לקנות ספרייה 
או עמודוני ספרים במצב טוב 
_____________________________________________)06-07ח(03-6163377 054-8412513

 למסירה חינם בירושלים 
תנור אפיה משולב גז דלת 

_____________________________________________)06-07ח(אחת 02-6535806

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה תנור אפיה במצב 

_____________________________________________)06-07ח(טוב 054-8418172

 מקרר תחתון + 
מקפיא עליון, 2 מ"ר 

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

 מחשב נייד עובד מהר 
וינדוס 7 מסך 14 499 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(052-7637380

 מכשיר אטמור לחימום 
מהיר לאמבטיה 180 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(050-4127708

 מסחטת מיץ מקצועית 
חברת buffalo עדין בקרטון 

_____________________________________________)06-07ח(170 ש"ח 052-2786557 פ"ת

 מדחום אינפרא אדום רד 
דיגיטלי לאוזן עם 10 זיכרונות 
_____________________________________________)06-07ח(חדש 120 ש"ח 052-3466398

 מחליק שיער איכותי חדש 
_____________________________________________)06-07ח(80 ש"ח 052-3466398

 מכונה לסחיטת מיצים 
קשים של גרץ מנירוסטה 

כחדשה 140 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(052-3466398

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)06-07ח(100 ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי תוצרת 
זק"ש תקין 100 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(052-3463482

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

_____________________________________________)06-07ח(052-3463482

 4500HP למכירה פקס 
+ דיו חדש 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 אופה לחם חדש ללא 
קופסא 100 ש"ח לה שף 

_____________________________________________)06-07ח(052-8881540

 אוזניות jb t205 בלוטוס 
כחדש 110 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(058-3273451 ב"ב

 למכירה מולטימדיה לרכב 
+ מצלמה + שלט להגה 400 
ש"ח גמיש אפשרות להתקנה 

_____________________________________________)06-07ח(053-4432974

 מצלמת סמסונג דור 
חדיש דרוש תיקון 150 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(053-3121020

 תנור חימום על סולר 500 
_____________________________________________)06-07ח(שקל 058-3216830

 מטען אלחוטי סמסונג ב- 
_____________________________________________)06-07ח(180 ש"ח 058-3216830

 LG של DVD צורב חדש 
_____________________________________________)06-07ח(ב- 100 ש"ח 058-3216830

 רדיו דיסק להונדה סיווק 
ב- 300 ושל סוני ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(058-3216830

 מטען נייד 18,000 אמפר 
_____________________________________________)06-07ח(ב- 140 ש"ח 058-3216830

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 50 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(למדף בב"ב 052-7600336

 ספה דו מושבית של 
איקאה מצב מצוין 200 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(בני ברק 054-8428616

 מיטת יחיד מעץ מלא 
נפתחת לשניים 200 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(כולל קרש 052-6140800

 נברשת יוקרתית לפינת 
אוכל/סלון 300 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(052-6140800

 למכירה 6 כיסאות לפינת 
אוכל כמו חדש ריפוד מלא 

מבד 500 ש"ח טלפון:
_____________________________________________)06-07ח(052-4076070

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)06-07ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 050-3337530

 למכירה כסא גלגלים + 
ידיות 110 ש"ח + שולחן לבן 
עם 2 מגירות 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 מראה עגולה מסגרת 
זהב קוטר 60 ס"מ 160 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(055-9879887

 3 כסאות פלסטיק ירוק 
תפוח לחדר ילדים 240 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(055-9879887

 כורסת איקאה נדנדה + 
_____________________________________________)06-07ח(מגן 130 ש"ח 053-3121020

 עגלת תינוק כמעט 
חדשה בהזדמנות 500 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(טל': 053-3116950

 למכירה טיולון מצוין 100 
ש"ח + עגלת אמבטיה 260 
ש"ח + סלקל וכסא רכב 90 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה מזרון תינוק 
אורטופדי + צעצועים 80 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(בלבד 052-5737813

 מיטת תינוק צבע שמנת 
מצב מעולה 450 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8430025

