בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש
חולון  -בת ים
רחובות
חדרה  -נתניה
צפון
דרום
שרון

באלעד

זמני כניסת ויציאת השבת
פרשת שלח
י-ם 20:29 19:06
ב"ב 20:32 19:27
פ"ת 20:32 19:08
להחזקת תורה:

4261#

הקישו
לשלוחה

בית המדרש
'חזון יוסף'

073-275-7000

בס"ד • העיתון המרכזי של אלעד מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי י"ז בסיון תשפ"ב  • 16/6/22גיליון מס' 635

המערכת הפוליטית נקלעה למבוי סתום על רקע פרישתו של ח"כ ניר אורבך

לפיד שוקל :תמיכה בפיזור הכנסת
החשש שבני גנץ יפקיר את יש עתיד
והעבודה ויחבור לליכוד .החשש שחלק
מחברי תקווה חדשה שאין להם עתיד
פוליטי יחברו לממשלה בראשות נתניהו.
החשש שאורבך יצליח לשכנע את בנט
ושקד להצטרף לממשלה עם הליכוד
ובעיקר החשש שתוקם בכנסת הזו
ממשלה ללא יש עתיד | עמ' 8
אבי גרינצייג

נ(י)ר
נשמה
(הטור המלא בעמ' )14-15

ינון פלח

פרישה,
חצי פרישה
(הטור המלא בעמ' )12
מאבק על ראשות ממשלת המעבר .בנט ולפיד (צילום :חיים צח ,לע"מ)

ח"כ אורבך :אני לא חלק מהקואליציה
טלטלה פוליטית נוספת :ח"כ ניר אורבך שנפגש עם ראש הממשלה נפתלי בנט מס'
פעמים בשבועיים האחרונים ,הכריע" :הודעתי לרה"מ שבמצב הדברים כפי שהוא כיום
– אינני חלק מהקואליציה" ⋅ יחד עם זאת ,אורבך פועל להקמת ממשלה חלופית בכנסת
הנוכחית בראשות בנימין נתניהו .אם המהלך לא יצליח יתמוך בפיזור הכנסת | עמ' 8

צמיחת עולם התורה
החידושים והשינויים בעולם הישיבות לקראת זמן אלול הקרוב ושנה"ל
תשפ"ג :שינויים בשיטת הרישום בישיבות המובילות ,ישיבות חדשות
שנפתחות אל מול הישיבות שנסגרות ,ישיבה למצוינים שנפתחת ע"ש
של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל ⋅ איזה ישיבות נוסקות לגבהים
בשנה זו? האם הרשמים מוסיפים או מזיקים ברישום? מי הוא המשפיע
האמיתי להכנסת בינכם לישיבה המבוקשת? בעיצומה של עונת הרישום
הנמצאת בשיאה ,פרויקט מיוחד על עולם הישיבות
| עמ' 16-18

חופשה משפחתית
ישראלית אמיתית רק ב-

מנרה לודג'

בית הארחה באוירה קיבוצית

לחובבי הנוף ,הטבע והאקסטרים

חדרי אירוח | ארוחות בוקר | בריכה עונתית | סיורי עשישיות | מתחם אקסטרים וטיפוס |

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
קיבוץ מנרה

04-6908198 | 04-6908209

www.manaralodge.co.il

חדש!

קפה קר מפולי קפה ברזילאים עם חלב טרי

ראש העיר ישראל פרוש הגיע לביהמ"ש בעת הדיון על הארכת מעצר המחבלים

"מגיע להם עונש מוות"

"מדובר בכפויי טובה ,רוצחים נאלחים שצריכים להישלח
לחבל התלייה ,אכלו מהלחם של היהודים ורצחו אותם.
סמרטוטים" ,הטיח רה"ע במחבלים
מאת :אלי כהן

ראש העיר אלעד הרב ישראל פרוש הגיע
ביום ראשון השבוע לבית המשפט המחוזי
(מרכז) בעת שהוגש כתב האישום נגד
המחבלים שרצחו שלושה אזרחים בפיגוע
הדמים בעיר אלעד.
ראש העיר הטיח במחבלים כי מגיע להם
עונש מוות "מדובר בכפויי טובה ,רוצחים
נאלחים שצריכים להישלח לחבל התלייה,
אכלו מהלחם של היהודים ורצחו אותם.
סמרטוטים".
פרקליטות מחוז מרכז (פלילי) הגישה
לביהמ"ש המחוזי מרכז כתב אישום נגד
אסעד אלרפאעי וצבחי אבו שקיר בגין רצח
בנסיבות מחמירות של מעשה טרור בצוותא
חדא ( 3עבירות) ,מעשה טרור של ניסיון רצח
בצוותא חדא ( 5עבירות) ,מעשה טרור של
חבלה חמורה בנסיבות מחמירות בצוותא חדא
( 3עבירות) ,מעשה טרור של פציעה בנסיבות
מחמירות בצוותא חדא ( 2עבירות) וכניסה

לישראל שלא כדין.
על פי כתב האישום ,שהוגש על ידי עו"ד
נתנאל בוג'ו ,הנאשמים תכננו לבצע פיגוע
רצחני בישראל ,זאת ממניעים לאומניים
ואידיאולוגיים ,ובמטרה לגרום למותם של
יהודים ישראלים באשר הם .לצורך כך,
הצטיידו הנאשמים ,מבעוד מועד ,בסכינים
וגרזנים ,ונכנסו לישראל שלא כדין בתאריך
 .5.5.22בהגיעם לעיר אלעד ,רצחו הנאשמים
את הנהג שהסיע אותם בדקירות סכין מרובות
בפניו ובצווארו ומיד לאחר מכן יצאו למסע
הרג ברחובות העיר ,כשהם חמושים בגרזנים.
במהלך מסע ההרג רצחו הנאשמים 2
קורבנות נוספים וניסו לרצוח  5אזרחים
נוספים כשהם גורמים להם חבלות חמורות
ופציעות .לאחר מכן ,נמלטו מהמקום
והמשיכו במנוסתם משך  3ימים ,עד שנלכדו
לאחר מצוד נרחב של כוחות הביטחון.
התיק נחקר על ידי שב"כ וימ"ר מרכז
במשטרת ישראל.

החל פיילוט ראשוני להתקנת תאורת לד ברחובות העיר
בשלב השני מתכננת העירייה להתקין תאורת לד
גם בחניות והשטחים הפרטיים הפתוחים לחסכון
בעלויות החשמל לתושבים
מאת :אלי כהן

בשורה משמחת לתושבים .בימים
אלו החלה בדיקת פיילוט לתאורת לד
חכמה ברחובות העיר .בשלב הראשון
הותקנו פנסי לד במקטע ברחוב רבי
יהודה הנשיא במטרה לבחון את
ההפעלה לאורך זמן מסוים ,ולאחר מכן
תימשך ההתקנה בכל רחובות העיר.
במקביל ,נערכים בעירייה להחלפת
נורות התאורה בכל החניות והשפ"פים
בעיר .עלות הפרויקט מגיעה לכארבעה
מיליון ש"ח.
הפרויקט יוצא לדרך לאחר זכיה
של עיריית אלעד בקול קורא שפרסם
המשרד לפיתוח הפריפריה .בין מטרות
הפרויקט ,הגעה לחיסכון ולהתייעלות
כלכלית ואנרגטית ,לשיפור השירות
לתושבים וליצירת מקורות הכנסה
חדשים .החסכון בתשלומי החשמל
בעקבות התהליך ,אמור להגיע
לכשליש.
כאמור ,חלק מההתקנות יבוצעו

מבצע שדרוג שפ"פים בהיקף של
מיליוני שקלים

לקראת תום שנת השמיטה ,ולפני עבודות הגינון המחודשות ,מבצעת
העירייה עבודות שדרוג בעשרות שפ"פים וגינות ציבוריות בעיר
מאת :אלי כהן

פרויקט עצום בהיקף של מיליוני שקלים ,יצא
לדרך באלעד בשבועות האחרונים ובמסגרתו
משודרגים עשרות גינות ציבוריות ושפ"פים
(שטחים פרטיים פתוחים) על ידי עובדי אגף
שפ"ע .מדובר בין השאר בהשלמות מרבדי דשא
מלאכותי ,תיקוני מדרכות וחניות ,הוספת חניות
במקומות הנדרשים ובהמשך גם החלפת מתקני
משחקים שנשחקו במהלך השנים.
המבצע יוצא לדרך לקראת תום שנת השמיטה,
כאשר מיד עם תומה ,ייכנסו צוותים מתוגברים
לעבודות גינון מאסיביות ,נטיעות וגיזומים
שנמנעו במהלך שנת השמיטה.
לקראת התחלת העבודות ,נרכשו חומרי איכות
כמו מרבדי דשא מלאכותי עמידים לזמן ארוך,
במטרה לאפשר לתושבים הנאה וחוויה עם
הילדים גם בגינות הקטנות ליד הבתים.
כמו כן ,הוזמנו עשרות מתקני משחקים חדשים,
שיחליפו את המתקנים שבלו והפכו בחלקם
למסוכנים או בלתי נוחים למשחק עבור הילדים.
מנהל אגף שפ"ע הר' איזק לוי אומר כי

חיובי הרטרו בארנונה

ראש העיר ומנהל שפע בוחנים את אחד הפנסים

גם בשטחים הפרטיים הפתוחים,
שחשבונות החשמל עליהם יופחתו
ישירות לתושבים.
לקראת תחילת הפרויקט ,ביצע מנהל
אגף שפ"ע ,הר' איזק לוי ,בדיקות
והערכות בקרב מספר ערים שכבר
התקינו את תאורות הלד ,במטרה לאתר
את התאורה המתאימה לאלעד .ועתה,
עם קבלת ההחלטות ,החל כאמור
הביצוע בפועל.
בעירייה אומרים כי בשלב זה
מבוצעות מדידות באזורי הפיילוט ,כדי
לבחון את רמת התאורה והתאמתה.
לכן ,ייתכנו גם שינויים בתאורה
בתקופה הקרובה עד לאיתור וקביעת
הצרכים המדויקים.

מחוברים לתושבים .בישיבת העירייה
האחרונה ,אישרה מועצת העיר את הצעת
ראש העיר הרב ישראל פרוש ,להקמת
ועדת בדיקה וסיוע לתושבים בנושא חיובי
הרטרו בארנונה שנוצרו לאחר מדידות
מחודשות של דירות שהורחבו.
בעקבות פניות של תושבים על כך
שפניותיהם לקביעת מועד ההרחבה
לא התקבלו ,כאשר הם טוענים כי סיום
הבניה היה מאוחר יותר ממועד החיוב
הרטרואקטיבי בארנונה ,הוחלט כאמור על
הקמת ועדה בה יהיו חברים שלושה חברי
עירייה ,הר' יונתן אליאס ,הר' פנחס גרוס,
והר' איסר שפירא ,כשיחד איתם יהיה
בוועדה מפקח הגביה הר' משה סעדון.
בימים אלו מפרסמת העירייה לתושבים
הסבורים כי לא היה מקום לדחות את
פנייתם ,להגיש בקשה לוועדה .הוועדה
תדון בכל פניה ,והמלצותיה יועברו
לאישור סופי.

מו"ל ויו"ר דירקטוריון :אריאל קוניק

בעיות הפצה?

עורך ראשי :ינון פלח
כתבים ומשתתפים:

טל' ,03-5796643 :פקס 03-5796645 :אבי גרינצייג ,מנדי קליין ,אלי כהן ,יחיאל

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

לפניות למערכתavig@kav-itonut.co.il :
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד2106 .

חן ,חיים רייך ,יוסף טולידנו ,יונתן בירנבוים
צרכנות ומשפחה :הילה פלאח

מאת :אלי כהן

היענות רבה ונרחבת למבצע
הייחודי שהוביל ראש העיר אלעד
הרב ישראל פרוש בעיר במהלך
חג מתן תורה .המבצע יצא לפועל
לשמירה וצבירת זכויות לעיר
ותושביה.
במסגרת המבצע ,הבחורים
התבקשו לשמור על תענית
דיבור מתפילת ערבית של ליל
החג ,עד אמירת 'כתר' במוסף
(כמובא גודל עניינו בספה"ק),
תוך הימנעות מדברים בטלים,
כראוי ליום קבלת התורה .כמו כן,
על פי המנהג בקהילות השונות,
לקיים לימוד ללא הפסק לאורך
כל הלילה ,או אמירת תיקון ליל
שבועות.
עתה מפרסמת העירייה
את
המקומית
בעיתונות
טופס הרישום ,בו מתבקשים
המשתתפים להתחייב כי קיימו
את תנאי המיזם ,כאשר ההורים
חותמים על כך .כל התלמידים
יזכו בפרס הוקרה לרכישת ספרים,

לוח מזל וברכה :שרית אסרף
מזכירת לוח :רחל הורביץ

בני ברק

124
12

בירושלים

באלעד
בני ברק

כשבמקביל תתקיים גם הגרלה על
מספר פרסים יקרי ערך.
עד כה ,כאמור ,הגיעו טפסים
רבים מהורים שבניהם השתתפו
במבצע תורני וייחודי זה .בעירייה
מזכירים למשתתפים ,לבצע זאת
בהקדם האפשרי על מנת להיערך
כראוי להענקת הפרסים ועריכת
ההגרלה.
ראש העיר הרב ישראל פרוש
אומר כי "אנחנו שמחים שהעיר
אלעד התאחדה שוב ,הפעם
במבצע תורני שהעלה את קרנה
של התורה ,והוקיר את לומדיה.
אין ספק שזכות הלימוד ,אמירת
התיקון ותעניות הדיבור יועילו
לשמירה מיוחדת על העיר".

