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זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

מטות מסעי

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:12
19:30
19:09

20:28
20:31
20:31

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

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

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

"מאוחדת ממשיכה להוביל את 
שרותי הרפואה הדחופה בבית 

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

נתניהו תוקף את הממשלה | צילום: דוברות הכנסת

אבי גרינצייג

שווה כל שיקלי
בשעות הלילה הקטנות שבין שני לשלישי, 
באחת  ישוב  שיקלי  עמיחי  ח"כ  את  מצאתי 
ומתוח,  דרוך  הכנסת,  מזנון  של  מפינותיו 
שיקבל  החלטה  שכל  היטב  יודע  כשהוא 
תהפוך אותו לשיחת היום למחרת. שעה קלה 
איילת  הפנים  שרת  אותו  משכה  לכן,  קודם 
השלישית  בפעם  בלשכתה,  לתדרוך  שקד 
)ולגמרי לא אחרונה( לאחד הלילות הסוערים 

ביותר שידעה הכנסת בעשור האחרון.
ההיפותטית  השאלה  את  בפניו  הצגתי 
הפשוטה והמתבקשת מאליה: היה וההצבעה 
יהיה  שלך  והקול  אמון,  אי  כהצבעת  תוכרז 
מעט  היסס  שיקלי  תצביע?  מה  המכריע, 
המלאה  התשובה  את  שענה.  מה  שענה  לפני 
והמהדהדת הוא נתן שעתיים אחר כך במליאה, 

לקול תרועות האופוזיציה.

)הטור המלא בעמ' 12-13(

הכישלון בהעברת חוק האזרחות חשף את השבריריות של הקואליציה הרעועה

רוצים לזכות ברכב
אאוטלנדר 7 מקומות?

חפשו את פרסום מבצע הקיץ 

    הגדול של 

ט.ל.ח | בהתאם לתקנון כפי שמופיע בסניפים ואצל עורך ההגרלה 

הקואליציה הפסידה – הממשלה לא נפלה
חוק איחוד משפחות שבימים 

כתיקונם היה אמור לעבור ברוב 
סוחף, נקלע למאבקים בתוך 

הקואליציה ובתוך האופוזיציה • 
בסיומו של לילה ארוך רצוף נואמים, 
ויכוחים וחיזורים אחרי חברי הכנסת 

המתנדנדים, הצעת החוק נפלה 
לאחר שבסיום ההצבעה נרשם 
תיקו 59:59 • רה"מ נפתלי בנט 

מיהר להאשים את הליכוד וסיעות 
האופוזיציה שפגעו בביטחון 

המדינה, נתניהו מיהר להשיב: "הם 
פונים אלינו אחרי שהם בישלו את 

הדייסה הזאת" | עמ' 6

כותל 
המזרח

עם סיום תקופת הרישום לישיבות הגדולות הספרדיות, סיקור נרחב על הנעשה בעולם הישיבות הספרדיות לקראת זמן אלול הבעל"ט  כך הפכו ישיבות רכסים, 
יסודות, בית שמעיה, באר יהודה ובית הלוי לישיבות שצלחו רישום מוצלח וביקוש חסר תקדים  באיזה ישיבה נשמעים לעצתו של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל שלא 

לקבל לשיעור א' יותר מ-60 בחורים? איזה ישיבות קיבלו 100 בחורים לשיעור א'? אלו ישיבות עברו למבנה חדש בשנה האחרונה? כמה בחורים התקבלו לשיעור א' 
בישיבתו של מרן רה"י הגר"ש כהן שליט"א? ואיזו ישיבה אימצה את סגנון הלימוד של בריסק? | עמ' 14-16

לקראת זמן אלול הבעל"ט: עם סיום תקופת הרישום, פרויקט מיוחד מהנעשה בעולם הישיבות הגדולות הספרדיות

פרויקט 
מיוחד

המשבר הקואליציוני של בית שמש
אברהם פרנקל ושמעון גולדברג מאגודת ישראל, ישראל סילברסטין מ'דגל התורה', משה שטרית, שלום אדרי וצבי 
ווליצקי מהליכוד פוטרו ע"י רה"ע עליזה בלוך במכתב ששלחה להם בו היא מפטרת אותם מתפקידם כסגנים ומכל 
סמכויותיהם • מנגד, המשנה לרה"ע ישעיהו ארנרייך הצהיר: "איני חלק משבירת הכלים מול ראש העיר" • בלוך 

מתכוונת לכונן קואליציה חדשה במועצת העיר | עמ' 4

דרמה במועצת העיר בית שמש: ראש העיר פיטרה 6 חברי מועצה



הרה"ג יחזקאל  קליין, כולל חסידים , ב"ב. )2214(
הרה"ג אליהו  אלדד, כולל מנחת יהודה , ב"ב. )2207(
הרה"ג מנחם אלדד, כולל זיו משה, ירושלים. )2199(
הרה"ג יצחק כליף, כולל דעת שלמה , ב"ב. )2173(

הרה"ג יעקב  נויבירט, כולל שערי אריה , מו"ע. )2131(
הרה"ג חיים  ארנון, כולל קרית הרצוג ב"ב. )2130(
הרה"ג מאיר נתנזון, כולל דרכי צבי, ב"ב. )2058(
הרה"ג ברוך לייב קוין כולל מיר , י-ם. )1995(

הרה"ג משה אלחדד, כולל בית אהרן,  בית שמש. )1993(
הרה"ג אי"ש  ארנטרוי, כולל מיר, מו"ע. )1976(

הרה"ג שלמה וייס, רו"כ יששכר באהליך ב"ב 1869(
הרה"ג אברהם לודמיר, כולל חסידים , אלעד. )1846(

הרה"ג דוד דרוק, כולל ערוך לנר , י-ם. )1740(
הרה"ג נחמן אורלנצ'יק, כולל מקור הנחל , ביתר עילית. )1677(

הרה"ג יהודה יוסף דז'אלובסקי, כולל נתיבי המשפט חיפה. )1649(
הבה"ח  משה דוד רייזנר ישיבת בית מדרש עליון, ב"ב 1581(

הרה"ג יחזקאל  ארנון, כולל אורחות תורה, ב"ב 1572(
הרה"ג נפתלי  אלדד, כולל תורת חסד , אלעד 1527(

הרה"ג יהודה בטאט, כולל שערי עזרה, ביתר עילית. )1471(
הרה"ג שלום פערל, כולל היכל התורה, ירושלים. )1437(

הרה"ג שמואל טולידנו,  ירושלים. )1435(
הרה"ג בנימין מובשוביץ, כולל תפארת ישראל , בית שמש 1410(

הבה"ח ישראל סלר, ישיבת אורחות תורה, ב"ב. )1390(
הרה"ג מאיר  רוטנברג, כולל נחלת משה, אופקים. )1370(

הרה"ג משה  אלחדד, כולל ישראל, בית שמש 1334(
הרה"ג שרגא שטיינמן, כולל פוניבז', ב"ב. )1316(

הרה"ג משה  כהן , כולל אהבת שלום, תל ציון 1285(
הרה"ג יחזקאל  רוז, כולל זכרון מיכאל, זכרון יעקב 1237(

הרה"ג יהודה מצרפי, כולל אור גבריאל, ב"ב. )1230(
הרה"ג יחיאל  ארנטרוי, כולל בית מדרש עליון, מו"ע. )1228(

הבה"ח י. )בן ציון מובשוביץ, ישיבת 'נר זרח' - עוצם, בי"ש 1227(
הרה"ג גד שלמה אחימן,  ב"ב. )1219(

הרה"ג עודד שפיגל, כולל מיר ברכפלד, מו"ע. )1179(
הרה"ג דוד גרשון  בריסק, כולל נחלת משה, עפולה )1163(

הרה"ג יעקב ישראל  איינהורן, כולל אליך נערוג, ירושלים. )1160(
הרה"ג יעקב  לוי, כולל פני שבת, ירושלים. )1158(

הרה"ג אברהם רייזמן,  ב"ב. )1152(
הרה"ג אפרים נויפלד, כולל כנסת יהודה  ירושלים. )1149(
התלמיד שמעון  יזדי ת"ת יקירי ירושלים ירושלים. )1138(

הרה"ג משה  פייגנבלט  ב"ב. )1115(
הרה"ג אליעזר שלאס   1109(

הרה"ג יונתן ביטון, כולל שמחת התורה, מו"ע. )1109(
הרה"ג חיים  שמואלביץ, כולל מיר , ירושלים. )1077(

הרה"ג יונתן ירקוני  ב"ב. )1071(
הרה"ג שמואל בקר, ראש ישיבת ים התלמוד ירושלים. )1071(

הרה"ג זאב יהודה אליאס, כולל צאנז חיפה חיפה. )1061(
הרה"ג יהודה  ארנטרוי, כולל קרית ספר מו"ע. )1061(

הרה"ג יוסף דאדון, כולל לב אחד מו"ע. )1058(
הרה"ג אהרן זילבר, כולל בעלזא אשדוד. )1050(

הרה"ג דוד קריספין כולל אהבת שלום, תל ציון 1024(
הרה"ג יהודה מ. )מושקוביץ כולל אלכסנדר מו"ע מו"ע. )1017(
הרה"ג נחמן  פלברבאום, כולל אהבת תורה בית שמש 1004(

הרה"ג שמעון דומב ב"ב 1002(
הרה"ג חיים סלמון כולל קנין יוסף בית שמש 953(
הרה"ג מרדכ פולק, כולל עטרת שלמה מו"ע. )952(
הרה"ג חיים שווארץ, כולל צאנז חיפה חיפה. )949(
הרה"ג בצלאל  אינגבר, כולל חזון איש ב"ב 939(

התלמיד משה הופמן ת"ת עטרת שלמה מ.עילית מו"ע. )919(
הרה"ג אליהו  לרנר כולל פוניבז' ב"ב 919(

הרה"ג חיים נחמן לוין כולל מקור הנחל ביתר ביתר עילית. )918(
הרה"ג ישראל בן ציון לוונטל, מלמד בת"ת מו"ע. )916(

הרה"ג אביעד  ירחי, כולל אביעזרי מו"ע. )906(
הרה"ג יהודה  לידר, כולל סלונים בית אברהם ירושלים. )895(

הרה"ג דב שוורץ, כולל סלבודקא, ב"ב. )881(
הרה"ג אביגדור ברגר, כולל ישיבת אליהו, ב"ב. )864(

הרה"ג אפרים גולדשמידט, כולל שוורץ, י-ם. )855(
הרה"ג יעקב אייסן,   855(

הרה"ג אריה זאב מילבסקי, כולל קצות החושן, מו"ע. )834(
הרה"ג דוד הלר, כולל בית יצחק, נתיבות. )821(

הרה"ג יעקב זיסמן, כולל מדרש אליהו, אלעד. )815(
הרה"ג גבריאל ברהום, ר"מ ת"ת עטרת שלמה, מו"ע. )807(
הרה"ג בן ציון ויסנשטרן, כולל עטרת שלמה, מו"ע. )800(

הרה"ג צבי שטרן,  אלעד. )799(
הרה"ג פנחס רוזנפלד, כולל עטרת שלמה, מו"ע. )798(

התלמיד אהרון זאב פלנר, ת"ת באיאן, ביתר עילית. )793(
הרה"ג יוסף כץ, ר"מ ת"ת ויז'ניץ , אשדוד. )785(

הרה"ג רפאל משה שטרן, כולל פוניבז', ב"ב. )778(
הרה"ג משה נחמן מנדל, כולל שיח יצחק, מו"ע. )778(

הרה"ג מאיר בוסקילה, כולל יששכר באוהליך, ב"ב. )776(
הרה"ג מנחם ברוקס, כולל תורה אור, ירושלים. )772(

הרה"ג יצחק שמואל למברגר, כולל מעייני ישראל, ירושלים. )766(
הרה"ג עקיבא נבנצאל,  ב"ב. )761(

הרה"ג יהודה ויינר, כולל ש"ס אידען, ירושלים. )760(
הרה"ג בכור יצחקוב, כולל רצופות, מו"ע. )746(

הרה"ג יהושע ב. )יודייקין, כולל שערי לימוד, מו"ע. )737(
הרה"ג מאיר בורובסקי, כולל ישיבת רבינו חיים עוזר, ב"ב. )701(

הרה"ג צבי שפיר, בימ"ד עטרת ישראל ב"ב. )691(
הרה"ג צבי פרידמן, כולל עטרת שלמה, מו"ע. )685(
הרה"ג ירוחם לנדה, כולל נפש החיים, ב"ב. )684(

התלמיד נחום דויטש, ת"ת חנוך לנער, אלעד. )679(
הרה"ג שלמה אומן, כולל זכרון קלם, מו"ע. )670(
הרה"ג שמואל כץ, כולל תורה אור, ירושלים. )654(

הרה"ג חיים ברנשטיין, כולל מדרש אליהו, אלעד. )651(
הרה"ג אברהם אדלר, כולל הגר"א, בי"ש. )640(
הרה"ג צבי קרמר, כולל שערי ציון, מו"ע. )635(

הרה"ג נתן ח. )קונצקי, ר"מ ישיבת זכר יצחק, מו"ע. )634(
הבה"ח יצחק ה. )מובשוביץ, ישיבת ברכת שמואל, בי"ש. )633(

הרה"ג משה יהודה אייזנבך, כולל אוצר דעת, מו"ע. )631(

הרה"ג משה זומר, כולל עטרת שלמה, מו"ע. )631(
הרה"ג שמעון סירוטה, כולל שערי לימוד, מו"ע. )620(

הרה"ג שמעון דויטש, כולל ברסלב, ב"ב. )618(
הרה"ג מנחם גולדברג, כולל יששכר באהליך, ב"ב. )615(
הרה"ג שמואל פרידמן, כולל קרן אורה, כרמיאל. )614(
הרה"ג יעקב רובינשטיין, כולל בית אליהו, מו"ע. )611(
הרה"ג חיים טורש, כולל שיח יצחק, בית שמש. )609(

הרה"ג חיים מאיר זיידה,  י-ם. )600(
הרה"ג דוב  זונאבנד, כולל אמשינוב, ביתר עילית. )595(
הרה"ג יצחק ברנד, כולל קרלין סטולין מו"ע, מו"ע. )590(
התלמיד שלום קסטנבוים, ת"ת עטרת שלמה, מו"ע. )588(

הבה"ח שמואל שוורץ, ישיבת סאסוב, ירושלים. )585(
הרה"ג משה טאוסקי, כולל באר העולם, חיפה. )580(

הרה"ג אברהם טוביה זוהר, כולל חושן משפט גור, ב"ב. )578(
הרה"ג יוסף מילר, כולל יוצאי סלבודקא, ב"ב. )576(
הרה"ג דוד דוויק, כולל אהבת שלום, ירושלים. )572(

הרה"ג שלום פרדימן  י-ם. )570(
הרה"ג מנחם גינצברג, כולל בית דוד, ב"ב. )568(

הבה"ח משה חדש, ישיבת אור אלחנן הגדולה, ירושלים. )555(
הרה"ג נתן מישור, ישיבת קרית מלאכי, אופקים. )554(
הבה"ח מאיר לוי, ישיבת תורה מציון, ירושלים. )543(

הרה"ג זאב קרביץ, כולל ברסלב, ב"ב. )543(
הרה"ג יצחק ויסמן, כולל שער השמים, מו"ע. )537(

הרה"ג יוסף מאיר כהן, ר"מ ישיבת כוכב מיעקב, ירושלים. )535(
הרה"ג בצלאל גרין, כולל אור לשרים, בית שמש. )533(

הרה"ג יצחק אייזנבך, ישיבת הר"ן, ירושלים. )532(
הרה"ג יעקב בן שמעון, כולל זכרון חמד, ירושלים. )521(
הרה"ג אברהם חיים הרשקוביץ, כולל צאנז, נתניה. )515(

הרה"ג אליהו  פופוביץ, כולל בית אבא, מו"ע. )514(
הבה"ח יונה לנדא, ישיבת אוהל יוסף, מו"ע. )511(

הרה"ג אברהם דוד שכטר, כולל אורחות תורה, מו"ע. )510(
הרה"ג מאיר ברנס, כולל פוניבז', בני ברק. )504

130 מתמידי ישיבה על קברו
אשר ענו נכונה לפחות 500 פעמים על השאלות במסלולי יומא, והוזמנו 

למעמד הסיום וקבלת שי מיוחד בבית רשכבה"ג מרן שה"ת שליט"א:

 מבצע מיוחד לימי חודש אב בין הזמנים 
בין כל הלומדים שיענו נכונה על מסלול אחד לפחות, יום יום ברציפות מידי יום החל 

מר"ח באב ועד ל' אב, תתקיים הגרלה מיוחדת על:   

בֹוד ַלּתֹוָרה נּו ּכָ "מגילה נקראת"ּתְ

- ב-28 מסלולים -
"יומא-דף היומי"

בכל יום יתקיימו 2 הגרלות ע"ס 300 ₪ כ"א
בין כל העונים על מסלול אחד לפחות מתוך 28 מסלולי מסכת יומא. 

העונים נכונה על שתי מסלולים- יכנסו פעמיים להגרלה, העונים נכונה 3 יכנסו 3 פעמים וכן הלאה.

בין כל העונים נכונה 700 פעמים  על מסלולי  
לימוד מסכת יומא )ממוצע של 8 ליום(

 תתקיים הגרלה על  
אוצר החכמה

 )העונים נכונה על 1400 יכנסו פעמיים, העונים נכונה 2100 פעמים- 
יכנסו 3 פעמים, וכן הלאה(.

בין כל העונים נכונה 400 פעמים לפחות על מסלולי 
הלימוד במסכת יומא )ממוצע של כ-5 ליום(, 

תתקיים הגרלה על 
סט מחזורים

  עם הקדשה אישית מרשכבה"ג מרן רבנו שה"ת 
הגר"ח קניבסקי שליט"א, מתנתו למתמידי ישיבה על קברו.

)העונים נכונה 800 פעמים, יכנסו פעמיים להגרלה, וכן הלאה(.

דקדוקי  2 1 גמרא רש"י 

3 תוספות  רש"י 
תוספות ישנים 4

27 מקביל לדף היומי בבלי5 הלכה ליום

28  מנחת חינוך

גפ"ת

תוספתא

רמב"ם הל' 
עבודת יוהכ"פ

ירושלמי

 עניני 
יום הכיפורים

משניות 
יומא

ראשונים
אחרונים 11 מאירי 10  ריטב"א 

12 תוספות הרא"ש 

13 תוספות רבינו אליקים

14  משנת הדף )עם רע"ב(

15 פירוש המשניות    

       להרמב"ם 
16 תוספות יום טוב

17 מלאכת שלמה 

18 תפארת ישראל

20 שיח יצחק  19 מהרש"א 

 23 22 שפת אמת  21 גבורת ארי 

25חזון איש  24 רש"ש   רעק"א 
26 הערות הגריש"א

לחם משנה 7 רמב"ם וכסף משנה  6

9 מים חיים מהר"י קורקוס  8

 מחר - יום שלישי א' אייר, 
נפתחים בישיבה על קברו מסלולי

 מי שיענה על 10 מסלולים ליום )מתוך כל מסלולי ישיבה על קברו בכללות( לפחות,
 כל יום מ-29 ימי חודש אייר- 

יכנס להגרלה על  ₪3,000 במזומן!
מי שיענה 20 כל יום יכנס פעמיים- וכן הלאה...

 )מסלולי המשניות יחלו 
ביום א' י"ג אייר(

ישיבה על קברו
ישיבה על קברו 

 סדרי לימוד לע"נ מרן 
רשכבה"ג הגראי"ל שטינמן זצ"ל

 03-3080222 

לחודש אייר:מיוחדת הגרלה בנוסף 

מפעלי תורה לע"נ רשכבה"ג מרן רבנו אהרן ישיבה על קברו
יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל בהכוונת מרן 

רשכבה"ג רבנו חיים קניבסקי שליט"א, 
ובנשיאות מרן הגר"ש שטינמן שליט"א ישיבה על קברו 

 סדרי לימוד לע"נ מרן 
רשכבה"ג הגראי"ל שטינמן זצ"ל

 03-3080222 

ביום ו' ערב שבת קודש פרשת מטות מסעי, 

יתקיים סיום מסכת יומא  
שנלמדה על ידי רבבות אלפי ישראל ב-28 מסלולים ב"ישיבה על קברו"- 

בבית רשכבה"ג מרן ראש גולת אריאל ושר התורה 

רבינו חיים קניבסקי שליט"א- 

בהשתתפות נשיא ישיבה על קברו מרן הגר"ש שטיינמן שליט"א,
 ובהשתתפות 130  המתמידים שענו נכונה לפחות 500 מסלולים במסכת יומא במסגרת 

"ישיבה על קברו"

 ₪ 3,000 
במזומן

נסיעה לציון 
 החפץ חיים 

ביומא דהילולא

12

ֹוָרה
ְמַחת ַהּת ׂשִ ְמחּו                ּבְ יׂשּו ְוׂשִ        ׂשִ

ישיבה על קברו 
 סדרי לימוד לע"נ מרן 

רשכבה"ג הגראי"ל שטינמן זצ"ל



 בשילוב מושלם
של שוקולד אמיתי וגלילי וופל קראנצ׳י

חדש מיולו:
מעדן שוקולד חלב ושוקולד 

בלונד בתוספת גלילי וופל

בד
בל

ה 
ש

מח
לה

ה 
ונ

תמ
ה
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המשבר הקואליציוני של בית שמש

דרעי ירד לשטח

מאת: חיים רייך

ראשון  ביום  שיגרה  בלוך  עליזה  העיר  ראש 
מהמפלגות  העיר  מועצת  לחברי  מכתבים 
גולדברג  ושמעון  פרנקל  אברהם   - החרדיות 
מ'דגל  סילברסטין  ישראל  ישראל,  מאגודת 
התורה', משה שטרית, שלום אדרי וצבי ווליצקי 
פיטוריהם  על  להם  מודיעה  היא  בו  מהליכוד 

מהסגנות ומכל סמכויותיהם.
בהודעה שהוציאה זמן קצר לאחר מכן הודיעה 
ראש העיר: "מתוך אחריות לעתיד העיר ותושביה 
אני לא יכולה לאפשר המשך פגיעה בעיר על ידי 
מי שיש להם סמכות ואין להם אחריות. מציאות 
בה סגני ראש העיר וחברי מועצה פוגעים באלפי 
הן  לימוד,  כיתות  מהם  ומונעים  העיר  תלמידי 
בעיר הוותיקה, ברמה ד' ובנווה שמיר, היא חסרת 
אחריות. מציאות בה חברי מועצה לא מאפשרים 
עבודה תקינה לאגפי העירייה לא מקובלת עליי. 
אותי  להוביל  תמשיך  המשותף  הטוב  תפיסת 
קואליציה  חברי  לצד  ולא  אמת  שותפי  עם  אבל 

המתנהלים כאופוזיציה". 
במכתבה לחברי המועצה כתבה עליזה בלוך: 
"העיר בית שמש היא עיר של קהילות המבקשות 
לקיים את הזכות לחיים בכבוד קהילה לצד רעותה. 
שמש  בית  עריית  ראש  לתפקיד  כניסתי  מיום 

העיר  נבחרי  של  השיח  במרכז  להניח  ביקשתי 
את סוגיית הטוב המשותף והאחריות המשותפת 
לעתידה של העיר. מתוך ראייה משותפת ותפיסת 
בידיך  הפקדתי  שמש  בית  העיר  של  העתיד 
סמכויות שונות. תכלית הפקדת הסמכויות הייתה 
בתחומים  שמש  בית  העיר  ופיתוח  חיזוק  לשם 
לנהוג  בחרת  נסיבות,  במספר  שונים. באחרונה, 
באופן הפוגע פגיעה אנושה ביעדים אלו, פגיעה 
שיש בה כדי לפגוע בהתפתחות העיר בית שמש. 
לאור כל האמור לעיל נפגע אמוני ומתוך אחריות 
לעתידה של העיר בית שמש, ובהתאם לסעיף 17 
לחוק הרשויות המקומיות – אני מבקשת להודיע 
48 שעות משליחת מכתב  כי בעוד  כי החלטתי, 

זה, יבוטלו כלל הסמכויות שהאצלתי לך".
זו  "החלטה  רה"ע:  כותבת  מכתבה  בסיום 
של  לעתידה  אחריות  ומתוך  כבד  בלב  קיבלתי 
בדרך  לראות  ממשיכה  אני  שמש.  בית  העיר 
כתפיסת  המשותף  הטוב  ורעיון  השותפות 
עולמי בניהול העיר. דלתי פתוחה ואזני קשובה 

למבקשים ליטול בה חלק מתוך כוונת אמת".
נעמדו  בלוך  ע"י  שפוטרו  העיר  מועצת  חברי 
בחזית משותפת נגד ראש העיר. בלוך מאשימה 
בישיבת  החלטות  נגד  שהצביעו  השישה  את 
ואילו  שעבר,  רביעי  ביום  שהתקיימה  המועצה 
הם טוענים כי ראש העיר חזרה בה מהסיכומים 
הקואליציוניים  בהסכמים  עומדת  אינה  והיא 

שנחתמו ביניהם לפני שנתיים וחצי בעת הרכבת 
מועצת העיר.

בהודעה משותפת לסיעות של חברי המועצה 
הדרך  "מתחילת  נכתב:  מהקואליציה  שפוטרו 
ראש העיר בחרה לנהוג בשיטת 'הפרד ומשול', 
ולהתנהל  לציבור  התחייבויותיה  את  להפר 
דיקטטורה.   נראית  כך  מקצועית.  לא  בצורה 
ראש  הקודמת,  במליאה  התקציב  העברת  לאחר 
אי  הסיעות.  עם  סיכומיה  את  להפר  העיר בחרה 
עמידה בסיכומים היוותה החמרה נוספת ביחסים 

מדורדרים בלאו הכי".
בסיום מכתבם כותבים חברי המועצה שפוטרו: 
"נחסוך את זמנה היקר של ראש העיר ונמליץ לה 
בחום לא לנסות ולפנות אלינו בנפרד. כולנו ניגש 
תמו.  וההפחדה  ההפרדה  ימי  יחד,  ונחליט  יחד 
לא ננהל שיח באופן נפרד, אלא כל הסיעות יחד 

בהחלטה משותפת".
חברי המועצה קראו לראש העיר, עליזה בלוך 
לשוב ולעבוד ביחד: "אנו קוראים לך ראש העיר, 
אותם  המגזרים,  מכלל  המשותף  לטוב  להצטרף 
ומאתגרת  מורכבת  אמנם  עירנו  מייצגים.  אנו 
אבל עם הקשבה ועבודה משותפת אנו מאמינים 
להצטרף  לך  מציעים  אנו  יחד.  לעבוד  שאפשר 
ולא  נכונה  לא  התנהלות  עם  ולהפסיק  אלינו 
לטפל  שיש  נושאים  הרבה  יש  פרודוקטיבית. 

בהם, וחבל שאת מונעת זאת מתושבי העיר".

מנגד, המשנה לראש העיר ומחזיק תיק חינוך 
ישעיהו ארנרייך התייחס למשבר העירוני אמר: 
"איני חלק משבירת הכלים מול ראש העיר. אין 
מהקואליציה.  לפרישה  משותפת  החלטה  כל 
הקרובה.  שנה"ל  פתיחת  את  מסכן  המשבר 
פתרונות  ומציאת  להידברות  לצדדים  קורא  אני 

נאותים".
שהגיע  דרעי  אריה  ח"כ  ש"ס  יו"ר  כך,  בתוך 
תחילה  קבע  שמש,  בבית  לביקור  ראשון  ביום 
מראש  שתוכננה  פגישה  העיר,  ראש  עם  פגישה 
ובעקבות מכתבי הפיטורין שהוציאה ראש העיר, 
ביטל דרעי את הפגישה. כמה שעות לאחר מכן, 
התקיימה בסופו של דבר פגישה בין דרעי לבלוך 
בביתו של חבר מועצת העיר מטעם ש"ס איציק 

אלמליח.
משה  ח"כ  לשעבר,  שמש  בית  עיריית  ראש 
בית  בעיר  למשבר  הוא  אף  התייחס  אבוטבול 
חי':  ב'קול  קאהן  לבצלאל  בראיון  ואמר  שמש 
"זה לא מוסיף כבוד לאף אחד מהצדדים והיינו 
אופן  בכל  קורה.  היה  לא  שזה  שמחים  מאוד 
מקום  להיות  אמור  לא  וזה  לנהל  צריך  עירייה 

להתנצחויות".
ראש העיר הודיעה כי בכוונתה לכונן קואליציה 
יחסי הכוחות  כי לפי  חדשה במועצת העיר, אם 
כעת, ראש העיר תתקשה להקים קואליציה שבה 

יהיה לה רוב במועצת העיר. 