 עגלת תינוק משולבת 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

שחור לבן 350 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(054-8452085

 נוקיה C2 במצב כחדש 
עם בטריה נוספת 250 י"ם 

_____________________________________________)06-07ח(053-3934103

 פלאפון כשר דגם 3310 
המיני תומך 2 סימים רק 130 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 058-3216830

 טיולון איזי בייבי' בצבע 
שחור ב- 80 ש"ח בלבד בב"ב 

_____________________________________________)05-06ח(050-4158480

 לול מתקפל )לקטן מאד( 
טוב גם לנסיעות ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 050-4158480

 כסא לרכב סלקל לרכב 
ובוסטר לרכב )עם אפשרות 

למשענת( מ- 20 ועד 60 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(בב"ב 050-4158480



כא’ בשבט -כט’ בשבט תשפ”א   403/02-05/02/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)12-12(גלאט ג'ובס 073-7055666

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל 03-5796645 קו"ח 

לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

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

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

_____________________________________________)33-32/21ל(055-5527391

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)07-18ש(052-7623142

ביקוש 
עבודה

 דרוש עובד לעבודה 
למכולת בב"ב, בשעות -13:30

_____________________________________________)52-10/21ל(21:00, מיידי 050-4927000

 למעון בק. הרצוג 
דרושה סייעת לבוגרים, 
חמה ומסורה, למשרה 

מלאה, תנאים טובים 
למתאימים

_____________________________________________)2-5ש(050-4146721

 למשרד עו"ד בר"ג, 
דרושה פקידת קבלה נמרצת 

ויצוגית, לפעמיים בשבוע 
10:00-14:00, ידע בוורד חובה 

_____________________________________________)02-05ל(03-5707070

 אם בית לבית אבות, 
8 שעות ביום, משרה 
מאתגרת, קו"ח מייל 

ganeymargoa@neto.net.il)02-05(_____________________________________________

 לסניף חדש של מעון 
הדס בהרי גולן - ק. הרצוג, 
מטפלות/סייעות, למשרה 

חלקית/מלאה, תנאים 
_____________________________________________)2-5ש(מעולים! 054-8426675

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

בחשבשבת, מיכפל, וורד, 
ml2460@partner.net.il :02-05ל(למייל(_____________________________________________

 דרוש גרר אחראי, 
מסור וסבלני, לקשיש 

סיעודי, צלול, שכר הולם 
_____________________________________________)2-5ש(050-4005167

 דרוש עובד נקיון נמרץ 
)גיל 24 ומעלה(, לעבודות 

נקיון בישיבה, בשעות 
הבוקר בלבד

_____________________________________________)03-06ל(058-5556006

 מעוניין למסור שיעורי עזר 
לתלמידי ת"ת או ישיבה קטנה 

_____________________________________________)03-04ח(052-7671681/2

 מעונינת לעבוד במשק 
_____________________________________________)03-04ח(בית לפרטים 053-3198615

 איש דתי מעונין לעבוד 
בסופר כאחראי קופאי פ"ת 

_____________________________________________)03-04ח(והסביבה 052-3501362

 התפנה עובד סיעודי עם 
נסיון לטיפול בקשישים, באיזור 

_____________________________________________)03-04ל(המרכז 052-2725232

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 

 דרושה מזכירה בפ"ת, 
 SAP -משרה מלאה, נסיון ב

shmuel@polimil.co.il :04-05ל(יתרון, קו"ח(_____________________________________________

 מנהל/ת חשבונות 
ראשי/ת למשרד 

עו"ד בבני ברק. ניסיון 
לפחות 4 שנים, 

שליטה בחשבשבת, 
ואקסל ברמה גבוהה. 