דרך בן גוריון  19ב"ב
ת.ד2106 .

טל,03-5796643 :
פקס03-5796645 :
Oﬃce@kav-itonut.co.il

מחלקת מכירות :חזקי פרקש
בפתח תקוה

ערב הכנה לשבועות

משרדים ראשיים:

גרפיקה:
מירי שינפלד ,שרה מור ,מלי מתתוב
צלמי מערכת:
עוזי ברק ,יוסי שחר ,פוטו ציון ,בועז בן ארי
מו"ל :קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה :גרפופרינט בע"מ

מזל

באלעד

"בחודשים האחרונים ערכנו מיפוי מעמיק וסיורים
בעשרות אתרים בעיר ,כדי לאתר את הצרכים
ולבצע תכניות מדויקות לשדרוג השטחים הללו,
ועתה יצאנו לדרך עם צוותים רבים ומתוגברים
במטרה להשלים את המלאכה עד סוף שנת
השמיטה".
ראש העיר הרב ישראל פרוש אומר כי "בימים
אלו ,שהאור מסתיים בשעות מאוחרות ,זו בשורה
מיוחדת לאמהות העיר שיכולות לרדת עם ילדיהן
לשטחי המשחק המשודרגים ,ואנחנו מקווים
להשלים את המלאכה במהירות רבה .תגברנו את
הצוותים במטרה להפחית ככל האפשר את זמן
העבודות כדי שהגינות המחודשות יבואו לידי
שימוש כבר בקיץ הנוכחי".

ועדה מיוחדת תסייע היענות רבה למבצע שבועות
תשפ"ב באלעד
לתושבים בנושא
מאת :אלי כהן

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי

מיליוני שקלים לשדרוג השפ"פים

ברחובות

וברכה

כלהזמן
חדשות הציבור החרדי מסביב לשעון

י"ז בסיון תשפ"ב 16/6/22
" 

10/3/10 " 

המומחים
שלנו

החיוך
שלכם!

לשירותכם
מתאמי קשרי קהילה:
בנצי רז
050-5336881
יטי גלזר
058-3290976

חברי מכבי באלעד לשירותכם

מרפאות שיניים מקצועיות

עם מיטב המומחים בפריסה רחבה
מכבידנט

רח' ניסים גאון 1
לזימון תור 073-2814200

חן השן (ילדים)

רח' רבי מאיר 10
לזימון תור 03-9089345

לפרטים והצטרפות למכבי *4535

מרפאת ד"ר ראבי (ילדים)
רח' רמב"ם 9
לזימון תור 03-7750440

המטוסים כבר מחכים
לאורחי שינפלד תיירות

פקחי משרד החינוך בחרו להגיע
לבדיקה בערב שבת חופשית
לא פחות משש ישיבות בבני ברק נפסלו בביקורת משרד החינוך ⋅ בפקחים
בחרו להגיע דווקא ביום חמישי בצהרים ,כאשר במרבית הישיבות בשבת
הראשונה שלאחר חג השבועות הבחורים יוצאים לשבת חופשית
מאת :אריה שוורץ

כדי להגיע למלון הילטון בעיר דיסלדורף הוחלט בשינפלד תיירות להוסיף מועדי טיסות
נוספים היישר לעיר קלן ,הנמצאת במרחק שעת נסיעה אחת משדה התעופה לבית
המלון ⋅ אתם כבר יודעים מה ממתין לכם בחופשה המושלמת אצל שינפלד :המלון
המפואר ביותר ,המיקום המושלם ביותר ,האוכל הטעים ביותר ,החופשה המהנה ביותר,
האווירה המושלמת ביותר והטיולים המרתקים ביותר ⋅ נא להדק חגורות
מאת :יבניאל שירם
השנה ,לקראת עונת התיירות שצפויה להיות
פעילה במיוחד ,בשינפלד תיירות הוחלט להוסיף
מטוסים נוספים ומועדי יציאה מהארץ נוספים,
היישר לעיר קלן שבגרמניה ,מרחק של שעת
נסיעה אחת משדה התעופה לבית המלון הילטון
בדיסלדורף.
מועדי הטיסה הנוספים יתקיימו בתאריכים
הבאים בחודשי יולי אוגוסט,9.8 ,19.7 ,12.7 :
 23.8 ,16.8ו.30.8-
ההחלטה על הוספת מועדי טיסה נוספים
התקבלה לאור בקשת לקוחות רבים המבקשים
להגיע לחופשה במלון הילטון של 'שינפלד
תיירות' בכל מהלך הקיץ ,בחודשי יולי אוגוסט.
וכמיטב המסורת ,לא רק למערך הטיסות דאגו
בשינפלד תיירות .כבכל שנה ,גם בקיץ הנוכחי,
שינפלד תיירות מציגה :חופשת קיץ חלומית
ביעד חלומי.
אם תמיד חיפשתם את המלון המפואר ביותר,
המיקום המושלם ביותר ,האוכל הטעים ביותר,
החופשה המהנה ביותר ,האווירה המושלמת
ביותר והטיולים המרתקים ביותר ,אתם מוזמנים
להצטרף לאלפי האורחים של שינפלד תיירות
במלון הילטון דיסלדורף במערב גרמניה,
מהמלונות המושלמים ביותר באירופה לטיולים
ונופש כשר.
עם כל שנה שחולפת ,מסתבר שאין תחליף
לניסיון :אחרי למעלה מ 30-שנות שירות,
מציגה שינפלד תיירות את היעד החלומי הבא:
מלון הילטון דיסלדורף שבמערב גרמניה ,המלון
המושלם לצאת ממנו לטיולים ברחבי אירופה.
כבר למעלה מ 30-שנה שאורחי 'שינפלד
תיירות' נהנים מחופשה חלומית במקומות
הטובים ביותר בעולם.
מלון הילטון דיסלדורף ,נמצא באחד המקומות
האסטרטגיים במערב גרמניה .הצוות המורחב
של 'שינפלד' מכין לכם חוויה אירופאית בלתי
רגילה ,עם אירוח במלון הילטון המפואר במיקום
הכי מרכזי בעיר ,אפשרות לסיורים בערים
יפות עם המראה האירופאי הקלאסי ,טיולים
למדינות הגובלות הולנד ובלגיה מסעות שופינג,
אטרקציות לגדולים ולקטנים ,הופעות של גדולי
הזמר )בתאריכים נבחרים( וכמובן כמו תמיד
תקבלו את האירוח המלכותי של שינפלד על כל
המשתמע מכך.
מלון הילטון דיסלדורף  5כוכבים ,הא מלון
גדול ומרווח עם חדרים בעיצוב מודרני ,בית
כנסת ,חדר כושר לובי מרווח ,חדרי אוכל
מפוארים ואינטרנט חופשי בלובי .המלון ממוקם
במרחק הליכה מרוב הנקודות המתויירות
והמעניינות ביותר.
מחוץ לדיסלדורף תוכלו לטייל בנופים
פסטורליים של המדינות השכנות – הולנד
ובלגיה משפחות יהנו במגוון פרקי שעשועים,
גני חיות ומסלולי הרפתקאות ,וחובבי ספורט
אתגרי ימצאו פעילויות כגון ג'יפים ,טיפוס הרים,
רפטינג ,אומגות ,מערות נטיפים ,טרקטורונים,
סוסים ,ועוד.
רק בשינפלד תיירות תקבלו את האירוח ברמה
היוקרתית ביותר ,ארוחות בוקר וערב מלאות
כשרות למהדרין בידי שפים זוכי פרסים ,בר
אירי חופשי במלון ,בשבת פנסיון מלא עם 5
ארוחות כולל קידוש מפואר ,ואת הליווי הצמוד
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של מנהלי שינפלד שנמצאים אתכם לכל אורך
החופשה במלון .כשאתם בידיים המנוסות אתם
בטוחים שיהיה לכם שקט נפשי ,שחופשתכם
תהיה הכי מושקעת ומוקפדת עד לפרט הקטן
ביותר .כי בשינפלד כבר למעלה מ 30-שנה שאנו
יוצאים לחופשות עם אירוח ברמה ,אוכל מדהים,
טיולים מעניינים ומעל הכל שירות מקצועי ויחס
חם ואישי.
אלפי לקוחות שינפלד כבר נהנים מידי שנה
מחופשות במלונות המפוארים ביותר במקומות
היפים בעולם .אנו מציעים לכם שפע בלתי
מתפשר ,אם זה במטבח גורמה כשר עליו
אחראים השפים והקונדיטורים שלנו ,בארוחות
בוקר וערב בברים ענקיים ,בטרקלין אירי חופשי
המגיש כיבוד ושתייה במהלך היום ,בהופעות של
גדולי הזמר ובטיולים לאתרים מרתקים עם צוות
מובחר של מדריכים דוברי עברית.
מעל לכל אנו שמים את שביעות רצונכם
והנאתכם מעל לכל ,לכן אנו מקפידים על נוכחות
של מנהלי שינפלד תיירות אתכם במלון לאורך
החופשה  -כדי שתמיד יהיה מי שידאג לכם.
ואיך אפשר לדבר על שינפלד תיירות מבלי
להזכיר את המטבח המפורסם וצוות השפים
והקונדיטורים .מי שטעם כבר יודע שכשזה מגיע
לאוכל ,אין אורח לא מרוצה.
הכשרות גלאט כשר מוקפדת בצורה יסודית
תחת פיקוחו של הרה"ג יעקב גלוסקין שליט"א.
האיכות מורגשת בריחות ובטעמים של כל מנה
ומנה היוצאות מן המטבח.
הבארים הענקיים בחדרי האוכל הם משהו
שחייבים לראות כדי להאמין .אנו מביאים צוות
בינלאומי של שפים וקונדיטורים המתמחים
במאכלים יהודיים כשרים בנוסח עדות מזרח
ואשכנז .הכמות והמגוון שתמצאו בחדרי האוכל
במלון עולים על כל דמיון.
הצוות הגדול והמורחב שלנו כולל שף ראשי,
שף מטבח חם ,שף סלטים ,שף ארוחת בוקר,
שף מאכלים יהודיים ,שף קונדיטור פרווה,
שף קונדיטור חלבי ושף קינוחים .כולם שפים
וקונדיטורים מהשורה הראשונה שזכו בפרסים
בינלאומיים .בשיתוף צוות עוזריהם הם יעמלו
ויכינו עבורכם תפריט אוכל מסעיר ומלהיב
הכולל שפע של טעמים ,צבעים וניחוחות ,מטבח
גורמה וסגנונות המטבח היהודי על מגוון עדותיו,
בטעם נפלא של עוד.
במהלך היום פתוח לפניכם באופן חופשי
הטרקלין האירי הייחודי של שינפלד .מתחשק
לכם לנשנש משהו? היכנסו לטרקלין ותהנו מבר
עם שתיה קרה ,שתיה חמה ,יינות מובחרים,
פירות העונה ומבחר העוגות המיוחדות
והקינוחים שטובי השפים של שינפלד מכינים
עבורכם .העיקר שלא תישארו רעבים!
בנוסף ,אנו משקיעים זמן רב ומחשבה מעמיקה
בבחירת מסלולי הטיול עם המדריכים המוכשרים
שלנו ,המתכננים עבורכם ימים של כיף ומלווים
אתכם במסעות למקומות מרתקים .לראשונה,
יתקיימו שלושה סוגי מסלולי טיולים – מסלולים
ללקוחות שמגיעים בפעם הראשונה לדיסלדורף,
מסלולים ללקוחות שחוזרים לדיסלדורף
ומסלולים נפרדים לצעירים ומשפחות.
לפני שהמטוסים יתמלאו ,מהרו להקדים
ולסגור את חופשת הקיץ המושלמת שלכם.
אנחנו ממתינים לכם עם כל המידע וגם הצעות
מחיר משתלמות במיוחד בטלפון.03-6189999 :

מאחר ונהוג בעולם הישיבות שלא יוצאים
לשבת חופשית מתחילת זמן קיץ עד לאחר חג
השבועות .יום חמישי האחרון ,היה ערב שבת
חופשה הראשונה של זמן קיץ במרבית הישיבות.
אולם דווקא ביום חמישי בצהרים ,חודשים
ארוכים לאחר שלא הגיעו פקחי משרד החינוך
לביקורת ,בחרו הפקחים לבצע את הבדיקה
דווקא בזמן שהבחורים נוסעים לבתיהם וחלקם
כבר יצאו לדרכם .לא יהיה מופרך להניח
שהפקחים ,או לכל הפחות מי ששלח אותם
למשימה ,ידע שמדובר בערב שבת חופשית
שבה בחורי הישיבות נוסעים לבתיהם .זו הסיבה,
שמרבית הישיבות בבני ברק שנבדקו ,נפסלו
בבדיקה מאחר ולא הייתה הכמות הנדרשת של

בחורים בבניין הישיבה ובתי המדרש היו בחלקם
ריקים.
לא פחות משש ישיבות נפסלו בבדיקה מהסיבה
הזו .ל"קו עיתונות" נודע כי חלק מהישיבות
מתכוונות לערער על תוצאת הביקורות .אחד
ממנהלי הישיבות אמר ל"קו עיתונות"" :הגיע
הזמן שבאגף הישיבות ידעו בדיוק את סדרי עולם
הישיבות .באותה מידה יכלו להגיע בבין הזמנים
ולגלות שבתי המדרש ריקים .עולם הישיבות
הוא היחיד שיש עליו ביקורת כה מקיפה .לא
ראיתי שעושים ביקורת כאלו באוניברסיטאות או
במוסדות נוספים .אנחנו לא חוששים מביקורת.
אבל אחרי שחודשים היכל הישיבה היה מלא
מפה לפה והבחורים למדו בהתמדה מתחילת
הזמן ועד לאחר חג השבועות ,הפקחים בחרו
להגיע דווקא ביום שבו הבחורים נוסעים לביתם
אחרי חודש וחצי.