אברהם פרנקל ושמעון גולדברג מאגודת ישראל, ישראל סילברסטין מ'דגל התורה', משה שטרית, שלום אדרי וצבי ווליצקי מהליכוד פוטרו ע"י רה"ע עליזה בלוך במכתב ששלחה להם בו היא מפטרת 
אותם מתפקידם כסגנים ומכל סמכויותיהם • מנגד, המשנה לרה"ע ישעיהו ארנרייך הצהיר: "איני חלק משבירת הכלים מול ראש העיר" • בלוך מתכוונת לכונן קואליציה חדשה במועצת העיר

סיור ראשון של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי במסגרת 'יורדים לשטח' - בעיר בית שמש • דרעי: "בחרתי בעיר המתפתחת ביותר בארץ. התשובה הטובה ביותר לממשלת השנאה 
היא הוספת עוד תלמודי תורה ומוסדות קירוב"

מאת: אלי כהן

"כשרואים את הממשלה הרעה שקמה, שכל 
המסורה  דרך  היהדות  את  להחריב  היא  כוונתה 
הרפורמים,  כמו  הרסניים  גורמים  ולהכניס  לנו 
בהרחבת  בשטח,  להיות  צריכה  שלנו  התשובה 
ומוסדות  תורה  תלמודי  בניית  ע"י  הקדושה 
אריה  ח"כ  ש"ס  תנועת  יו"ר  אמר  כך  קירוב״, 
התנועה  בכירי  עם  שקיים  מיוחד  בביקור  דרעי 

בעיר בית שמש. 
לשעבר  שמש  בית  ראה"ע  התלוו  לביקור 
חיים  ח"כ  ש"ס  מנכ"ל  אבוטבול,  משה  ח"כ 
עמר,  אבנר  הרב  יוסף'  'בני  רשת  מנכ"ל  ביטון, 
מנכ"ל אל המעיין משה אילוז וצוות לשכת יו"ר 
סיעת  נציגי  קיבלו  המשלחת  פני  את  התנועה. 
ש"ס במועצת העיר, המשנה לרה"ע הרב יצחק 
חדד  יגאל  והרב  רמתי  ישראל  הרב  אלמליח, 

ועוד. 

של  רבות  עשרות  השתתפו  הסיור  במהלך 
בעיר,  קהילות  ורבני  וכוללים  ישיבות  ראשי 
רב  זעפרני  שלמה  רבי  הגדול  הגאון  בראשם 
קהילות חניכי הישיבות, הגאון רבי אלחנן פרץ 
יצחק  רבי  והגאון  התורה,  משכן  קהילת  רב 

כן,  כמו  רפאל.  משכן  קהילת  רב  שרהבני, 
השתתפו עשרות גבאים ופעילים מרכזיים בעיר. 
במסגרת  דרעי  הרב  של  ראשון  בסיור  מדובר 
היו"ר  יבחן  במהלכו  לשטח,  יורדים  פרויקט 
והדברים  והקהילות  המוסדות  צרכי  את  מקרוב 

הדורשים טיפול.  
דליה'  'מורשת  בסמינר  בסיור  נפתח  הסיור 
בניהולו של הרב אמיר קריספל, שם עמד דרעי 
על ההתפתחות הענפה של הסמינר. לאחר מכן 
מוסדות  מנהלי  של  שורה  עם  ש"ס  יו"ר  נפגש 
חינוך בעיר בית שמש שהעלו בפניו את התנופה 

הקיימת ואת הצרכים הרבים כעיר מתפתחת. 
משם פנה דרעי לסיור ומפגש פעילים בשכונת 
דוד  עטרת  הכנסת  בבית  ג׳,  שמש  בית  רמת 
הקהילות בשכונה  רבני  עם  נפגש  יותר  ומאוחר 

בה נטלו חלק עשרות ראשי ישיבות ומוסדות. 
ח"כ דרעי סיכם את הסיור ואמר: "לא במקרה 
כי  שמש,  בית  בעיר  הראשון  הסיור  את  פתחנו 
היא העיר מס׳ 1 בהתפתחות שלה. הציבור כאן 
התקופה  לאחר  וגם  מרשים,  בקצב  ב״ה  גדל 
שהניח  העיר  כראש  אבוטבול  הרב  של  הטובה 
את היסודות והתשתיות לכל הצרכים, עדיין צריך 
לדאוג להמשך הדרישות שרק הולכות ועולות". 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: ינון פלח

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, 

אורטל ימינך, מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

דרמה במועצת העיר בית שמש: ראש העיר פיטרה 6 חברי מועצה

 דרעי בסיור בעיר בית שמש )צילומים: יעקב כהן(



ללא תוספת מתיקות ו/או פרי
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 הקואליציה הפסידה – 
הממשלה לא נפלה

מאת: חיים רייך

שני  שבין  הלילה  היה  ודרמטי  ארוך  לילה 
איחוד  למנוע  שנועד  האזרחות  חוק  לשלישי. 
ערבים  משפחו  עם  פלסטיניות  משפחות 
כאשר  שנים,  במשך  להצבעה.  עלה  ישראלים, 
החוק הוארך מידי חצי שנה, הליכוד תמוך יחד 
עם כל סיעות מחנה הימין, ומפלגות השמאל – 
מרצ והעבודה יחד עם הסיעות הערביות התנגדו 

באופן קבוע.
השמאל  מפלגות  התהפכו.  היוצרות  הפעם 
ואילו  בחוק,  תמכו  ומרצ  העבודה  כדוגמת 
הדתית  והציונות  התורה  יהדות  ש"ס  הליכוד, 
נמנעו,  מתוכה  ששניים  רע"ם,  אפילו  התנגדו. 
לאחר  זאת  החוק,  בהעברת  לסייע  הצליחו  לא 
לפשרות  איתם  הגיעה  שקד  איילת  שהשרה 

מרחיקות לכת.
לפני  שדקות  לאחר  התרחשה  הדרמה 
ההצבעה, לאחר שהבינו כי הם מתקשים להשיג 
רוב, הקואליציה הודיעה כי ההצבעה על החוק 
תהיה הצבעת אמון בממשלה. בתגובה, הודיעו 
על  ההצבעה  את  הופכים  הם  כי  באופוזיציה 

הצעת החוק להצעת אי-אמון בממשלה.
והצעת  בתיקו  הסתיימה  שההצבעה  למרות 
שכן  הממשלה  הופלה  לא  עברה,  לא  החוק 
מועמד  על  שיצביעו  כנסת  חברי   61 דרושים 
באופוזיציה  כאשר   – הממשלה  לראשות  חדש 
כמועמד  דרעי  אריה  ש”ס  יו”ר  את  הציעו 

לראשות הממשלה.
עבאס,  מנסור  בהם  רע"מ,  מחברי  שניים 
הצביע  שיקלי  עמיחי  ח"כ  החוק.  בעד  הצביעו 
סוערות מצד ספסלי  כפיים  וזכה למחיאות  נגד 
שרת  ישראל".  "גיבור  ולקריאות  האופוזיציה 
ואמרה  מזעם  רתחה  שקד  איילת  המשפטים 
ואף    – השתגע"  "שקלי  האוזר:  צבי  לח"כ 

הציעה לנפתלי בנט: "תכריז עליו כפורש!".
ועד  חברי הכנסת של האופוזיציה, מהליכוד 
הרשימה המשותפת, חגגו את הניצחון בהצבעה. 
בליכוד הגיבו לאחר פרסום התוצאות: "עסקה 
מושחתת שנתפרה בחשכת הלילה בין בנט לפיד 
ושקד לבין רע"ם ומרצ התרסקה הודות למאבק 
נחוש שניהלה האופוזיציה בראשות נתניהו. בנט 
ולפיד רצו לקנות שני קולות של רע"מ תמורת 
הכנסת אלפי אנשים שהיו מעמידים בסכנה את 

זהותה וביטחונה של מדינת ישראל".
לאחר  אמרה  שקד  איילת  הפנים  שרת 
של  הצהלות  את  ראה  שלא  "מי  ההצבעה: 
כסיף  עופר  עם  הדתית  והציונות  הליכוד  חברי 
מימיו.  כזה  טרוף  ראה  לא  שחאדה,  אבו  וסמי 
ביחד הם הפילו את חוק האזרחות, חוק חשוב 
לביטחון המדינה ולאופייה. ניצחון גדול לפוסט 

ציונות".

יממה סוערת
קודם להצבעה על החוק, קדמה יממה סוערת 
האופוזיציה   בין  קשות  אמירות  הוטחו  בה 
הארכת  על  הכנסת  במליאת  הדיון  וקואליציה: 
ולאחר  לחצות  סמוך  החל  האזרחות  חוק 
של  הכנסת  חברי  מול  פשרה  השיגו  שבימינה 
הפנים  שרת  הציגה   – מרע"ם  חלק  ומול  מרצ 
איילת שקד את ההצעה החדשה להארכת תוקף 
ינואר  עד  לשנה,  במקום  שנה  לחצי   – החוק  

.2022
לפי הסיכום מלבד הארכת החוק בחצי שנה 

במקום שנה, תוענק תושבות ל-1,600 פלסטינים 
ששוהים בישראל, ותוקם ועדה בראשות מזכיר 
הומניטריים.  פתרונות  שתבדוק  הממשלה 
הממשלה אישרה במשאל טלפוני את תיקון חוק 
בחצי  שיוארך  כך  לישראל  והכניסה  האזרחות 

שנה.
מדובר  כי  וטענו  מחו  באופוזיציה  זאת,  עם 
במחטף, שכן לטענתם, עם שינוי הצו יש להציגו 

חודשיים לפני ההצבעה.
דרשו  ובאופוזיציה  מהומה  התפתחה  בכנסת 
של  המשפטית  היועצת  של  דעתה  חוות  את 
לוי,  מיקי  ח"כ  הכנסת  יו"ר  לבקשת  הכנסת. 
והצהירה  לדוכן  שבה  שקד  איילת  הפנים  שרת 
הקואליציה  סיעות  עם  שהשיגה  ההסכמים  על 
אין  כי  אמרה,  שקד  השרה  ציוניות.  האנטי 
שום הסכם כתוב, אולם ישנן הבנות בין סיעות 

הקואליציה.
בעלי  אנשים   9,000 ישנם  בישראל  לדבריה, 
היא  תושבות.  שקיבלו  ו-3,500  שהייה,  אשרת 
נתן  דרעי  אריה  לשעבר  הפנים  “שר  כי  טענה 
וגם   – קבע  תושבות  אשרת  אנשים  ל-1,600 
שיבחנו  דומה,  אשרות  סכום  נאשר  אנחנו 
בוועדה הומניטרית. היא ציינה כי לאותם בעלי 
הוועדה  וכי  הומניטריות,  בעיות  יש  אשרות, 
מקרים  ב-1,600  ותדון  תתכנס  ההומניטרית 

הומניטריים.
ואמר  לדוכן  לעלות  ביקש  דרעי  אריה  ח”כ 
כי מכיוון “ששרת הפנים התבססה על החלטה 
מעתירות  שכתוצאה  לומר  מבקש  אני  שלי, 
שהוגשו לבית המשפט, משרד המשפטים הודיע 
ההחלטה  על  בבג"צ  להגן  יוכל  לא  שהוא  לי 
ללא שיינתנו הקלות. על כן, הצגת הדברים כפי 
שנאמרו על ידי שרת הפנים – אינם אמת". דרעי 
הוסיף ואמר כי ההסכמים מנוגדים לחוות הדעת 

של גורמי הביטחון.
אמר  נתניהו  בנימין  ח"כ  האופוזיציה  יו"ר 
קודם לכן במליאת הכנסת: "בנט ושקד אומרים 
שהיא  ממשלה  ציונית',  'ממשלה  הקימו  שהם 
'10 מעלות ימינה' יותר מממשלות אחרות – אבל 
הם לא מסוגלים להעביר החלטה פשוטה כל כך, 
כי הם תלויים בגורמים אנטי-ציוניים שמתנגדים 
לישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הם פונים 
הזאת  הדייסה  את  בישלו  שהם  אחרי  אלינו 
הדייסה  את  לאכול  לנו  'תעזרו  לנו:  ואומרים 
שבישלנו בעצמנו'. הם אומרים – 'גלו אחריות'. 
איפה האחריות שלכם כשהקמתם ממשלה כזו? 
ישראל  בתולדות  שלראשונה  ממשלה  הקמתם 

תלויה בגורמים אנטי-ציוניים".
נתניהו תקף: "בן גוריון לא עשה את זה, משה 
זה, יצחק רבין לא עשה את  שרת לא עשה את 
זה, אהוד אולמרט לא עשה את זה – אבל אתם 
עשיתם את זה". לדבריו, "הדבר האחראי והנכון 
לעשות הוא להעביר את חוק יסוד ההגירה עוד 
היום בקריאה טרומית, לדחות את הוראת השעה 
הדבר  זה  לבעיה.  פתרון  ונביא  בחודשיים, 

האחראי לעשות".
בצלאל  ח"כ  הדתית  הציונות  מפלגת  יו"ר 
סמוטריץ' תקף בחריפות את שרת הפנים: "איך 
לא רעדה לך היד כשחתמת על ההסכם שלפני 
שבוע אמרת שהוא מסוכן לביטחון. ממועמדת 
הפכת  שנים  כמה  לפני  הממשלה  לראשות 
את  שקד.  איילת  של  השיבה  זכות  לסמרטוט. 
המשותפת?  הרשימה  של  בל"ד?  של  הדוברת 
של  עודף  סרח  את  לך,  תתביישי  רע"מ?  של 

בנט".

חוק איחוד משפחות שבימים כתיקונם היה אמור 
לעבור ברוב סוחף, נקלע למאבקים בתוך הקואליציה 

ובתוך האופוזיציה • בסיומו של לילה ארוך רצוף 
נואמים, ויכוחים וחיזורים אחרי חברי הכנסת 

המתנדנדים, הצעת החוק נפלה לאחר שבסיום 
ההצבעה נרשם תיקו 59:59 • רה"מ נפתלי בנט מיהר 

להאשים את הליכוד וסיעות האופוזיציה שפגעו 
בביטחון המדינה, נתניהו מיהר להשיב: "הם פונים 

נתניהו תוקף את הממשלה )צילום: דוברות הכנסת(אלינו אחרי שהם בישלו את הדייסה הזאת"

אין אדם נכנס למקום סכנה!
בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל!

בעת השהייה בחופים, שימרו על כללי הבטיחות:
מתרחצים רק בחוף מוכרז עם מציל | נשמעים להוראות המציל | מתרחצים רק 
בשעות הרחצה המותרות על-פי הנחיות הרשות המקומית | שמים לב לצבע הדגל

משרד הפנים

שומרים על החיים! לפרטים נוספים ולרשימת החופים המוכרזים, היכנסו לאתר משרד הפנים

 כשאין בחוף 
מציל שרואה אתכם 

נכנסים למים,
אין גם מציל שיעזור 

לכם לצאת בעת סכנה!

 ⋅ 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...



עקב העליה בתחלואת קורונה בקרב ילדים ונוער, 
משרד הבריאות קורא לצעירים 
בגילאי 12 ומעלה לבוא ולהתחסן

אמא, את כבר יודעת שהחיסון יעיל ובטוח. 
הוא הגן עלייך ויגן גם על ילדייך!

פרופ' צחי גרוסמן, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים:
"החיסון נגד נגיף קורונה הורחב לבני  12–16 לאחר בדיקות 
מחמירות שבחנו את יעילות החיסון ואת בטיחותו בקבוצת 
ונערות.  נערים  מליון   2.5 כה  עד  חוסנו  בארה"ב  זו.  גיל 

החיסון יעיל נגד נגיף קורונה.

איש שאפשרו את החזרה לשגרה.  מליון  כ-5.5  כה  בישראל התחסנו עד 
להתפרץ  עלולה  המגפה  צעירים,  בקרב  קורונה  בתחלואת  העלייה  עקב 
שוב. החיסון הוא הדרך להיות מוגנים מפני זנים מסוכנים של קורונה, להימנע 
מבידוד, ולהפחית את ההדבקה בישראל. החיסון הוא הדרך להגן על בריאות 

בני הנוער ולשמור על השגרה".

מתחסנים
ושומרים
קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי  03-509-7000על שגרה בטוחה. 

יש לכם עוד שאלות? הסתמכו רק על מידע מוסמך ומהימן והיוועצו ברופא המטפל!
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98 סיבות להתרגש
מאת: יחיאל חן

 
98 בוצעה בהצלחה ביחידת  החלפת מסתם לבבי בצנתור לבת 
הצנתורים של שערי צדק. ג. תושבת ירושלים בת 98, אישה צלולה 
ועצמאית, אושפזה במחלקה הפנימית, בשל אי ספיקת לב שגרמה 
להצטברות מים בריאות וכתוצאה מכך לדלקת ריאות וקוצר נשימה.

ניסיון  דני דביר, בעל  מנהל מערך הצנתורים בשערי-צדק, ד"ר 
עשיר רב שנים ומוניטין בינלאומי בטיפול צנתורי במקרים מורכבים 
שהציג  בירור  וערך  לתמונה  נכנס  המבוגר,  בגיל  צנתורי  ובטיפול 

כשל חריף באחד ממסתמי לבה של ג.
פרופ'  בראשות  הלב המשולב,  למרכז  דחוף  באופן  הועברה  ג. 
מדויקת  בצנתור  מסתם  החלפת  לה  בוצעה  גליקסון, שם  מיכאל 
חשה  כבר  בלבד,  שעות  מספר  בחלוף  בלבד,  מקומית  בהרדמה 
שוחררה  נוספת  יממה  כחלוף  והתאוששה.  משמעותית  הטבה 

לביתה בריאה ושלמה לשמחתה ולשמחת כל בני משפחתה.
ג. כתבה מכתב נרגש לצוות הרפואי בו היא מגוללת את סיפור 
במשטר  מלחמה  סטלין,  מאורעות  כולל  שלה,  האישי  ההישרדות 
הנאצי, וסיפור עלייתה ארצה באוניית מעפילים שכמעט והוטבעה 
נינים  נכדים,  ילדים,  של  דורות  לגדל  זכתה  ג.  האנגלים...  ידי  על 
ובני נינים. היא מאושרת כי ד"ר דביר משערי-צדק היה שליח טוב 

להציל אותה פעם נוספת בגילה המופלג.
מסתפקת  לא  בירושלים,  הר-נוף  שכונת  תושבת  המטופלת, 
שולחת  האשפוז  ובתום  לרופא  שמסרה  המיוחד  התודה  במכתב 

בכל ערב שבת ברכה אישית מיוחדת לרופא שהציל את חייה. בני 
משפחתה מספרים השבוע כי ג. מתפקדת באופן מיטבי, ומודים על 

כך שהיא "קיבלה את החיים שלה במתנה מחדש".
ויותר פעולות שבעבר היו מתבצעות רק   ד"ר דני דביר: "יותר 
טיפול  שמאפשר  מה  בצנתור  כיום  מבוצעות  פתוח  לב  בניתוח 
בגילאים  צנתורי  טיפול  מאוד.  מופלגים  בגילאים  גם  מוצלח 
הפעולה  את  לבצע  מנת  על  רב  ניסיון  מחייב  למאה  המתקרבים 
בזריזות וללא סיבוכים. יותר ויותר פעולות שבעבר היו מתבצעות 
פולשני  לא  טיפול  שמאפשר  מה  בצנתור  כיום  מבוצעות  בניתוח 
גם בגילאים מופלגים מאוד. אנו שמחים לטפל בחולים המבוגרים 

ולהאריך ולשפר ככל שניתן את איכות חייהם".
במדינת  המוביל  המרכז  הוא  בשערי-צדק  הצנתורים  מערך 
ישראל בתחום צנתורי המסתמים. מטופלים שם מדי חודש עשרות 
רבות של חולים עם בעיות במסתמי הלב. טיפולים דומים בוצעו 
עם  תמיד  וכמעט   100 גיל  את  שחצו  נבחרים  במטופלים  גם  שם 

תוצאות טובות.
בתוך כך, לפני מספר ימים פעולה מתקדמת וייחודית של השתלת 
מסתם בצנתור, בביצועו של דר דני דביר בשערי-צדק, שודרה לכנס 
הגדול  המסתמים  בכנס  מדובר  הרחוק.  במזרח  גדול  בינלאומי 
המתקיים בכל שנה בסין בהשתתפות רופאים מכל העולם. מרכזים 
רבים בעולם לומדים מהניסיון של הצוות בבית החולים שערי-צדק.

לאחר ששרדה את מאורעות סטלין, נלחמה נגד הנאצים, עלתה לארץ באוניית מעפילים שכמעט הוטבעה, רופאי מרכז הלב 
המשולב ע"ש יסלזון ב'שערי צדק' העניקו לבת ה-98 את חייה בחזרה בצנתור לבבי מציל חיים  ד"ר דני דביר: "יותר ויותר פעולות 

שבעבר היו מתבצעות בניתוח לב פתוח מבוצעות כיום בצנתור מה שמאפשר טיפול מוצלח גם בגילאים מופלגים מאוד"

בגיל 98, קיבלה ג' את חייה מחדש בביה"ח שערי צדק

 ד"ר דני דביר בצינתור 

דרוש/ה 
סוכן/ת מכירות

דרישות

קו"ח ניתן לשלוח ל-
פקס:

shlomi@kav-itonut.co.ilמייל:
03-5796645

 ניסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
  אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

 כושר ביטוי מצוין
 עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

 משרה מלאה
 תנאים טובים 

אם יש לך מוסר עבודה גבוה -
מקומך איתנו!



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

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
עובדים לפי ההנחיות של משרד הבריאות

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

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

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

חופשת הפסח
מזמינים עכשיו את 

ונהנים ממבצעים מיוחדים!
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מאת: יוסף טולדינו 

המדינה  נשיא  במעמד  ומכובד  מרגש  בטקס 
בתחילת  קיבלו  ריבלין,  )רובי(  ראובן  היוצא 
השבוע זוכי 'אות הנשיא להתנדבות' לשנת 2021, 
שהוקדש לפועלים למען חיזוק הערבות ההדדית 

משבר  עם  התמודדות  לשם  לאומי  והחוסן 
הקורונה. 

זוכים מכל המגזרים המייצגים את כל  לצד 
גם  בנוכחותו  בלט  הישראלי,  הציבור  חלקי 
רפואה  ויו"ר  מייסד  צ'ישינסקי  ישראל  הרב 
ושמחה. העמותה נבחרה לקבל את אות הנשיא 
ועל  הקורונה  בשנת  פעילותה  על  להתנדבות 
ובני  לחולים  שהעניקה  והתמיכה  העזרה 
את  לקבל  עלו  העמותה  בשם  משפחותיהם. 
מועצת  יו"ר  היילבלום  שמעון  רו"ח  האות 

חבר  שיף  ראובן  ורו"ח  ושמחה  רפואה  ידידי 
נשיאות רפואה ושמחה.

ושמחה'  'רפואה  של  הענפה  המתנדבים  רשת 
כוללת מתנדבים ומתנדבות ללא הבדל דת ולאום 
הפועלים בכל רחבי הארץ. בשנת הקורונה פעלו 
לשימוש  רפואי  מכשור  לספק  בכדי  המתנדבים 
ביתי, לשנע מזון, תרופות ולהסיע חולים, קשישים 
ובשיא ההתמודדות עם  ומבודדים בזמן הסגרים 

נגיף הקורונה.
ראובן  המדינה  נשיא  ידי  על  שמוענק  האות 
)רובי( ריבלין זו השנה ה-47, הוא פרי יוזמתם של 
הלאומית  המועצה  עם  בשיתוף  הנשיאות  מוסד 
רוח  את  ולעודד  לטפח  ומטרתו  להתנדבות 

ההתנדבות ולהביע הוקרה למתנדבים. 

נשיא המדינה ראובן )רובי( ריבלין: "כל שנה 
המגפה  שנת  והשנה  הזה,  בטקס  גאווה  חש  אני 
מיוחדת  גאווה  חג  אני  הקורונה  שנת  והמשבר 
במינה. כששואלים אותי אם יש ביכולתנו ליצור 
חברה מלוכדת שמתקדמת קדימה יחד בכל תחום 
עליכם.  אחרים  בפני  מצביע  ואני  בכם  נזכר  אני 
ומחזקים  חיבורים  יוצרים  גשרים  בונים  אתם 

קשרים ויוצרים את החוסן הלאומי שלנו.
"אות הנשיא מוענק לארגונים ויחידים שפעלו 
לחיזוק הערבות ההדדית במסגרת מגפת הקורונה. 
גם בשנה המורכבת הזאת סייעתם בחלוקת מזון, 
תרופות, בציוד והענקת קשר אישי ואנושי לחולים 
ובני משפחותיהם. אתם המתנדבים מהווים מופת 
של התנדבות ושליחות הרחבתם את ליבי כל כך 

בשבוע האחרון לכהונתי. תודה על מה שעשיתם 
ותמשיכו לעשות למען העם כולו".

יו"ר הועדה המייעצת ל'אות הנשיא להתנדבות' 
טוב  לעשות  "גם  אייזנקוט:  גדי  במיל.  אלוף  רב 
שרשרת  שזרתם  חוליה  אחר  חוליה  מדבק.  זה 
של מעשים טובים למען החלשים בחברה, למען 
שלא  בחרתם  אתם  עליהם  שפר  לא  שמזלם  מי 
למסע  אותם  לצרף  אלא  מאחור  אותם  להשאיר 
הישראלי ולטעת בהם תקווה. עכשיו תפקידכם גם 
לקבל, נבחרתם מתוך היצע גדול של התארגנויות 

נהדרות שפועלות למען החברה". 
הישראלית  המועצה  נשיא  לוי  ברוך  ד"ר 
השדרה  עמוד  היא  "ההתנדבות  להתנדבות: 
הנשיא  באות  הזוכים  הישראלית,  החברה  של 
להתנדבות הם עוד מזיגה יפה של היופי של ארץ 
ישראל. כל אחד מאתנו יכול להסתכל על רבבות 
פעולות  במגוון  בשקט  שפועלים  המתנדבים 

ועושים את החברה להרבה יותר חזקה".
'רפואה  ויו"ר  מייסד  צ'ישנסקי  ישראל  הרב 
שלנו  המתנדבים   2004 שנת  "מאז  ושמחה': 
פועלים שלא על מנת לקבל פרס, מתוך מסירות 
נשיא  של  ההכרה  כולו.  ישראל  לעם  עצומה 
המדינה מר ראובן ריבלין בפעילות החשובה של 
והבעת  עצום  קידוש השם  היא  ושמחה'  'רפואה 
בזמן  המתנדבים  לפעילות  העם  כל  של  תודה 
שייך  מהנשיא,  שקיבלנו  הכבוד  אות  הקורונה. 
רחבי  בכל  שפרוסים  שלנו  המתנדבים  לרשת 
הארץ וזמינים 24 שעות ביממה לכל פניה לסיוע 

לחולה במצוקה".