אחראית, וחרוצה, 
אסרטיבית ובעלת כושר 

ניהול. סביבת עבודה 
חרדית. קו"ח למייל: 

 pnyotmuamadim@gmail.com
_____________________________________________)04-09(לציין עבור משרה 555

 אברך מנקה חדרי מדרגות 
דירות ועוד עם ניסיון

_____________________________________________)04-05ח(052-7154435

מנהל מטבח 
וחדר אוכל,
סדר וניקיון

⋅זריז ⋅חרוץ ⋅אחראי

לישיבת ת"א 
מעלה אליהו

 דרוש: 

קו"ח למייל: 
office@ytlv.co.il

 למותג איפור מוביל, 
דרושה סוכנת מכירות + נסיון, 

שכר בסיס + בונוסים, קו"ח 
hagit.office88@gmail.com)05-08ש(_____________________________________________

 מעוניינת להרוויח 
משכורת של 10,000? עבודה 

מהבית, לא מכירות
_____________________________________________)05-06ל(052-7692038

 דרושה מדריכת תעסוקה 
לבית אבות הדקל, לחצי 

משרה, 5 ימים, ארבע שעות 
ביום, המשרה זמנית + 
אופציה למשרה קבועה

 054-4697827
ilanakatz22@gmail.com)05-08(_____________________________________________

 דרושים עובדים לפיצריה 
בבני ברק, פלוס רישיון 

לאופנוע, לפרטים
054-2147058)05-08(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה מבשלת, תנאים טובים 

052-7641817)05-06(_____________________________________________

 מזכירה מחפשת עבודה/
_____________________________________________)05-06ח(פנסיונית לאה 053-6559966

 מנהלת חשבונות בעלת 
נסיון רב מחפשת עבודה 

_____________________________________________)05-06ח(ליומיים בשבוע 052-7112136

 בן 30 לאחר קורס ייעוץ 
משכנתאות באיתנים מחפש 
_____________________________________________)05-06ח(עבודה בתחום 053-3173210

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

 נעלי פומה ספורט 
לגבר בצבע שחור כולו, 

מידה 42, חדשות
_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

כחדשה ממש, מיוחדת 
מאד לארועים, למכירה/
_____________________________________________)46-2/21ש(השכרה 054-6337121

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

_____________________________________________)49-02/21ל(054-8422105

 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

כללי
 רינג תאורה, מתאים 

לאיפור ותמונות, איכותי, 
26 ס"מ + מעמד 

שולחני, חדש באריזה, 
135 ש"ח לפרטים:

052-7196919)05-08(_____________________________________________

 אוזניות בלוטוס, 
איכותיות, חדשות 

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

בקראון פלאזה אילת

077-5100355
ב'-ה' באדר 14-17/2/21 

1,111!&

AMERICAN TAX BENEFITS

 

בעלי נסיון 15 שנה08-8660940
IRS-מול ה

הטבות עד 
לילד 1400

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

מענק קורונה $600החלה הגשת 2020

בעלי נסיון 15 שנה08-8660940
IRS-מול ה

 לביה"ס חרדי חינוך מיוחד 
לילדים אוטיסטים בפ"ת

דרושים:
 סייעת | סייע
מורה )גבר(

052-7123325
mazkirabug@mshahar.org.il

קו"ח לשלוח ל:

 במיידי, קופאים/יות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)04-07(_____________________________________________

 דרוש/ה מנהל/ת לאזור 
הבורסה ברמת גן, אפשרות 

למשרה חלקית, קו"ח למייל: 
m304795008@gmail.com)6-9ש(_____________________________________________

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

בחשבשבת, מיכפל, וורד. קו"ח 
ml2460@partner.net.il :06-09ל(למייל(_____________________________________________

 דרושה סיעת לגן ילדים 
בעמישב פתח תקווה, לגילאי 
1-3, למשרה מלאה/חלקית, 

תנאים טובים למתאימות 
050-5933224)06-09(_____________________________________________

 מטפל מוסמך מעוניין 
לטפל בקשישים בביתם 

אפשרות ללינה בבני ברק 
_____________________________________________)06-07ח(בלבד יחזקאל 052-7122279

 התפנה טבח עם ניסיון רב 
_____________________________________________)06-07ח(יר"ש לפרטים 050-4165749