ביוזמת מכבי ,ארגון שתילים ועמותת ערבות הדדית

פעילות ייחודית ופורצת דרך בסיוע
לילדים בעלי צרכים מיוחדים
מיזם חברתי ומרגש הוקם בישיבת "שבילי התורה" מרשת
שתילים לראשונה בישראל ובהשקעה חסרת תקדים
מאת :יחיאל חן
בשנה האחרונה ולאור השלכות מגפת
הקורונה שריתקה רבים לביתם ,הפעילה מכבי
מיזם מיוחד בשיתוף עם עמותת "ערבות הדדית
למען הקהילה" ורשת עמותת שתילים לקידום
בעלי צרכים מיוחדים.
במסגרת המיזם מעניקה מכבי שירותי בריאות
מחשבים ,מסכים ,מצלמות ומדפסות שיצאו
מכלל שימוש מקצועי עבור הקופה ועדיין
ראויים לשימוש ,לעמותת ׳ערבות הדדית למען
הקהילה׳ אשר מכשירה אותם לשימוש חוזר
ותורמת אותם לחולים ,משתקמים ,מאושפזים
ומרותקי בית כדי שיוכלו להמשיך בשגרת
עבודה ולימודים גם בשעת חוליים.
במסגרת המיזם ,ממשיכה מכבי להרחיב את
הפעילות ומנגישה את השירות לקהלים נוספים.
בשיתוף פעולה משולש בין הרב משה ברמן,
מנהל "ישיבת שבילי התורה" לבין הנהלת
מכבי במטה ובמחוזות ובין הרב אלחנן מלכה,
מנכ"ל עמותת "ערבות הדדית למען הקהילה",
נולד מיזם ייחודי ומהפכני אשר מקנה לנערים
המיוחדים ,חזון לעתיד ע"י רכישת מקצוע
מבוקש לחיים שממנו יוכלו להתפרנס בכבוד.
מדובר במיזם ייחודי שהותאם במיוחד לצרכים
של בחורים בעלי צרכים מיוחדים ,והתאפשר
הודות להשקעה גדולה של מכבי שירותי
בריאות.
מעבדת
בחודשים האחרונים נבנתה
אלקטרוניקה מותאמת בישיבה ובה התלמידים
רוכשים ידע ומקצוע בתנאים המותאמים
להם כאשר מכבי מספקת לשם כך את כלל
מכשירי האלקטרוניקה שיצאו מכלל שימוש הן
לצרכי למידה והן למטרת יצוא חזרה לשימוש
בתי-חולים עבור ילדים ונערים עם צרכים
מיוחדים .דרך המיזם הייחודי מקבלים הנערים
המתמודדים כלים לחיים ,מקצוע מפרנס שיעזור
להם להשתלב בשוק התעסוקתי ולהרגיש שווים
בין שווים בתוך הקהילה ,תוך ליווי של צוות
מיוחד המתמחה בתחום.
ר׳ משה שלזינגר מנהל דוברות ותקשורת
למגזר החרדי" :אני גאה על הובלת עוד מיזם

פורץ דרך שמכבי עושה למען החברים עם ילדים
בכלי צרכים מיוחדים .מאז שהתחלנו במיזם,
תרמנו מחשבים וציוד אלקטרוני לעשרות
חולים שבזכות המיזם יוכלו להמשיך בשגרת
החיים גם בשעת חוליים .מרגש לראות את
המיזם צובר תאוצה שזוכה להיות חלק ממפעל
החיים של הרב ברמן -ראש ישיבת שבילי
התורה אשר מעניקה מעטפת מיוחדת ומעצימה
עבור נערים עם אוטיזם בתפקוד גבוה .אני שמח
על ההזדמנות להעניק לנערים המתמודדים
והמיוחדים את היכולת לרכוש השכלה ומקצוע
לחיים ומודה לרב ברמן על הזכות להיות חלק.
החזון שלנו להרחיב את היקף הפעילות בכל
המוסדות לילדים מיוחדים בכל רחבי הארץ".
הרב שלזינגר מציין שפרויקט ייחודי זה
לא היה יוצא לדרך ללא הנחישות של הנהלת
מוסדות שתילים ובראשם המנכ"ל הרב ישראל
רייסנר והרב ברמן וכן של יו"ר עמותת ערבות
הדדית של הרב אלחנן מלכה ושל הנהלת מכבי
במטה ובמחוזות ובראשם יעקב כהן – מנהל
מחלקת תקשורת ומולטימדיה ,שרון תנעמי
– סגן מנהל מחלקת תקשורת ומולטימדיה,
נסי ציפרוט – מנהל מערכות מידע במחוז י-ם
שפלה ,דרור חרמש – מנהל מידע ותקשורת
במחוז שרון ,דרור יפרח – מנהל מערכות מידע
במחוז מרכז ,רני סורני – מנהל מערכות מידע
במחוז צפון ,מירי אורן – מנהלת מערכות מידע
במחוז דרום ,לאון פלדמן – ראש צוות ומנהל
פרויקטים במחשוב ,ולנטינה יוניס – סגנית מ.
מחלקת אינטגרציה ואסטרטגיה מחוזות.

15/6/22
תשפ"ב
9/6/22
תשפ"ב
בסיווןבסיון
ט"ז י'

w w w.soragdoor.com

המערכת הפוליטית נקלעה למבוי סתום:

לפיד שוקל :תמיכה בפיזור הכנסת

החשש שבני גנץ יפקיר את יש עתיד והעבודה ויחבור לליכוד .החשש שחלק מחברי תקווה חדשה שאין להם עתיד פוליטי יחברו לממשלה
בראשות נתניהו .החשש שאורבך יצליח לשכנע את בנט ושקד להצטרף לממשלה עם הליכוד ובעיקר החשש שתוקם בכנסת הזו ממשלה
ללא יש עתיד ⋅ בסביבתו של יאיר לפיד שוקלים תמיכה בפיזור הכנסת והעברת ראשות הממשלה ליאיר לפיד
מאת :חיים רייך
יו"ר יש עתיד ורה"מ החליפי יאיר לפיד ,מנסה
לטרוף את הקלפים .אחרי שהבין שבנט ושקד לא
הצליחו לשמור על ח"כ ניר אורבך ולפני כן על
עידית סילמן ,ההבנה היא שבכל מקרה המערכת
הפוליטית צועדת לקראת מערכת בחירות.
כדי לא להמתין לפרישה של רע"מ ,מרצ או
חברים אחרים בגוש שלו ,לפיד שוקל להתלות
בפרישה של אורבך מהקואליציה ,בכדי לומר
שמי שגרם להפלתה של הממשלה הוא ח"כ
אורבך ,ועל כן ע"פ ההסכם בין יש עתיד לימינה,
יאיר לפיד אמור לכהן כראש הממשלה עם
נפילתה של הממשלה.
ביום שלישי חשף העיתונאי יהודה שלזינגר
ב׳ישראל היום׳ שגורמים בגוש לפיד שוקלים
לתמוך בפיזור הכנסת.
לפיד חושש מכמה תסריטים :החשש שבני גנץ
יפקיר את יש עתיד והעבודה ויחבור לליכוד.
החשש שחלק מחברי תקווה חדשה ,שבכל סקר
נמצאת מתחת לאחוז החסימה ,יחברו לממשלה

בראשות נתניהו .חשש נוסף הוא שאורבך יצליח
לשכנע את בנט ושקד להצטרף לממשלה עם
הליכוד .בעיקר החשש הוא שתוקם בכנסת הזו
ממשלה בלעדי יש עתיד.
ע"פ הדיווח ב׳ישראל היום׳ גורמים בגוש
השמאל אומרים" :די ברור שהממשלה סיימה
את דרכה בצורה הנוכחית ובמקום לשבת
משולבי ידיים ,לקום בבוקר ולגלות שקמה פה
ממשלה יש אופציה לתמוך ביציאה לבחירות
ולהילחם מחדש .זו הרי או ממשלת ימין מלא
קיצונית בכנסת הזו או בחירות".
מבחינת יאיר לפיד ,גם אם נגזר על המערכת
הפוליטית לצאת למערכת בחירות ,עדיף לשלוט
במצב ולא להיגרר אליו .עדיפה לו ללפיד
ראשות ממשלת מעבר ואולי אף מעבר לכך
במידה והמערכת הפוליטית תקלע שוב למבוי
סתום שלא יאפשר הקמת ממשלה .כפי שקרה
לנתניהו שכיהן כראש ממשלת מעבר במהלך
ארבע מערכות בחירות ,לפיד בונה על תסריט
דומה .מלבד זאת ,תמיד עדיף לצאת למערכת
בחירות מעמדה של ראש ממשלה.

מאבק על ראשות ממשלת המעבר .בנט ולפיד (צילום :חיים צח ,לע"מ)

אולם בימינה לא מתכוונים לוותר .אם ביש
עתיד שוקלים לתמוך בהצעת חוק לפיזור הכנסת,
טוענים בכירים במפלגה ,שמבחינת ההסכם בין
המפלגות ,הרי שמדובר בפרישה של יש עתיד

ולא של מישהו מגוש בנט .לא מן הנמנע שהדיון
בין הצדדים יתגלגל להכרעה משפטית .גם לבנט
וגם ללפיד אין שום כוונה לוותר על התפקיד
הנחשק.

ח"כ אורבך :אני לא חלק מהקואליציה
טלטלה פוליטית נוספת :ח""כ ניר אורבך שנפגש עם ראש הממשלה נפתלי בנט מס' פעמים בשבועיים האחרונים ,הכריע" :הודעתי
לרה"מ שבמצב הדברים כפי שהוא כיום – אינני חלק מהקואליציה" ⋅ יחד עם זאת ,אורבך פועל להקמת ממשלה חלופית בכנסת
הנוכחית בראשות בנימין נתניהו .אם המהלך לא יצליח יתמוך בפיזור הכנסת
מאת :חיים רייך
זה היה צפוי וכבר ימים ארוכים השיחה
במסדרונות הכנסת עסקה בשאלה מתי יודיע
ח"כ ניר אורבך על פרישתו מהקואליציה .אחרי
שבשבוע שעבר לאחר שחוק תקנות יו"ש נפל,
התפרץ ורבך לעבר חברי רע"מ וצעק :הניסוי
איתכם נכשל .לכולם היה ברור שסבלנותו של
אורבך פקעה.
אורבך שקל לפרוש כבר לפני שבועות ארוכים.
לבקשתו של בנט הוא עיכב את החלטתו בתקווה
שאחד מחברי רע"מ או מרצ יפרשו ובכך יאפשר
לבנט להישאר בתפקיד גם בתקופת המעבר.
אבל לאורבך נגמרה הסבלנות .ביום שני ,אחרי
עוד פגישה שגלשה לוויכוחים וטונים גבוהים,
אורבך החליט כי הוא אינו חלק מהקואליציה,
אך יחד עם זאת הוא ייתן לממשלה ארכה של
שבועיים להעביר את חוק תקנות יו"ש.
בשעות הצהרים של יום שני הוציא אורבך
הודעה לתקשורת שבה התייחס למשבר
בקואליציה ועל כוונתו לפעול להקמת ממשלת
לאומית יציבה.
"אחרי שבוע של פגישות עם רה"מ וגורמים
נוספים – הגעתי למסקנה כי הקואליציה לא
יכולה להמשיך ולהתקיים בהתנהלות הנוכחית",
כתב אורבך" .לפני כשנה ,חבריי ואני האמנו
שאפשר וצריך להוציא את ישראל מהסחרור,
הקמנו קואליציה על בסיס קווי יסוד מאוד
ברורים ,הן ברמה האידיאולוגית והן ברמה
הביצועית .לצערי הקואליציה כיום – איננה
ממלאת את ייעודה.
"מחד ,לאורך השנה פעלנו במגוון נושאים
לחיזוקה ולביצורה של מדינת ישראל ,ומאידך
גורמים קיצוניים ואנטי ציוניים כדוגמת חה"כ