רגע לפני שהוא מסיים את תפקידו העניק הנשיא ריבלין את אות הנשיא להתנדבות לשנת 2021. בין המקבלים גם עמותת 'רפואה ושמחה' על פעילותה בשנת הקורונה • הרב ישראל 
צ'ישינסקי יו"ר ומייסד 'רפואה ושמחה': קידוש השם עצום ותעודת כבוד ששייכת לכל אחד מהמתנדבים"

הנשיא ריבלין למקבלי אות הנשיא להתנדבות: 

 בטקס קבלת אות הנשיא בבית הנשיא 

"הרחבתם את ליבי בשבוע האחרון לכהונתי"

תגלית היסטורית: במהלך שיפוץ בית עלמין 
נמצא חדר הטהרה העתיק של רשקוב

מאת: יוסף טולידנו 

העיירה  של  היהודי  העלמין  בית 
מ80  למעלה  והופקר  שהוזנח  רשקוב 
שנה, עובר בימים אלה פרוייקט שימור 
רשקוב  העיירה  היקף.  רחב  ושיפוץ 
שבטרנסניסטריה, מולדובה היתה מרכז 
של  השלושים  לשנות  עד  שוקק  יהודי 
המאה הקודמת. החיים היהודיים כללו 
בה  והתגוררו  מדרש  ובתי  כנסת  בתי 
גדולי החסידות כמו תלמידי הבעש"ט 
הרב יעקב יוסף כ"ץ )בעמח"ס תולדות 
יעקב יוסף(, רבי שבתי מרשקוב ורבנים 

חשובים נוספים.  
רבה  מוביל  השיפוץ  פרוייקט  את 
זלצמן  פנחס  הרב  מולדובה  של 
בקישינב  היהודית  הקהילה  עם  יחד 
זלצמן  הרב  נוספים.  יהודיים  וארגונים 
היהדות  החייאת  של  מהפכה  שמחולל 
האחרונות,  בשנים  כולה  במולדובה 
בתי  שיקום  נושא  את  עצמו  על  לקח 
נידחות  בעיירות  רק  היהודיים  העלמין 
נוספות  וערים  רשקוב  כמו  ומרוחקות 

ברחבי טרנסניסטריה.
והשיפוצים  החיפוש  במלאכת 
לוקחים חלק גם ראש הקהילה היהודית 
יו"ר המועצה  יורי קרייכמן,  באזור מר 

מר  והומניטרי  טכני  לסיוע  המתאמת 
יבגני בורמיסטרוב וראש הנהלת הכפר 

רשקוב מר אולג ברשדסקי.
השיקום,  פעולות  במהלך  השבוע, 
סבך  בתוך  המצבות  וגילוי  למיפוי 
השבורות  והמצבות  הפראית  הצמחיה 
בחלקן, מצאה לפתע המשלחת את חדר 
שנת  עד  השתמשו  בו  המקורי  הטהרה 
במלואו,  השתמר  הטהרה  חדר   .1931

כולל הציוד ומיטת השיש.
של  הראשי  רבה  זלצמן  פנחס  הרב 
אמר  במולדובה  היהודית  הקהילה 
מולדובה  יהדות  של  "ההיסטוריה  כי 
יהודיים  וחיים  הוד  בדמויות  מלאה 
שידעה  קשים  פוגרומים  לצד  תוססים, 
הקהילה המקומית. התגלית המפתיעה 
היא תחושה של חיבור היסטורי, לעבר 
והכפרים  האזור  של  המפואר  היהודי 
וענקי  גדולי  כרבנים  וכיהנו  גדלו  בהם 
יעקב  התולדות  בעל  כמו  החסידות 
מרשקוב  שבתאי  רבי  והמקובל  יוסף, 
ע"פ  המפורסם  הסידור  מחבר  בעל 
תחושת  זאת  הקדוש.  האר"י  כוונות 
שליחות אדירה לחדש ולאתר את העבר 
וטרנסניסטריה  מולדובה  של  היהודי 
היהודית  ההתעוררות  לאור  במיוחד 

בשנים האחרונות במולדובה כולה".

במהלך שיפוץ מקיף בית העלמין העתיק של העיירה היהודית רשקוב נמצא במפתיע חדר הטהרה העתיק שהשתמר כמו בזמן שפעל לפני עשרות שנים

בבית העלמין העתיק ברשקוב שבו נמצא חדר הטהרה



גם אנחנו!

המדהים בירושלים
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לשלישי,  שני  שבין  הקטנות  הלילה  בשעות 
מצאתי את ח"כ עמיחי שיקלי ישוב באחת מפינותיו 
יודע  כשהוא  ומתוח,  דרוך  הכנסת,  מזנון  של 
לשיחת  אותו  תהפוך  שיקבל  החלטה  שכל  היטב 
אותו  משכה  לכן,  קודם  קלה  שעה  למחרת.  היום 
בפעם  בלשכתה,  לתדרוך  שקד  איילת  הפנים  שרת 
הלילות  לאחד  אחרונה(  לא  )ולגמרי  השלישית 

הסוערים ביותר שידעה הכנסת בעשור האחרון.
הפשוטה  ההיפותטית  השאלה  את  בפניו  הצגתי 
והמתבקשת מאליה: היה וההצבעה תוכרז כהצבעת 
תצביע?  מה  המכריע,  יהיה  שלך  והקול  אמון,  אי 
את  שענה.  מה  שענה  לפני  מעט  היסס  שיקלי 
התשובה המלאה והמהדהדת הוא נתן שעתיים אחר 

כך במליאה, לקול תרועות האופוזיציה.
זה היה לילה של מהפכים, של הפתעות ובעיקר 
את  לפוליטיקה.  ספר  בית  של 
הניצנים של מה שעתיד להתרחש 
חוו חברי הקואליציה כבר בשעות 
הבוקר, כאשר ההצבעה המקדימה 
בועדה המסדרת על הוראת השעה 
– הארכת מה שמכונה  המדוברת 
ומונע  משפחות  איחוד  חוק 
לאחר  להתאזרח  מפלסטינים 
 – ישראלים  זוג  לבני  נישואים 
17 מתנגדים מול  נפלה ברוב של 

14 תומכים.
מטורף  מרוץ  החל  מכאן 
חילופי  הבית.  צדדי  בשני 
כבר  המוקדמות  ההאשמות 
הסתיימו, האמירות השחוקות של 
האחריות  "חוסר  על  הקואליציה 
והתגובה  האופוזיציה"  של 
הממשלה  "הפלת  של  הצפויה 
ביטחון  ו"אם  יותר"  חשובה 
ישראל חשוב לכם, תתמכו בחוק 
יסוד ההגירה", כבר נלעסו עד דק. 
שהאופוזיציה  ברור  היה  לכולם 
תתייצב ותתנגד לחוק כאיש אחד, 
מבחן  שזהו  ברור  היה  גם  לכולם 
והמשמעותי  הראשון  המשילות 
ביבי'  לא  'רק  קואליציית  של 
עצמו  לביבי  ראשון  כוח  ומבחן 

מספסלי האופוזיציה.
חריג(  )באופן  הוזמן  בעניין,  מי שעדיין הסתפק 
להצהרה לתקשורת שמסרו ראשי יהדות התורה לפני 
המוקדמות.  הצהריים  אחר  בשעות  הסיעה,  ישיבת 
גפני שטף בזעם את בנט ושות', "הם רוצים שנהיה 
לטווח  ליצמן בחר  יקרה".  לא  גוי שאבעס שלהם, 
שגילו,  הצביעות  על  הערבים,  הח"כים  את  דווקא 

למרות הגיבוי שקיבלו בעבר מהנציגות החרדית.
יותר  מוקדם  אבל  הנוכחים,  בפני  לא חשף  גפני 
באותו יום הוא ביקר אצל נתניהו, שעדיין שקל את 
הליכוד,  לחברי  הצבעה  חופש  מתן  של  האפשרות 

והבהיר לו חד משמעית – אם תחסר אפילו אצבע 
הכנסת  חברי  של  אצבעותיהם  משלושים  אחת 
עם  הברית  על  קדיש  לומר  יכול  הוא  מהליכוד, 
המפלגות החרדיות. לא יתכן – כך גפני – שאנחנו 
המיועדת  השלטון  ומפלגת  חיילים,  כמו  נילחם 

תגמגם. ביבי שמע וקיבל וגם הבטיח לבצע.
ושניים  חמישים  פשוט:  היה  המתמטי  המשחק 
שישה  ימין-חרדים,  גוש  של  מובטחים  מתנגדים 
המשותפת  הרשימה  חברי  של  נוספים  מתנגדים 
רע"מ  חברי  ארבעת  בהמשך(,  נרחיב  עוד  )עליהם 
נציגי  של  משמעותית  לא  בתוספת   – המתנדנדים 
מר"צ שעשו קולות של כאילו וח"כ עמיחי שיקלי 
אחד, שאינו קואליציה אבל גם לא ממש אופוזיציה.
את  הצדדים  שני  הכפילו  ההצבעה  לפני  דקות 
ההימור: האופוזיציה הפכה את ההצבעה לאי אמון, 
ויצטברו  במידה  המוצע,  הממשלה  ראש  כשזהות 
שישים ואחד קולות נגד החוק, הוא יו"ר ש"ס ח"כ 
הח"כים  על  יקל  שהדבר  הנחה  )מתוך  דרעי  אריה 
הערבים להצביע עבורו(, ואילו הקואליציה ביקשה 
הייתה  שקד  אמון.  כהצבעת  ההצבעה  על  להכריז 
בטוחה בדיל שסגרה עם חברי רע"מ, ולפיו שניים 
לקחת  שכחה  רק  היא  יימנעו.  ושניים  בעד  יצביעו 
והוא  יפתיע,  ששיקלי  האפשרות  את  בחשבון 

הפתיע, או במילים אחרות, בנטט את בנט.

האתגר הבא
ומעבר  בו,  לזלזל  שאין  המורלי  ההישג  מלבד 
של  ממילא  והידוע  הבעייתי  מצבה  לחידוד 
בהשלכות  לכת  להרחיק  כדאי  לא  הקואליציה, 
לא  ושקד  שבנט  להניח  סביר  המביכה.  המעידה 
לשמר  כדי  הכל  כולל  הכל  ויעשו  נואש  יאמרו 
פעמים  במספר  להיכשל  בתקווה  הממשלה,  את 
אחר  התקציב.  להעברת  עד  שניתן  ככל  מינימאלי 

כך, הם יקוו לשנתיים של שקט תעשייתי.
כעת, יצטרכו השניים להתמודד עם 

שהמתחים  קואליציה 
מנסור  עם  גואים,  בה 
חולשה  בעמדת  עבאס 
מחודש  צורך  ועם 
עצמו  את  להוכיח 
ההבנה  עם  בבייס, 
סופית  נמצא  ששיקלי 
עם  לתמונה,  מחוץ 
אינה  שרע"מ  הידיעה 
מפלגה, אלא יותר מעין 
אינטרסים  של  פדרציה 
לרשימה  שהתלכדו 
סוגיית  ועם  אחת 
המשפחות  איחוד 
פרוע  )בניחוש  שתגיע 
מאוד  בקרוב  במיוחד( 

לבג"ץ.

תקציב   – הבא  האתגר  לפתחם  ניצב  במקביל, 
סיכוי  שום  כמעט  שאין  ברור  לכולם  המדינה. 
בתוך  התקציב  העברת  קרי,  המקורי,  ביעד  לעמוד 
מנסה  משכך,  הממשלה.  הרכבת  ממועד  יום   100
חקיקה  באמצעות  זמן,  הארכת  להשיג  הקואליציה 
שהמועד  כך  היסוד  חוק  שינוי  תחילה,  כפולה: 
לאישור  עד  הממשלה  הרכבת  מיום  יום   145 יהיה 
התקציב בממשלה ועוד 50 יום לביקורת של הכנסת 
המועדים  חלוקת  למעשה,  הסופי.  ולאישורה 
לשניים פיקטיבית למדי, מאחר וכלום לא יקרה אם 
ביום  יחדיו  התקציב  את  יאשרו  והכנסת  הממשלה 
ה-195. בנוסף, מקודמת חקיקה פרשנית שתקבע כי 
המועדים האמורים בחוק יסוד הכנסת, אינם כוללים 
כזו  חקיקה  הכל,  בסך  ישראל.  ומועדי  שבתות 
תאפשר לממשלה להעביר את התקציב רק לקראת 

סוף השנה, בסיום חודש נובמבר.
הבעיה הראשונה היא התראת הבטלות של בג"ץ. 
האוזר  פשרת  עברה  הקודמת  בכנסת  כבר  כזכור, 
התקציב,  להעברת  האחרון  המועד  את  שדחתה 
כי  בנושא,  לעתירה  בתגובה  בג"ץ  הודיע  אז  וכבר 
להבא יבטל שינויים של 'הוראת שעה' בחוקי יסוד. 
ולהסביר  להתגונן  הסתם  מן  תנסה  הקואליציה 
אף  הוראת שעה,  בגדר  ולא  קבוע  יהיה  השינוי  כי 
שהחקיקה נתפרה למידותיה של ממשלה ספציפית, 
היסוד,  בחוקי  מהותי  בשינוי  שמדובר  אף  ועל 
המשול לחקיקה שתאפשר לכנסת להאריך לעצמה 
למשל  בחירות,  ולמנוע  נוספת  בשנה  כהונתה  את 
חירום  מצב  אין  הפעם  האוזר,  לפשרת  )ובניגוד 

במשק שניתן להיתלות בו(.
הבעיה השנייה היא הניסיון להעביר את החקיקה 
הזו בהליך מזורז ומקוצר. המשפטן הש"סי היעיל, 
במכתב  בהול  באופן  פנה  כבר  ארבל,  משה  ח"כ 
לדון  שניתנו  השעות   74 כי  התריע  ובו  ליועמ"ש, 
פחות  הם  שבת,  כולל  קידומה,  בטרם  בחקיקה 
במקרי  אפילו  בעבר  בג"ץ  שאפשר  ממה  משליש 

שווה כל שיקלי

גפני לא חשף בפני הנוכחים, 
אבל מוקדם יותר באותו יום הוא 
ביקר אצל נתניהו, שעדיין שקל 
את האפשרות של מתן חופש 
הצבעה לחברי הליכוד, והבהיר 
לו חד משמעית – אם תחסר 
אפילו אצבע אחת משלושים 
אצבעותיהם של חברי הכנסת 
מהליכוד, הוא יכול לומר קדיש 
על הברית עם המפלגות 
החרדיות. לא יתכן – כך גפני 
– שאנחנו נילחם כמו חיילים, 
ומפלגת השלטון המיועדת 
תגמגם. ביבי שמע וקיבל וגם 
הבטיח לבצע

על סדר היום

חצה את 
הקווים, ח"כ 
עמיחי שיקלי

אבי גרינצייג
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חירום בכל הקשור למה שהוא מגדיר 'כינון חוקה'. 
בישרתו  להיתלות  הצעה  משום  הללו  בשורות  אין 
משפטית  בסוגיה  מדובר  ועדיין,  מנדלבליט,  של 

בעייתית שהקואליציה תצטרך לצלוח.
הממשלה  תגיע  וכאשר  אם  שלישית,  בעיה 
להעברת התקציב, היא תמצא את עצמה עם שישים 
ויכולה  הברז  על  יושבת  כשרע"מ  אצבעות,  ואחת 
מיליארד  ל-52  מעבר   – ליד  הבא  מכל  לדרוש 
שכבר  אבידר  אלי  ח"כ  ועם  המובטחים,  השקלים 
את  שהסגיר  ולאחר  משלו,  פרטי  מרד  במסע  פתח 
גם  הודיע  ההצבעה הכפולה של ח"כ אביר קארה, 
שנועדה  )חקיקה  הליכוד  לפיצול  ליוזמה  יתנגד  כי 
לאפשר לארבעה ח"כים לפרוש ממפלגת האם, גם 

אם הם פחות משליש סיעה(.
שלוש  את  הקואליציה  תצלח  וכאשר  אם  רק 
עיקש  אופוזיציוני  מאבק  על  תתגבר  המשוכות, 
בשלוש  התקציב  את  ותעביר  כמותו  נראה  שטרם 
קריאות, או אז יוכל בנט לבוא אל המנוחה בבלפור 
שיצליח  גבוהה  ובסבירות  ברעננה,  הנחלה  ואל 
הראשונות  השנתיים  את  להשלים  כזה  במקרה 
לכהונתו, לכל הפחות עד התקציב הבא בחודש מרץ 

.2023

הוא לא פורש
שימורים,  ליל  אותו  של  ההשלכות  שלל  בתוך 
היא  הראשונה  השאר.  מעל  מתבלטות  שתיים 
הצבעתו של ח"כ עמיחי שיקלי, והדילמה הקשה של 
שמעוניין  מי  יש  מחד,  אליו.  ביחס  ימינה  קברניטי 
להכריז עליו כבר 'פורש', על כל הסנקציות הנלוות 
לזה, בדגש על העדר האפשרות להשתלב ברשימה 
מי  יש  מאידך,  הבאות.  הבחירות  לקראת  קיימת 
שמקווה שהוא עדיין לא חצה לחלוטין את הקווים 
בחזרה לימין, ויהיה ניתן להישען על קולו במהלך 

התקציב.
בכנסת  להפסיד,  מה  אין  כבר  עצמו  לשיקלי 
תפקיד  שום  דרש(  )ולא  קיבל  לא  הוא  הנוכחית 
הוא   – וכאשר  אם   – הבאה  לכנסת  קואליציוני, 
שגם  ימינה,  בשורות  יתמודד  לא  הכי  בלאו  כבר 
הוא  בימין  האלקטורלי.  מצבה  יהיה  מה  ספק  כך 
זוכה לחיבוק חם וחמש עשרה דקות התהילה שלו 
מתארכות עד אין קץ. בנוסף, אם יש משהו שנתניהו 
'כולנו' של  הוכיח בשנים האחרונות, החל מפליטי 
העובדה שהוא  היא  לוי,  אורלי  בח"כ  וכלה  כחלון 

לא משאיר פצועים בשטח.
משוכה  ושקד  בנט  בפני  מציב  החוק  כאן,  גם 

)סייג  הכנסת  יסוד  חוק  לפי  במיוחד.  גבוהה 
למועמדות ח"כ שפרש מסיעתו 6א(, פרישה מסיעה 
הסיעה  לעמדת  בניגוד  בהצבעה  מתבטאת  אמנם 
בסוגייה של הבעת אמון בממשלה, אך היא מותנית 
כלשהי  תמורה  קיבל  המדובר  הכנסת  שחבר  בכך 
בעד הצבעתו. החוק גם טורח ומפרט אלו תמורות 
או  בהבטחה  בעקיפין,  או  במישרין   – נחשבות 

בהתחייבות לעתיד וכדומה.
לא  'ימינה'  הנהלת  עוד  כל  התחתונה,  בשורה 
כלשהי  התחייבות  או  מפורשת  הבטחה  תמצא 
לא  החוק  להצבעתו,  בתמורה  לשיקלי  שניתנה 
יאפשר לה להכריז עליו כפורש. והוא יוכל להמשיך 
של  כהונתה  לתום  עד  העולמות,  מכל  וליהנות 

הכנסת הנוכחית.

נקמת טיבי
קשורה  יותר,  והמשמעותית  השנייה  ההשלכה 
במגזר הערבי. בחודשים האחרונים היה ח"כ מנסור 
עבאס כוכב עולה, כזה שהצליח למנף כל תסריט או 
מנסור  המנדט?  את  מחזיק  נתניהו  לטובתו.  אירוע 
על הגל. המנדט עובר ללפיד? שוב מנסור בתמונה. 
הצבעה  לעבאס.  מיליארד   53 צ'ופרים?  מחלקים 
נוספת? תגמולים נוספים. עבאס הוכיח שהוא סוחר 

פוליטי ממולח ודילג בהצלחה מעל כל מהמורה.
נכשל  הקדנציה,  מתחילת  לראשונה  השבוע, 
עבאס ביג טיים. הוא נכשל תדמיתית כשהיה לנציג 
בעד  אקטיבית  שהצביע  ערבית  ממפלגה  הראשון 
פוליטית  נכשל  הוא  המשפחות,  איחוד  הגבלת 
והצליח  סיעתו  חברי  על  השליטה  את  כשאיבד 
נמנעים,  ושני  החוק  בעד  קולות  שני  רק  להביא 
נכשל במאבק ראש בראש מול חברי  ובעיקר, הוא 

הכנסת עודה וטיבי.
שני האחרונים, שועלים פוליטיים מנוסים, מצאו 
את עצמם בעמדת נחיתות מאז סיום ספירת הקולות 
שהתברר  מרגע  האחרונה.  הבחירות  מערכת  בתום 
שרע"מ עברה את אחוז החסימה, נדחקה הרשימה 
יותר  אף  רלוונטית  בלתי  הצידה, הפכה  המשותפת 
פירוק  של  קולות  גם  נשמעו  בעבר,  שהייתה  ממה 
לשעבר  השותף  את  חבריה  ראו  וכבונוס,  אפשרי 
קוטף קרדיט אחר קרדיט, מוזמן לאולפנים ומחוזר 

על ידי כל המערכת הפוליטית.
מהסוג  וקרדיט,  אגו  של  בקרבות  רק  מדובר  אין 
החרדים,  הנציגים  אצל  לזהות  בעבר  שהתרגלנו 
מדובר כאן בקרב על הקיום הפוליטי עצמו. ברשימה 
הקרובות  לבחירות  יגיעו  אם  כי  יודעים  המשותפת 

מנפנף  כשעבאס  זניחה,  אופוזיציונית  מעמדה 
דינם  אחת  נוספים,  ובהישגים  שקל  מיליארד  ב53 
להתרסק. המצביע הערבי מזהה הצלחות מקילומטר 
והוא לא יהסס לרגע לנטוש את רשימת הטלאים של 

חד"ש, תע"ל ובל"ד לטובת הלהיט העדכני.
גורלם  את  קשרו  המשותפת  שראשי  הסיבה  זו 
מפתות  להצעות  סירבו  ועודה  טיבי  הימין.  בגורל 
מהשתתפות  להימנע  כדי  הקואליציה  מטעם 
שנפלה  הבינו  הם  חלקי.  באופן  לפחות  בהצבעה, 
לחץ  הפעילה  הערבית  החברה  פז.  הזדמנות  לידם 
אלחרומי  סעיד  הכנסת  חברי  על  במיוחד  אגרסיבי 
לנבכי  מדי  יותר  להיכנס  )מבלי  גנאים  ומאזן 
כי  נציין  דודנו,  בני  אצל  המגזרית  הפוליטיקה 

לקבוצת  במישרין  שייכים  אינם  הם 
 - ובצירוף שיקלי  הייחוס של עבאס( 

מאזן הכוחות נחתם.
כדי  וגבעות  הרים  בנה  עבאס 
הבעייתית  ההצבעה  את  להצדיק 
חשף  פריג'  עיסאווי  השר  מבחינתו, 
כי  לתקן(  ניסה  כך  )ואחר  בשגגה 
מתחת לשולחן הוסכם עם שרת הפנים 
שיזכו  מעורבות  משפחות  אלפי  על 
לאיחוד תחת המטריה הישראלית. אם 
החוק היה עובר, רע"מ הייתה מציגה 
המאוחדות  המשפחות  את  לראווה 
החוק,  בעד  הצבעתה  על  לחפות  כדי 
כעת, היא נותרה עם אות הקלון ובלי 

שום נסיבות מקלות.
אצל  נפל  שהאסימון  לומר  אפשר 
טיבי ועודה, הם מבינים היטב שמרגע 
זה ואילך – זה או הם או עבאס. ספק 
בממשלה  תומכים  אותם  נראה  אם 
חלופית, שגם לא תחפוץ להישען על 
כדי  הכל  יעשו  הם  אבל  קולותיהם, 
לסכל את הקרדיט ליריב הטרי, כולל 
עבאס  מעוניין  בה  התקציב,  בסוגיית 

לרשום את הישגו הגדול ביותר.
לעשות  יצטרך  מצדו,  עבאס 
הנוכחית  הקואליציה  אם  חושבים. 
לא יכולה לספק את צרכיו, הוא ינסה 

על  פיצוץ  ישקול  ואולי  אחרים,  ערוצים  לחדש 
רקע לאומני כלשהו, כדי להצדיק הליכה מחודשת 
לבחירות באצטלה של נאמנות מגזרית. כך או כך, 
את  כשהעמיקה  ברגל  לעצמה  ירתה  הקואליציה 
הקרע הפנים ערבי והרחיקה עוד יותר את האפשרות 

לשיתופי פעולה עתידיים עם המשותפת.

 1:0 למשותפת על רע"מ, טיבי ועודה חוגגים ניצחון

לשיקלי עצמו כבר אין מה 
להפסיד, בכנסת הנוכחית 

הוא לא קיבל )ולא דרש( שום 
תפקיד קואליציוני, לכנסת 

הבאה – אם וכאשר – הוא כבר 
בלאו הכי לא יתמודד בשורות 
ימינה, שגם כך ספק מה יהיה 
מצבה האלקטורלי. בימין הוא 
זוכה לחיבוק חם וחמש עשרה 
דקות התהילה שלו מתארכות 

עד אין קץ. בנוסף, אם יש 
משהו שנתניהו הוכיח בשנים 

האחרונות, החל מפליטי 'כולנו' 
של כחלון וכלה בח"כ אורלי לוי, 
היא העובדה שהוא לא משאיר 

פצועים בשטח
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כותל המזרח
מאת: יוסף טולידנו 

פורח  הספרדי  התורה  עולם  האחרון  בעשור 
של  מהפכה  חלה  האחרונות  ובשנים  ומשגשג, 
הבחורים  טובי  כאשר  הספרדי  בציבור  ממש 
ספרדיות  לישיבות  מלכתחילה  ללכת  מעדיפים 
הביא  ב"ה  הטבעי  והגידול  ויוקרתיות  מצוינות 
הקיימות  הישיבות  והגדלתן של  להרחבתן  עימו 

לצד פתיחתן של ישיבות גדולות חדשות.
לא מעט רשמים  עם  ברור: בשיחה  דבר אחד 
לחץ  על  מספרים  לישיבות,  ברישום  העוסקים 
הספרדיות  הישיבות  על  עצום  וביקוש  אדיר 
חלק  בעומס.  לעמוד  שמתקשות  המובילות, 
האחרונות  שבשנים  מהעובדה  נובע  מהעומס 
וכעת  רבות,  ספרדיות  קטנות  ישיבות  נפתחו 
העומס  גדולות,  לישיבות  לעלות  זמנם  משהגיע 

גדל.
להיפתח  עתידות  חדשות  גדולות  ישיבות  גם 
בזמן אלול הבעל"ט, האחת בראשותו של הרה"ג 
של  בנשיאותו  והשנייה  בירושלים  כהן  זמיר 
בהמשך  כך  ועל  פינטו,  חנניה  דוד  רבי  הגה"צ 

הכתבה.

ישיבת 'ברכת אפרים'
כ-300  מונה  ברק  בבני  אפרים  ברכת  ישיבת 
הוותיקות  הישיבות  לאחת  נחשבת  בחורים 
ראש  הספרדי.  התורה   בעולם  והיוקרתיות 
הישיבה הגאון הגדול רבי בצלאל פנחסי, הידוע 
בשנים,  רבות  עשרות  מזה   העמוקים  בשיעוריו 
נחשב לאחד מגדולי ראשי הישיבות הספרדיות. 
של  ורבו  מורו  שהנחה  כפי  הוא  הישיבתי  הקו 
ראש הישיבה מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל. במשך 
הראשונה  בשורה  ממוקמת  הישיבה  רבות  שנים 
חודשים  לפני  הספרדיות.  הישיבות  עולם  של 
לאחר  מפואר  לקמפוס  הישיבה  עברה  אחדים 
שבמשך עשרות שנים שכנה הישיבה ברחוב צפת 
קמפיין  הישיבה  מקיימת  אלו  בימים  ברק.  בבני 
התרמה בקרב בוגרי וידידי הישיבה לטובת הקמת 
ימנה  הקרוב  א'  שיעור  לישיבה.  קבע  של  בניין 

כ-70 בחורים.

ישיבת 'מאור התורה'
בניה  טובי  מאוד,  מבוקשת  לישיבה  נחשבת 
על  מתדפקים  הספרדיות  הקטנות  הישיבות  של 
דלתותיה, כאשר חלק מתלמידי הישיבה מגיעים 
סגנון  התורה'.  'מאור  של  הקטנה  מהישיבה 
הישיבה הוא כסגנונה של ישיבת חברון בניחוח 
כ-400  כיום  מונה  הישיבה  האדם'.  'גדלות 
רבי  הגאון  של  בראשותו  עומדת  והיא  בחורים 
רה"י  כהן  דוד  ר'  הגאון  כאשר  סאלים,  אברהם 
חברון מוסר שיעור אחת לשבוע בהיכל הישיבה. 
שיעור א' הקרוב ימנה בין חמישים ל-58 בחורים, 
בשל חוסר מקום בהיכל בית המדרש שמתקשה 
תלמידי  על  להימנות  המבקשים  כל  את  להכיל 

הישיבה.