 אקווריום 120 במצב טוב 
_____________________________________________)06-07ח(בהזדמנות 053-3116950

 וילון סלון יפייפה עיצוב 
מודרני כחדש צבע אפור בהיר 

_____________________________________________)06-07ח(250 ש"ח 052-6140800

 וילון חדר חלון קטן צבע 
אפור בהיר כחדש עיצוב מודרני 
יוקרתי מאוד מצב מעולה 150 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 052-6140800

 אוזניות קשת בלוטוס 
JBLחדשות + אחריות במחיר 

מטורף 200 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(052-7629137

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(052-3463482

 למכירה סורג טרלידור 
במצב מצוין! 0.96*1.2 

מתאים גם לכיס חיצוני 350 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח בב"ב 03-5781470

 למכירה סט ספרים 
רפואות תימן ג' חלקים 150 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח בירושלים 054-8562463

 למכירה מזרון יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)06-07ח(052-5737813

 למכירה אופנים מצויינים 
_____________________________________________)06-07ח(120 ש"ח בלבד 052-5737813

 כרית נוחה למיטה עמינח 
כמעט חדשה 60*60 בב"ב 

100 ש"ח במקום 180 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(052-7600336

 אופני BMX מצויינות + 
גלגלי עזר מידה 16 130 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(053-3121020

 אורגן ילדים + כסא + 
רמקול כחדש 100 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(053-3121020

 מנוף בנאים ענק + שלט 
100 ש"ח כחדש

_____________________________________________)06-07ח(053-3121020

 פיטום הקטורת על קלף 
+ למנצח + נרתיק מהודר 

חדש מהסופר רק 450 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(054-8430025

 אשת חיל על קלף + 
מסגרת מהודרת רק 450 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(שווה לראות 054-8430025

 חליפת גבר מידה 50 גוון 
אפור כהה נלבשה פעם אחת 

_____________________________________________)06-07ח(רק 150 ש"ח 054-8430025

 מעיל צמר שחור חדש 
לנשים מידה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(054-8452085

 לגו מכבי אש גדול מקורי 
חדש באריזה 400 ש"ח במקום 

_____________________________________________)06-07ח(500 ש"ח 054-8452085

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 250 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8452085

 3 אוגרים ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(054-8452085

 חולצת טומי מכופתרת 
מידה XXL ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(חדשה 058-3216830

 שס תלמוד בבלי חדש 5 
כרכים גודל של חק לישראל 

_____________________________________________)06-07ח(250 שקל 058-3216830

 ערכת טיפול פנים 
לפצעים חורים קמטים בפנים 
לאור חלק יפה וזוהר ב- 199 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 058-3216830

 קסדת שטח של אראי 
מידה M + משקף רק 400 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 058-3216830

 סיר גדול נירוסטה מתאים 
גם לחמין 80 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(053-3155415

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)06-07ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)06-07ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)06-07ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)06-07ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
)בני ברק( 40 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-7216671

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

_____________________________________________)06-07ח(054-7216671

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

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 054-7216671

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(054-7216671

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

_____________________________________________)06-07ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 054-7216671

 מזוודה גדולה חדשה 
בצבע אפור )בני ברק( 170 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)06-07ח(220 ש"ח 054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר בצבע כחול/שחור מידה 

42 )בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(054-7216671

 בד קטיפה מיוחד לריהוט 
עתיק, 250 מטר, לפי 70 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ל(למטר 050-2546021

 מחבת פסים מרובע עם 
_____________________________________________)06-07ח(מכסה 80 ש"ח 053-3155415

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה 120 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8475855

 קסדה לילד לאופניים 25 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 053-3155415

 תחפושת ספרדיה מידה 
14 צבע אדום 35 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(053-3155415

 נברשת לסלון קריסטל 
כולל נורות 400 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(053-3155415

 6 צלחות רדד סולתם 
חדש עמוקות 70 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(053-3155415

 קלטת סיפור מעשה 
באופנים 10 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(053-3155415