88

באלעד

גנאיים וזועבי לקחו את הקואליציה לכיוונים
בעייתיים ,והשתמשו בה לאורך הדרך כבת
ערובה שלהם .בד בבד ,נכשלנו לחלוטין בהרמת
רוח העם וזוהי משימתה העיקרית של הממשלה,
כל ממשלה".
בהמשך ההודעה כתב ח"כ אורבך" :חשוב
לציין ,כפי שהתבטאתי בעבר ,כי לא אתן
לממשלה להסתמך על הרשימה המשותפת.
לצערי ,אנחנו על סיפו של מדרון חלקלק שעלול
להוביל אותנו לשם .׳אינני חושב שהליכה
לבחירות היא החלופה המועדפת .סבבי בחירות
אינם משרתים את היציבות הנדרשת לשלטון
במדינה .בשבוע הקרוב לא אצביע בעד פיזור
הכנסת .אפעל בכל כוחי לממשלה יציבה עם רוח
לאומית ,כפי שהתחייבנו לפני כשנה .הודעתי
הבוקר לרה"מ שבמצב הדברים כפי שהוא כיום
– אינני חלק מהקואליציה".
יו"ר מפלגת נעם ח"כ אבי מעוז הגיב" :אני
רוצה לברך את ידידי ח"כ ניר אורבך על הודעתו
כי הוא אינו חלק מהקואליציה בעת הזאת.
שמח שעשית את הצעד הראשון בכיוון הנכון
לפירוק קואליציית ׳מדינת כל אזרחיה׳ .אין
מקום בממשלת בנט-לפיד לחברי כנסת שזהותה
היהודית של המדינה חשובה להם .מחזק
את ידיך להשלים את המהלך ולחזור למחנה
היהודי-לאומי .חזק ואמץ".
אחרי פרישתו של אורבך ,סיעת ימינה מונה
כעת חמישה חברים על אף שבאופן רשמי גם
אורבך וגם סילמן הם חלק מהסיעה .ביום שני,
התכנסה הסיעה לישיבתה השבועית לא אורבך
המשמש כיו"ר הסיעה.
המעניין הוא שחברו לסיעה ,ח"כ אביר קארה
התראיין למחרת וכשנשאל האם החלטתו של
אורבך נכונה או האם בכוונת הסיעה להכריז

פורש נוסף מימינה .ח"כ ניר אורבך (צילום :דוברות ימינה)

עליו כפורש ,השיב קארה" :אורבך לקח החלטה
וחלק ממנה גם צודקת ,תקנות יו"ש חייבות
לעבור .הקואליציה כולה צריכה להצביע בעד
תקנות יו"ש ,אבל לא יכול להיות שאנו מסכנים
את יהודה ושומרון" .כשנשאל האם צריך להדיח
את אורבך מתפקידו כיו"ר ועדת הכנסת ,השיב
קארה" :זה בלתי אפשרי לעשות את זה משום
בחינה שהיא .צריך לפעול בסנקציות כלפי אלה
שהם לא חלק מהקואליציה".
בימינה עדיין תולים תקוות שגם אם הצעת
החוק לפיזור הכנסת תעבור בקריאה טרומית,

אורבך יעכב את קידום החוק על מנת שלא
לאפשר ליאיר לפיד לכהן כראש ממשלת מעבר.
אם המערכת הפוליטית תיכנס לדינמיקה של
בחירות ,ההערכה היא שכמה מחברי הכנסת
בגוש לפיד ,יפרשו בעצמם ובכך יאפשרו לבנט
להישאר בתפקיד .לפיד מבין זאת היטב ולכן
הוא מתחזק בעיקר את חברי הכנסת בגוש שלו.
בינתיים ,ידו על העליונה .אם אורבך יהיה זה
שבגינו ישראל תצא לבחירות ,לפיד יגשים את
משאלת חייו הפוליטית :להיכנס ללשכת ראש
הממשלה ,הפעם כראש ממשלה מכהן.

י' בסיון תשפ"ב 9/6/22
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משקיעים
בידיעת התורה!
הכמות והאיכות

מגוון ענק ויחודי של  120,000ספרי קודש ,מצולמים
דף אחר דף כצורתם המקורית .מנוע החיפוש מבוסס על
טכנולוגיה משוכללת .ממשק חדש ועדכני.

מפרשי האוצר

מוצר חדשני המיועד ללומדי הגמרא ומבוסס על הספרים
הנמצאים ב'אוצר' .מאפשר לסמן פיסקה של גמרא ,רש"י
או תוספות ולקבל את כל הפירושים העוסקים בקטע
זה .משווק רק לבעלי תכנת 'אוצר החכמה'.

הכי משתלם! מבצע מיוחד לרגל שבוע הספר
בין התאריכים ז' בסיוון עד א' בתמוז ()6.6-30.6.22

ט.ל.ח | בכפוף לתקנון

המחיר

 30הנחה

*עד  36תשלומים בכרטיס אשראי | המבצע על מוצר 'אוצר החכמה' בלבד.

02-5712713 | 02-5866078

|  | OTZAR@OTZAR.BIZ | WWW.OTZAR.ORGהרטום  ,9הר החוצבים ,ירושלים ת.ד23609 .

הצעת חוק חדשה של ח"כ יעקב אשר:

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות
סוג 3

» שנתיים ניסיון לפחות
» שליטה בחשבשבת חלונות חובה
» אחראית לקוחות ,גביה
» יכולת אירגונית ,שירותיות ומקצועיות
» שעות עבודה 9:00-17:00
» עבודה בסניף המרכזי בבני ברק
קו"ח ניתן לשלוח:

פקס:

03-5796645

מייל:
sari@kav-itonut.co.il
תמיד רצית להיות חלק מתחום התקשורת?
מעוניינים להשתלב בעבודה בתחום העיתונות?
דרושים/ות
משרה 101

דרוש/ה מנהל/ת סטודיו

בעל/ת יכולות ניהול מוכחות קריאטיביות ואהבה לעיצוב
נסיון של שנתיים לפחות בניהול סטודיו

משרה 102

דרוש/ה מעצב/ת
חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

משרה 103

דרוש/ה גרפיקאי/ת
חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

דרישות התפקידים:

שליטה בתוכנותInDesign, illustrator, Photoshop ,

יתרון :ניסיון בעיתונים ועיצוב מודעות מסחריות
 הכרה עם עולם הדפוס
 יחסי אנוש מעולים ,אנרגיה ויצירתיות
 חריצות ,אחראיות ומוסר עבודה גבוה

 יכולת עבודה בתנאי לחץ  עבודה במשרה מלאה
 זמינות מיידית

קו”ח ותיק עבודות למיילoffice@kav-itonut.co.il :
110
0
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לאפשר לכל דייר להתקין מנגנון שבת
במשאבה גם ללא הסכמת השכנים

ארגון משמרת השבת מברך על הגשת הצעת החוק של ח"כ יעקב אשר שתסייע
לשומרי תומ"צ לשמור שבת כהלכתה ⋅ בארגון משמרת השבת מתריעים זה זמן על
המכשלה הקיימת בבניני מגורים רבים שבהם מותקנות משאבות מים חשמליות אשר
אסורות לשימוש בשבת ,ועתה עם הגשת הצע"ח של ח"כ יעקב אשר מברכים בארגון
ומקווים כי החוק יאושר בהקדם
מאת :חיים רייך
הצעת חוק חדשה מבקשת לסייע לשומרי
השבת כהלכתה :בהצעת חוק שהגיש חבר
הכנסת הרב יעקב אשר מתבקש להביא לתיקון
החוק ,ולאפשר לכל דייר שומר תורה ומצוות
להתקין מנגנון שבת במשאבה מבלי שיידרש
להסכמה בכתב מהשכנים.
בבניני מגורים רבים ,בעיקר רבי קומות,
מתקינים כיום משאבות מים חשמליות שמטרתן
לאפשר לחץ מים גבוה גם לשכנים המתגוררים
בקומות העליונות בחלק ניכר
מהבנינים התאגיד מים מספק מים
רק למאגר ולכן אין זרם מים לולי
המשאבה גם לקומות הראשונות .
משאבה זו ,המסייעת בימות החול
לדיירים ,מונעת מהם שימוש בברז
המים בבתיהם בשבת קודש ,שכן
בעת פתיחת ברז המים מופעלת
המשאבה החשמלית ובכך נגרם
חילול שבת.
לגבי תאורה בשבת ,החוק
מאפשר לכל דייר להסדיר
מנגנון שבת מבלי שיידרש להסכמה בכתב
מכל השכנים ,אולם בכל הנודע לברזי המים
המבוססים על משאבות חשמליות ,לא הוסדר
הדבר בחוק ,מה שגורם לכך שדיירים שומרי
שבת מוצאים עצמם נדרשים לפרוצדורה ארוכה
ומסובכת ,כל זאת רק בכדי לאפשר לעצמם
שימוש פשוט בברז ללא חשש חילול שבת.
את המודעות לבעיית המשאבות החשמליות
העלה לסדר היום הציבורי ארגון ‹משמרת
השבת› אשר פועל לאפשר לכל יהודי לשמור
שבת כהלכתה גם בעידן המכשירים החשמליים.

רבני ונציגי משמרת השבת קיימו מפגשים בבתי
גדולי ישראל כמו גם כנסים ופעילויות להעלאת
המודעות הציבורית לבעיית משאבת המים,
והפתרון בדמות התקנת התקן המאפשר את
השימוש בשבתות.
ולכן מברכים בארגון את הצעת החוק שהגיש
ח"כ הרב יעקב אשר שבאה לסייע לדיירים
להתקין את התקן השבת למשאבות המים
החשמליות.
על פי הצעת החוק ,ייקבע הסדר שבת
למשאבות המים בבנייני מגורים ,בדומה להסדר
הקיים בחוק לגבי מנגנוני תאורה ,המאפשר
התקנת משאבות מסוג זה על
חשבונו של דייר הרוצה בכך,
בלא צורך בהסכמת בעלי הדירות
האחרים ,כשהמבקש להתקין את
המנגנון עושה זאת על חשבונו
מבלי שהדיירים האחרים ייפגעו.
ההתקן שבת מאושר על ידי
התאגיד וחברות המשאבות ולא
גורם נזק כלל למשאבה .ההתקן
עובד באופן שהמשאבה נקבעת
ח"כ יעקב אשר בכניסת שבת על תדר קבוע וכל
הזמן יש אותו לחץ על המים ואם אין שמוש
במים הלחץ מופנה על ידי פורק לחץ שמחזיר
את המים למאגר ולכן אין ביזבוז מים.
התנאים שנקבעו בחוק כוללים תנאים
שמטרתם להגן על זכויות יתר הדיירים בבניין
כגון :שהדייר המתקין יישא בהוצאות החזקתו
של המנגנון והפעלתו ,חובת מסירה הודעה
מוקדמת בכתב לדיירים ,התחייבות מצד בעל
הדירה להשיב את המצב לקדמותו ולשאת
בהוצאות הכרוכות בכך אם לא יהיה עוד צורך
במנגנון וכמובן שהתקנת המנגנון או הפעלתו
לא יגרמו למטרד או פגיעה ליתר הדיירים.

בתיאום משרדי הכלכלה והבט"פ:

מכירת יינות ברשתות השיווק בערבי
שבת וחג  -גם לאחר השעה 23:00
ועדת השרים אישרה את הצעת החוק של ח"כ אורי מקלב המאפשרת מכירת
יינות ומיץ ענבים בערבי שבתות וחגים גם לאחר השעה  23:00בכדי לאפשר
לצרכנים להשלים את קנייתם ברשתות השיווק
מאת :חיים רייך
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה ביום
ראשון בבוקר את הצעת החוק של חבר הכנסת
אורי מקלב המאפשרת מכירת יינות ומיץ ענבים
בערבי חגים ושבתות גם לאחר השעה .23:00
כיום החוק אוסר מכירת מוצרים אלכוהוליים
ברשתות השיווק לאחר השעה  .23:00צרכנים
רבים המקיימים את קנייתם ערב שבת או חג
בעיקר ברשתות השיווק הגדלות אינם יכולים
לרכוש יין לקידוש למרות שהמרכולים פתוחים
עד לשעות המאוחרות והם אינם רוכשים את
המוצרים לשימוש מידי אלא לביתם .על פי
הצעת החוק שאושרה להמשך הליכי חקיקה
ומתואמת עם משרדי הממשלה
תתאפשר מכירת יינות ואו מיץ
ענבים ברשתות השיווק גם לאחר
השעה  23:00וההגבלה הקיימת
כיום בחוק תחול רק מהשעה 01:00
׳החוק גורם לפגיעה בצרכנים
רבים שעורכים קניות ,שהמשקה
האלכוהולי אותו הם מעוניינים

לרכוש ,אינו מיועד לשתייה מידית ,אלא
לשימוש בסעודות שבת וחג ,לצורך בישולים,
או לצרכי דת כגון עריכת קידוש בשבת והבדלה
במוצאי שבת .בשנים האחרונות ,כדי להקל את
העומס ולהקל על קונים שעובדים או לומדים
בשעות היום ,החלו סופרמרקטים לפתוח את
שעריהם גם בשעות מאוחרות ,בעיקר בימי
חמישי וערבי חג׳ נכתב בהצעת החוק.
"קונים רבים שעורכים קנייה גדולה וממתינים
במשך שעה ארוכה לעריכת חשבון ,נדהמים
לגלות כי אם החשבון בקופה הסתיים דקה
לאחר השעה  ,23:00הם אינם יכולים לרכוש את
המשקאות האלכוהוליים שנועדו לשבת ולחג
והם נאלצים להשיבם למדפים ולחזור שנית
בשעות היום על מנת לרכוש אותם.
לנוכח האמור ,מוצע להוסיף חריג
בחוק ,לפיו תותר מכירת יינות
גם בשעות הלילה ,שכן צעירים
ובליינים שמעוניינים להשתכר,
שותים משקאות אלכוהוליים
אחרים ואינם משתמשים בדרך
כלל ביינות" ,כתב ח"כ אורי מקלב
ח"כ אורי מקלב בהצעת החוק.