ישיבת באר יהודה
רבי  הגאון  של  בראשותו  יהודה  באר  ישיבת 
יצחק טופיק שליט"א המונה כיום כ-220 בחורים 
אדירה  הצלחה  השנה  רשמה  הלמדנים,  מטובי 
את  וסגרה  לישיבה  שיא  בביקוש  ומסחררת 
יותר מבין הישיבות הראשונות,  הרישום מוקדם 
עליה  בני  בחורים   60 נוספו  שורותיה  כשבין 

מובחרים.
יוסף  הר"ר  הישיבות  בעולם  הרשמים  בכיר 
בישיבה מספר  הי"ו שמנהל את הרישום  ניאזוף 
שהסיבה  לישיבה  הגובר  הביקוש  אודות  לנו 
שם  ובעלת  ייחודית  הינה  מאחוריהם  העומדת 
המדובר  והצלחתה.  הישיבה  מהות  את  הקובעת 
הוא כשניגש ראש הישיבה שליט"א למעונו של 
למעלה  לפני  זצוק"ל  שטיינמן  הגראי"ל  מרן 
ידועה  כאשר  שגרתית,  להתייעצות  שנים  מעשר 
לבני  זצ"ל  מרן  של  היתירה  חיבתו  ומפורסמת 
בביקוריו  הישיבה,  על  ידיו  וסמיכת  הישיבה 
הרבים בשיחות ומבחנים עד שהיה מעורה בחיי 
בהירה  בצורה  הורה  הפגישות  באחת  הישיבה. 
של  דורות  לגדל  הישיבה  של  שהצלחתה  וחדה 
תלויה  ויראה  בתורה  מופלגים  חכמים  תלמידי 
דבר  לומדים,  של  בכמויות  להרבות  שלא  בכך 
נקב  אף  זצ"ל  מרן  הצלחה.  ולא  הפסד  הוא  זה 

שיעור  בכל  היותר  לכל  בחורים   60 של  במספר 
 220 הכל  בסך  מונה  הישיבה  כאשר  ועד,  או 
מירב  את  להפיק  יוכלו  כדי שהבחורים  בחורים, 
קירבה  של  הרגשה  עם  הר"מים  מצוות  התועלת 
אבהית, עד שהבחור מרגיש שהוא מעמודי התווך 
ה'  מבקשי  נעשים  הבחורים  ועי"ז  הישיבה  של 
זוהי  אשר  תורה,  של  בעמלה  ושקועים  אמתיים 
בכל  אורבים  שהניסיונות  בדור  היחידה  הדרך 

פינה להינצל מכל פגעי הטכנולוגיה.
מסיבה זו אין הישיבה להוטה לקבל רק בחורים 
יראתם  ואשר  רב  ובדקדוק  בקפידא  הנבחרים 
דרישה  על  מבוסס  הרישום  לחוכמתם,  קודמת 
של  למיזוג  המסוגלים  בחורים  בבחירת  עיקרית 
והעיון  הפשט  עומק  הבנת  לימוד,  שיטות  שתי 
והגרב"צ  החזו"א  הגרעק"א  של  לימודם  כדרך 
אבא שאול זצוק"ל, ומאידך גיסא הלימוד הנהוג 
חקירות  היסודות  הבנת  עם  הישיבות  בעולם 
כלליים  בשיעורים  בישיבה  שנהוג  כפי  וסברות 

הנמסרים מידי שבוע.
נמנים  הישיבה  שבני  כך  על  ניתן  גדול  דגש 
מסלתה  איכותיים,  תורה  בני  של  ממשפחות 
תלמידי  ובפרט  התורה,  בני  ציבור  של  ומשמנה 
בישיבה  שרואים  זצ"ל  אבא שאול  הגרב"צ  מרן 
זו כהמשך דרכו הייחודית של הגרב"צ שהטביע 
העמוקה.  העיון  שיטת  את  הגדול  בחותמו 
עשרת  רק  נבחרים  הקטנה  הישיבה  כשמתוך 
להימנות  והראויים  שבהם  המיוחדים  הבחורים 

שבישיבה  לציין  יש  הגדולה.  הישיבה  בני  בין 
נערכים לבניית קומה נוספת לבנין הישיבה החדש 
עבור איכלוס הבחורים לקראת השנים הבאות בד 
בבד עם סלילת הכבישים והפיקוח סביבות בנין 

הישיבה המתנוסס לתפארה.

ישיבת בית הלוי 
שבשנים  העין  בראש  הלוי  בית  ישיבת 
הראשונה  בשורה  מקומה  את  תפסה  האחרונות 
רישום  השנה  רשמה  הספרדיות,  הישיבות  של 
בחורים  מאות  מתוך  כאשר  במיוחד,  מוצלח 
הישיבה  שערי  על  שהתדפקו  הארץ  רחבי  מכל 
והגיעו להיבחן, קיבלו ראשי הישיבה 62 בחורים 

מובחרים שנבחרו בקפידה.
בחורים  של  קבוצות  הישיבה  קיבלה  השנה, 
מהישיבות החשובות בבני ברק וירושלים. ישיבת 
גבוהה,  לימודית  ברמה  מתאפיינת  הלוי  בית 
וכמקום שמור המסייע לבחורים להתמיד בלימוד 
ולרכוש קנייני תורה, זאת בנוסף לתנאים הגשמיים 
המסופקים ע"י הנהלת הישיבה לבחורם, על מנת 
שגורם  דבר  התורה,  לימוד  על  לשקוד  שיוכלו 

לרבים לבקש להימנות על תלמידי הישיבה.

ישיבת 'פורת יוסף'
ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה שבירושלים, 

עם סיום תקופת הרישום לישיבות הגדולות הספרדיות, סיקור נרחב על הנעשה בעולם הישיבות הספרדיות לקראת זמן אלול 
הבעל"ט  כך הפכו ישיבות רכסים, יסודות, בית שמעיה, באר יהודה ומאור התורה לישיבות שצלחו רישום מוצלח וביקוש חסר 

תקדים  באיזה ישיבה נשמעים לעצתו של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל שלא לקבל לשיעור א' יותר מ-60 בחורים? איזה ישיבות קיבלו 
100 בחורים לשיעור א'? אלו ישיבות עברו למבנה חדש בשנה האחרונה? כמה בחורים התקבלו לשיעור א' בישיבתו של מרן רה"י 

הגר"ש כהן שליט"א? ואיזו ישיבה אימצה את סגנון הלימוד של בריסק?

לקראת זמן אלול הבעל"ט: עם סיום תקופת הרישום, פרויקט מיוחד מהנעשה בעולם הישיבות הגדולות הספרדיות

היכל ישיבת באר יהודה בעת מסירת שיעור כללי מפי ראש הישיבה הגר''י טופיק שליט''א
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עומדת  ביותר,  הוותיקה  הספרדית  הישיבה 
מרן  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  של  בראשותו 
שליט"א.  כהן  שלום  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
מי שעוד מכהן בראשות הישיבה הוא הגאון רבי 
בצלאל.  שמואל  רבי  והגאון  קופשיץ  חיים  יוסף 
מובילה,  היא  אותו  המיוחד  בקו  ידועה  הישיבה 
'שיעורים  למסור  למקום  מגיע  הישיבה  ראש 
בכדי  מגיעים  אחרות  מישיבות  ורבים  כלליים' 
לשמוע את שיעוריו של מרן ראש הישיבה. שיעור 

א' הבא צפוי למנות כ-40 בחורים.

ישיבת 'פורת יוסף – גאולה'
בראשות  עומדת  גאולה  יוסף  פורת  ישיבת 

הגאון רבי משה צדקה שליט"א, הישיבה סובבת 
כאחד  הנחשב  הישיבה  ראש  של  אישיותו  סביב 
הישיבה  הספרדיים.  הדור  גדולי  וזקני  מגדולי 
פורת  ישיבת  של  המיתולוגי  הקו  את  משמרת 
יוסף מאז ימיו של ראש הישיבה הגאון רבי עזרא 
עטייה זיע"א דבר המתבטא בעיקר ביראת שמים 
ורמה לימודית גבוהה, הישיבה פונה אל הציבור 

הספרדי הירושלמי הוותיק.

ישיבת יסודות התורה
ישיבת יסודות התורה בראשותו של הגאון רבי 
ברוך צבי לב שליט"א אשר נחשב לאחד מגדולי 
נחשבת לאחת  הישיבה  בדור האחרון.  הלמדנים 

הישיבות המובילות בעולם הישיבות הספרדיות, 
וטובי  יבשות ממש,  חוצה  אליה  הביקוש  כאשר 
בשעריה,  התדפקו  הקטנות  הישיבות  של  בניה 
נשבר  זו  ישיבה  של  הקמתה  מאז  ספק  ללא 
בה  ללמוד  מעדיפים  חשובים  ובחורים  המיתוס 
מאשר כל ישיבה אשכנזית יוקרתית ככל שתהיה. 
הישיבה מונה כארבע מאות בחורים ולשיעור א' 

התקבלו כשבעים בחורים מצוינים.

ישיבת יסודות במושב 
ישיבת יסודות במושב הדרומי )משכן ידידיה( 
שליט"א  ויזמן  אברהם  הרב  הגאון  בראשות 
התורה  יסודות  של  המתחרה  לישיבה  נחשבת 

עם  מצוין  שיעור  סגרה  היא  וגם  אביב  בתל 
שבעים בחורים מטובי בניה של הישיבות קטנות. 
הישיבה הרחיבה בשנה האחרונה את בית מדרש 

כאשר המקום צר מלהכיל.

ישיבת 'בית שמעיה'
ישיבת בית שמעיה בבני ברק היא מהישיבות 
הספרדי  הציבור  בקרב  והיציבות  הוותיקות 
גידלה  זו  ישיבה  בעיקר בשל הקו השמרן שלה. 
את  המפארים  ותלמידים  בוגרים  אלפי  ומגדלת 
עולם 'הכוללים'. הישיבה מונה כיום מעל ארבע 
רבי  ועומדת בראשותו של הגאון  מאות בחורים 
שליט"א.  אהרון  ר'  הגאון  ובנו  אנגלנדר  שלמה 
צעד חסר תקדים עשתה הישיבה בתחילת החורף 
בניה  מטובי  כשישים  שלחה  כאשר  האחרון, 
לייסד את ישיבת תפארת דוד באשדוד בראשות 
ובנשיאות  רווח,  אבנר  רבי  הגאון  הישיבה  בוגר 
הגרד"ח פינטו. מסתמן שיתקבלו לשיעור א' הבא 

הוא שבעים בחורים.

ישיבת 'דעת חיים'
נחשבת לישיבה מבוקשת בקרב בחורים רבים 
ישיבה עם פחות משטר אך עם רמה  המחפשים 
כשלוש  כיום  מונה  הישיבה  גבוהה.  לימודית 
הגאון  של  בראשותם  ועומדת  בחורים  מאות 
הישיבות  בעולם  דבר  שם  ביתאן.  שלום  רבי 
ללמדן  נחשב  אשר  טולדנו  ישי  רבי  הגאון  הוא 
מבני  רבים  דלתותיו.  על  מתדפקים  ורבים  עצום 
הישיבות הקטנות כבר מכירים את היכל הישיבה 
ששבת  האחרונות  בשנים  מסורת  ישנה  כאשר 
עיון'  'שבת  הישיבה  מקיימת  שבעות,  חג  אחרי 
הגר"מ  של  ברשותם  קטנות  הישיבות  בני  לכלל 
זכאי והגר"י ברזלאי - מראשי ישיבת אור יחזקאל 
הבאה  הלימודים  לשנת  תקבל  הישיבה  בק"ס. 

כשבעים בחורים מצוינים.

ישיבת 'רכסים'
נחשבת לישיבה הגדולה ביותר בעולם התורה 
שלל  ובעלת  מגוונת  מאוד  ישיבה  הספרדי, 

לקראת זמן אלול הבעל"ט: עם סיום תקופת הרישום, פרויקט מיוחד מהנעשה בעולם הישיבות הגדולות הספרדיות

ישיבת בית שמעיהישיבת פורת יוסף

ראש ישיבת רכסים הגר''צ סופר בשיעור בהיכל הישיבהראש ישיבת יסודות התורה

ישיבת משכנות התורה

»
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סגנונות, כאשר המכנה המשותף של כולם הוא 
רמת לימוד גבוהה ויראת שמים. הישיבה נחשבת 
ומונה  הספרדי  התורה  בעולם  הגדולות  לאחת 
הגאון  של  בראשותו  ועומדת  בחורים  כ-680 
הישיבות  ראשי  מזקני  סופר  ציון  אליהו  רבי 
ותקבל  רישום  מסכמת  הישיבה  הספרדיות. 
100 בחורים. הישיבה פתחה  לשיעור א' הקרוב 
שתי ישיבות חיזוק בצפון, בנשר ובטבריה, לשנת 
שנה  כל  של  העומס  מפני  תשפ"ב  הלימודים 

ושנה ברישום.

ישיבת 'יקירי ירושלים'
שמה המקורי של הישיבה הוא 'באר התלמוד'. 
שעומד  מי  ספרדי-ישיבתי,  הוא  הישיבה  סגנון 
בראשות הישיבה הוא הגאון רבי יהודה כהן אשר 
נחשב לאחד מגדולי ראשי הישיבות הספרדיות. 
כראש  משמש  כהן  חנוך  רבי  הגאון  בנו  גם 
נמרצותו  על  מעידים  רבים  בחורים  הישיבה. 
הישיבה  הישיבה.  לאווירת  רבות  המוסיפה 
מונה  הישיבה  למדי.  וקפדני  שמרני  קו  מובילה 
כיום כ-500 בחורים והיא צפויה לקבל לשעריה 

כ-100 בחורים לשיעור א' הבא. 

ישיבת 'אוהל יוסף' 
ישיבת אוהל יוסף שעד לא מכבר שכנה כבוד 
אשתקד  קיץ  זמן  פתיחת  עם  ירושלים,  בעיר 
עברה הישיבה לבני ברק ועומדת בנשיאות מקים 
שידוך  פדידה,  צבי  רבי  הגאון  תורה  של  עולה 
הבא  א'  ששיעור  מסתמן  כמוצלח.  שהתברר 
ימנה 60 בחורים מטובי עולם התורה והישיבות 

המובילות בציבור הספרדי. 

ישיבת 'משכנות התורה'
ישיבת משכנות התורה בבני ברק מובילה קו 
יהודה  הגר"מ  הישיבה  נשיא  של  בדרכו  שמרני 
כ-400  כיום  מונה  הישיבה  זצ"ל.  לפקוביץ 
ברמה  בחורים  שבונה  כמקום  וידועה  בחורים, 
בארץ.  הכוללים  עולם  את  שמפארים  גבוהה, 
כהן.  אפרים  רבי  הגאון  עומד  הישיבה  בראשות 
משכנה  את  הישיבה  חנכה  האחרונה  בשנה 
החדש והמרווח ברחוב עזרא פינת בן יעקב בבני 
ברק לרווחתם של מאות הבחורים. במסורת של 
השנים האחרונות שיעור א' יעמוד בקרוב למאה 

בחורים.

ישיבת 'ברית יעקב'
ישיבת ברית יעקב בשכונת בית וגן בירושלים 
ואחיו  טולידנו  הגר"י  הישיבה  ראש  בראשות 
הישיבות  כאחת  ידועה  טולידנו  הגר"ש 
בריסק.  ישיבת  בסגנון  בירושלים,  השמרניות 
בעגה הישיבתית הישיבה נקראת 'בריסק יענקב'. 
מאות מבוגריה מפארים את עולם התורה והדבר 
ברישום  העצום  בביקוש  עצמו  את  מוכיח 
זכתה הישיבה לפאר את כותל המזרח  לישיבה. 
על  מתדפקים  הקטנות  הישיבות  מטובי  שרבים 
ובנוסף  הישיבה  ראשי  הם  הבוחנים  דלתותיה. 

הר"מ הבכיר הגאון רבי שלמה כהן.

ישיבת 'כסא רחמים'
עומדת  ברק  בני  בעיר  רחמים'  'כסא  ישיבת 
מאזוז  מאיר  רבי  הגדול  הגאון  של  בראשותו 
רשת  על  שנה  מידי  מבוסס  הרישום  שליט"א. 
רחמים'  'כסא  מוסדות  של  הקטנות  הישיבות 
בבני ברק, עמנואל, נתיבות ועוד. מי שמנהל את 
הישיבה בפועל מבחינה רוחנית הוא הגאון רבי 
הישיבה  ראש  של  אחיו  שליט"א,  מאזוז  צמח 
נחשבת  הישיבה  שליט"א.  מאזוז  הגר"מ 
טור  בישיבה  לומדים  כאשר  מאוד  לספרדית 
סת"ם.  הלכות  ואפילו  המקרא  טעמי  יוסף,  בית 
זאת בנוסף להקפדה שמובילה הישיבה בכל מה 
שקשור להגיה ספרדית מקורית בביטוי הנכון של 

האותיות כמסורת הספרדים. 

ישיבת 'באר יצחק'
מונה  טלזסטון  ביישוב  יצחק  באר  ישיבת 
מצוינת.  לישיבה  ונחשבת  בחורים  כ-300  כיום 
בשנה האחרונה מונה הגאון רבי צמח פרץ לכהן 
כמשגיח בישיבה לצידו של ראש הישיבה הגאון 

הקרוב  א'  שיעור  אביעזרי.  טופיק  מנשה  רבי 
עתיד למנות כשישים בחורים.

ישיבת קול יעקב
הגר"י  בראשות  בירושלים  יעקב  קול  ישיבת 
עדס שליט"א, מזקני ראשי הישיבות הספרדיות, 
אחוז  חמישים  שבה  ישיבה  בעבר  הייתה 
אחוזים  וחמישים  המזרח  עדות  בני  מתלמידיה 
הישיבה  הפכה  האחרונות  בשנים  אשכנזים. 
לישיבה ספרדית, כאשר הקו של הישיבה נשאר 
כשהיה. בנו של ראש הישיבה הרה"ג יואל עדס 
אלול  זמן  לקראת  התלמידים  את  שבוחן  הוא 

הבעל"ט.

ישיבת 'שערי תבונה' 
אלעד  בעיר  ממוקמת  תבונה  שערי  ישיבת 
הגאון  בראשותו של  בחורים  כ-400  מונה  והיא 
בלמדנותו  ידוע  הישיבה  ראש  חדד.  אהרן  רבי 
ורבים מגיעים לשמוע את שיעוריו שהפכו לשם 
דבר בעולם הישיבות. הישיבה מחזיקה אף שתי 
ישיבות קטנות בבני ברק, ישיבת 'שערי תבונה' 
וטובי הבחורים  'דבר אברהם'  וישיבת  לצעירים 
בישיבות הללו מגיעים לישיבה הגדולה באלעד. 
בני  בקרב  אדיר  בביקוש  מובילה  הישיבה 
גבוהה  ברמה  מתייחדת  כשהישיבה  הישיבות 

בלימוד ובקו ישיבתי שמור. 

ישיבת 'אש התלמוד'
טובה  לישיבה  נחשבת  התלמוד  אש  ישיבת 
בחורים  מאות  כשלוש  מונה  הישיבה  היא.  אף 
לסרי  יוסף  רבי  הגאון  של  בראשותו  ועומדת 
שליט"א, משגיח הישיבה הוא הגאון רבי פנחס 
סגנון  לתלמידים.  במסירותו  ידוע  אשר  איפרגן 
הישיבה בדומה לסגנונה של ישיבת האם ישיבת 
עטרת ישראל, הישיבה צפויה לקבל 70 בחורים 
לשיעור א' הקרוב, ולמסתן תמשיך במתכונת של 

שני שיעורים.

ישיבת 'תפארת הלוי'
ישיבת תפארת הלוי בנשיאות הרב מאיר דהן 
הרב  ובראשות  דאורייתא  נהורא  מוסדות  ראש 
משה הלוי באלעד אשר ידועה בסגנונה שמאוד 
זוכה  הישיבה  כאשר  "חברון",  לישיבת  דומה 
הידועה  הקטנה  מהישיבה  אף  לשורותיה  לקבל 
בירושלים.  הטובות  הקטנות  מהישיבות  לאחת 
כשישים  לשורותיה  לקבל  יעד  מציבה  הישיבה 

בחורים ותמנה שנה הבאה מעל 300 בחורים.

ישיבת לב אליהו
בחורים,  כ-200  המונה  אליהו  לב  ישיבת 
רמת  בשכונת  המפואר  במשכן  כבוד  שוכנת 
שלמה בי-ם. הישיבה ידועה בבחוריה השמורים, 
ומחמת כן נותנת להם עצמאות כמעט מוחלטת, 
בחור  כאשר  הכוללים,  עולם  את  מפארים  בניה 

שיוצא מישיבה זו נבנה מאוד באישיותו וברמתו 
דניאל  הגר"א  רה"י,  הם  הבוחנים  הרוחנית. 

מרה"י, והראיון אצל המשגיח הרב דבוש.

ישיבת דברי חיים 
בחורים  כ-200  מונה  חיים  דברי  ישיבת 
רה"י  הם  הבוחנים  ויזמן.  הגר"י  בראשות 
הראיונות  את  כאשר  הרמי"ם  וצוות  שליט"א 
התייחדה  זו  ישיבה  סלר.  הרב  המשגיח  מקיים 
טולדנו  ישי  רבי  הגאון  ביניהם  מבורך  בצוות 

והגה"צ ר' אברהם פלונצ'ק.

ישיבת 'דעת אליהו' 
חדשה  ישיבה  היא  אליהו,  דעת  ישיבת 
מוסדות  ידי  על  אשתקד  אלול  בזמן  שנפתחה 
אברהם.  דוד  רבי  הגאון  של  בראשותו  אב  בנין 
של  חמיו  שם  על  אליהו'  'דעת  נקראת  הישיבה 
רבי  הגאון  לציון  הראשונים  זקן  הישיבה  ראש 
אליהו בקשי דורון זיע"א. שיעור א' הקרוב ימנה 
ככה"נ כ-50 בחורים ויצטרפו לחמישים נוספים 
הקיבוץ  מלבד  בישיבה  כיום  כבר  שלומדים 

המפואר מהישיבות הספרדיות החשובות.

ישיבת 'דרכי דוד'
ישיבת דרכי דוד בבית שמש שינתה השנה את 
שמה והיא נקראת ישיבת 'בית אליהו'. בשנתיים 
א'  ושיעור  בתנופה  נמצאת  הישיבה  האחרונות 
הבא צפוי לכלול כ-50 בחורים מצוינים. הישיבה 
מפואר  במבנה  החדש  למשכנה  להיכנס  צפויה 
הלומדים  מטובי  בחורים  כ-300  מונה  והיא 
בעולם הישיבות. בשנים האחרונות ישנו ביקוש 
ע"י  נבנה  השיעור  הרכב  כאשר  לישיבה,  רב 

קבוצות מהישיבות הקטנות המובחרות.

ישיבת 'רינת התלמוד'
בעיר  כבוד  שוכנת  התלמוד  רינת  ישיבת 
מודיעין עילית בראשותו של הגאון הרב ראובן 
בעולם  חשוב  מקום  שתפסה  הישיבה  אלקיים. 
מהשורה  רמי"ם  צוות  עם  הספרדי,  התורה 
בחורים  כ-40  א'  לשיעור  קיבלה  הראשונה, 

מצוינים.

ישיבת 'תורת אברהם'
שנתיים  לפני  שנפתחה  אברהם  תורת  ישיבת 
של  ובניהולו  זאדה  רבי  הגאון  של  בראשותו 
הרב שאלתיאל, מרכזת אליה בחורים המבקשים 
לכל  אישי  יחס  ניתן  בה  אשר  בישיבה  ללמוד 
להתעלות  ובחור  בחור  לכל  המאפשר  בחור, 

בלימוד התורה.

ישיבת 'שער התלמוד'
בן  הגר"י  בראשות  התלמוד'  'שער  ישיבת 
עמרם ממוקמת בשכונת גבעת שאול בירושלים. 

וצוות  שליט"א  הישיבה  ראש  הם  הבוחנים 
הרמי"ם. את הראיון עורך המשגיח הרב פרלמן. 
לישיבה יש ישיבה קטנה 'עטרת ציון' אשר משם 
פי  על  הגדולה.  לישיבה  נבחרת  קבוצה  מגיעה 
למעלה  להתקבל  צפויים  הקרובה  בשנה  הצפי 

מחמישים בחורים לשיעור א' הקרוב.

ישיבת 'נחלת דן'

ישיבת נחלת דן בבני ברק נפתחה לפני מספר 
עליון'  מדרש  'בית  ישיבת  ראש  ידי  על  שנים 
לישיבת  ונחשבת  אונגרישר  יחמיאל  רבי  הגאון 
סגנון  הליטאית.  עליון'  מדרש  'בית  של  הסניף 
מסכמת  והיא  האם,  לישיבת  דומה  הישיבה 
א'  לשיעור  שהתקבלו  בחורים  כ-30  עם  רישום 

הבא.

ישיבת 'אור לציון'

א'  ולשיעור  בחורים  כמאתיים  מונה  הישיבה 
הבחורים  מטובי  בחורים   48 התקבלו  הקרוב 
הישיבה  ראש  המובילות.  הקטנות  בישיבות 
בן  רבי  הגאון  מרן  של  בנו  שאול,  אבא  הגר"א 
המובהקים  ומתלמידיו  זצוק"ל  שאול  אבא  ציון 
של הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי, מחדיר 
את הסגנון הפונוביז'אי לתלמידי הישיבה בדרך 
הלימוד העיוני. משגיח הישיבה הוא הרה"צ רבי 

שלמה בר שלום.

ישיבת 'אבני נזר'

הספרדי  התורה  בעולם  נרשמת  רבה  דריכות 
גדולה  הישיבה  של  פתיחתה  לקראת  זו  בשנה 
כהן  הגר"ז  של  ובראשותו  מיסודו  נזר'  ‘אבני 
אשר ידוע בשורת המוסדות בראשותו. בראשות 
הראל,  משה  הרב  הגאונים  יעמדו   הישיבה 
והרב  התלמוד  באר  בישיבת  הרמי"ם  מחשובי 
ונזר  יהודה  שבות  ישיבות  מרבני  חמוי  אשר 
רבי  הגאון  יכהן  בישיבה  כמשגיח  התלמוד. 
את  חורשים  בכירים  רשמים  קצין.  זיאת  רחמים 
הארץ בימים אלו בכדי לזכות בטובי הבחורים, 

ימים יגידו. 

ישיבת 'תפארת דוד'

את  ותישא  באשדוד  תיפתח  נוספת  ישיבה 
דוד  רבי  הגה"צ  בנשיאות  דוד'  'תפארת  השם 
הגאון  יעמוד  הישיבה  בראשות  פינטו.  חנניה 
רבי אבנר רווח אשר ידוע בגדלותו העצומה בכל 
בתחילת  כבר  דרכה  התחילה  הישיבה  הש"ס. 
בניה  טובי  של  חזק  גרעין  עם  האחרון  החורף 
של ישיבת בית שמעיה, כאשר ראש ישיבת בית 
הישיבה  את  מלווה  אנגלנדר  הגר"ש  שמעיה 
לייסד  בחורים  ושלח למעלה משישים  באשדוד 
לקראת  הצלחה  רושמת  הישיבה  הישיבה.  את 

כניסת השיעור הראשון להיכל הישיבה.