 דיסק שמיעה כולל ספר 
שלום לך אפרוח 30 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(053-3155415

 חבילת עיתונים לילדים 
מרווה לצמא קומיקס 30 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(053-3155415

 ספרונים לילדים 8 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(052-7126106

 תלת אופן לילד 120 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(052-7126106

 מנורת לילה עומד 90 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 052-7126106

 מראה ללא מסגרת 70 
ש"ח מתאים לארון

_____________________________________________)06-07ח(052-7126106

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL שחור 80 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(053-3155415

 נעל ספורט מידה 40 חדש 
צבע לבן 100 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(058-4774191

 מכנס ג'ינס מידה 30 
חדש קסטרו 90 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(053-3155415

 שולחן מפלסטיק קוטר 70 
ס"מ מתאים למרפסת/לחצר 

_____________________________________________)06-07ח(80 ש"ח 052-7126106

 כספת מתאים גם לבית 
כנסת 480 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(052-7126106

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)06-07ח(ברק( 175 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)06-07ח(80 ש"ח 054-7216671

 זוג תוכונים לא מאולפים 
כלוב תערובת ומבחנה 250 

_____________________________________________)06-07ח(050-5594690

 תמונה גדולה של האדמור 
מויזניץ ישראל תלת מימד 200 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 052-8881840

 מערכת תופים לנוער 
איכותי במצב טוב 200 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(050-4194574

 מעיל ארוך לנשים מידה 
40-42 100 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-5385013

 מקל קפיץ קפוץ בגובה 
110 ס"מ מתאים לנוער 

ולמבוגר 100 ש"ח
_____________________________________________)06-07ח(054-5385013

 מילון עתיק מעברית 
לאידיש ולרוסית משנת 1911 

_____________________________________________)06-07ח(80 ש"ח 054-5385013

 למכירה מעיל צמר שחור 
לאשה מידה 40-42 50 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(052-7676856

 זוג פינקים כולל כלוב 
ענק ואביזרים נלווים 200 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(052-7676856

 ילקוטים לבנים צבע כחול 
ירוק במצב מצוין 30 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(052-7676856

 זוג קלטות שירים לסוכות 
"והיית אך שמח" 8 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)06-07ח(052-7600336

 ברז נשלף נגד חלודה 
חדש באריזה 250 ש"ח בביתר 

_____________________________________________)06-07ח(052-7195065

 למכירה קליפסר ידני 
במצב מצוין להידוק שקית 
מילוי 400 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)06-07ח(פלא': 052-7676443

 תוכי קוקטייל )וויט פייס( 
עובד גוזלים לבנים 500 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(ב"ב 054-8412976

 למכירה תיק קשיח קייס 
לגיטרה קלאסית מרופד 

מבפנים חדש 350 ש"ח נייד 
_____________________________________________)06-07ח(052-2437292

 כוננית ספרית ילדים 100 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 050-4131038

 למכירה שטיח ב- 500 
ש"ח מצב טוב אבנר

_____________________________________________)06-07ח(050-3337530

 למכירה 2 אקווריום 
מידות: 50 ס"מ על 50 ס"מ 
גובה: 40 מ' 250 ש"ח -050

_____________________________________________)06-07ח(3337530

 נעלי ניו באלנס נשים 
_____________________________________________)06-07ח(37.5 150 ש"ח 050-4131038

 מיטות חדר שינה 500 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 050-4131038

 מעיל צמר נשים 46 200 
_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 050-4131038

15 תמונות מעובדות עם 
 התחפושות המקסימות שלכם 

ב- 350 ש"ח בלבד!

יראה אחרת...השנה הפורים שלכם 

לפרטים: מירב

052-7186028



עוטים
מסיכה

מקפידים
על היגיינה

נמנעים
מהתקהלויות

שומרים מרחק
2 מטרים

קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי

03-509-7000
נשמעים
להנחיות
נזהרים
בקדושת

החיים

לעטות  גם
מסיכה

להתחסן גם
בשתי מנות

להמנע גם
מהתקהלויות
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