י' בסיון תשפ"ב 9/6/22

ינון פלח

פרישה ,חצי פרישה
ב 13-במאי  2021הושבעה ממשלת בנט-לפיד.
ב 13-במאי  ,2022הוריד ח"כ ניר אורבך את סיכוייה
של הממשלה הנוכחית לסיים את פגרת הקיץ.
אורבך פרש .בעצם ,לא ממש פרש .רגל אחת
בקואליציה ,רגל אחת באופוזיציה .פשרה מפד"לנית
קלאסית .אורבך הוא מאחרוני עסקני המפד"ל
הישנה .הרצון שלו לרצות את כל הצדדים הובילה
אותו לקבל החלטת ביניים .סוג של פסק זמן .בפעם
האחרונה שמפלגה בקואליציה הנוכחית נטלה פסק
זמן ,מפלגת רע"מ ,היא חזרה בכל הכוח אל שורות
הקואליציה.
בימים האחרונים נפגשו אורבך ובנט למרתון
פגישות .לעיתים יותר מפגישה אחת ביום .בנט פינה
חלק נכבד מסדר יומו כדי להפעיל מכבש לחצים
שימנע את פרישתו של אורבך .הפגישה האחרונה
הייתה הטעונה ביותר .השיחות עלו לטונים גבוהים
וע"פ הנוכחים בחדר ,גלשה לוויכוחים וצעקות.
במהלך הפגישה האחרונה ,אורבך נטש בזעם וחזר
ללשכת רה"מ לאחר שראש הסגל עדן ביזמן נשלח
לרדוף אחריו כדי להחזירו לפגישה.
הפגישה הסתיימה ללא הסכמה .אורבך הפנים
שאין לו מה לחפש בימינה .בכל מקרה ,אין לבנט
כוונה להציב אותו ברשימת המפלגה בבחירות הבאות .הוא גם טרח
לומר זאת לראש הממשלה .בנט לא הכחיש .אורבך הבין .הפור נפל.
שריון בציונות הדתית או בליכוד ,יאריכו משמעותית את הקריירה
הפוליטית של מי שנטש את 'הבית היהודי' כדי לחבור 'לימינה' ,רק
כדי לגלות כעבור שנה שמקומו הטבעי הוא במפלגה שממנה בא.
בשורה התחתונה ,המשימה שהציבו לעצמם בנט ולפיד לשמר
את ניר אורבך כחלק מהקואליציה ,נכשלה .גם שקד קיימה איתו
שיחות מרתוניות כדי למנוע את פרישתו .גם היא נכשלה .מאידך,
המשימה שהציבו לעצמם נתניהו וחברי האופוזיציה להעביר את
אורבך לשורות האופוזיציה ,נכון להיום ,נכשלה אף היא .לפחות
חלקית.
המפסידה הגדולה מהצעד שנקט אורבך היא איילת שקד .אחרי
פרישתה של סילמן ,הקימה שרת הפנים יחד עם אורבך וקארה,
סיעה בתוך סיעה שזכתה בכנסת לכינוי 'שלישיית החשש הגובר'.
היא ניהלה מו"מ עם הליכוד בשם כל השלישייה .בשלב מסוים
אורבך הבין ששקד מנסה להרוויח זמן ולמנוע פרישות נוספות,
בשליחותו של בנט .השבוע הוא החליט להיפרד מהשלישייה,
מימינה ומהקואליציה.

שניים אוחזים באורבך
תהליך הגסיסה של הממשלה הנוכחית ,איטי להחריד .אחרי
פרישתה של ח"כ סילמן ,מס' האצבעות שעמדו לרשות כל צד עמד
על  .60זה לא מספיק כדי להפיל את הממשלה אבל גם לא מאפשר
לממשלה להעביר חקיקה .הפרישה ,חצי פרישה של אורבך,
מעניקה  59וחצי אצבעות במליאה לכל צד .אורבך לא יפיל את
הממשלה בטווח הקרוב .הוא גם לא יצביע עם הקואליציה שהוא
אינו רואה עצמו חלק ממנה.
אורבך הוא כרגע סיעת יחיד ,עוד סיעת יחיד בימינה .אחרי
שיקלי שהופרש וסילמן שעברה לאופוזיציה ובעיקר נמנעת כדי
שלא תוכרז כפורשת ,אורבך הוא סיעה שכל צד מנהל איתו משא
ומתן.
בסביבתו של בנט ניסו למנוע את פרישתו של אורבך .כשהבינו
שהוא נחוש ,ניסו לשכנעו לפרוש מהכנסת ומהחיים הפוליטיים.
אורבך לקח את הזמן ,חשב ,התלבט ,התייסר ובסוף החליט :אני
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באלעד

חוק בל יעבור
הקואליציה הנוכחית משותקת .כפי שנכתב כאן
לפני מס' שבועות ,החוק היחיד עליו יש הסכמה
בכנסת הוא החוק לפיזור הכנסת .כל שאר החוקים
ירדו מסדר היום .אף הצעת חוק לא מקודמת .ביום
שני ,יום של הצבעות בכנסת ,בקואליציה בחרו
למשוך את כל הצעות החוק .סדר היום התקצר
משמעותית והתנקז בעיקר לנאומים.
קואליציה כזו ,על אף הצהרות הרהב של ראשיה
וחבריה ,לא תשרוד זמן רב .ממשלה בלי משילות
משולה למלך ללא עם.
במצב הדברים הנוכחי ,ההבנה שתם הטקס,
מחלחלת גם לחברים בכירים בממשלה ובקואליציה.
בימינה הריצו סקר אנונימי על אפשרות לשיתוף
פעולה עם הליכוד בכנסת הנוכחית .השר זאב
אלקין ,האיש שיודע לקרוא סקרים ומבין שלתקווה
חדשה אין באמת תקווה ,לוטש עיניים לתפקיד יו"ר
סיעת יחיד לשבועיים הקרובים ,ניר אורבך (צילום :נועם מושקוביץ ,דוברות הכנסת) הסוכנות היהודית .בימינה ובתקווה חדשה בוחנים
ריצה משותפת .ביש עתיד ובכחול לבן מחזרים אחרי
לא חלק מהקואליציה ,אבל נשאר בכנסת.
הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט ומציעים לו את
בצהלות
עדיין
יוצאים
לא
נכון לשבוע הזה ,גם באופוזיציה
המקום השני בשתי המפלגות .בכל המפלגות מזמינים סקרי דעת
שמחה .רק כאשר יתמוך בהצעת אי אמון או בעד החוק לפיזור קהל ובוחנים אפשרות לריענון הרשימה .המערכת הפוליטית נכנסה
הכנסת ,יוכלו לשחרר אנחת רווחה .עד אז ,הקואליציה ,בדרך לא למוד של בחירות .רק התאריך טרם נקבע.
דרך ,מצליחה לשרוד .היא מפסידה בהצבעות ,סופגת השפלות,
כל הצדדים מבינים שאין הרבה אופציות על השולחן .ממשלה
מקרטעת ,מפוצלת בתוך עצמה ,אבל עדיין נוסעת על הכביש.
חלופית בכנסת הנוכחית או הליכה לבחירות .מאחר ושר המשפטים
מספר
בשיחות עם מקורביו לאחר שהצהיר על 'פרישתו' ,אורבך
גדעון סער שלל השבוע בקולו שותפות עם הליכוד ,הסיכויים
הסתובב
שאבן נגולה מעל ליבו וכי הוא שלם עם הצעד שנקט .הוא
לממשלה חלופית בכנסת הנוכחית שואפים לאפס .במפלגות
השבוע במסדרונות הכנסת ונפגש בגלוי עם חברי כנסת מהליכוד הגדולות כבר משריינים שטחי פרסום לחודשים הקרובים.
ומהסיעות החרדיות .המטרה שלו :הקמת ממשלה חלופית בכנסת במשרדי הפרסום כבר עמלים טובי הקופירייטרים והאסטרטגים
הנוכחית .אם יצלח ,יירשם המהלך על שמו כמי שמנע בחירות על הקמפיינים שעומדים לשטוף את רחובות ישראל בחודשים
ובמקביל סייע להקמת ממשלת ימין .אם ייכשל ,יתמוך בהליכה הקרובים.
לבחירות.
יש רק מסקנה אחת מהשבוע החולף .מי שתלה תקוות במערכת
חשוב לזכור :אורבך הוא לא רק ח"כ מטעם סיעת ימינה .הוא בחירות בחודש אלול ,ייאלץ לאפסן את הקמפיין עד לאחר החגים.
מכהן כיו"ר ועדת הכנסת ,החשובה שבוועדות .כששיקלי הופרש ,עד לפני שבועיים ההערכה הייתה שהבחירות יתקיימו לפני ראש
אורבך סירב לשבת בראשות הישיבה שעסקה בהדחתו מהסיעה .השנה .אחרי שאורבך העניק לממשלה שבועיים לייצוב השורות,
הוא ידע למה .כשבימינה ניסו לקדם מהלך דומה כנגד ח"כ סילמן ,בכנסת מדברים על תאריך חדש לבחירות.25.10 :
אורבך התייצב במחנה המתנגדים להפרשתה .עכשיו ,בימינה אין
בדיון שהתקיים ביום שני בכנסת במסגרת  40חתימות של חברי
אפילו את הפריבילגיה לחשוב על הפרשתם של סילמן ואורבך .כנסת המחייבים את ראש הממשלה להיות נוכח בכל הדיון ,בחר
ראשית ,אורבך הוא יו"ר הוועדה שאמורה להדיח את עצמו .שנית ,בנט לשבת כל הדיון עם אוזניות ולשחק בטלפון הסלולארי ,במשחק
לאחר הפרשתו של שיקלי ,סיעת ימינה מונה שישה חברים .ע"פ שנפוץ על בני נוער רבים .ראשי ממשלה בעבר ספגו מהאופוזיציה
החוק ,שליש מחברי הסיעה רשאים לפרוש ולהקים סיעה חדשה קיתונות של בוז .רבין בתקופת אוסלו ,ברק באינתיפאדה השניה,
בכנסת הנוכחית.
שרון בהתנתקות ,אולמרט בתקופת החקירות ,נתניהו בכל 12
אורבך וסילמן ,שעד לפני ימים אחדים עוד התקוטטו פומבית השנים האחרונות בהם כיהן כראש ממשלה .אף אחד מהם לא
באמצעות הדלפות רעילות האחד כנגד השניה ,מהווים שליש התעלם מדברי הביקורת ולא זלזל במבקרים עצמם .לכל היותר,
מהסיעה .שמורה להם האפשרות להקים סיעה חדשה בכנסת ידעו להשיב מעל הדוכן בנאום חריף לא פחות.
הנוכחית ולחבור לליכוד או לכל מפלגה אחרת בבחירות הבאות.
בנט טמן את ראשו בחול .הוא היה נראה מובס .העובדה שהחוק
כשסילמן פרשה היא התקבלה בתשואות ובאהדה באירועים בהם מחייב אותו לשבת במליאה בזמן הדיון שכותרתו עסקה בשיפוץ
השתתף קהל רב של הציונות הדתית .שעות אחדות לאחר שפרש ,ביתו ברעננה ,לא הייתה מהרגעים הנוחים שלו בתפקיד.
אורבך בחר ללכת לאירוע דומה שהתקיים ביום שני בבניני האומה.
אנקדוטה מעניינת נרשמה כאשר ח"כ יואב בן צור סיפר בדיחה
הוא התקבל באהדה עצומה .זה היה חשוב לו .הוא עמד על הבמה יהודית עתיקה ,על רב באחת העיירות שכולם ריננו וסיפרו שהוא
יחד עם סילמן כששניהם זוכים לתשואות מהקהל .אורבך מרגיש רמאי ,נוכל ,גנב ושקרן .כשהגיע לביתו של הרב אורח ושמע את
הרבה יותר נח בבייס הטבעי שלו.
דברי הגנאי ,הרהיב עוז ושאל את הרב :בשביל מה אתה צריך את
באמצעות מקורביו ,ביקש ח"כ אורבך לחדד :אין סיכוי שישוב התפקיד הזה אם כולם אומרים עליך דברים נוראיים? הרב מיהר
לקואליציה .הוא סבור שאין לה תקומה .מבחינתו יש רק שתי להשיב :וכי כבוד זה כלום?
ראש הממשלה נפתלי בנט צחק מהבדיחה .הוא אף סימן לח"כ
אופציות אפשריות :ממשלה חלופית בראשות נתניהו או הליכה
בן צור" :זה טובבב" .הוא לא קלט שהבדיחה עליו.
לבחירות.
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על סדר היום
אבי גרינצייג