במעבר למשכן החדש של ישיבת ברכת אפרים

»
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מפגשי היכרות בין השדרה הרפואית הבכירה 
של ביה"ח 'שערי צדק' ליועצי הבריאות 

ונציגי קופות החולים במגזר החרדי

מאת: יחיאל חן

לקהילה  הבריאות  שירותי  הנגשת  במסגרת 
מפגשי  צדק  שערי  הרפואי  במרכז  מקיימים 
בין השדרה הרפואית הבכירה  היכרות מעמיקים 
במרכז הרפואי לבין פורום יועצים רפואיים ונציגי 
קופות החולים במגזר החרדי. במהלך המפגשים 
ומנהלי  הרופאים  את  המגזר  נציגי  מכירים 
מנהלי  בהם  צדק  בשערי  הבכירים  המחלקות 

אגפים ומערכות רפואיות רבי היקף.
במפגש הראשון בסדרה הנוכחית הופיעו ראשי 
מחלקות עיניים ונוירולוגיה, בהרצאות מקצועיות 
בהן גם הציגו את מנהלי תתי המחלקות השונים, 
פעילות היחידות, טכנולוגיה מתקדמת והצלחות 

יוצאי דופן.
הציג  צדוק  דוד  פרופ'  העיניים  מחלקת  מנהל 
צדק  שערי  של  המתקדם  העיניים  מערך  את 
במרכז  ביותר  הגדולה  המרפאה  את  גם  המפעיל 
כ-20  הכוללת  המחלקה  פעילות  ואת  הרפואי 

רופאים מומחים בתתי התמחויות שונות.
המחלקה כוללת שירותים ומרפאות ייעודיות: 
גידולי  רשתית,  קרנית,  מרפאת  קטרקט,  מרפאת 
פזילה,  פלסטיקה,  נוירואופתלמולוגיה,  עיניים, 
גלאוקומה ומכון לייזר מתקדם להסרת משקפיים. 
התקיים  המחלקה  ומבנה  הרופאים  הצגת  לאחר 
וחומרים  מצגות  הוצגו  וכן  הצדדים  בין  דיון 

מקצועיים.

המתקדם  הציוד  "לרשותנו  צדוק:  דוד  פרופ' 
עדשות  והתאמת  קטרקט  לניתוחי  בעולם 
המושתלות בניתוחי קטרקט. המנותחים לקטרקט 
הטובות  העדשות  את  מקבלים  צדק  בשערי 
ועדשות  צילינדר  לתיקון  עדשות  כולל  בעולם, 
בציוד  מצוידת  המרפאה  כמו"כ  מולטיפוקליות. 
קרנית,  בתחום  בעולם  מהמתקדמים  הדמיה 

רשתית וגלאוקומה.  
באמצעות  מטפלים  אנו  הלייזר  "במכון 
לחיתוך  המשמש  בעולם,  מסוגו  הטוב  הלייזר 
קטרקט  לניתוחי  התורים  זמינות  הקרנית.  ושיוף 
במערכת  מהתורים  יותר  ואף  מאוד  קצרה  היא 

הפרטית".
הרופאים  שדרת  את  צדוק  פרופ'  הציג  כן 
הבכירה ובהם את ד"ר אודי רייך מנהל המרפאה 
פלסטיקאי  גם  בהתמחותו  שהוא  עיניים  לגידולי 
בעל  מרופא  מושלמת  מעטפת  שהמטופלים  כך 

שם עולמי בהתמחותו. 
הנוירולוגית  המחלקה  מנהל  אייכל  רוני  ד"ר 
ויחידת השבץ והד"ר סטפן מאוסבך מנהל טיפול 
מערך  את  הציגו  נוירולוגי-נוירוכירורגי,  נמרץ 
הנוירולוגיה המתקדם הכולל את כל תחום רפואת 
נמרץ  טיפול  נוירוכירורגיה,  נוירולוגיה,  המוח, 
ומרפאות שונות בהם מרפאת כאבי ראש מפותחת 
ומתקדמת במיוחד בראשותו של ד"ר אבי אשכנזי.

ממשיך  צדק  "שערי  כי  ציין  אייכל  רוני  ד"ר 
בעיות  עם  לחולים  הטיפול  את  ולקדם  לפתח 
ומחלות נוירולוגיות קשות ופתח באחרונה יחידה 

חדשה וייחודית בארץ של טיפול נמרץ נוירולוגי 
הקשים  בחולים  מטפלת  היחידה  נוירוכירורגי. 
כמו  נוירולוגיות  מחלות  עם  ביותר  והמורכבים 
נוירוכירורגיות  ופגיעות  אפילפסיה  מוחי,  שבץ 

כמו אחרי חבלות ראש קשות.
מאוסבך  סטפן  ד"ר  החדשה  היחידה  "מנהל 
בעל מומחיות-על בתחום טיפול נמרץ זה. מטרתה 
של היחידה לשמור על המוח של המטופלים עם 
נוירולוג  הוא  מאוסבך  וד"ר  מורכבות  מחלות 
באחת  הזה  הספציפי  החדש  התחום  את  שלמד 

היחידות הגדולות ביותר באירופה".
ההשקעה  "לצד  כי  אייכל  ד"ר  ציין  עוד 
המתמשכת של שערי צדק במטופלים עם בעיות 
שערי  מתכוונת  ונוירוכירורגיות,  נוירולוגיות 
באזור  אלה  בחולים  הטיפול  את  להוביל  צדק 
הנוירולוגית  המחלקה  כי  אמר  עוד  ירושלים". 
והנוירוכירורגית מתפתחת לכל תתי ההתמחויות 

המוכרות בתחומים אלה. 
בין  אישית  היכרות  נערכה  המפגש  במהלך 
לבין  מרין  עופר  פרופ'  הרפואי  המרכז  מנכ"ל 
רפואיים  נושאים  בפניו  הוצגו  וכן  המגזר  נציגי 
מהן  בכמה  הצדדים  בין  דיון  והתקיים  שונים 
למטופלים  ייעודיים  פתרונות  מציאת  לטובת 
ומצוות. הוא שיבח את פועלם של  שומרי תורה 
והבטיח  בקהילה  הרפואה  להנגשת  היועצים 
לפעול בשיתוף פעולה מעמיק לטובת המטופלים.
החרדי  השיווק  מנהל  שלזינגר,  משה  הרב 
במכבי ציטט את פרופ' נחמן אש, מנכ"ל משרד 

האמיתי  "השוויון  כי  שאמר  החדש  הבריאות 
השירותים  את  ולהנגיש  להתאים  זה  ביותר 
הרפואיים לכל המגזרים". "במילים אחרות: אם 
את  יקבל  ומגזר  מגזר  שכל  שוויון,  על  מדברים 
צרכיו – זה השוויוניות וכך אנו עושים גם במכבי 
החרדי  למגזר  שירות  מתאמי  כ-60  המפעילה 

ברחבי הארץ".
את  שיבחו  במפגש  שהשתתפו  הפורום  חברי 
שערי צדק על קידום תחום קשרי הקהילה בבית 
הנוספים  המבורכים  השינויים  ועל  החולים 
יתקיימו  הקרובים  השבועות  במהלך  שבדרך. 
מחלקות  מנהלי  יופיעו  בהם  נוספים  מפגשים 
שיתוף  והרחבת  היכרות  לצורך  נוספים  בכירים 

הפעולה.
 – פולק  יהודה  הרב  עוד:  השתתפו  במפגש 
שערי צדק; הרב משה שלזינגר - מכבי; הרב דוד 
ארגון   – רגובי  שמעון  הרב  מאוחדת;   – שוורץ 
הרב  היועצים;  מוותיקי  פריד  אלי  הרב  מזור; 
יוני כהן – קופ"ח כללית; הרב דוד מרק – ארגון 
המשפחה;  תורת   – מלבר  יצחק  הרב  למענכם; 
הרב ישראל ירט – ארגון עזר מציון; הרב שמעון 
ליכטשיין – גור; הרב ישראל מינקה – מאוחדת; 
אשר  הרב  ומרפא;  עזרה   – אייכלר  מוטי  הרב 
שלמה  הרב  סטאריק;  שלום  פנחס  הרב  וולס; 
הרשלר – מזור; הרב דוד צרפתי – עושים שמח; 

הרב רחמים חיון – סעד ומרפא.

מנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק פרופ' עופר מרין קיים דיון מיוחד עם המשתתפים, שיבח את פועלם והבטיח לפעול בשיתוף פעולה מעמיק 
לטובת המטופלים  פרופ' דוד צדוק הציג את מערך רפואת העיניים המורחב מהמתקדמות בעולם ⋅ ד"ר רוני אייכל מנהל המחלקה הנוירולוגית 

ויחידת השבץ וד"ר סטפן מאוסבך מנהל טיפול נמרץ נורולוגי-נוירוכירורגי הציגו את מערך המוח המתפתח

מעמיקים את הקשר ומנגישים את הרפואה לקהילה:

 מנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק פרופ' עופר מרין במפגש עם היועצים 
הרפואיים ונציגי הבריאות במגזר החרדי | צילום: דוברות שערי צדק

מזל וברכה- 03-6162228
הלוח המוכר במגזר החרדי

יוצאים לחופש 
במדור קיט ונופש
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

כפי תהיה
)ה )ל, ג יו ַיֲעשֶׂ ָכל ַהּיֵֹצא ִמפִּ ָברוֹ כְּ לֹא ַיֵחל דְּ

ויטאל  חיים  רבי  המקובל,  הקדוש  הגאון 
זצ"ל, היה דורש פסוק זה כך:  "לא יחל דברו" 
בו,  ומזלזל  דברו  את  ולא מחלל  פיו  את  אדם השומר   -
זוכה ש"ככל היוצא מפיו יעשה" - הקב"ה נותן כח בפיו 

ומקיים ועושה את דבריו. 
כח הדיבור שניתן לאדם הוא קדוש ויקר ביותר. פיו הוא 
מתקיים,  העולם  הדיבור  בכח  יתברך!  לבורא  שרת  כלי 
כמאמר הכתוב )תהלים סח, יב(: "ה' יתן אומר המבשרות 
בבריאת  הדיבור.  כח  הוא  האדם  של  עיקרו  רב".  צבא 
האדם אומרת התורה: "ויהי האדם לנפש חיה" )בראשית 
ז(, ומתרגם אונקלוס: "לרוח ממללא". נשמת החיים  ב, 
שהקב"ה נפח באדם בבריאתו היא כח הדיבור שניתן בו.

משום כך, יש לשמור ביותר על הדיבור. זהו דבר יקר 
שמוכרח להיות שמור באופן מיוחד!

דיבור או שתיקה - מה עדיף?

יש הטוענים, שהטוב ביותר לא לדבר בכלל, אבל ישנם 
מצבים שבהם אי אפשר לשתוק. או אז, צריך האדם לדעת 
מה לדבר ואיך לדבר. שני שרים בכירים, מיועציו הבכירים 
אחד  הדיבור.  בעניין  ביניהם  להתווכח  נהגו  המלך,  של 
סבר שהשתיקה היא הדבר העיקרי שצריך האדם לעשות, 
וזהו קיום העולם. יפה שתיקה לחכמים )פסחים צט ע"א(. 

ואילו השני טען שהדיבור הוא כח משמעותי יותר. 
לבסוף קץ המלך בוויכוחים הארוכים והודיע להם כי 
אחד  וכל  דעות,  והוגי  שופטים  צוות  להעמיד  בכוונתו 
מהם יציג את עמדתו ויסבירה היטב, וסוף סוף יוכרע מי 
משניהם צודק. בשעה היעודה נעמדו השניים לפני המלך 
וצוות השופטים. ראשון פתח השר שטען כי כח הדיבור 
חשוב יותר. הוא הסביר כי בכוח הדיבור מתקיים העולם 
דיבור,  ידי  על  נעשה  אדם  בני  בין  ומתן  כל משא  כולו. 
כל לימוד שצריך אדם ללמוד נעשה באמצעות הדיבור. 
אדם נושא אשה על ידי הדיבור, ונמצא שזהו קיומו של 

העולם. 
כשסיים נעמד חברו והחל להסביר כי השתיקה חשובה 
עצר   – המלך"  "אדוני  העולם.  לקיום  ונחוצה  יותר 
כשניתן  שאלה?",  לשאול  אוכל  "האם   – הראשון  אותו 
כי  ראייה  הדיבור  בכוח  הבאתי  "אני  טען:  מבוקשו  לו 
הדיבור הוא החשוב ביותר, ואיך הוא מביא ראייה משלי 
שלו!  הדיבור  בכוח  להשתמש  רשות  לו  אין  שלו?  על 

עליו להביא ראיות על ידי שתיקה!"...
נהנה המלך מן הדברים והכריע כי הצדק עמו...

כח הבניין וההרס שבדיבור

הדיבור הוא הדבר החשוב ביותר הנחוץ לקיום העולם. 
ובמיוחד  ביותר,  עליו  ולשמור  בו  להיזהר  שיש  אלא, 
שקרים  רכילות,  הרע,  לשון  לידי  לבוא  שלא  להיזהר 

והתפארות עצמית המביאה לגאווה. 
"אל תתן את פיך לחטיא את בשרך" אמר שלמה המלך 
)קהלת ה, ה(. ועוד אמר: "שומר פיו ולשונו שומר מצרות 
נפשו" )משלי כא, כג(. העבירות החמורות ביותר מגיעות 
בעקבות  בעולם  אירעו  חורבנות  והרבה  הדיבור,  מכח 
הקשה  ופגיעתה  משים  מבלי  שנזרקה  מיותרת  מילה 

נותרה לדורות. 

שמירת הפה מוסיפה לכוחו

אלפי  לו  היו  עליון.  קדוש  היה  מקוצק  האדמו"ר 
חסידים ששתו בצמא את דבריו, אבל הוא שמר על פיו 
נהג להסתגר בחדרו,  וקימץ במילותיו. הוא  מכל משמר 
היה  כך  אחר  שלם.  שבוע  במשך  שותק  היה  ולפעמים 
וחריפה,  שנונה  אחת  אמרה  או  אחד  דיבור  ואומר  יוצא 

שהספיקה לכל קהל החסידים למשך שבוע שלם. 
ככל שאדם שומר על דיבורו, יש בו כח ועוצמה גדולה 

יותר!
הבבא סאלי זיע"א היה מביא על כך את דברי המשנה 
בברכות "השותה מים לצמאו מברך שהכל נהיה בדברו" 
תורה, שנאמר  מים אלא  אין  וביאר:  פ"ו מ"ח(,  )ברכות 
הלומד  אדם  א(.  נה,  )ישעיה  למים"  לכו  צמא  כל  "הוי 
תורה מתוך צימאון, כלומר בחשק ובשמחה, במצב של 

"צמאה לך נפשי כמה לך בשרי" )תהלים סג, ב(, זוכה 
לקדש את עצמו ומקדש את כח הדיבור שלו, ומכח זה 
לברך,  יזכה  כלומר,  בדברו",  נהיה  לברך "שהכל  יזכה 

והקב"ה יעשה את דברו! 
ובטהרה,  בקדושה  הנעשה  הדיבור  מכח  זאת  כל 
"לא  והאמיתי.  הקדוש  הדיבור  את  אוהב  הקב"ה  שכן 
עליו!  הדיבור שלך, שמור  את  תחלל  אל   – דברו"  יחל 
כשצריך לדבר - תשתמש בו באופן מושכל, וחלילה אל 
תבזה ותחלל אותו. אם תעשה כן - מובטח לך כי "ככל 

היוצא מפיו יעשה".
זו,  הנהגה  מצינו  הדורות  בכל  ישראל  גדולי  בכל 
שברכותיהם  זכו  ולפיכך  דיבורם,  על  ביותר  שמרו  הם 
התקיימו - צדיק גוזר והקב"ה מקיים )מועד קטן טז ע"ב(. 
לפני זמן מה נפטר אדם צדיק שזכה להגיע לגיל תשעים 
שנה. ב'שבעה' ספרו ילדיו סיפור מדהים שאירע לו לפני 
במהלך  הבכור.  בנו  הולדת  לפני  זה  היה  שנה.  כשבעים 
יש  כי  אמרו  והרופאים  אשתו,  אצל  סיבוך  חל  ההריון 
לנתחה, ויש בזה עניין של פיקוח נפש, אך ניתוח זה ככל 

הנראה יגרום שהאשה לא תוכל ללדת לעולם.
נבוך.  הצעיר  והבעל  בידם,  ניתנה  הקשה  ההכרעה 
נסע  הוא  בגדול הדור.  להיוועץ  פנה  יהודים  כדרכם של 
לפני  נכנס אליו  זצ"ל.  לבני ברק, אל מרן ה"חזון איש" 

תפילת מנחה והציע את השאלה – האם לנתח או לא. 
"מה רוצה אתה שאומר לך?" ענה ה"חזון איש", "הרי 
הרופאים קבעו שמדובר בעניין של פיקוח נפש. מה נעשה 
תפילת  לפני  כעת  אנו  עומדים  אבל,  נפש?  פיקוח  נגד 
מנחה. הבה נתפלל, ונחשוב על כך שוב אחרי התפילה". 
האברך  אל  איש"  ה"חזון  פנה  התפילה,  כשהסתיימה 
ואמר לו: "אל תשמע לרופאים ואל תסכים לניתוח. אל 

דאגה! הכל יסתדר ויוולד לך ילד בריא ושלם". 
הוא חזר עם התשובה אל הפרופסור, שהביט בו כעל 
ומסכן  לניתוח  אדם  מסרב  איך  דעתו.  שנשתבשה  אדם 
לא  שמעולם  רב  עם  התייעצות  בעקבות  אשתו  חיי  את 
למד רפואה?! הוא הפעיל את כל כח השכנוע שלו כדי 
הזו,  המסוכנת  ההחלטה  משמעות  את  לאברך  להסביר 
דבוק  נותר  חכמים  באמונת  חדור  שהיה  היהודי  אולם 

בעמדתו וחתם על סירוב לניתוח. 
של  וולד  ניסים  בנסי  ילדה  והאשה  רב  זמן  חלף  לא 
קיימא, ובשנים הבאות זכו שניהם לעוד אחד עשר בנים, 
בסך הכל שנים-עשר ילדים כנגד שנים עשר שבטי י-ה!...

תפילתו התמימה של בן השלוש

לא רק בצדיקים גדולים רואים זאת, אלא גם בתינוקות 
של בית רבן שלא טעמו טעם חטא, ופיהם טהור וקדוש – 
לנסוע  רצתה  נפשות  תשעה  בת  ברק  מבני  משפחה 
מקומות  חמשה  קטן,  היה  הרכב  בעומר.  בל"ג  למירון 
בלבד. מה עושים? שכן שנסע גם הוא הסכים לצרף את 
אחד הילדים, אבל השאר נדחסו וישבו בצפיפות גדולה 

בכל הנסיעה הארוכה. 
הציון,  על  התפילה  לקראת  האב  אותם  הכין  בדרך 
כל  יוחאי.  בר  שמעון  לרבי  כעת  נוסעים  "אנחנו  ואמר: 

תפילה שתבקשו מעומק הלב – תתקבל". 
הוא לא חשב שגם הילד הקטן בן השלוש שומע את 

דבריו ומפנים את המסר... 
כשיצאו מן הקבר שאל האב את הילד הקטן: "על מה 
התפללת, צדיק?" והילד השיב בתמימות: "בקשתי מה' 
ולא  גדול, שיהיה מקום לכולם  שיביא לאבא שלי אוטו 

נצטרך להצטופף כל כך"...
"על זה התפללת?" – התחייך – "נו, נו. ואני חשבתי 

שתתפלל שתגדל בתורה וביראת שמים"...
הסבא  של  בביתם  לשבות  המשפחה  הלכה  משם 
והסבתא המתגוררים בצפון הארץ. בערב שבת נתן האב 
לחמיו את מפתחות הרכב שלו, לשמירה, ובמוצאי שבת, 
מפתחות  חמיו  לו  הושיט  בחזרה,  לקבלם  בקש  כאשר 

אחרים. 
"מה זה?" – התפלא. 

"אלו מפתחות הרכב החדש שלך" – השיב לו – "לי 
יש רכב גדול שכבר איני זקוק לו, ולך יש רכב שקטן על 

מידותיך. החלטתי שנחליף רכבים"...

)"משכני אחריך" במדבר(

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

על פי ה' יסעו
פותחת  "מסעי"  פרשת 
שבהם  פסוקים  בחמישים 
ושנים  ארבעים  מפורטים 
תחנות במסעם של בני ישראל ממצרים 
תמהים,  המפרשים  המובטחת.  לארץ 
לשם מה פירוט נרחב זה? הפלא הגדול 
עשינו  מה  מספרת  לא  שהתורה  הוא 
שם, לא מתארת שום חוויה מהמקומות 
הללו, רק את שמות התחנות בהן חנינו 
מה  ויחנו..."  "ויסעו  הלאה.  והמשכנו 

פשר הדבר?
אם  להקשות  מוסיף  הק'  האלשי"ך 
בלכתנו  הנס  את  לפרט  רוצה  התורה 
מן  היה  אזי  זרועה,  לא  בארץ  במדבר 
בני  חניות  לציין בלשון: "אלה  הראוי 
את  להדגיש  כדי  במדבר",  ישראל 
המקומות הרחוקים מכל יישוב שבהם 
מדוע  שנה,  ארבעים  בניסים  וחיו  חנו 
המסע  את  דווקא  התורה  מדגישה 
המעבר  אינו  העיקר  הרי   עצמו? 
אלא  אחר  למקום  זה  ממקום  והשינוי 

החניה?
בספה"ק "דגל מחנה אפרים" מובא 
בשם זקנו אור שבעת הימים, הבעש"ט 
כל  במשך  יהודי  שכל  זיע"א:  הקדוש 
הדורות הוא "כלל ישראל קטן". לכל 
מסעות  מ"ב  ישנם  חייו  במהלך  אחד 
שלב,  אחר  שלב  לעבור  צריך  שהוא 
כתבה  כן  על  ואשר  למשנהו.  מאחד 
התורה והאריכה בסיפור מסעי ישראל 
יהיו  הפרטיים  בחיינו  שגם  ללמד   –
נוכל  כך  ידי  על  ה'.  עם  תחנותינו  כל 
מסעות  אותם  כל  את  ולעבור  לצלוח 

בבטחה ובשלווה.
בשמחת  לרקוד  אדם  שזוכה  בעת 
חתימה   בעת  כמו  צאצא,  נישואי 
ענקית...  ומשכנתא  דירה  חוזה  על 
פורח  שהכול  שנראה  בתקופות 
תמיד  קלים,  לא  בימים  וגם  ומלבלב, 
אנו "אצל אבא". חבוקים בין זרועותיו 
הרקע  מהו  משנה  ולא  האוהבות, 

שסביב...
בחיינו  מהלך  כל  פסיעה,   כל 
מחושב על ידי אב חומל, טוב, הרוצה 
אך להיטיב. גם בלי שנדע תמיד מדוע 
זה הביאנו לפרשה זו או אחרת, ולמה 

בא עלינו ככה. 
כלומר, המסעות לא נכתבו רק לדור 
יוצאי המדבר, אלא לדורות, בשבילנו, 
להפנים היטב, שהחיים הם בעצם מסע 
אחד  וכל  תחנות,   42 של  ארוך  אחד 
מהתחנות  אחת  בכל  מבקר  מאתנו 
על  מרמזים  המקומות  שמות  הללו. 
האדם  מתמודד  שבהם  בחיים,  תחנות 
לאותו  המאופיינים  הניסיונות  עם 
 – "מרה"  יש  אחד  לכל  וזמן.  מקום 
קשה,  מרירות  עליו  שעוברת  מקומות 
מקומות   – "מתקה"  יש  אחד  ולכל 
"קברות  יש  אחד  לכל  לו.  שמתוק 
צריך  שהוא  מקומות   – התאווה" 
ובהם  ומקומות  תאוותיו.  את  'לקבור' 
עליו 'לנתב' את דרכו. התורה מונה את 
כל המקומות הללו כדי שנצא מוכנים 

למסע של החיים.
סיפר יהודי שבחצר בית הוריו בנתה 
לה יונה קן. הוא היה מביט בחריצותה 
בחכמה  הקן.  לבניית  ומסירותה 
לה  ובונה  זרד,  על  זרד  מניחה  הייתה 
עם  הבריאה!  פלאי   – לתפארה  קן 
והיא  הביצים.  גם  באו  הקן,  השלמת 

דגרה על הביצים.
"בוקר אחד התקדרו השמים, רוחות 

סערה וגשמים ניתכו על החצר. היונה 
שנבנה  ממה  בבהלה.  עפה  שדגרה, 
הביצים  גם  מאומה,  נשאר  לא  בעמל 
חשבתי,  היונה.  על  ריחמתי  התנפצו. 
כנפיים  תפרוש  קינה,  חורבן  שלאחר 
ותעוף. אך למחרת עם שוך מזג האוויר 
מחדש  בונה  אותה  רואה  אני  הסוער, 
בורא  לחינם  שלא  הבנתי  הקן,  את 
עולם זימן לי לראות זאת, כדי ללמוד 
נהרס ממשיכים  מהיונה שגם אם הקן 

את המסע.
ויש  המוצא  נקודת  את  יש  ובמסע, 
זה  העיקרים  עיקר  היעד,  נקודת  את 
וזו  המקום.  על  לדרוך  לא  להתקדם. 
ביותר  המאתגרות  הדרישות  אחת 
את  למצות  חייב  יהודי   – ביהדות 
ולהמשיך  שלו  הרוחניות  היכולות 
רשאי  לא  הוא  יום.  בכל  לצמוח 
זרי  יכול לנוח על  להתעייף. הוא אינו 
אלא  בהנאה,  אחורה  ולהביט  הדפנה 
הזמנה  חיים,  של  יום  בכל  לראות 
יותר  חריפה  בצורה  חדשה.  לעשייה 
נאמר בספרים הק' שההצדקה היחידה 
משהו  בהם  לעשות  היא  האדם,  לחיי 

שלא עשה עד כה.
"אלה  התורה:  מדגישה  לכך 
מארץ  יצאו  אשר  ישראל  בני  מסעי 
הסטוריה,  ספר  אינה  התורה  מצרים". 
היהודי  על המסע  אותנו  אלא מלמדת 
והייעודי של כל אחד מאיתנו, מטומאת 
מצרים לקדושת ארץ ישראל. מסע זה 
יהודי.  כל  של  האישיים  בחייו  נמשך 
פירוט  מטרת  בעיצומו.  עדיין  והוא 
המסעות דווקא, נועדה לשנות לנו את 
הגישה לחיים, ולהורות לנו כי אנו חלק 
החיים  כל  נגמרת.  שאינה  ממשימה 
לפרוץ  ונמשכת  ארוכה  מטרה  הם 
התמודדות  ועוד  אישי  מחסום  עוד 
מורכבת, מימוש יכולותיו ותפקידו של 

היהודי, עד לתיקון נפשו בזה העולם.
הצדיק הקדוש רבי מאיר יחיאל הלוי 
מאוסטרובצא זיע"א, ששמע גאונותו, 
היו  הנשגבים  ופרישותו  צדקותו 
גזר על עצמו  וכידוע  ידועים למכביר. 
מארבעים  למעלה  לשבת  משבת  צום 
הכול  הבינו  השואה  ובשנות  שנה. 
הגזירה  את  מראש  צפה  כי  למפרע, 
בתעניותיו  לבטלה  וביקש  הנוראה 
רבי  של  כמעשהו  הנוראים,  וסיגופיו 

צדוק בזמן חורבן הבית.
נהג הוא תדיר לספר, כי אביו מוכר 
וסבב  היה  כל  וחסר  אביון  כעכים 
למכור  כדי  למשנהו  אחת  מעיירה 
קופיקות  מעט  ולהרוויח  סחורתו  את 
עימו  והיטלטל  ילד  כשהיה  עלובות. 
בני.  לך,  "דע  לו:  לןמר  נהג  בדרכים, 
כדי  להנה  הגענו  כי  בעינינו  דומה 
למכור את סחורתנו, אולם דע לך וקבע 
בלבך: זאת חושבים אנו. לריבונו של 
ספור  אין  יש  בחוטים,  המושך  עולם 
סיבות מדוע הגענו דווקא היום למקום 

פלוני!
"לעולם לא נדע איזו שליחות עשינו 
במקום הזה. את מי זיכינו. ואיזו חלקת 
אדמה שזקוקה הייתה לתיקון – תיקנו 
וקידשנו. אשר על כן אני נותן לו למלך 
ואני  מוביל,  הוא  אותי.  לנהל  העולם 

הולך בנחת ובשמחה אחריו!"
הטוב  כל  את  שנחזה  יה"ר 
את  ונממש  ובחניותינו,  במסעותינו 

שליחותינו ויעודינו בשלמות.



הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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03-6162228

דירות 
למכירה

כ”ז בתמוז -כ”ח תמוז  תשפ”א
07/07-08/07/2021  

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס עם 2 כניסות )לא 

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

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

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

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

 בדבורה הנביאה/
חזון איש, דופלקס 240 

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

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

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

אלעד

דופלקסים

+5 חדרים 

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

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

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

 בגינות דוד, 3 חדרים 
גדולים + אופציה 

לסגירת מרפסת לחדר 
רביעי, קומה 4, כניסה 

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

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

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

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

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

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

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

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

 מציאה, ביהודה 
הנשיא/בן זכאי, 4.5 

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

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

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

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

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

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

 בגינות דוד, 4 חדרים 
מרווחים, יפים, 100 

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

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

03-5797756)20-20(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 אהרונסון 4 חדרים, 
קומה ג' עם מעלית 

ומעליה 2 יח', מניבות 
7,000 ש"ח לחודש 
+ אופציה להרחבה, 

משופץ, 3,400,000 תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)21-21(_____________________________________________

 ברמת אלחנן 6 
חדרים, 130, קומה 4 עם 
מעלית ומעליה 3 יחידות 

שמניבות 9,500 ש"ח, 
משופצות, 4,000,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

בני ברק

 באבני נזר דופלקס 
5 חדרים- קומה ד', 3 

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

מעלית וחניה + אופציה 
עתידית להרחבה ענקית, 

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

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

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

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

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

 054-6506501)23-23(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב 
אחיה השילוני, דירת 4 

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

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

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

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

_____________________________________________)25-28ל(052-8614453

4-4.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

פנטהאוזים ודירות גן

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

בגניחוסבקי פ.הצבי + אופ' 
להרחבה, 1,700,000 

_____________________________________________)25-28ל(054-8499429

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

החל מ-1,630,000 &

בשיווק בלעדי
בטרומפלדור בפרדס כץ

בניין בוטיק 4-4.5 חד'

פאר 
058-7111860הנדל"ן

לקראת בנייה בקבוצת רכישה

 בלעדי!!! בדוד המלך 
4 חדרים, ק"ק מוגבהת, 

משופתץ + מרפסת, 
1,690,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ 03-5797756 
054-6506501)27-27(_____________________________________________

 במתחם אוסם 4 
חדרים, 110 מ"ר, קומה 

א', חזית, משופצת, 
אפשרות להרחבה לעוד 

חצי חדר, 2,600,000 
ש"ח בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ 03-5797756 
054-6506501)27-27(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בעליון המבוקש!!! דירת 

גן 4 חד', מושקעת, 150 
מ"ר + גינה 155 מ"ר, יחידת 

דיור, מחסן, כניסה פרטית 
בבלעדיות "שחף נכסים" 

054-9422194)28-28(_____________________________________________

 מציאה מטורפת!!! בבנין 
בוטיק דירת גן 4 חד', 120 מ"ר 
+ גינה 80 מ"ר + מרפסת + 

מחסן, רק 1,790,000 ש"ח 
בבלעדיות "שחף נכסים" 

054-9422194)28-28(_____________________________________________

 בעליון מציאה! דירת 
4 חד' מושקעת + יחידת 

הורים, מחסן, מרפסת מסלון, 
קומה ב', רק 1,640,000 ש"ח 

בבלעדיות "שחף נכסים" 
054-9422194)28-28(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור העריה 
נותרו דירות מיוחדות, 4 חדרים 
2,190,000 ***5 חדרים החל 
מ- 2,400,000 054-8449423 

B.D.A 28-28(תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 90 מטר, 
4 ח' משופצת 2,000,000 

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

B.D.A 28-28(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

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

חדרים 2,900,000
B.D.A 28-28(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

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

B.D.A 28-28(תיווך(_____________________________________________

 באזור גבעת סוקולוב 4 
חדרים, כ- 110 מטר, גדולה 
ויפה, 2,000,000, 125 מטר 

חדשה ויפה, 2,700,000 גמיש 
B.D.A 28-28(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור סוקולוב 4 חדרים 
גדולה + סוכה, 2,200,000 

***3 חדרים + אופציה 
 054-8449423 1,720,000

B.D.A 28-28(תיווך(_____________________________________________

 ברשב"ם, ק"ב, חזית, 
בנין טוב, 90 מ"ר, שמורה, 

2,000,000 גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)28-28(_____________________________________________

 ללקוחותינו דרושות דירות 
לקניה ללא עמלת דמי תיווך 

03-6701920)28-28(_____________________________________________

 בנפחא! דירות 5 ח' 
ו- 4 ח' בבניה, מרווחים + 

י.הורים, חזית "אפיק-נכסים" 
03-5791514)28-28(_____________________________________________

 בלעדי באזור הרב קוק, כ- 
85 מטר, קומה ב', גג רעפים, 

3 כ"א, 1,800,000 תיווך 
_____________________________________________)28-28(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי בבניה בפרדס כץ 
3/4 במתחרדים + ליווי בנקאי 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)28-28(_____________________________________________

 למכירה דירה בגורדון, 
להשקעה, בהזדמנות, 80 
מטר, במחיר 1,850,000 

תווך רבקה נקב
053-9244430)28-28(_____________________________________________

 בבניה בנפחא פנהטאוז 
מדהים! 5 ח' בבניה, מרווחים 
+ י.הורים ענקית + מרפסות 

גדולות! נוף פתוח! "אפיק-
_____________________________________________)28-28(נכסים" 03-5791514

 בלעדי! באזור הרב שך 
פנטהאוס 6 חד' + מרפסת, 

130 מ"ר, ק"ד + מעלית 
בתכנון, משופצת כחדשה, 

נוף פתוח, 2,500,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)28-28(פנחסי 03-5799308

 בבניה בבן פתחיה/
רמבם, דירות גן ונכה 4 ח', 
ק"ג בגובה! "אפיק-נכסים" 

03-5791514)28-28(_____________________________________________

 בקלישר דירת גן 120 מ"ר 
+ מרפסת גדולה + חצר, 

כ.פרטית, 2,490,000 ש"ח 
_____________________________________________)28-28("אפיק-נכסים" 03-5791514

 למכירה בהרב שר 
דופלקס 6.5 חדרים, עם 

מעלית, מושקעת מאוד, מיזוג, 
3 מקלחות, 4 שירותים תיווך 

03-6701920)28-28(_____________________________________________

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

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

2,900,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)28-28(_____________________________________________

 למכירה בבארי 
דופלקס 250 מ"ר, 7 
חדרים, מושקע, עם 

מרפסת גדולה
050-6452128 חיים חמד 

_____________________________________________)28-28(נדל"ן

לפרסום
בלוח

03-6162228

 באיזור אוסם 5 חדרים, 
כ- 200 מטר, 2 מפלסים, 

ק"ג, ללא, שמורה, מתאימה 
לחלוקה, 2,700,000 נדל"ן 

_____________________________________________)28-28(השקעות 050-4130093

 בבלעדיות בפרל 6 חד', 
140 מטר, משופצת ברמה 

גבוהה, קומה 1 + יחידה 30 
מטר, 3 כיווני אוויר, 3,000,000 

)גמיש( "פנחס נכסים"
055-6789653)28-28(_____________________________________________

 בהשלשה, 140 מ"ר, 
ק"א, משופצת, 5.5 חד', סוכה 
ענקית, חניה, 2,700,000 גמיש 

_____________________________________________)28-28(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 במימון-סוקולוב 5 חד', 
ק"ג )בלי( + 2 יחי"ד, משופץ 
כליל, חזית, 2,790,000 גמיש 

_____________________________________________)28-28(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בר"ע-צפניה 5 חד', ק"א, 
עורף, לשיפוץ, 2,075,000 

גמיש + אופציה מיידי תיווך 
_____________________________________________)28-28(הנדל"ן 050-4177419

 באזור השלושה 5 ח', 
130 מ"ר, ק"א, חזית + 

מעלית, מושקעת ומטופחת! 
2,700,000 ש"ח "אפיק-

_____________________________________________)28-28(נכסים" 03-5791514

 באנילביץ 5 ח' יפהפיה, 
ק"א + מעלית, סלון ענק 
+ מרפסת שמש, מטבח 

גדול, י.הורים "אפיק-נכסים" 
03-5791514)28-28(_____________________________________________

 באזור סוקולוב 6 ח' 
ענקית, 180 מ"ר, ק"א + 

מעלית, חזית, 3 כ"א + סוכה 
גדולה למבינים! 4,300,000 

ש"ח "אפיק-נכסים"
03-5791514)28-28(_____________________________________________

 בלעדי! באזור קהילות 
יעקב בבניין חדיש 5.5 חד', 

115 מ"ר, ק"ד, מעלית, חניה, 
חזית, מושקעת + מחסן 

בק"ק 10 מ"ר, 2,800,000 
_____________________________________________)28-28(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור בעלי מלאכה 6 
חד', 160 מ"ר, ק"ב + מעלית 

+ חניה, משופצת כחדשה, 
2,950,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)28-28(_____________________________________________

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

+ יח"ד "פנחס נכסים"
055-6789653)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות בעמק יזרעאל 
4 חד', קומה 2, משופצת, 

כ- 100 מטר + מרפסת סוכה, 
אופציה גדולה, 1,830,000 

_____________________________________________)28-28("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בהשומר באיזור 
חבקוק 4 חד', משופצת, 105 
מטר + סוכה + יחידה דיור 40 
מטר, קומה א' "פנחס נכסים" 

055-6789653)28-28(_____________________________________________

 בישעיהו 4 חד', 80 מ"ר 
+ מרפסת 50 מ"ר + 2 

יחי"ד גדולות, משופץ כליל, 
2,600,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)28-28(_____________________________________________

 למכירה ברשבם 4 חדרים 
גדולים, כ- 120, ק"א, עורפית, 
2 סוכות, סלון ענק, מושקעת 

_____________________________________________)28-28(מאד תיווך 03-6701920

 באזור בארי 4 ח', 90 
מ"ר, ק"א, משופצת כחדשה 

+ יחידה להשכרה בהזדמנות! 
2,320,000 "אפיק-נכסים" 

03-5791514)28-28(_____________________________________________

 באבטליון/מימון 4 ח', 
מרווחת ומסודרת, ק"ד + 

מעלית, חזית + נוף + חניה, 
2,270,000 ש"ח "אפיק-

_____________________________________________)28-28(נכסים" 03-5791514

 ליד עזרא 4 ח' + סוכה, 
ק"ג, מסודרת ושמורה, 

2,200,000 ש"ח "אפיק-
_____________________________________________)28-28(נכסים" 03-5791514

 באזור השניים בבנין 
חרדי 4 ח', 80 מ"ר, יפהפיה 

ומטופחת, ק"ג, חזית, מעלית 
+ מחסן וחניה, 1,750,000 

ש"ח "אפיק-נכסים"
03-5791514)28-28(_____________________________________________

 בגמר שלד באנילביץ 4 ח', 
מרווחת + מ.שמש + י.הורים, 

ק"א, חזית, 2,250,000 ש"ח 
_____________________________________________)28-28("אפיק-נכסים" 03-5791514

 באזור סוקולוב 4.5 ח' 
חדשה, מטבח ענק! ק"ה 

+ מעלית, חזית, מיידי, 
2,300,000 ש"ח "אפיק-

_____________________________________________)28-28(נכסים" 03-5791514

 באבן גבירול 4.5 ח', 
125 מ"ר + אופציה ליחידה 
40 מ"ר, במצב מצוין, ק"א, 

חזית + א.בניה נוספת בק"ק, 
2,550,000 ש"ח "אפיק-

_____________________________________________)28-28(נכסים" 03-5791514

 ברמת אהרון 4 ח', ק"א 
+ מעלית, עורף, ענקית, 
חדשה! 2,350,000 ש"ח, 

מפתח ב"אפיק-נכסים"
03-5791514)28-28(_____________________________________________

 בלעדי! באזור אבטליון 4 
חד', 100 מ"ר, ק"ד + מעלית 
+ חניה, שמורה, מאווררת, 3 
כ"א + א. להרחבה 20 מ"ר, 
2,290,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)28-28(_____________________________________________

 בביאליק בבנין חדש 
3 חד', משודרגת, עורפי 

פתוח, ב- 1,530,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)28-28(_____________________________________________

 בטאבו משותף באזור 
רבי עקיבא-קוק, דירת 3 
חד' + מרפסות שמש, 
חדשה מהקבלן, קומה 

5, בלי, ב- 895,000 ש"ח 
להב נכסים

050-4177750)28-28(_____________________________________________

 מציאה!!! בבלעדיות 
ברמבם 3 חד' בבניה, קומה 5, 

ערבות בנקאית, 1.7 )גמיש( 
_____________________________________________)28-28("פנחס נכסים" 055-6789653

 בדנגור 3 חד', 70 מטר, 
קומה 2, אופציה גדולה, שכנים 
בנו, 1,470,000 )גמיש( "פנחס 

_____________________________________________)28-28(נכסים" 055-6789653

 ביונתן 3 חד', קומה 
ב' ואחרונה, 3 כיווני אוויר, 

משופצת מהנילון, 1,520,000 
_____________________________________________)28-28("פנחס נכסים" 055-6789653

 ברמז בגמר בניה 3 חד', 
קומה נוחה, מושקעת, קבלן 

אמין, 1,735,000 תיווך הנדל"ן 
050-4177419)28-28(_____________________________________________

 בבניה בבן פתחיה/רבמם, 
3 ח', חזית + מרפסת שמש, 

1,640,000 ש"ח "אפיק-
_____________________________________________)28-28(נכסים" 03-5791514

 באזור בעש"ט 3 ח' 
גדולה + אופציה, ק"ב, מיידי, 
1,720,000 ש"ח גמיש "אפיק-

_____________________________________________)28-28(נכסים" 03-5791514

 בלעדי כ- 3.5 חדרים 
בז'בוטינסקי עורפית לבני ברק, 

קומה ב', 1,320,000 תיווך 
_____________________________________________)28-28(אלטרנטיב 054-5500263

 בב"ב באזור רח' נגב, 3 
חד', ק"א, מסודרת

 052-2948691)28-28(_____________________________________________

 באזור הרב קוק טבריה 
3 חד' ענקית, 85 מ"ר, ק"ב, 

חזית, מטבח חדש, 1,650,000 
_____________________________________________)28-28(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 3.5 
חד', 78 מ"ר, ק"ג + אופציה 

בצד ובגג, חזית, משופצת, 
1,650,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)28-28(_____________________________________________

 3 חדרים, 82 מ"ר, ברח' 
טבריה, משופצת, קומה ג', 

אפשרות לבנות על הגג
_____________________________________________)26-29ל(050-9228222

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

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

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

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

 ברחוב מירון 3.5 
חדרים, 85 מטר נטו, 

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

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

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

 בלעדי ברחוב סוקולוב 
באיזור אבן שפרוט, 

דירת 3 חדרים, קומת 
קרקע + יחידה משופצת 

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

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + 

אפשרות למשכנתא, 
1,030,000 ש"ח בלעדי 

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

 בויזניץ בהסכם 
שיתוף, 2 חדרים, ק"ק, 

55 מ"ר + חצר, 850,000 
ש"ח, א"א לקחת 

משכנתא בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)24-24(_____________________________________________

 ברחוב חתם סופר, 
דירת 3 חדרים, 70 

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

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

 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(_____________________________________________

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

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

2-2.5 חדרים
 באוסשקין 2 וחצי חד', 

קומה 2.5, 65 מטר, אופציה 
בגג רעפים, 1,3300,000 

)גמיש( "פנחס נכסים"
055-6789653)28-28(_____________________________________________

 באזור אחיה השילוני 
3.5 חד' ענקית, כ- 100 

מ"ר + סוכה, 1,650,000 
ש"ח למיידי בבלעדיות 

"אלמוג נכסים" ר"ע 39 
052-6402078)28-28(_____________________________________________

 בגבעת שמואל 
בשכ' בית וקנטרי, 5 

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

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

גבעת שמואל
+5 חדרים

3-3.5 חדרים
מגדל העמק

 למכירה במגדל העמק 
דירה 3 חדרים, משופצת, 
מושכרת 1,800 ש"ח, רק 

410,000 ש"ח 052-6224648 
R.B)28-28(_____________________________________________

פתח תקווה
קוטגים

 בפ"ת מבחר קוטגים' 
בכפר גנים, כפר אברהם 

_____________________________________________)28-28(ושעריה 052-2948691

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

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

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

דירות 
להשכרה

בני ברק
+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בבלעדיות באבני נזר, 
דירת 4 חדרים מרווחים, 

חזית, קומה 3 עם מעלית 
וחניה, מיידי, 5,300 ש"ח 

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

 באזור רמב"ם 4 חדרים, 
גדולה ויפה + מעלית, כ- 110 

מטר, 4,500 גמיש
B.D.A 28-28(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 ברח' אפשטיין, 3 חדרים 

+ מרפסת סגורה, קומה 
ראשונה, ממוזגת, כ- 90 מטר, 

פינוי בבין הזמנים
_____________________________________________)28-29ל(052-7669156 052-7131869

 בנורדאו נשארה דירה 
אחרונה של 3 חד', קומה 

5, בניין חדש "פנחס 
_____________________________________________)28-28(נכסים" 055-6789653

 ברחוב שחל בשיכון 
ה' בבנין חדש, 3 חדרים, 
קומה 6 מעלית עד 5 + 

סוכה בתוך הבית, 4,000 
ש"ח לפרטים נוספים 

ותמונות "פנחס נכסים" 
055-6789653)28-28(_____________________________________________

 ברמת אהרון 3 ח' 
גדולה, חדשה, יפהפיה, ק"ה 
+ מעלית, חזית, לממושכת, 

5,000 ש"ח "אפיק-נכסים" 
03-5791514)28-28(_____________________________________________

 בהראשונים 3 חדרים, 
קומה חמישית + מעלית, 

דירת גג + מרפסת שמש, 85 
מטר, ממוזגת, 4,500 ש"ח 

_____________________________________________)28-31ש(052-7671305

 להשכרה דירת 3 
חדרים ברחוב יהודית, 

80 מטר, קומה 2, רחבה 
ומוארת, במחיר מציאה: 

3,900 תווך רבקה נקב 
053-9244430)28-28(_____________________________________________



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

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

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

כ”ז תמוז -כ”ח תמוז תשפ”א   07/07-08/07/2021

עסקים

 בבלוי להשכרה/
למכירה, לקליניקה/

עסק/אולם 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

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

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

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

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

נדל”ן 
מסחרי

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

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

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

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

בני ברק
 במצלר 21, דירת חדר, 

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

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

ביקוש 
דירות

חנויות

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

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

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

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

ממוזגים + גקוזי'
_____________________________________________)27-38ש(050-6901390

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

אביבים

משרדים

 2 יחידות נופש + בריכה 
ומדשאות, פינת מנגל ומתחם 

_____________________________________________)20-31ש(מבודד 052-3833809

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

יחידות, מניבה 5,200 
לחודש + אופציה 

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

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

מבנים

השקעות

 בק. הרצוג, להשכרה, 2 
חד', 40 מ"ר, 2 מזגנים, ק"ג, 

ללא, 3,000 ש"ח
_____________________________________________)26-29ש(052-2899085

 מציאה, בטבריה/קוק, 
יפיפיה, מוארת ומאווררת, 
חזית, מי' אב, 2,850 ש"ח 

_____________________________________________)26-29ל(גמיש 052-7671683

 בקלישר, 2 חדרים ענקיים, 
כחדשה, יפיפייה, כ- 45 מ"ר, 

מרוהטת, ממוזגת, סוכה 
052-7625997)26-29(_____________________________________________

 ברח' הרב פוברסקי, 2 
חדרים, קומת קרקע, מתאימה 
_____________________________________________)26-29ל(לזוג/בודד 052-8378001 יצחק

 באיזור הרב שך 
סירקין, 2.5 חדרים, 

ק"א, במצב טוב, פינוי 
31.7.21, 3,050 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
054-6506501
03-5797756)26-26(_____________________________________________

 משרדים להשכרה בתחנת 
הקמח, החל מ- 800 ש"ח 

)כולל הכל( + שירותים, 
_____________________________________________)26-29ל(מטבחון 052-7158998

 להשכרה במשרד עורכי 
דין ברמת גן, חדר מפואר, 

1,490 ש"ח )אפשרות תיקים(  
_____________________________________________)26-29ל(054-3132330

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)27-28ח(תיווך 054-7432035

 באהרון דב 2.5 
חדרים, 70 מ"ר, שמורה 

ומטופחת, ק"ג )ללא 
מעלית(, חזית, מוארת 

ומאווררת + חניה מקורה 
בבנין, 3,600 ש"ח )ללא 

_____________________________________________)27-27(תיווך( 054-4290600

 שחל 14, 1 חדר, קומה 
שניה על עמודים, משופצת, 

_____________________________________________)27-28ל(ממוזגת 050-5277929

 יח"ד 2 חדרים, ריהוט 
מלא, ממוזגת ומאווררת, 

2,500 ש"ח, ק"ד, ללא
_____________________________________________)27-30ל(054-8413427

 דירת חדר, מרוהט + 
פינת מטבח, מתאים ליחיד/ה, 

1,200 ש"ח 052-7654674 
_____________________________________________)27-28ל(03-5744031

 ביונה הנביא, 2 חדרים, 
ק"ד )ללא(, כחדשה, מרוהטת, 

ממוזגת, דוד"ש, 2,800 ש"ח 
054-8530108)27-30(_____________________________________________

 דרוש מחסן 50 מ"ר 
ומעלה, עם גישה לרכב, 

באזור ירושלים וסביבותיה 
_____________________________________________)27-30ל(054-5453533

מחסנים

 בקתות רות- מתחם 
נופש עד 13 איש + 

בריכה גדולה, גינה יפה, 
נוף פסטורלי ליערי מירון 

_____________________________________________)27-34ש(052-2344447

 מעונין לקנות דירה 3-4 
חדרים בסנהדריה במחיר סביר 

)בלי תיווך( קומה נוחה
_____________________________________________)28-29ח(054-7385609

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

_____________________________________________)28-29ח(מתיווך( 052-3595314

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

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

כלנית
 צימרים חלומים + 

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

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

מושב תרום
 ארוח כפרי בוילה יפה 

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

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

בר יוחאי

גליל עליון

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

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

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

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

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

 חדש!! לזוגות ומשפחות! 
2 יחידות ארוח מפוארות! 

מרפסות! נוף! ג'קוזי, מתקנים 
ומשחקים לילדים

055-6624822)17-29(_____________________________________________

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

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

 5 חדרים + מרפסת 
+ חצר, גדולים, נוף 

פסטורלי לכנרת ולהרים, 
אזור מרכזי + תחבורה 

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

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

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

 מבצעים! דירת נופש 2 
דק' מהכנרת, ברמה גבוהה, 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

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

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

 מבחר וילות, צימרים, 
ומתחמי ארוח, למשפחות/

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

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

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

 "פינה קסומה בגליל"- 
חדש! מתחם וילה + 

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

 דירות נופש ממוזגות 
ונקיות, מרחק הליכה 
קצר מהכנרת וממרכז 

_____________________________________________)26-29ל(העיר 058-3637269

טבריה

 לע"נ רשב"י להורי 
הקדושים ז"ל - עד ט' 

באב, יחידה + מרפסת, 
נוף לכנרת, 2 לילות, 300 
_____________________________________________)26-29ש(ש"ח לזוג 054-6511250

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

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

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

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

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

למדרחוב, מרפסת נוף, לזוג 
990 ש"ח ל- 3 לילות
_____________________________________________)15-29ש(054-6511250/350

יבניאל

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

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

ירושלים והסביבה

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

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

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

_____________________________________________)24-31ש(053-3146891

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

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

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

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

_____________________________________________)25-36ש(053-3163352

 צימר 120 מטר + 
בריכה, וצימר 60 מטר, 

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

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

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

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

 2 צימרים - עד 15 איש, 
מרווחים, מרפסת גדולה, 
נוף הר מירון, טרמפולינה 
_____________________________________________)27-31ש(ופינת מנגל 052-5207326

חשמונאים

חצור הגלילית
 צימר מקסים בצפון, 
חצר גדולה עם בריכה 
צנועה ומפנקת מיכל 

058-3223320)27-28(_____________________________________________

 דירת נופש יפיפיה, עד 8 
מיטות, מרפסת ענקית, נוף 

_____________________________________________)27-28ל(מדהים 052-8889288

 2 חדרים, יפה ומטופחת 
+ מרפסת גדולה + נוף לים, 

קומת קרקע, באזור חרדי, 
_____________________________________________)27-34ל(קרוב לכנרת 052-8355839

 להשכרה דירות בטבריה, 
יפות חדשות וממוזגות

_____________________________________________)27-30ל(050-5263031 מאיר

 אחוזת החלומות - 2 
יחידות נופש ברמה גבוהה, 
עד 15 איש, בריכה גדולה, 
חצר + סנוקר ומתקני גן 

_____________________________________________)27-38ש(053-3340350

 להשכרה 3 חדרים 
גדולים, משופצים, ברחוב 

אהרון דב, ק"ג ללא 
מעלית, מאווררת, אפשרי 
לטווח ארוך, 3,600 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

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

 בנרדאו 3 חד', מהממת, 
מעלית, ק"ג, משופצת 

קומפלט, ממוזגת, אופציה 
_____________________________________________)26-29ש(למכירה בט"מ 053-3104856

 בעוזיאל, 3 חד', 50 
מ"ר, קומה 1- + א.לריהוט, 
משופצת, חדשה + מעלית, 

סוכה 3,200 ש"ח 
_____________________________________________)27-30ש(052-7671305

 להשכרה דירת 3 
חדרים ענקית בחנה 

סנש, 80 מטר, מרוהטת, 
במחיר מציאה 4,100 

תווך רבקה נקב
053-9244430)28-28(_____________________________________________

 בהראשונים, 2, 40 מ"ר, 
ק"ה + מעלית, משופצת, 
ממוזגת, א.לריהוט, סוכה, 
_____________________________________________)28-31ש(2,750 ש"ח 052-7671305

 להשכרה ברחוב בארי 
2, קומה 3 בלי מעלית, 

דירת 2 חדרים, 50 מטר, 
משופצת, מטופחת 
מאוד, עם מרפסת 

סגורה, במחיר מציאה 
של 3,000 ש"ח תווך 

_____________________________________________)28-28(רבקה נקב 053-9244430

 להשכרה ברחוב 
חולדה הנביאה דירת 2  
חדרים, קרקע, מרוהטת 
חלקית, משופצת ברמה 

גבוהה, במחיר מציאה 
של 2,100 ש"ח תווך 

_____________________________________________)28-28(רבקה נקב 053-9244430

 להשכרה ברחוב גורדון 
דירת 2 חדרים ענקית, 

משופצת ברמה גבוהה, 
מרוהטת קומפלט, במחיר 
מציאה 2,500 ש"ח תווך 
_____________________________________________)28-28(רבקה נקב 053-9244430

 בבעל שם טוב 1.5 חד' 
+ מרפסת מקורה, מרוהטת, 

ממוזגת ומאווררת, 2,500 ש"ח
_____________________________________________)28-31ש(054-8435117/9

 ברח' עוזיאל, 30 מ"ר, 
חדשה, יפיפיה, ק"ב + מעלית, 

_____________________________________________)28-31ש(2,500 ש"ח 050-7970931

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

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

נמוכה, מרוהטת חלקי, 2,900 
_____________________________________________)28-28(ש"ח 050-3528252

 שוכר או משכיר חנות 
או משרד? אנחנו כאן 

בשבילך תיווך דורון
054-4980159)28-28(_____________________________________________

 ברח' הרב קוק חנות 
להשכרה ללא דמי תיווך

_____________________________________________)28-29ל(058-7644400

 להשכרה ברבי עקיבא 
אזור זבוטינסקי במיקום 

מנצח! חנות 200 מ"ר + 
150 מ"ר מרתף, מחסן 

להב נכסים
050-4177750)28-28(_____________________________________________

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

054-4980159)28-28(_____________________________________________

 34 מ"ר בגן וורשא תיווך 
_____________________________________________)28-28(דורון 054-4980159

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

קורונה תיווך דורון
054-4980159)28-28(_____________________________________________

 22 מ"ר בפסג' פינת הרב 
קוק עם חלון ברחוב תיווך דורון 

054-4980159)28-28(_____________________________________________

 להשכרה בבני ברק 
מבחר מבנים בשלמות 

לישיבות, סמינרים, 
לתקופות ארוכות, וכו' 