נ(י)ר נשמה
הגמרא במסכת ברכות מספרת על תשע מאות
ושלושה סוגי מוות שיש בעולם ,והקשה שבכולם
היא אסכרא .הגמרא גם מספקת את התיאור
הבלתי מלבב של אסכרא' ,כחיזרא בגבבא דעמרא,
דלאחורי נשרא' ,או ,למי שאינו מצוי בנבכי הלשון
הארמית :זהו תיאור של מוות קשה וממושך,
המדמה משיכת צמר שהסתבך בקוצים וחילוצו
מהם .נראה שאין דימוי טוב יותר למצבה הנוכחי
של ממשלת ישראל ,החווה בשבועות האחרונים
הליך גסיסה איטי ומייסר.
בניגוד ליומניו של שר החוץ יאיר לפיד שפורסמו
בשבוע שעבר בערוץ  14וחשפו לו"ז שמורכב
בעיקר מצילומי יח"צ ומפגישות עם
ואם לבנט עצמו יש עתיד ,עיתונאים ,לו היו נחשפים יומניו של ראש
ולאו דווקא המפלגה .בכל הממשלה הלא חליפי ,נפתלי בנט ,ובהם
עיקר עיסוקיו בשבוע האחרון ,היה מופיע
זאת ,ראש ממשלה לשעבר בהם כמעט אך ורק שם אחד באדום בוהק –
חה"כ ניר אורבך .ליצני הדור ציינו כי אורבך
שחתום על אקזיט או שניים איחר לאחת הפגישות עם ראש הממשלה
בעשר דקות ,ובכך נכנס בעצם כבר לפגישה
בהיי-טק ,סביר להניח שלא הבאה שנקבעה לו באותו יום...
בנט ניגש ל'פרויקט שימור אורבך' כשהוא
ירעב ללחם ביום שאחרי.
חדור מטרה ,אולי כתוצאה מהביקורת
הרי שבניגוד אליו ,אורבך – החריפה שספג על חוסר יכולתו 'לשים עין'
על חברי מפלגתו ,עקב בריחתה של חה"כ
עסקן מפד"לי מן השורה עידית סילמן ,ואולי בעקבות החשש האישי
– אינו יכול להרשות לעצמו לאבדן כיסאו בתקופת ממשלת המעבר
ובהתאם להסכם הקואליציוני ,באם הממשלה
את הלוקסוס של היעלמות תיפול על ידי ח"כים מהאגף הימני שלה.
לשונות רעות גורסות כי גם הפעם התעורר
מהזירה הפוליטית ,ובראש בנט מהשנ"צ באיחור ,ויש שהאשימו בכך
את יו"ר ש"ס אריה דרעי ,שבישר בציוץ חפוז
ובראשונה הוא צריך על קריסתה הקרובה של הממשלה והדליק
לדאוג להישרדותו ולהצלת את האורות האדומים בלשכתו של בנט ,או
לפחות במה שנשאר ממנה.
כך או כך ,ניכר כי ראש הממשלה הקדיש
הקריירה הקצרה שלו,
השבוע את כל אונו והונו (הפוליטי) כדי
וכאן ,אין לבנט יותר מדי לנסות ולהציל את המצב ,אלא שמשני
המצרכים לא נשאר לו יותר מדי .גם
מה להציע ,גם בהנחה פוליטיקאי הססן כאורבך ,שחייב את חייו
המפוקפקת שהוא יצלח את הפוליטיים לבנט ,אחרי שזה הציל לו את
הקריירה והקפיץ אותו מעמדת המפסיד
מכשול החסימה בקרב על ראשות הבית היהודי לחגית משה
הירושלמית ,היישר לשיריון במיקום סביר
ברשימת ימינה לכנסת  -עושה חושבים על היום
שאחרי ומנסה להבטיח את עתידו ומשכורתו .בכל
זאת ,יהודי צריך לשלם משכנתא ,ומשכנתא בימינו
אינה עניין לזלזל בו.
למרות נאומיו רוויי הפאתוס בכנסת והניסיון
הכנה לשכנע את הציבור והתקשורת (לאו דווקא
בסדר הזה) שיש עוד איזשהו סיכוי קלוש להישרדות
הממשלה ,גם בנט מבין שהסיפור גמור .אין שום
דרך בעולם לתחזק קואליציה של  60חברי כנסת
ומטה ,שאינה יכולה להעביר חקיקה והיא תלויה
בחסדי המשותפת ביום ורוד ,ובחסדי זועבי ,גנאים,
מיכאל ביטון וחברי הלובי החקלאי ביום פחות
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מוצלח .קל וחומר כשנושא אקוטי כמו הארכת
תקנות יו"ש תקוע לו כמו בעצם בגרון ,עם דד ליין
הולך וקרב של שבועיים עד לפקיעתן.
ואם לבנט עצמו יש עתיד ,ולאו דווקא המפלגה.
בכל זאת ,ראש ממשלה לשעבר שחתום על אקזיט
או שניים בהיי-טק ,סביר להניח שלא ירעב ללחם
ביום שאחרי .הרי שבניגוד אליו ,אורבך – עסקן
מפד"לי מן השורה – אינו יכול להרשות לעצמו את
הלוקסוס של היעלמות מהזירה הפוליטית ,ובראש
ובראשונה הוא צריך לדאוג להישרדותו ולהצלת
הקריירה הקצרה שלו ,וכאן ,אין לבנט יותר מדי
מה להציע ,גם בהנחה המפוקפקת שהוא יצלח את
מכשול החסימה.
על פי פרסומים זרים ,אורבך הטיח בבנט באחת
הפגישות של הצמד את הנחת העבודה ההגיונית
למדי שהוא לא ישובץ שוב במקום ריאלי ברשימת
ימינה לכנסת ,וזאת במידה והיא תתמודד בכלל
בקונספט הנוכחי .אם יש לקח שבנט צפוי להפיק
מהסיבוב הנוכחי ,הוא נטרול של כל מי שלא היה
נאמן לו במאת האחוזים ,ומקרה הח"כ לשעבר
יום טוב כלפון יוכיח .מצד שני ,אורבך מבין
שהאופציות נסגרות בפניו ,וגם בליכוד כבר לא
נלהבים להבטיח לו מקום ,מתוך הנחה שבלאו הכי
העסק קורס ואין שום סיבה לשלם במזומן על מה
שאפשר לקבל בחינם.

בין הפטיש לסדן
כך הגענו לבוקר יום שני ,מעט אחרי הכניעה בלית
ברירה של שר המשפטים וסגן ראש הממשלה גדעון
סער לדרישתה של חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי
לדחיית העלאת הארכת תקנות יו"ש בכנסת בשבוע
נוסף (לפחות לפי גירסתה של האחרונה) ,ולפגישה
האחרונה בסדרה (בינתיים) בין ראש הממשלה ובין
יו"ר ועדת הכנסת .אורבך ,על פי תדרוכי מקורביו
(לפי מספרם של המקורבים בימים האחרונים,
ובהנחה שכולם יצביעו עבורו ,אורבך יכול בשקט
לרוץ לבד בבחירות הקרובות ולהביא יותר מנדטים
מבנט) ,יצא מהפגישה
והחליט
מאוכזב,
'לשבור את הכלים'.
אבל גם כשהוא
הולך על כל הקופה,
מצטייר אורבך כחסר
והחלטיות.
אומץ
בניגוד גמור לסילמן,
מושקעת
שהייתה
במאה
בממשלה
אחוז (עד כדי תקיפה
מחפש מועמד
בתחנת
וירטואלית
מתאים ,יו"ר
דלק ,ואכמ"ל משום
רע"מ ח"כ
אין מזכירים לבעל
מנסור עבאס
מעשיו
תשובה
(צילום יהונתן
הראשונים) וכשעברה
סמיה דוברות
הכנסת)
צד – עשתה גם את
זה בכל רמ"ח ושס"ה

(תשאלו את שלל מארגני הכנסים והאירועים במגזר
הדתי בהם הספיקה להופיע בחודשיים האחרונים),
אצל אורבך הוא מספר לנו על כאבי בטן בערך
מהרגע הראשון ,אבל גם לא מצליח לחתוך באופן
מוחלט ולעשות את הצעד המתבקש.
אולי יותר מכל ,מלמדת על כך ההודעה שהוציא,
מהסוג שזקוק לפירוש רש"י ותוספות גם יחד .אורבך
מפרט בהרחבה את האכזבות שספג מהממשלה,
מאשים את זועבי וגנאים בהיותם "קיצוניים ואנטי
ציוניים" ש"השתמשו בקואליציה כבת ערובה",
מקנח בהצהרה שלא ייתן לממשלה להישען על
המשותפת ומודיע בפאתוס ש"במצב הדברים כפי
שהוא היום – אינני חלק מהקואליציה".
אבל אם נסנן את ההיבט הפומפוזי בהודעה
ונתמקד בתכלס ,אורבך מתפתל עם עצמו בניסיון
להסביר למה לא יצביע בעד הצעת החוק לפיזור
הכנסת לפחות בשבוע הקרוב .למעשה ,הוא מבטיח
לבנט עוד שבוע של הפוגה וכמעט בוודאות מבטל
את האפשרות של הליכה לקלפי עוד לפני החגים.
לא מן הנמנע לשער שלמרות הזעם המעושה על
ראש הממשלה ,הייתה ההודעה מתואמת עם הבוס,
גם אם לא מילה במילה.
כי אצל בנט ,העניין הוא לצאת מהסיפור עם
המקסימום האפשרי ,וכרגע ,המקסימום האפשרי זה
לדחות את הבחירות לאחרי החגים ,לנסות לשמור
על הכיסא בממשלת המעבר ,ואם אפשר ,לשרוד
עד תום מושב הקיץ ולהתפלל שהבחירות ייקבעו
אחרי פברואר ,כך ,הוא לא ייזכר כראש הממשלה
בעל תקופת הכהונה הקצרה ביותר בהיסטוריה של
מדינת ישראל.
העניין הוא שלפוליטיקה יש דינמיקה משלה,
ההודעה של אורבך מחסלת כמעט כל סיכוי ליישר
את ההדורים עם זועבי וגנאים (כפי שיפורט לקמן),
ומרחיבה את הסיכויים למורדים נוספים שיקפצו
על העגלה .סגן השר אביר קארה והשרה איילת
שקד ,למשל ,יושבים על הגדר ועיניהם רואות
וכלות ,הם מבינים מצוין שברגע שאורבך ישלים
את התהליך וייפרד לשלום מהשלישייה שהקימו,
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פורש אבל גם נשאר ,ח"כ ניר אורבך (צילום:דוברות הכנסת)

יהיה בטוח יותר להשקיע בביטקוין מאשר בשווי
הפוליטי שלהם ,שצפוי להימחק בן לילה ,ובל נשכח
את חברי 'תקווה חדשה' ,שחזרה השבוע אל מתחת
לאחוז החסימה בסקר חדשות .12

דילמת זועבי-גנאים
עוד טרם הצעד הדרמטי בכאילו של אורבך
והכישלון היחסי של בנט ,נתקל גם הצד השמאלי
בממשלה בקשיים במהלך הניסיון לפתור את משבר
זועבי-גנאים .ראשי הסיעות ניצן הורוביץ ומנסור
עבאס ,איש איש בגזרתו ,ניסו ללא הצלחה לפתור
את הבעיות הפנימיות במפלגותיהם .בשתי המפלגות
בחרו בקו נוקשה ובפתרון אחיד ,הכולל דרישה
מהח"כ הסורר להתפטר ,איום סמוי בהפרשה כפויה
שלו מהמפלגה וגם גזר בדמות הצעות מפתות מחוץ
לכנסת.
בתחילה ,נראה היה שעבאס נמצא על המסלול
המהיר לפתרון .הקוסם ממע'אר כבר כמעט הגיע
להבנות שקטות עם גנאים באשר לתמיכה בכהונתו
העתידית כראש העיר סח'נין בתמורה לפרישה שקטה
וחלקה מהכנסת ,עד שנזכרו ברע"מ לברר מי בעצם
נכנס במקומו ,וגילו שהם נופלים למקרה קלאסי של
'מחליף פרה בחמור'.
קצת רקע :שני הח"כים המקוריים של רע"מ ,מלבד
גנאים ועבאס ,היו וליד טאהא וסעיד אלחרומי ש'נפל
בקרב' והוחלף על ידי אימאן חטיב יאסין .מספר שש
והבא בתור להיכנס הוא עלא אלדין ג'ברין ,מי שתמך
בעבר בירי טילים על ישראל ונחשב לאחד החברים
היותר קיצוניים ברשימה .בזמנו ,עם הצטרפות רע"מ
לקואליציה ,הודיע ג'ברין על כוונתו להתפטר ,אולם
בתחילת השבוע התברר כי עד כה ,למעט הצהרות,
הוא לא עשה דבר בנידון.
למזלו של עבאס ,הוא הצליח להתגבר על המכשול
בסיועה האדיב של מועצת השורא ,וג'ברין הגיש ביום
שני את התפטרותו מרשימה וסלל את הדרך למספר
שבע – עטא אבו מדיעם .אבל גם אבו מדיעם מחזיק
בתוכניות משלו ולוטש את עיניו לראשות העיר רהט.
נכון לשעת כתיבת השורות ,עבאס ינסה לסגור איתו
דיל כדי לשחרר את הפקק ולהגיע למועמד המיוחל,
מספר  8ברשימה – ד"ר יאסר חוג'יראת ,המזוהה
כליברל פרגמטי ותומך בקו של עבאס .רק אז ,יחזור

י"ז בסיון תשפ"ב 16/6/22

המאמץ להתמקד בגנאים ,שהספיק בינתיים להתבצר
ולהודיע שהוא יתפטר רק אם וכאשר יחליט שזה
הדבר הטוב עבור ציבור בוחריו .במילים אחרות ,רק
כאשר יהיה ברור לו שראשות העיר סח'נין מונחת
בכיסו.
במרצ הדברים התנהלו במסלול שונה לחלוטין:
זועבי ,למודת אכזבות מהניסיון הקודם לפתות אותה
באמצעות משרת קונסול בסין ,התבצרה על עץ גבוה
יותר והודיעה חד משמעית בראיונות בתקשורת
כי אין לה שום כוונה להתפטר ,או כמו שמסבירים
הזועבילוגים – רף המחיר של הגברת מרקיע שחקים.
אם חזרתה הקודמת לקואליציה עלתה לקופת
האוצר מאות מיליוני שקלים ,אזי פרישתה מהחיים
הפוליטיים תימדד במיליארדים .עוד נתגעגע להצעה
השנויה במחלוקת שאולי ניתנה לה על ידי לפיד,
להשבה סמלית של עקורי אקרית וברעם לאדמותיהם.

שבועיים גג
ואחרי כל המרידות הפנימיות הקטנות ,כולן
מאבדות את משמעותן אם הממשלה לא תצליח
להשיג את הרוב הדרוש להארכת תקנות יו"ש עד
לסיום החודש .האנרכיה הצפויה להשתרר מבחינה
חוקית ,יחד עם ההשלכות על הממשלה והכנסת
עצמן ,מגמדות את כל שאר ההתמודדויות בפניהן
ניצבת מדינת ישראל כרגע .עם כל הכבוד למשמרות
המהפכה והאיומים על התיירים בטורקיה או לקרב
זריקת הבוץ שנרשם השבוע בין שני ראשי ממשלה
לשעבר  -מצב בו מאות אלפי אזרחים הופכים למעין
חצי אזרחים ,הוא בלתי נסבל במדינה תקנית.
בלית ברירה אחרת ,אחרי שתפנים שאין לה שום
דרך לגבור על שישים האצבעות של האופוזיציה
בסוגיה הזו ,ובהנחה שהרשימה המשותפת לא תחצה
קו אדום מבחינתה ולא תעניק רשת ביטחון לממשלה
בעניין לאומי כל כך ,תידרש הממשלה (ולפחות
הגורמים היותר אחראיים בתוכה) לחשב מסלול
מחדש.
בפני החברים יעמדו בסך הכול שלוש אפשרויות:
 .1הקמת ממשלת ימין מלאה בכנסת הנוכחית,
אפשרות שעודנה נראית רחוקה ,ושמלכתחילה
הצטיירה קצת כמדע בדיוני .2 .פיזור הכנסת,
וממילא הארכת התקנות בשלושה חודשים עד לאחר

הבחירות ,כדין כל חקיקה שאמורה לפקוע
בזמן פיזור הכנסת .3 .פיזור הכנסת בהסכמה
עם האופוזיציה ,תוך הבנה שלאחר ובמקביל
לפיזור ,יעבירו הצדדים במשותף גם את
הארכת התקנות.
ואם לסיים בנימה אופטימית מעט :הניסיון
הכושל של ממשלת בנט לפיד ,שציינה
השבוע שנה להקמתה ,עשוי להביא גם
תועלת .ראשית ,הפקת הלקחים אצל
הימין ,הן בעניין ההצבעה למפלגות אם נסנן את ההיבט הפומפוזי
טרנד והן בהיבט של איך
שולטים בהודעה ונתמקד בתכלס,
באמת ,בלי להתרגש יותר מדי
מהתקשורת או ממערכת
המשפט .אורבך מתפתל עם עצמו
שנית ,התובנה שהציבור הערבי –
לפחות באמצעות
הפלטפורמות בניסיון להסביר למה לא יצביע
הקיימות כיום – לא בנוי עדיין
לשותפות אחראית בממשלה .לא בעד הצעת החוק לפיזור
לחינם הביעו כמעט שני
שליש הכנסת לפחות בשבוע הקרוב.
ממשתתפי סקר חדשות  12השבוע
את דעתם שמפלגה ערבית לא
עתידית.תוכל למעשה ,הוא מבטיח לבנט
ליטול חלק בקואליציה
שלמדנו
לקוות
בהיבט
החרדי,שלישהצבעת מחאה .עוד שבוע של הפוגה וכמעט
את המשמעות
מפעם לפעם מתחשק לי לאתר את בוודאות מבטל את האפשרות
אחד מאותם עשרות אלפי
חרדים של הליכה לקלפי עוד לפני
שנותרו בבית בבחירות האחרונות
ולברר עד כמה הוא שלם
עם החגים .לא מן הנמנע לשער
ההחלטה .האם שנה של רדיפת
הציבור החרדי והסתה בלתי פוסקת שלמרות הזעם המעושה
נגדו שווים את תחושת הנקמה
בנציגות הפוליטית שלא ארגנה על ראש הממשלה ,הייתה
לו אוטובוס בשושן פורים
הבלתי ההודעה מתואמת עם הבוס,
נשכח? האם הפגיעה לכל אורך
החזית בענייני דת ומדינה
והסדק גם אם לא מילה במילה
הרחב שנוצר בסטטוס קוו ,גם
בעניינים שהם בציפור נפשה של היהדות
החרדית ,פחותים בחומרתם מהצורך לקיים
עבירה מדאורייתא ולהקפיד על תפילה
מסכנת חיים במניין בשיא מגפת הקורונה? או
בתמצית :האם למדנו את הלקח ,או שעדיין
מגיע לנו לספוג עד שנבין את המשמעות של
אי הצבעה למפלגות החרדיות?
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עולם התורה :בעיצומה של תקופת הרישום ולקראת המבחנים בישיבו

צמיחת עול

החידושים והשינויים בעולם הישיבות לקראת זמן אלול הקרוב ושנה"ל תשפ"ג :שינויים
בשיטת הרישום בישיבות הדגל ,ישיבות חדשות שנפתחות אל מול הישיבות שנסגרות,
ישיבה למצוינים שנפתחת ע"ש של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל ⋅ איזה
ישיבות נוסקות לגבהים בשנה זו? האם הרשמים מוסיפים או מזיקים ברישום? מי
הוא המשפיע האמיתי להכנסת בנכם לישיבה המבוקשת? בעיצומה של עונת הרישום
הנמצאת בשיאה ,פרויקט מיוחד על עולם הישיבות ⋅ חלק א‘  -עולם הישיבות הליטאיות
מאת :אריה שוורץ
עונת הרישום לישיבות הגדולות בשיאה.
התקופה הנוכחית ,שבין שבועות לתחילת זמן
אלול ,זהו יום הדין של בני הישיבות המסיימים
את הישיבות הקטנות ומתעתדים לעלות
לישיבות הגדולות.
כל בחור ,כל הורה ,עושה את מירב ההשתדלות
על מנת להתקבל לישיבה המובחרת ביותר .כל
אחד מפעיל מליצי יושר שימליצו בעדו כמה
הוא מצוין וכמה הוא ראוי להתקבל לישיבה
דווקא בגלל שהוא מוכשר ,מתמיד ,למדן ,בעל
הבנה ,בעל רגש ,בעל מידות בין אדם לחברו וכו׳
וכו׳.
לפני שנצלול אל השינויים והחידושים של
השנה בעולם הישיבות לקראת שנה"ל תשפ"ג,
חשוב לזכור ,שמחובתנו לעשות את ההשתדלות
והכל בידי שמים ,ולא תמיד הישיבה שבה
אנו רוצים עבור ילדינו ,היא בהכרח הישיבה
הטובה ביותר עבורו .הכל נגזר ביום הדין ואנו
רק מתפללים שבנינו יזכו ללמוד במקום תורה
הראוי ביותר להתעלות בו בלימוד התורה
וביראת שמים.

כעת נסקור את ההתרחשויות והשינויים
שהתרחשו ושעתידים להתרחש בשנה"ל הבאה
בעולם הישיבות.
ישיבת חברון :הישיבה המעטירה ביצעה
השנה שינוי מהותי של ממש בכל הקשור לניהול
הרישום .כבר במהלך זמן חורף ,ישבו מנהלי
הישיבה עם ראשי הישיבות הקטנות וביקשו
נתונים על כל הבחורים .לאחר מכן ,בוועדת
הקבלה של הישיבה המורכבת מצוות משגיחי
ורבני הישיבה יחד עם מנהלי השטח בישיבה,
דנו בכל השמות הרלוונטיים .הוועדה מעבירה
את המלצותיה לראשי הישיבה והם יושבים
לבדם ומחליטים מי יזכה להיכנס לשורותיה.
בהנהלת ישיבת חברון הוחלט כי התשובות
לבחורים שלא התקבלו יועברו אליהם בהקדם
ולא להמתין עד חודש תמוז שכבר אין להם
לאן לפנות .לכן הוחלט להשיב תשובה ,בין
חיובית ובין שלילית ,מספיק מוקדם כדי שיוכלו
להירשם ולהיבחן בישיבות נוספות .יש הרוצים
לומר ששינוי שיטת הרישום נובע מלחץ של
הצלחות של ישיבות אחרות.
ישיבת פוניבז׳ :הישיבה נשארה בעוצמתה
ומקבלת רשימות רק לאחר חג השבועות.

הדמיית בנין הפנימיה וחדר האוכל של ישיבת בית מאיר
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הגר"ח מן ההר

בהנהלה מקבלים את הבחורים למבחן רשמי
ולאחר המבחן מי שלא מתאים לא מתקבל.
ניתן לפעמים לקבל רמזים מקדימים באשר
למספר הבחורים המתקבלים ,או האם בהנהלה
הוחלט על חלק מהנבחנים שלא יתקבל עוד
לפני ההודעה הרשמית ,אך גם את זה ניתן לקבל
בחכמה ובתבונה רבה ליודעי חן.
ישיבת תפרח :בישיבה הוחלט שבשנה זו
יחול שינוי בצורת המבחנים .אחרי הכל הישיבה
גדולה וראש הישיבה המנהיג את הישיבה ביד
רמה כבר הכשיר תחתיו צוות מנוסה היודע
לכוון בדיוק לשיקוליו ולדעתו בסגנון התפרחאי
האמיתי וסומך ידו עליהם בקבלת הבחורים
המתאימים.
ישיבת תורה בתפארתה :הישיבה הנמצאת
תחת הנהגתו של הגר"ש שטיינמן שליט"א
ומיסודו של מרן הגראי"ל זצוק"ל ,נשארה כאחת
הישיבות האדוקות ביראת שמים צרופה ומקבלת
לשורותיה מטובי ולומדי הישיבות לצעירים
לאחר בחינה מדוקדקת של רבני הישיבה הגר"ד
אפשטיין והגר"א רוטשילד וראש ישיבה הגר"י
סטפנסקי .בישיבה הוחלט שלא להקדים את
הרישום ונשארו במתכונת הישנה.
ישיבת אור אלחנן :הישיבה ששמה מתהדר

בסגנון הביתי והפשטני ומושך אליו בחורים
טובים ,בנויה מבסיס הבנוי מטובי הבחורים
אשר לומדים במוסדות הישיבה לצעירים.
ישיבת בית מאיר :הישיבה הוותיקה בבני ברק
נהנית מצוות הנהלה מורחב שעינו פקוחה על כל
תלמיד ותלמיד בפרטות המורגש היטב בישיבה.
האווירה בבית מדרש ואף בהנהגה הכוללת,
מושך אל עבר הישיבה מטובי הבחורים בעולם
הישיבות הקטנות .בחור שמגיע להתרשם מן
הישיבה ולחוות האם זה המקום שאליו הינו
מייחל ,נשבה בקסמה של הישיבה .בישיבה
קיימת אווירה מיוחדת ולכן רבים הם מתלמידי
הישיבות הקטנות המתדפקות על שעריה
והמבקשים להתקבל לשורותיה .ככל הנראה
שורות הישיבה יגדלו השנה עד לכ 95-בחורים
בשיעור א׳ עקב הלחץ והביקוש הגובר .כמו כן
נתווסף לשורות הישיבה משגיח שיעור א׳ הרב
יהודה ברונר ,מחשובי אברכי כולל בית הלל,
ששמו הולך לפניו בניסיונו הרב בהבנת והעמדת
תלמידים.
ישיבת עטרת שלמה בקרית הישיבה:
שמה של הישיבה נודע בלמדנות אמיתית לצד
שקידה פורצת גבולות המביאים אותם לסיומי
המסכת הנלמדת .בזמן חורף משיעור א׳ לבד

י' בסיון תשפ"ב 9/6/22

ות הגדולות – פרויקט מיוחד על השינויים והחידושים בעולם הישיבות

לם התורה
היכל ישיבת פוניבז'