להב נכסים
050-4177750)28-28(_____________________________________________

 מחסן 40 מטר לכניסה 
מיידית תיווך דורון

054-4980159)28-28(_____________________________________________

 להשכרה באזור מכון 
מור, 700 מ"ר, למשרדים 
וכו' + קומת גג 350 מ"ר, 

מרפסת להב נכסים
050-4177750)28-28(_____________________________________________

 40 מטר בבנין חדש, קומת 
כניסה תיווך דורון

054-4980159)28-28(_____________________________________________

 משרד 34 מ"ר, להשכרה 
במחיר קורונה תיווך דורון 

054-4980159)28-28(_____________________________________________

 משרד 70 מטר, רבי 
עקיבא הרב קוק, מציאה תיווך 

_____________________________________________)28-28(דורון 054-4980159

 משרד 80 מטר למכירה, 
קומת כניסה, על רבי עקיבא 

_____________________________________________)28-28(תיווך דורון 054-4980159

לפרסום
בלוח

03-6162228

 דירת 3 חד', ק"א, ממוזגת 
ומשופצת כחדשה, מיקום 

מעולה, קרוב לים, עד 12 איש 
_____________________________________________)28-29ש(050-8486670

 דירת נופש, 5 דק' הליכה 
מהכנרת, צמוד לרמב"ם 

ולמרכז, בנוסף דירות בכל 
_____________________________________________)28-31ש(הגדלים 055-6755440

 דופלקס נופש בטבריה 
עילית, 12 מיטות, מינימום 

3 לילות, 1,500 ש"ח ללילה, 
תאריכים אחרונים

053-3199998)28-28(_____________________________________________

 להשכרה לבין הזמנים 
בטבריה, פנטהאוז ענק 
של 5.5 חדרים, מפואר 

ומאובזר קומפלט עם נוף 
_____________________________________________)28-28(לכנרת 050-6452212

 מגוון דירות ווילות 
נופש ברמה גבוהה 

ברחבי טבריה
_____________________________________________)28-31ש(058-7797817

 דירת נופש, 2 חדרי 
שינה, נקיה ומסודרת, 

מרחק 5 דק' הליכה 
מהטיילת 055-5563688 

_____________________________________________)28-31ש(053-3128110

 סוויטה מפוארת 
למשפחות במלון "לב 

ירושלים", אחרי ט' באב
_____________________________________________)28-29ש(054-5347663

כפר שמאי
 בוסתן לבל - 3 

צימרים, מתחם 4 דונם, 
בריכה + גקוזי' ספא 

ענק, למשפחות וזוגות, 
מחירים נוחים
_____________________________________________)28-39ש(054-4385580

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

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

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

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

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

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

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

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

 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

 וילה יפיפיה בהר כנען, 
צופה לנוף מרהיב, 11 מיטות 

_____________________________________________)27-28ש(054-5238601

 בעתיקה, לבחורים 
ומשפחות, עד 10 מיטות, 

מבצע! בין הזמנים- לשבוע 
עד 7 אנשים 6,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-37ש(052-7623725

 וילת הארחה בצפת, 
9 חדרים, בריכה, נוף 

לחרמון יהודה
_____________________________________________)26-29ל(054-8971034

 לזוג, דירת נופש 40 מ"ר + 
גינה, על בסיס יומי

052-3623451)27-28(_____________________________________________

מירון

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

עכו

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

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

צפת

קצרין

 מבחר דירות נופש 
ווילות בעכו התיירותית, 
להשכרה לבין הזמנים, 

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

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

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

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

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

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה, המון 

דשא, פינות ישיבה ומרפסת 
גדולה 054-5726412

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)45-52/21ש(054-8042119 04-6989119

רכסים
 בית פרטי, במיקום מרכזי, 

ממוזג, חצר, בריכה גדולה 
מקורה, טרמפולינה, נדנדה, 

_____________________________________________)27-28ל(נוף 055-6636178

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

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

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

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

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

 ארמונות שלזינגר 
לקבוצות עד 40 איש + 
חדר אוכל מרווח, 5 דק' 

_____________________________________________)28-31ש(לציון 054-5990551

 דירת נופש משופצת 
ממוזגת ונאה, לזוג + 4, 

קרובה ליש חסד ולמסעדות 
_____________________________________________)28-29ש(חלביות מהדרין 054-2468262

 בביריה יחידות 
נופש זוגיות + סוויטה 
משפחתית + ג'קוזי + 

גינה נוף ובריכה אחוזת 
_____________________________________________)28-31(אלטונא 050-7703470
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מחשבים
 מחשב נייד I5 מחודש, 

שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

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

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

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

050-7801545)30-30/21(_____________________________________________

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

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

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

שיפוצים
 שיפוצים ובניה מהמסד 

עד הטפחות, המומחים לפינוי 
תכולות מגניזות ומחסנים 

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 קונה ספרי קודש רפואה טבעית
ישנים וכן מכתבים 

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

יד שניה 
קונים

השבת 
אבידה

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

_____________________________________________)04-29ל(חינם 052-2514960

 דירות אירוח בצפת 
העתיקה בכל ימות השנה, 

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

 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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

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

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

מכוניות

קנית רכבים
 קונה רכבים לפירוק 
ונסיעה 058-7887050 

_____________________________________________)13-38ש(058-5900900

מוצרים 
ושירותים

גמחים

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 

- 14,16,20,23 מקומות 
מפוארים, נתב"ג 

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

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

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

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

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

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

השכרת רכב
אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

 שבת בצפת, לזוגות 
צעירים, יח' קרקע, צמוד 

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

מולנופשים
הגלים

במלון 'גינות-ים' - נתניה | חצי פנסיון*
י'-י"ג
באב

י"ג-ט"ז
באב

ט"ז- כ'
באב

כ"ג-כ"ז
באב

שלומי 
וסתם

משה קליין
בהופעת ענק

שי שמש 
אומן חושים

הסטנדפיסט 

שמעון פרץ
מופע חיות 

מרתק
הקרקס 
האפריקאי

אהרון 
הקוסם

הרב מאיר 
שוורץ

הרב חיים 
זאיד

ענק הזמר 
אייל טוויטו

במחיר שווה  050-3131740/1 , 03-6880091
לכל נפש

משקיף לים | 10 דק' הליכה לחוף הנפרד 
בריכת שחיה בשעות נפרדות | תוכנית עשירה | ארוחות עשירות בשפע ישראלי

גלאט למהדרין
כל המוצרים בד"ץ העדה החרדית, 

בשרים ועופות הרב רובין והרב 
מחפוד, משגיח צמוד

החלה הרשמה לנופש ר"ה במלון ציפורי בכנרת 
10% הנחה למקדימים להרשם

*בונוס-
ארוחת 
צהריים

קלה

ממלכת הילדים
ם, ג'ימבורי,

מתנפחי

ת מתנגשות.
מכוניו

דון ילדים - הפעלות
מוע

עבודות יצירה במשך היום
ו

מדריכות מנוסות
ע"י 

איש שב"כ בסיפור אישי מרתק | הקול הבא - תוכנית שירה נושאת פרסים | טיולים לצפון
הרב שחר לוי | הרב אורי יצחק | הפייטן דוד שלמה שירו  להרשםמוגבל, מהרו מס' המקומות 

מלא
חדרים אחרונים

חדרים אחרונים

 להשכרה יומי 
ושבתות, צימר לזוג, 

בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה
_____________________________________________)27-30ש(052-7153475

השפע בריאות טבעית
חדש!!!

 פתרון טבעי לכאבי הראש 
ללא תרופות

054-4374231
 חיים ומחייכים 

עפ"י שיטת הרב אשרוב )"אלימה"(

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

777

 8 חד', ממוזגת + בריכה 
+ חצר גדולה + טרמפולינה 

ונדנדה, בית כנסת קרוב
053-2827371)26-52(_____________________________________________

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)05-29ש(ושבתות 052-7668387

 גמ"ח של מוצרי קישוטים 
לשבע ברכות בר מצוות 

ובריתות וכו' לפרטים
_____________________________________________)28-28(054-8449588 מירי

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

אפשרות בבית הלקוח
_____________________________________________)26-25/22ש(054-2821847

 נוקיה 330 לא כשר כחדש 
להחלפה בכשר 058-3271468 

_____________________________________________)27-28ח(053-4132761

 מחפש אופנים למבוגרים 
גודל 26 תקינים או תקולים 

_____________________________________________)27-28ח(050-5343924

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)27-28ח(054-8454536 

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)27-28ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספרים של רוחמה שיין

_____________________________________________)27-28ח(054-8454536

 למסירה כ- 50 סטים 
חמישה חומשי תורה

_____________________________________________)27-28ח(050-4128920

 דרוש טלפון נוקיה 208 
לאברך למסירה או במחיר 
_____________________________________________)27-28ח(סימלי ב"ב 054-8412976

שונות
 מומלץ בחום!!! קו 

לשמיעת מאורעות השגחה 
פרטית שאירעו בימינו 

בהמלצת גדולי הדור חייגו כעת 
02-3133003)27-28(_____________________________________________

 יחידות אירוח לנופש, 
לזוגות ולמשפחות, מרוהטות 

וממוזגות, במרכז העיר, שכונה 
 נמצאו מס' טבעות מכסף _____________________________________________)25-29ל(דתית 050-7958795

ע"י שערי רווחה )הסניף 
_____________________________________________)28-29ח(החדש( 054-8473172

 נפלו משקפיים בחוף 
נתניה לפני כ- 3 שבועות חצי 
_____________________________________________)28-29ח(מסגרת מלבן 058-3287846

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית בקלנועית יחיד

_____________________________________________)28-29ח(053-4190416

 דרוש בתרומה לאברך 
תפילין ר"ת ספרדי מהודר 

_____________________________________________)28-29ח(052-7657518

 ספה עור אמיתי צבע ונגה 
למסירה במצב טוב

_____________________________________________)28-29ח(052-7180224

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מסך מחשב 19 ניו ויזין 
פועל מצוין עם כבל לחשמל 

וכבל למחשב 100 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(מציאה! טל': 050-2897977

 מאוורר 16 על עמוד 
איכותי קנדו 70 ש"ח שקט 

_____________________________________________)28-29ח(במיוחד כחדש 050-2897977

מזל וברכה- 03-6162228
הלוח המוכר במגזר החרדי

יוצאים לחופש 
במדור קיט ונופש

 מדיח כלים בלומברג 
משומש 50 ש"ח נדרש 

_____________________________________________)28-29ח(תיקונים קלים 054-9400028

 מעוניין בסט המדרשים 
)מהדורת צילום( שנדפס ע"י 

_____________________________________________)27-28ח("אור עולם" 052-7116525

 נמצא סידור חדש בנרתיק 
אדום בציון אור החיים הקדוש 

_____________________________________________)28-29ח(050-6256846

 מחפש אופניים למבוגרים 
גודל 26 ומעלה תקינים או 

_____________________________________________)28-29ח(תקולים 050-5343924

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)28-29ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 70 ש"ח טל':
_____________________________________________)28-29ח(050-2897977

 למכירה מחשב נייד 
DELL זיכרון 320 גיגה 450 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-3018899

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-2897977

 מקלדת אלחוטית 
מיקרוסופט עם התקן מצויינת 

למחשב בבית 50 ש"ח טל': 
_____________________________________________)28-29ח(050-2897977

 טוסטר כחול נדיר לפונצים' 
פלטות אלומניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)28-29ח(050-2897977

 2 מזגני חלון גוניור 
אלקטרה 500 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)28-29ח()גמיש( 050-6651365

 גמבוי 2 מסכים מצב מצוין 
+ מצלמה נגן ועוד 270 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8474176

 מצלמת קנון איכותית 
במיוחד כמעט לא היתה 

_____________________________________________)28-29ח(בשימוש 460 058-3243119

 למכירה מכונת תספורת 
remington חדשה בקופסא 

_____________________________________________)28-29ח(150 ש"ח 052-7116399

 למכירה סיגריה 
אלקטרונית חדשה 100 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-7116399

 רדיו דיסק מקורי מעולה 
לרכב מזדה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(בפתח תקוה 052-2786557

 מזגן חלון אלקטרה 400 
_____________________________________________)28-29ח(שקלים 052-3595314

 מטען אונבירסלי חדש 
לבטריות מרובעות של 

פלאפון/מצלמות ב- 59 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7154435  למסירה חינם עגלת 

תאומים של פג בצבע שחור 
_____________________________________________)27-28ח(קרם בב"ב 050-4158480

 למכירה שואב אבק 
סימנס במצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(050-3337530 אבנר

 מיקסר לסאונד 8 ערוצים 
והרבה אפקטים ובלוטוס חדש 

_____________________________________________)28-29ח(ב- 500 052-7667577

 מצלמת קנון למכירה 
נקנתה שבוע שעבר ב- 500 
ש"ח )אין הדגם הזה בשוק( 

_____________________________________________)28-29ח(050-4143766

 מעוניין לקנות אורגן קורג 
03-9160392 700

_____________________________________________)28-29ח(053-4132976

 דרושה מכונת חישוב עם 
סרט נייר במצב תקין

_____________________________________________)28-29ח(050-5343924

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)28-29ח(סימלי 052-3595314

 מעוניין בספרים "עיטורי 
תורה" ובספרים עם חידושי 

_____________________________________________)28-29ח(תורה ומפרשים 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)28-29ח(ילדים 050-6651365

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)28-29ח(054-4458379

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

_____________________________________________)28-29ח(אלקטרה 054-4458379

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)28-29ח(054-7938941

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)28-29ח(בתחום 052-7396092

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)28-29ח(או ישנה 052-3595314

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים ב"ב

_____________________________________________)28-29ח(050-5343924

 קונה מכתב בחתימת 
הרבי מחב"ד באלף דולר

_____________________________________________)28-29ח(050-4158682

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)28-29ח(180 ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד "בלו סטאר" 
ביתי מהירות כפולה כחדש 

_____________________________________________)28-29ח(180 ש"ח 052-7623377

 טאבלט חדש באריזה 10 
_____________________________________________)28-29ח(אינץ 500 ש"ח 050-6205446

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-3558949

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כוח גוניור 350 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-7432035

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-26/22ש(מומלץ מאד! 052-7623725

לפרסום
בלוח

03-6162228

 אוזניות ומטען וקבלה ב- 
_____________________________________________)28-29ח(229 053-3135838

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-3558949

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד מציאה עובד 
_____________________________________________)28-29ח(מהר 499 ש"ח 054-3558949

 מחשב נייד עוצמתי 
ומהיר ווינדוס 10 450 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(058-3243119

 טיונר של tunar צריך 
מגבר קולט תחנות מצוין 

מכווני שעונים לקליטה 
לעוצמת קליטה ישן ונדיר 100 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח טל': 050-2897977

 רדיו שעון + אזעקה 50 
ש"ח פועל מצוין מתחבר 

לחשמל ספרות דיגיטליות 
_____________________________________________)28-29ח(כחדש טל': 050-2897977

 מקצף חשמלי מופעל 
סוללות לחלב בקפה הפוך 

חדש 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)28-29ח(050-2897977

 מסור חשמלי ללחם חדש 
מולינקס פועל מצוין 40 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(טל': 050-2897977

 שואב אבק ציקלון יפה 
חדש בקרטון 400 ש"ח + 

_____________________________________________)28-29ח(הובלה 058-3287846

 מטען עם 4 בטריות 
נטענות SP2700 חדש ב- 70 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7154435

 מצלמת קנון קומפקטית 
IXUS160 כולל בטריה חדשה 

_____________________________________________)28-29ח(ב- 200 ש"ח 052-7154435

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)28-29ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)28-29ח(350 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

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

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

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

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

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

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 שואב אבק טורבו עם כל 
החלקים הנילווים )בני ברק( 

_____________________________________________)28-29ח(150 ש"ח 054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)28-29ח(250 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 מיני בר שבת נועם 1 
לחלקי חילוף 200 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(058-3233170

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)28-29ח(100 ש"ח 052-3463482

EF- סדין חשמלי זוגי דגם 
183 ב- 80 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
"סאוטר" מידות: 0.58*0.59 

_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח 052-3463482

 מזגן חלון אלקטרה 400 
_____________________________________________)27-28ח(שקלים 052-3595314

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

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 רמקול jbl flip5 עוצמתי 
מאוד אחריות שנה 250 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-4146509

 סיגריה אלקטרונית מ- 5 
עד 70 וואט + 2 פיות וג"ח 

_____________________________________________)27-28ח(300 ש"ח 054-8548998

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)27-28ח(054-7432035

 למכירה מאוורר "מגדל" 
טורבו במצב טוב מאד 150 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-2819921

 מסך מחשב 19 ניו ויזין 
פועל מצוין עם כבל לחשמל 

וכבל למחשב 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(מציאה! טל': 050-2897977

 סיגריה חשמלית + 2 
פיות חדשות וגוף חימום 320 

_____________________________________________)27-28ח(במקום 450 054-8548998

 מציאה מצלמת קנון דגם 
185 חדשה בנילון רק ב- 400 

_____________________________________________)27-28ח(050-4123036

 תרמוס קטן בצורת פחית 
_____________________________________________)27-28ח(ב- 34 ש"ח 054-8454536

 כירים גז 5 להבות 250 
_____________________________________________)27-28ח(שקל 050-4128920

 רדיאטור 13 צלעות 150 
_____________________________________________)27-28ח(שקל 050-4128920

 כיריים חשמליות במצב 
מצויין 2 להבות מנירוסטה ב- 

_____________________________________________)27-28ח(80 ש"ח 050-4163636

 מזגן תדיראן עילי 3/4 כ"ס 
+ 3.5 מ' צנרת מתכת 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח גמיש ב"ב 054-8412976

 מזגן אלקטרה לא עילי 
2.5 כ"ס + 5.5 מ' צנרת 450 
ש"ח גמיש מחובר לקיר ב"ב 

_____________________________________________)27-28ח(054-8412976

 מקרר אמקור 2 תאים 
מצויין 300 ש"ח פ"ת אלי 

_____________________________________________)27-28ח(052-2595044

 מדיח כלים מצב מצויין 
280 ש"ח פ"ת אלי

_____________________________________________)27-28ח(052-2595044

 כיריים גז 5 מבערים מצב 
מצוין 200 ש"ח אלי

_____________________________________________)27-28ח(052-2595044

 מחשב נייד 10 אינץ 
)גרסת טאבלט( מצב חדש ב- 

_____________________________________________)28-29ח(499 ש"ח 052-7154435

 מחשב נייח כולל עכבר 
מקלדת כבלים וכו' 430 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 פלטה לשבת גודל קטן 45 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 053-3155415

 מחמם למים חמים על 
פלטה לא חשמלי 60 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 סיר בישול איטי חדש 
חשמלי 100 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

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

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671
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ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
ספה 3 מושבים, עור איטלקי, 

_____________________________________________)27-28ל(חדישים 052-4227714

תינוקות

תקשורת

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

כללי

 נעלי פומה ספורט 
לגבר בצבע שחור כולו, 

מידה 42, חדשות
_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

כחדשה ממש, מיוחדת 
מאד לארועים, למכירה/
_____________________________________________)46-2/21ש(השכרה 054-6337121

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע מנטה 

+ סרט + כיסים 25 ש"ח 
_____________________________________________)18-21ש(050-4188702

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 קו ארצי למסירת מוצרים 
בחינם, חייגו כעת

03-6781770)24-24(_____________________________________________

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

_____________________________________________)20-28ש(ש"ח 054-8422105

 תכולה של בית עקב 
העברת דירת מיידי, מחירים 
_____________________________________________)24-27ש(זולים, מיידי! 052-4668429
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 מזנון 3 מטרים, 
בשילוב וטרינות מעץ בוק 

מלא, צבע אגוז, במצב 
מצוין, כמו חדש, מתאים 

לספרי קודש ודברי נוי. 
מחיר 2,500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)25-28(טל': 050-6734292

 בהזדמנות, מרצפות 
גרניט פורצלן, לפאטו, 60*60, 

יפיפיות, ייבוא מספרד, 50 
_____________________________________________)25-28(ש"ח למ"ר 054-2067894

 ,A50 טלפון סמסונג 
במצב חדש, כולל אחריות, 

בצבע שחור, 850 ש"ח, כולל 
מגן זכוכית ומגן לטלפון, חדש, 

_____________________________________________)25-28ל(הקודם זוכה! 054-5508500

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 300 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

 שולחן לסלון 75*72*150 
)ניתן להארכה בעוד 100 

ס"מ( )בני ברק( 450 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 סוכה תוצרת גדנסקי 
3.1*2.1 )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 ארונית נעלים )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(120 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לים מבוגר + 
ילד 90 ש"ח כ"א

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

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

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 מזרון למיטת תינוק דו 
כיווני תו תקן במצב מצוין 50 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7671589

 מטרנה גדולה בד"ץ 35 
ש"ח תוספות למטרנה 8 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7188017

 למכירה לול עץ כחדש + 
מזרן 300 ש"ח טל':

_____________________________________________)27-28ח(054-7542345

 אמבטיה לתינוק + מעמיד 
ב- 35 ש"ח בלבד בב"ב

_____________________________________________)27-28ח(050-4158480

 עגלה משולבת אמבטיה 
+ ישיבה בצבע אפור ב- 100 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח בלבד 050-4158480

 עגלת ישיבה )דגם ישן( 
טובה גם למשאות ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 050-4158480

 עגלה משולבת שכיבה 
+ ישיבה במצב מצוין ב- 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח בב"ב 050-4158480

 כסא אוכל במצב מצויין 
צבע תכלת ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(050-4163636

 משאבת חלב ידנית 
כחדשה חברת "טומי טופ" ב- 

_____________________________________________)27-28ח(80 ש"ח 050-4135002

 משאבת חלב חשמלית 
של "מדלה" מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)27-28ח(130 ש"ח 050-4135002

 מטרנה בד"ץ עדה חרדית 
_____________________________________________)27-28ח(40 ש"ח ב"ב 050-4107696

 לול במצב חדש עם מזרון 
_____________________________________________)27-28ח(180 ש"ח בערב 050-4100013

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה ד"ר בייבי מצב מצוין 

_____________________________________________)27-28ח(390 ש"ח בב"ב 052-7600336

 משאבת חלב דו"צ 
חשמלית חדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(03-6742625

 סטוקי יפה במצב טוב 
צבע סגול ב- 500 לאברכים 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד! 054-8415064

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק של angelcrade חדש 

באריזה )בני ברק( 400 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בינ 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מובייל לתינוקות חדש 
בקופסא 100 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(052-7188017

 פלאפון נוקיה 208 
למכירה עם בטריה מאד טובה 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח 053-4118650

 פלאפון "בלו" כחדש עם 
אחריות חזק ואיכותי 195 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7690862

 מיני בר שבת נועם 1 
לחלקי חילוף 200 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(058-3233170

 2 מזגני חלון גוניור 
אלקטרה 500 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)27-28ח()גמיש( 050-6651365

 מכשיר כושר 
אליפטיקלפוס ב- 465

_____________________________________________)27-28ח(054-8464540

 למכירה מכונת כביסה 
אלקטרולוקס פתח עליון 400 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח גמיש 054-2252171

 למכירה מכונת תפירה 
ברדר דגם ישן בארון עץ 150 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח בלבד 054-2252171

 מזגן 1 כ"ס אלקטרה 400 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 050-6776841

 3 שעוני חשמל דיגיטלי 
באריזה )יושב בלוח חשמל( 

חברת ווגה 300 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 מחשב נייד מסך 15 
מצב חדש 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)27-28ח(052-8380655

 בלנדר יד greatz חדש 
באריזה )לא השתמשו בכלל( 
_____________________________________________)27-28ח(50 ש"ח טל': 052-8380655

 מחשב PC נייח כולל 
שולחן מחשב 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)27-28ח(052-8380655

 מאורר תקרה 32 90 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(טל': 052-8380655

 למכירה מזגן 1 כ"ס 
פאמלי מצב טוב מאוד 300 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 050-6776841

 למכירה מעבה של מזגן 
אלקו 3.5 כ"ס 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(050-6776841

 למכירה מזגנים 1 כ"ס 
אלקטרה טורנדו פאמלי ללא 
_____________________________________________)27-28ח(שלט 300-500 050-6776841

 מטחנת בשר מצויינת 
_____________________________________________)27-28ח(140 ש"ח בב"ב 052-7600336

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כוח גוניור 350 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-7432035

 מיקרופון בוקסה בלוטוס 
וחיבור USB ונרתיק ב- 70 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-8561294

 מצלמת אקסטרים עם 
קופסא נגד מים וגם לנסיעה 

איכותית ב- 90 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(054-8561294

 מכשירי קשר נטענים 8 
תדרים גדולים ו- 120 קטנים 
_____________________________________________)27-28ח(ב- 120 ש"ח 054-8561294

 מזגן 1 כ"ס אלקטרה מצב 
טוב מאוד ללא שלט 450 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(אירית 050-7428764

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 מצלמת קנון מעולה 
ד.תיקון קל מאוד 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3121020

 subwoler שואב וופר 
 300W powerred רמקול

שמור מאוד ואיכותי 400 
_____________________________________________)27-28ח(רחמים 052-2241214

 שולחן וכסאות יפים 
כחדשים לסלון מעץ מלא רק 

_____________________________________________)27-28ח(ב- 300 054-8452231

 שולחן סלוני מעץ כחדש 
1.00*2.00 נפתח ל- 3.00 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 055-6782581

 2 מזרנים אורטופדיים 
זהים ד"ר ברונדי 0.80/1.80 

עובי 20 ס"מ 500 ש"ח לאחד 
_____________________________________________)27-28ח(בבני ברק 052-7641400

 למכירה סלון עור לבן 
שזלונג 500 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(050-5888767 054-2252171

 למכירה שולחן חום 1*2 
מ' + 5 כסאות )לא נפתח( 

_____________________________________________)27-28ח(400 ש"ח 054-2252171

 למכירה כורסת ריקליינר 
עור שחורה 500 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-2252171

 סלון עור בצבע חום במצב 
מצוין ב- 500 ש"ח פלאפון 

_____________________________________________)27-28ח(052-3763582

 מיטות חדר שינה מועלם 
_____________________________________________)27-28ח(200 ש"ח 050-4131038

 סטנד ל- 2 גיטרות חדש 
_____________________________________________)27-28ח(ב- 110 ש"ח 052-7667577

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(150 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מסיבי מעץ 
טבעי 70*140 )בני ברק( 175 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(280 ש"ח 054-7216671

 הזדמנות! מיטת תינוק 
"שילב" איכותית + מזרון צבע 

שמנת מצב חדש 500 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(נייד: 050-6900740

 כחדש! לול עץ + מזרון 
מצב חדש 200 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)27-28ח(054-8580581

 מציאה! כסא תינוק צבע 
ירוק כולל ריפוד )מתכוונן + 
מגש נשלף( מצב חדש 120 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח נייד: 054-8580581

 מצלמה קומפקטית קנון 
160 גירסה עברית 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7154435

 מטען לבטריות נטענות 
+ 4 בטריות sp2700 חדשות 

_____________________________________________)27-28ח(ב- 70 ש"ח 052-7154435

 מטען חדש לבטריות של 
מצלמות/פלאפונים ב- 50 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7154435

 למכירה מקרר קטן משרדי 
פיליפס 350 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)27-28ח(055-5572527

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות עם 
2 מזרונים כ"א 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(03-6199806

 למכירה כורסא נפתחת 
לחצי שכיבה מחיר מציאה 

_____________________________________________)28-29ח(180 ש"ח 054-8598933

 למכירה שולחן סלוני 
נפתח ל- 2.40 מטר 400 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8598933

 למכירה ספפה נפתחת ל- 
2 מיטות + כריות 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8598933

 למכירה זוג מיטות חדר 
שינה עם ארגזים 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8477905

 מציאה! כחדש! ספה + 
שזלונג איכותית צבע כחול 

מלאנג' 2*3 500 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(052-7108328

 מציאה! כחדש! מיטת 
נוער + 2 מגירות + מזרון 
מאיקאה לבנה 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-7108328

 מציאה! כחדש! ארון 
בגדים 2 דלתות מהמם 

מאיקאה צבע לבן 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7108328

 מציאה! חדש! שולחן 
תלמיד מאיקאה מידות 60*1 
_____________________________________________)28-29ח(מטר 150 ש"ח 052-7108328

 כורסת נדנדה מעץ כרית 
עבה וריפוד נשלף 300 שקל 

_____________________________________________)28-29ח(052-6784969

 שולחן פינת אוכל 200 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-7757420

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)28-29ח(050-3337530 אבנר

 סטנד ל- 2 גיטרות חדש 
_____________________________________________)28-29ח(ב- 110 ש"ח 052-7667577

 ספריה במצב מצוין! 
למטה ארונות למעלה מדפים 

עם דלת זכוכית 2.4*2 מ' 500 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-4129179

 שולחן סלוני מסיבי מעץ 
טבעי 70*140 )בני ברק( 175 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

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

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

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

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

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

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 שולחן לסלון 75*72*150 
)ניתן להארכה בעוד 100 

ס"מ( )בני ברק( 450 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 סוכה תוצרת גדנסקי 
3.1*2.1 )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 ארונית נעליים )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(120 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לים מבוגר + 
ילד )בני ברק( 90 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 מיטה מעץ אלון + מזרון 
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח 052-3847842

 הזדמנות! למכירה מיטת 
ילדים נפתחת למיטה נוספת 

)סה"כ 2 מיטות( + מגירות + 
מזרונים 390 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-8580581

 שולחן מחשב על גלגלים 
פלטה זכוכית צבע שחור 

ורגליים ניקל 350 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-8580581

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(150 ש"ח 054-7216671

 2 ספות + כורסא 400 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-3847842

 עגלה משולב גוי' כחולה 
חדשה! 500 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(058-3245685

 משאבת חלב דו"צ חדשה 
_____________________________________________)28-29ח(רק 200 ש"ח 058-3245685

 למכירה גגון בוגבו 3/5 
תכלת 250 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-7116399

 למכירה מזרון לעגלה 
_____________________________________________)28-29ח(לבנים 50 ש"ח 052-7116399

 שטיח לרצפה לתינוקות 
לזחילה רק 70 ש"ח פלאפון: 

_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 בהזדמנות עגלה משולבת 
+ טרמפולינה רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(פלאפון: 050-9089110

 לול גדול מעץ רק 190 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-9089110

 סלקל לרכב 65 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(050-6907470

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(400 ש"ח 054-7216671

 סלקל לרכב ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בב"ב 050-4158480

 כסא לרכב ב- 50 ש"ח 
בוסטר לרכב ב- 15 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)27-28ח(050-4158480

 כיסא אוכל לתינוק ב- 35 
ש"ח בצבע לבן בב"ב

_____________________________________________)27-28ח(050-4158480

 טיולון ללא גגון ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בלבד בב"ב 050-4158480

 סמסונג E1200 בטריה 
גרמנית 100 ש"ח בטריה 

_____________________________________________)28-29ח(רגילה 40 ש"ח 054-8599550

 טלפון אלחוטי לבית טווח 
רחוק כחדש + מזכירה 120 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח טל': 050-2897977

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)28-29ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(בירושלים 054-8415306

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(03-6199806 בערב

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 100 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(200 ש"ח 054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 בצבע כחול 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 רולינג בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 קסדה לאופני ילדים )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 20 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 למסירה שולחן מחשב 
+ מסך - 80 ש"ח הכל.

_____________________________________________)28-30ש(054-8527470

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

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)27-28ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)27-28ח(350 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

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

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

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

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

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

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 שואב אבק חדש טורבו 
עם כל החלקים הנילווים )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח 054-7216671

 מצלמה קומפקטית קנון 
160 גירסה עברית 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7154435

 מטען לבטריות נטענות 
+ 4 בטריות sp2700 חדשות 

_____________________________________________)27-28ח(ב- 70 ש"ח 052-7154435

 מטען חדש לבטריות של 
מצלמות/פלאפונים ב- 50 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7154435

 למכירה מקרר קטן משרדי 
פיליפס 350 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)27-28ח(055-5572527

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-3558949

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)27-28ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 למכירה ארון מעץ מלא 
במצב מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-9415889

 מזנון מעץ מלא בצבע אגוז 
לוז בגודל אורך 120*70*50 

_____________________________________________)28-29ח(250 ש"ח 050-6907470

 למכירה מיטת יחיד + 
מזרון אורטופדי 80*190 מטר 

מחיר זול מצב מצויין 260 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מיטה זוגית עץ + 
מתכת מצב מצויין 320 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(בלבד 052-5737813

 למכירה שידה 6 מגרות 
לאורך צבע חום בהיר 260 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 ספה בד מוקה מצב מצוין 
3 מושבים ב- 450 ספה בודדת 

_____________________________________________)28-29ח(ב- 180 050-4135002

 למכירה שולחן כתיבה 
צבע לבן + 2 מגירות 190 

ש"ח כולל הובלה
_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 למכירה ארונית מטבח 
גבוהה 3 דלתות 380 ש"ח 

כולל הובלה ב"ב
_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 למכירה קומודה מצב 
מצויין 340 ש"ח כולל הובלה 
צבע חום בהיר + מראה + 

_____________________________________________)28-29ח(מנורות 052-5737813

 למכירה ארונית ספרי 
קודש מפואר עם דלת זכוכית 

+ 2 מגירות צבע חום כהה 
390 ש"ח כולל הובלה בני ברק 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 למכירה מעמד 5 מדפים 
עבים "כתר" צבע שחור 160 

ש"ח + 4 מגירות כתר 90 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-5737813

 מציאה! שולחן מרובע 
)140*140( עץ מלא צבע וונגה 

500 ש"ח + 8 כסאות 100 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח כל כסא 054-8580581

 ארונית תרופות מעץ 
טבעי )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות כ"א 

500 ש"ח כדאי לראות
_____________________________________________)27-28ח(03-6199806

 שולחן לסלון גובה 44 
רוחב 80/130 גוון אגוז מצב 

מצויין 300 ש"ח רחמים
_____________________________________________)27-28ח(052-2241214

 מציאה! שולחן מרובע 
)140*140( עץ מלא צבע וונגה 

מחיר: 500 ש"ח + 8 כסאות 
מחיר: 100 ש"ח כל כסא נייד: 

_____________________________________________)27-28ח(054-8580581

 הזדמנות! למכירה מיטת 
ילדים נפתחת למיטה נוספת 
)סה"כ 2 מיטות( + מגירות 

+ מזרונים 390 ש"ח נייד: 
_____________________________________________)27-28ח(054-8580581

 שולחן מחשב על גלגלים 
פלטה זכוכית צבע שחור 

ורגליים ניקל במחיר של 350 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח נייד: 054-8580581

 2 מיטות חדר שינה במצב 
מצויין צבע בז' ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(050-4163636

 ספה בד מוקה מצב מצוין 
3 מושבים ב- 450 ספה בודדת 

_____________________________________________)27-28ח(ב- 180 050-4135002

 טיולון איכותי 99 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(050-6907470

 עגלת אמבטיה וטיולון 
איכותית 399 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(050-6907470

 למכירה טיולון GB צבע 
שחור + גגון 260 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 משאבת חלב ידנית 
כחדשה חברת "טומי טיפ" ב- 

_____________________________________________)28-29ח(20 ש"ח 050-4135002

 משאבת חלב חשמלית 
של "מדלה" מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)28-29ח(130 ש"ח 050-4135002

 הזדמנות! מיטת תינוק 
"שילב" איכותית + מזרון צבע 

שמנת מצב חדש 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(נייד: 050-6990740

 כחדש! לול עץ + מזרון 
מצב חדש 200 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)28-29ח(054-8580581

 מציאה! כסא תינוק צבע 
ירוק כולל ריפוד )מתכוונן + 
מגש נשלף( מצב חדש 120 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח נייד: 054-8580581

 מגן למיטת תינוק מיקי 
_____________________________________________)28-29ח(מאוס 30 ש"ח 053-3155415

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק של angelcare חדש 
באריזה )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 מעמד לאמבטיה 
אוניברסלית 35 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(052-7188017

 הליכון לתינוקות + 
משחקים 70 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(052-7188017

 כיסא אוכל לתינוק איכותי 
מצב שכיבה ישיבה 3 שלבים 

מגש כפול 180 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(052-7188017

 לול במצב חדש עם מזרון 
_____________________________________________)27-28ח(220 ש"ח 03-6199806 בערב

 הליכון לתינוק ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(050-4158480

 מיטת תינוק ב- 100 ש"ח 
)ללא מזרון( בב"ב

_____________________________________________)27-28ח(050-4158480

 דיסקים ושירי תפילה 
ב- 30 שקל אפשר להשאיל 

בחנקין 3 דירה 6
_____________________________________________)28-29ח(054-8422105

 למכירה מגזיני "זמן" ב- 
_____________________________________________)28-29ח(10 ש"ח )ב"ב( 053-3188631

 נגן פיליפס מגע עם מגן 
סיליקון ב- 150 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(055-6727496

 משחק קלפים חוויתי 
לזוגות חדש באריזה במקום 

_____________________________________________)28-29ח(300 150 ש"ח 055-6782581

 בהזדמנות כלוב מפוצל + 
4 תוכים יפים + ביצים רק ב- 

_____________________________________________)28-29ח(250 ש"ח 050-4165903

 הרבה תיקים במצב 
מצוין תיקי גן ותיק ביה"ס 

לבנים ובנות מ- 15-80 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(050-4195132

 עגלת קניות מברזל 
למשחק ילדות 40 ש"ח מצב 

_____________________________________________)28-29ח(חדש 050-4195132

 מזגן חלון 450 שקלים 
_____________________________________________)28-29ח(052-7396092

 מכונת תפירה 450 
_____________________________________________)28-29ח(שקלים 052-7396092

 הליכון מעודד הליכה 
לתינוק 60 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)28-29ח(050-4174525 

 לאספנים 50 מעטפות 
מבוילות יום ההופעה 100 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-4174525

 חלוק מגבת ורוד מידה 
גדולה חדש לגמרי 50 ש"ח! 

_____________________________________________)28-29ח(054-8519488

 שעון קוורץ XUDA חדש 
פועל מצוין 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)28-29ח(050-2897977

 חגז חדש באריזה 300 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-4166201

 מצבר 60 אמפר בשימוש 
ביתי מועט 380 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(055-6766201

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(כחדש 050-2897977

 בלון של סודה סטרים 130 
ליטר גז 50 ש"ח )ריק מגז( 

_____________________________________________)28-29ח(טל': 050-2897977

 טבעת דיאנה למכירה 
זהב טהור K14 )עם זרקונים( 
499 ש"ח אפשרות למשלוח 
עד הבית בחינם )בבני ברק( 

_____________________________________________)28-29ח(050-7316878

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-7938941

 בנד צבעוני/שחור רק ב- 
_____________________________________________)28-29ח(100 שקלים 054-8592649

 בהזדמנות סקין מדורג 
כחדש רק ב- 399 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(050-4143037

 מזגין זמן למכירה 
בהזדמנות כ"א 8 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-8465115



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ”ז בתמוז-כ”ח בתמוז תשפ”א   07/07-08/07/2021

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)20-31ש(052-7623142

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות 
סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

 לחנות מזון מהיר 
בב"ב, עובד חרוץ ומסור 

למשמרת בוקר/ערב 
052-6607070)25-28(_____________________________________________

התפנה מקום אצל 
משפחה חמה בבני ברק
מקבלת נשים 

מבוגרות 
)סיעודיות(
נסיון רב 

והמלצות רבות
03-6774319

073-7366818

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

הדתי-חרדי מס' 1. לצפיה 
במשרות ולהרשמה: 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)27-28ל(או בבתים 055-5527391

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000

 עובד חרוץ להתקנות 
מיזוג אויר מאזור המרכז, רקע 

טכני חובה, תנאים טובים 
_____________________________________________)28-31ל(058-7348517

תחום האוטיזם מדבר אלייך???

בעלת גישה לחינוך מיוחד???

⋅ פסיכולוגיות 
⋅ מנתחות התנהגות
⋅ מרפאות בעיסוק,
⋅ פיזיותרפיסטיות 
⋅ מטפלות רגשיות

וכן סייעות עם גישה לחינוך מיוחד 
בעלת תעודה בתחום.

מקומך 
איתנו!!!!!

לגני תקשורת בפתח תקוה דרושות:

לפרטים וקורות חיים:
chanih@mshahar.org.il :חני

052-7121367

עבודה בצוות רב מקצועי כולל: 
⋅ ישיבות

⋅ הדרכות פרטניות וסקטוריאליות 
⋅ ימי השתלמות

⋅ תנאים מצוינים למתאימות

 דרושות סייעות לגיל 
+2.5, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג - ב"ב, 

צוות חרדי, שכר נאה 
_____________________________________________)25-28ש(054-8507450

 למעון חרדי בפ"ת, 
דרושה מטפלת חמה 

ומסורה, תנאים טובים!
_____________________________________________)27-28ל(053-5459071

 במיידי, קופאים/יות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)25-28(_____________________________________________

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

בחשבשבת, מיכפל, וורד. 
ml2460@partner.net.il)25-28ל(_____________________________________________

 דרושה מדריכת תעסוקה 
לבית אבות בפ"ת, ל- -16:30

18:30, 3-5 בשבוע, קו"ח 
לפקס: 03-912-8411 למייל: 
 ilanakatz22@gmail.com
לטל': 03-9128400 ולהשאיר 

_____________________________________________)25-29(פרטים

 רפרנטית ביטוח 
לסוכנות בפ"ת, 

דרישות- מענה מקצועי 
למבוטחים, הפקת 

פוליסות, עבודה בתוכנות 
ביטוח, ידע בתפעול 

מחשב, משרה חלקית, 
_____________________________________________)26-29ש(גמישה 054-7947490

 גננת משלימה + מ"מ 
סייעת, 5 ימים בשבוע, קו"ח: 
mail:6307420@gmail.com)26-29(_____________________________________________

 למשרות שונות לחברת 
ביטוח בב"ב, תנאים סוציאליים 

טובים לפרטים:
bn091190@gmail.com)26-29ל(_____________________________________________

 דרושה מטפלת ל- 2 
ילדים, שנה ושנתיים, בב"ב, 

09:00-15:00, מלאה/חלקית 
_____________________________________________)26-29ל(054-5490793 053-2460417

 דרושה עובדת לחנות 
ממתקים ומתנות באזור ויזניץ 

בשעות אחה"צ, יידיש יתרון 
_____________________________________________)26-29ל(058-3215030

 דרוש מחלק לאזור 
באר יעקב, עבודת לילה 
00:30-5:30 רכב חובה 

_____________________________________________)26-29ש(050-5474330

קו עיתונות דתית / 8301541  

דרושים/ות

רשת "התחלה חכמה" 

קו"ח יש לשלוח לדוא"ל: 
esterp@matnasim.org.il

מנהל/ת מעון בקריית אונו 

ניהול מעון לילדים בגיל הרך (גילאי 3 חודשים עד 3 שנים) 
משרה מלאה (100%), 5 ימים בשבוע 

דרישות התפקיד: 
- נסיון הכרחי (לפחות שנתיים) בניהול מסגרות לגיל הרך. 

מסגרת התפקיד כוללת: 
- גיוס, השמה וניהול צוות עובדים 

- ניהול אדמיניסטרטיבי 
- קשר עם ההורים 

- קשר עם גורמים בקהילה 
- עבודה מול גורמי חוץ ופנים בחברה למתנסים ומשרד הכלכלה 

- טיפול בתקינה – בבטיחות וביטחון 
- ניהול תקציב 

- הדרכה פדגוגית

קו עיתונות דתית / 8301544

למתנ"ס קריית אונו 
דרושים/ות

למעונות יום "הפרדס" ו-"הפסגה"

טלפונים ליצירת קשר ותיאום ראיון עבודה:
סימה: 050-5332825
עוגן: 054-4477666

מטפלים/ות ומובילים/ות

קו עיתונות דתית / 8301547

למרכז לגיל הרך
ולמשפחה בקריית אונו

דרושים/ות

לצהרונים בגני הילדים

טלפונים ליצירת קשר ותיאום ראיון עבודה:
חגית בן יקר: 0508269883
שרון לוי נקר: 0502110326

טלפון במשרד: 03-7402204/8

מדריכים/ות וסייעים/ות

שעות עבודה: 14:00-17:00 ובימי קייטנה מ07:30-16:30
שכר: 37-45 ₪ לשעה (בהתאם להגדרת התפקיד)

דרישות התפקיד:
תעודות מקצועיות, תואר ראשון בחינוך או בתחום רלוונטי אחר - יתרון  -

ניסיון בעבודה בגני ילדים – יתרון משמעותי  -
ניסיון במסגרות חינוך בלתי פורמאלי - יתרון  -

כישורים נדרשים:
אמינות ואחריות  -

אמפתיה, יכולת הכלה ונתינה  -
עבודה בצוות, גמישות, יצירתיות  -

יסודיות, תכנון וארגון  -
יחסי אנוש מעולים  -

תנאים הולמים מובטחים למתאימים 

 דרוש מורה לחינוך מיוחד 
לכתות הגבוהות באיזור תל 

אביב קו"ח:
ym050411@gmail.com)27-28(_____________________________________________

 לאולם שמחות בב"ב, 
טבחים, עוזרי טבחים, ועובדי 

_____________________________________________)27-30ל(פס 050-5554626

 דרוש/ה פקיד/ה בארגון 
ערכים בב"ב, לעבודה בשעות 
09:00-17:00, ידע במחשבים- 
חובה! קו"ח יש לשלוח לפקס 

03-614-7118)27-28(_____________________________________________

 נהג חלוקה לעבודה 
קבועה בבני ברק לשעות 

הבוקר, משכורת טובה 
+ בונוסים, 5 פעמים 

בשבוע 052-6364614 
beny631@gmail.com)27-28ש(_____________________________________________

 לתות קידס בגדי 
ילדים דרושות עובדות 
למשמרות בוקר/ערב, 

תנאים טובים למתאימות 
054-7694963)27-30(_____________________________________________

 למעון חרדי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

חמה ומסורה, תנאים 
_____________________________________________)27-30ל(טובים! 053-3873887

 קופאים/יות, מלקטים, 
ועובדים כלליים, לא נדרש 

נסיון, וואטסאפ/נייד
_____________________________________________)27-30ש(055-8822354

 דיסקים חדשים חסידיים 
_____________________________________________)27-28ח(ב- 30 ש"ח 052-7154435

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)27-30ח(054-8490548

 למכירה לאספנים 
טלקרדים 2 ש"ח ליח'

_____________________________________________)27-28ח(055-5572527

 למכירה 1 ק"ג תערובת 
מטבעות חו"ל 50 ש"ח בבני 

_____________________________________________)27-28ח(ברק 055-5572527

 תוכי מאולף מסוג קואקר 
יכול לדבר במחיר מציאה 390 

_____________________________________________)27-28ח(054-8483305

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)28-29ח(052-3595314

 רפלקסולוג מעוניין לעבוד 
כשכיר/במחיר סימלי לשעה 

לרכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)28-29ח(052-7396092

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד כשכיר/לפי שעה
_____________________________________________)28-29ח(050-6651365

 למכירה אופניים 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בלבד 050-4163636

 גלגלים לאופניים קידמי 14 
אינץ וגלגלים 12 קידמי ואחורי 

_____________________________________________)27-28ח(ב- 20 שקל 054-3177932

 צמיג 700 כביש 10 שקל 
_____________________________________________)27-28ח(054-3177932

 גאנט 24 קידמי או אחורי 
_____________________________________________)27-28ח(20 שקל 054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג 29 רחב 100 שקל 
_____________________________________________)27-28ח(054-3177932

 חוברות זרקור מרוה לצמא 
תור הזהב 1 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(02-6513270 055-6797098

 שו"ע מאורות חדש וטור 
א-ל המקורות 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)27-28ח(02-6513270 055-6797098

 מייק אפ רבלון מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)27-28ח(45 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים! 
שחור לבן כריכה קשה 15 ב- 

_____________________________________________)27-28ח(75 ש"ח 050-4135002

 תוכי קוקטייל )וויט פייס( 
עובדת גוזלים לבנים 390 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(ב"ב 054-8412976

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 100 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 קסדה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(200 ש"ח 054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 בצבע כחול 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 רולינג בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 בימבה גוק' חדש )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 30 ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
)בני ברק( 40 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל גב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)28-29ח(058-3233170

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(058-3233170

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-3463482

 למכירה מזוודה שחורה 
גדולה טובה 80 ש"ח בלבד + 
_____________________________________________)28-29ח(פקס 90 ש"ח 052-5737813

 בקר 350 + צג לאופני 
גרין בייק בלבד 250 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(058-3287846

 דיבוריות חדשות לקסדת 
אופנוע 220-270 ש"ח + 

_____________________________________________)28-29ח(משלוח 058-3287846

 מבחר דיסקים חסידיים 
חדשים כ"א ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-7154435

 מציאה דגי גופי יפים רק 
_____________________________________________)28-29ח(ב- 7 ש"ח 050-4143035

 בהזדמנות אטלס כחדש 
_____________________________________________)28-29ח(רק ב- 80 ש"ח 050-4143035

 מציאה 4 תוכים 
אוסטרליים + כלוב מאובזר רק 

_____________________________________________)28-29ח(ב- 289 ש"ח 050-4143035

 מייק אפ רבלון מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)28-29ח(45 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים! 
שחור לבן כריכה קשה 15 ב- 

_____________________________________________)28-29ח(75 ש"ח 050-4135002

 למכירה טיולון 90 ש"ח + 
אופניים 100 ש"ח מצב טוב 

_____________________________________________)28-29ח(בני ברק 052-5737813

 למכירה מזרון ילדים חדש 
צבע לבן 170 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-8580581

 ספר מתמטיקה הוצאת 
סדרות כיתה ז' ח' 30 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(כ"א 053-3155415

 מגש גדול עגול נירוסטה 
_____________________________________________)28-29ח(25 ש"ח 053-3155415

 פוך למיטה וחצי 100 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 משחק הרכבה לילדים 
דומה קליקס 60 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 ספר קריאה אנשים 
מספרים על עצמם 4 25 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 ספר היסטוריה דברי 
בית שני לכיתה ו' 25 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל גב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 מזוודה גדולה 100 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-3847842

 אופניים 300 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(052-3847842

קו עיתונות דתית / 8301767  / 

למתנ"ס קריית אונו 
דרוש/ה

בהיקף משרה של 70% עד 100%

קו"ח יש לשלוח  
kiryaton@matnasim.org.il-ל

מינהלן/ית למרכז לגיל הרך

• עזרה לחשבת השכר במתנ"ס
• סיוע בקליטת עובדים חדשים 

• החתמת עובדים על חוזים
• בדיקה והכנת דוחות נוכחות לפני שכר

• ניהול מערך ההזמנות/החשבוניות בתכנת הרכש 
• בקרת כספים של היחידה להתפתחות הילד 

• סיוע בתקופת הרישום והשיבוץ

קו עיתונות דתית  / 8301447 / 

למוקד בפתח תקווה
דרושים/ות

עובדים/ת 
10K ממוצע שכר

חייגו לתיאום 

053-3355158

 למכירה שמלת הריון 
מדהימה ורוד פוקסיה 500 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7116399

 מזוודות טרול קטנה 
בינונית גדולה + מזוודה רגילה 

4 גלגלים 50-150 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(052-6921856

 תוכי דררה האכלת יד רק 
270 ש"ח עם כלוב 350 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(050-4180104

 תוכי קואקר האכלת יד 
רק 370 ש"ח עם כלוב 450 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-4180104

 צידנית גדולה 250 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(גמיש 050-7757420

 משקולות בגדלים שונים 
_____________________________________________)28-29ח(200 ש"ח 050-7757420

 למכירה זוג תוכונים 100 
ש"ח דניאל 050-5291073 

_____________________________________________)28-29ח(050-3337530

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל -050

_____________________________________________)28-29ח(5291073 אבנר 050-3337530

 ארון ויטרינה קטן בצבע 
לבן עתיק רק 150 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(050-9089110

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 כיסוי לספות 1+2 40 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 053-3155415

 סט מצעים זוגי חדש 
באריזה כיתן 350 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 לארגון תורה וחסד בית 
הלל דרושים מתנדב ומתנדבת 
לעבודה משרדית, טל' בשעות 

הבוקר 054-3452017 או 
beithillel2@gmail.com 28-28(במייל(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת, סייעת 
מובילה לשנה"ל הבאה, לגילאי 

1.5, שעות 07:30-13:30
_____________________________________________)28-31ל(052-8226582 052-8530061

 מלגזן בב"ב, חרוץ ונמרץ, 
משרה מלאה, נסיון חובה 

_____________________________________________)28-31ש(03-5709972

 דרושה עובדת נקיון, 60 
_____________________________________________)28-29ל(ש"ח לשעה 054-3607420

 דרושה סיעת חרוצה 
לגילאי 1-3 בהדר גנים 
פתח תקווה, למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאימות
050-5933224)28-31(_____________________________________________

 למעון דתי בת"א 
דרושות מטפלות + 

טבחית לארוחת בוקר 
לשנה"ל - תשפ"ב

_____________________________________________)28-32ש(052-8750036

 דרושים מאבטחי מוסדות 
חינוך לעירית ב"ב, תנאים 

נוחים למתאימים
_____________________________________________)28-31ל(050-6709185

 מעוניינת במשק בית, 
עובדת טובה, אמינה, דתיה 

_____________________________________________)28-29ח(03-6580933

 דרושה מלווה לאשה 
מבוגרת עצמאית, חלקי/מלא/
לינה, עדיפות לדוברת הונגרית 

_____________________________________________)28-31ש(050-5491222

 לביה"ס בב"ב דרושות 
מורות לאנגלית והיסטוריה, 

צניעות ע"פ ההלכה
_____________________________________________)28-29ש(03-6772269 10:00-1:00

 ליוסי מעליות )במרכז(, 
חשמלאי/הנדסאי/

רקע מכני, רשיון נהיגה, 
הכשרה במקום

_____________________________________________)28-31ש(03-6160186

 למחסן כלים בב"ב דרוש 
עובד חרוץ למשרה חלקית, 

עדיפות לרשיון נהיגה
_____________________________________________)28-31ש(050-4180598

 אופני TREK כמו חדש 
_____________________________________________)27-28ח(300 ש"ח 052-4076070

 תוכי מאולף מסוג דררה 
מתאים לילדים במחיר מציאה 

_____________________________________________)27-28ח(290 054-8483305

 גגון לרכב מרובע 
מאלומיניום חדש בקופסא 400 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 053-3121020

 ציליה חדשה 4*3 + 
טבעות קשירה צבע קרם 180 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 קורקינט גלגלי אויר )לא 
חשמלי( ב"ב 200 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(053-3121020

 בימבה נסגרת + מקל 
איכותית 180 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(052-7188017

 מטאטא הפלא 60 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(052-7188017

 שטיח גדול 50 ש"ח לסלון 
_____________________________________________)27-28ח(או חדר 052-7188017

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

מאוד 300 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)27-28ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(03-6199806 בערב

 למכירה מזרון ילדים חדש 
צבע לבן 170 ש"ח נייד:

_____________________________________________)27-28ח(054-8580581

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(050-4158480

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-8454536



1-800-39-47-47 

רשכבה"ג מרן רבינו הגר"ח 
קניבסקי שליט"א: 

 "מוטל 
על כולנו 

לחלצם"
בעזה"י בין המצרים תשפ"א

לכבוד רבני קופת העיר שליט"א

הנני בזה שראוי לעשות מגבית גדולה עבור ת"ח גדול אחד 
וצדיק גדול שהנני מכירו הרבה שנים שהוא פך שמן טהור 
ועדיו לגדולות וסובל למעלה מעשר שנים יסורים נוראים 

שיש בהם ביטול תורה ותפלה מבעיות בנפש של כמה 
מבני משפחתו, 

והעניות שם גדולה מאד, והגיעו מים 
עד נפש וכבר אין כח הסבל, 

ומוטל על כולנו לחלצם ממיצרם  
ואמרי' בב"מ נ"ט כמשלם שערי מרדא נקיש ואתי וכו' 

וודאי כל התורמים יזכו במדה כנגד 
מדה שצאצאיהם יהיו בריאים בנפשם

ונזכה להגאולה השלמה בב"א 

"ובוודאי כל התורמים 
יזכו במידה כנגד 

מידה שצאצאיהם יהיו 
בריאים בנפשם"

רשכבה"ג מרן שליט"א 
יעתיר בערב שב"ק 
בעת הדלקת הנרות 
על כל התורמים סך 
280 ש"ח לקרן זו.  
בתרומתכם נא לציין 

עבור קרן 6565
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