סיימו כ 100-בחורים מסכת יבמות מכרך לכרך ואף נבחנו אצל
ראשי הישיבה על כל המסכת בכתב ובעל פה .זוהי הסיבה שטובי
הלמדנים בעולם הישיבות הקטנות מחזרים דווקא אחרי ישיבה זו.
ישיבת הגר"ח מן ההר :ישיבה נוספות שלא הרישום הינו זה
שמרומם אותם לקידמת הבמה אלא הצלחתה של הישיבה ,הינה
ישיבת הגר"ח מן ההר בביתר עלית אשר למדנותו העצומה של ראש
הישיבה הינה שם דבר בעולם הישיבות .הישיבה סוחפת אחריה את
טובי המוחות לדלות מתורתו הייחודית .כמו כן שיטת ההשגחה
בישיבה המונהגת ע"י המשגיח הרה"ג משה ברמן אשר עוד בימי
חורפו בישיבת חברון היה ידוע במבין אל נפשם של צעירי הצאן,
גורמת להתרוממות הבחורים לדרגות גבוהות בעבודת ה׳ מתוך
הבנה ושאיפה להיות עבד ה׳.
ישיבת דעת אהרון :הישיבה הנקראת בפי כל ׳קפלח׳ ,נחשבת אף
היא לישיבה אשר הרישום עבורה הוא רק לעזר ולאחיסמך .שמה
של הישיבה הולך לפניה כישיבה מצומצמת במספר התלמידים
אך רבה באיכותם אשר ממש כל אחד נבחר בקפידה ממש ומותאם
לרוח הישיבה המונהגת על ידי מנווט הספינה הגאון רבי ניסן קפלן
שליט"א אשר למדנותו ואצילותו לא משאירה את אחרוני האדישים
על הספסל נינוחים ונסחפים אל אש התורה הבוערת בקרבו.
ישיבת ראדין :בישיבה הממוקמת בנתניה הוחלט להפוך השנה
את הישיבה לישיבת קיבוץ ,שבה מתייחד צוות הישיבה בבחורים
הבוגרים אשר מתרוממים לפסגות רוחניות.
ישיבת כנסת חזקיהו :הישיבה הוותיקה בכפר חסידים ערכה
כינוס ראשי ישיבות אצל הגר"ש שטיינמן שליט"א והוחלט על
שינוי כיוון לסגנון בחורים שמרני יותר .בכינוס אף העלו על נס
את מעלותיה של הישיבה הקדו׳ אשר יסודותיה נוסדו ע"י מצוקי
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תפקידם של הרשמים בישיבות

כבכל שנה עולה לדיון נושא הרשמים .יש הדורשים לטוב
ויש הדורשים למוטב .יש הטוענים שהורסים ומזיקים עם
הרשימות למיניהם אשר יש לברר עד כמה הן משפיעות על
החלטתם של ראשי ומנהלי הישיבות בקבלת הבחורים.
מאידך ,יש הטוענים שדווקא הם אשר דואגים להחדרת
ולהטמעת ישיבות חדשות אשר בדרך הטבע לא היו מצליחות
ובזכותם נודע שמם ברבים .כמו כן שינויים הנעשים בהיכלי
הישיבות גם כן מתפרסמים לתועלת על ידם.
אחת הדוגמאות העצובות ,הנחשפת כאן לראשונה ,הינו
ההודעה הדרמטית של ראש ישיבת גבעת שאול על סגירת
הישיבה .הישיבה אשר יצאה שמה לתהילה ,שנוסדה ע"י מרן
המשגיח הגר"ש וולבה בעל ה'עלי שור' ונודעה בשיטת לימוד
המוסר הייחודית ,נקלעה לקשיים וסוגרת את שעריה.
תופעה מאוד מעניינת השנה בנושא הרישום הינה שכמה
מהישיבות ששכרו רשמים ,לא באמת הצליחו לקדם את
הישיבה המדוברת אשר אותה ניסו לרומם .מסתבר שעולם
כמנהגו נוהג והישיבות הנמצאות בקדמת הבמה ובכותל
המזרח של עולם התורה ,ניצבות במקומם ,בעוד הישיבות
אשר ניסו לקדם עצמן באמצעות רשמים ,נותרו מאחור.
הישיבות היחידות שרשמו השנה התקדמות והצלחה ברישום,

הינן אלו שעשו שינוי מהותי בישיבה ,בצוות הישיבה,
בהנהגת הישיבה ,ובדאגה מעבר לרגיל לכל בחור .אפשר
לראות את הצלחתם ברישום ,כמובן עם תוספת של עולם
הרישום בעצמו.
עוד מושג האומר המון ונתון שמרומם ישיבה ללא העסקת
רשמים הינו המפגש הראשוני של בחור העולה לישיבה גדולה
המחפש אחר ישיבה המתאימה לו .המפגש עם בחורי הישיבה
הלומדים באותה הישיבה הוא המבחן האמיתי .בחורי הישיבה,
בכל ישיבה ,הינם השגרירים האמיתיים והרשמים הכי גדולים
מבלי שהם כלל מודעים לכך .כאשר בחור מישיבה קטנה
מברר ,או אביו מברר עבורו ,אצל חבר הלומד בישיבה גדולה,
מבלי משים ,הבחור מהישיבה הגדולה ,משמש עבור כסוג של
רשם מבלי שהוא בכלל מתכוון לכך .הדוגמא האישית היא
הרושם האמיתי של הישיבה .כשלבחור בישיבה גדולה יש
ברק בעיניים כשהוא מתאר את הישיבה ואת ההווי בה ,זה
מעיד יותר מכל על הצלחתה של הישיבה.
אי אפשר להתכחש לעובדה שאנחנו בעלמא דשיקרא
ולא נתכחש שהשיקולים בבחירת הישיבה לא תמיד נתונים
לשיקול דעת האמיתי מה טוב לבחור ,היכן יגדל ויתקדם
בלימוד וביראת שמיים.

באלעד
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היכל התורה בישיבת בית מאיר

היכל התורה בישיבת חברון

היכל ישיבת עטרת שלמה

ארץ ועד היום נשמרת האווירה הייחודית של
כפר חסידים אשר טבועה בכל בוגריה באהבת
התורה וביראת שמים לצד הקשר האישי עם
צוות הישיבה המעמיד את התלמידים באור
התורה והיראה .בעונת הרישום מתדפקים
על דלתות הישיבה בחורים מטובי הישיבות
הקטנות אשר בשבילם מקום זה הינו כמים
עייפים לנפש צמאה.
ישיבת נחלת דוד :הישיבה שייסד מרן
ראש הישיבה הגרב"ש סלומון זצוק"ל ,ידועה
בהרעפת והרבצת תורה בתלמידים בפרטות
ובייחודיות .הישיבה מונהגת כיום על ידי בנו
ראש הישיבה הגאון ר׳ דוד סלומון אשר החליט
שעל אף השיעורים הקטנים שישנם בישיבה,
השיעורים מחולקים ל 3-בכדי לעמוד מקרוב
על התקדמות הבחורים בהבנת הסוגיות תוך
כדי קשר אישי עם הר"מ.
ישיבת שכר שכיר :בישיבה עדיין אבלים
על פטירתו של ראש הישיבה הגאון רבי צבי
יהודה גרשונוביץ זצ"ל אשר היה קשור בכל
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נימי נפשו לבחורים .עם הסתלקותו של ראש
הישיבה מונה לכהן כראש הישיבה ,גיסו הגאון
רבי אפרים זאב גרבוז .הגרא"ז גרבוז שימש עד
היום כר"מ בישיבת ׳מאור התורה׳ בירושלים
בראשותו של הגר"א סאלים ,והוא יכהן במקביל
גם בירושלים וגם בנתיבות .בישיבה מכהן גם
הרב פרוכטר שליטא אשר ידיו רב לו בהכוונת
והעמדת בחורים והביקוש גובר משנה לשנה.
בחורי הישיבה מחוברים בכל כוחם לישיבה
הקדושה.
ישיבת נתיבות חיים :ישיבה חדשה שנפתחת
בזמן הבא בשם "נתיבות חיים" ע"ש מרן שר
התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל .בראשות
הישיבה יעמוד הגאון ר׳ דניאל כהן מתלמידיו
החביבים של הגר"ד כהן שליט"א ר"י חברון
אשר שימש כראש ישיבה בישיבת היכל יצחק
ונודע שמו ברבים כדמות אשר מאגדת תחתיו
עמלי תורה למדנים מהשורה הראשונה .לשם
כך נשכר בניין רחב ידיים בשכונת קטמון
בירושלים ,שם תיפתח הישיבה החדשה,

בית המדרש של ישיבת הגר"ח מן ההר

שתהיה תחילה כישיבת קיבוץ אשר יבואו אליה
רבים מתלמידיו בהיכלי הישיבות ,לצד כולל
אברכים שייפתח במקום .בישיבה שוקלים
לפתוח שיעורים נוספים בעתיד ,כולל שיעור א׳.
ישיבת מגדל עוז :לא מכבר נערך כנס הייסוד
לישיבה החדשה "מגדל עוז" שתיפתח ביישוב
גבעת זאב .כנס הייסוד התקיים במעונו של מרן
רה"י הגר"ג אדלשטיין בהשתתפות גדולי ראשי
הישיבות .בראשות הישיבה יעמוד הגאון רבי
ישראל יעקב שמואלביץ שהגיע מישיבת "תורת
זאב" והמשגיח יהיה הגאון רבי דורון דוד גולד
שהגיע מישיבת "דרך חכמה".
ישיבת קרית מלך :הישיבה בראשות הגר»ש
קניבסקי שליט"א נמצאת כיום תחת נשיאותו
של מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין
שליטא לאחר פטירת מרן שר התורה זצוק"ל.
מטרת הישיבה שכבר קנתה לעצמה שם בעולם
הישיבות ,הינו להשאיר את המוסד הידוע לסמל
בעיר בני ברק שכולל בתוכו את ישיבתו של
מרן החזון איש זצ"ל ישיבת תפארת ציון כאחת

מאבני היסוד של עיר התורה בני ברק.
ישיבת שערי שמועות :הישיבה ניצבת
על רגליה ללא העסקת והפעלת רשמים כלל
ומושכת אליה ממש מסלתה ושמנה של עולם
הישיבות הקטנות אשר יגדירו את הישיבה עקב
הימצאותה במושב החרדי בית חלקיה כישיבת
"בוטיק" אשר כל בחור ובחור גדל וצומח ממש
בחממה לעצמו ,הן מבחינת צוות הישיבה
בהכוונה וחינוך בדרך זו ובין מהאווירה
הקסומה במושב.
אחרי הכל חשוב לזכור :הכל בידי שמים חוץ
מיראת שמים ועלינו רק להתפלל שהבן יקיר
ימשיך ויתעלה בדרך התורה והיראה ויתקבל
בעז"ה לישיבה הטובה ביותר עבורו ,בכדי
שיוכל להמשיך לשקוד על התורה והיראה
ולצמוח להיות תלמיד חכמים.
נאחל לכולנו שבעזרת ה׳ נמשיך לראות את
עולם הישיבות פורח ומתעלה ועימו כל בני
העלייה המרובים בסייעתא דשמיא עד ביאת
גואל צדק.

י' בסיון תשפ"ב 9/6/22

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

מאן

דאמר

עמוד זה טעון גניזה

הרה"ג ראובן אלבז

ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

יש אבנים עם לב אדם
" ַויְדַ ּבֵ ר ה' אֶ ל מ ֹׁשֶ ה ּלֵ אמ ֹרְׁ ,שלַ ח לְ ָך ֲאנ ִָׁשים וְ יָתֻ רּו
אֶ ת אֶ רֶץ ּכְ נַעַ ן אֲׁשֶ ר אֲנִ י נ ֹתֵ ן לִ בְ נֵי י ְִׂשרָאֵ ל"
(במדבר יג ,א).



פרשתנו עוסקת בשילוח המרגלים
לארץ ישראל ,המרגלים דיברו רעה על הארץ
ונענשו בעונש גדולּ" ,בַ ִּמדְ ּבָ ר הַ ּזֶה יִּתַ ּמּו וְ ׁשָ ם יָמֻ תּו"
(במדבר יד ,לה) .לשון הרע הורגת שלושה ,מי
שדיבר לשון הרע ,מי ששמע את הלשון הרע ,ומי
שדיברו עליו לשון הרע (ירושלמי פאה פ"ג ,ה"א)
ופה נגזר מיתה על כל בני ישראל ,שישים ריבוא
מבן עשרים שנה ומעלה לא זכו להיכנס לארץ כיון
שהמרגלים דיברו עליה לשון הרע.
ַוּיִבְ ּכּו הָ עָ ם ּבַ ּלַ יְלָ ה הַ הּוא (במדבר יד ,א) ,אמר
רבה אמר רבי יוחנן :אותה לילה ליל תשעה באב
היה .אמר להם הקדוש ברוך הוא :אתם בכיתם
בכיה של חנם  -ואני קובע לכם בכיה לדורות
(תענית כט ע"א) .כל ארבעים שנה שהיו במדבר
בכל ערב תשעה באב היה הכרוז יוצא ואומר :צאו
לחפור ,והיה כל אחד ואחד יוצא וחופר לו קבר,
וישן בו ,שמא ימות קודם שיחפור .ולמחר הכרוז
יוצא וקורא :יבדלו חיים מן המתים ,וכל שהיה
בו נפש חיים  -היה עומד ויוצא ,וכל מי שלא קם
היו מכסים אותו שם הייתה קבורתו (כמבואר כל
זה בירושלמי תענית פ"ד הלכה י"ז) ,נורא ואיום,
ואותה בכיה של חינם שנגזרה לבכיה לדורות
נמשכת עד היום שבעוונות הרבים שני בתי מקדש
נחרבו ויום תשעה באב נגזר לבכי ומספדּ ,בָ כו ֹ
תִ בְ ּכֶ ה ּבַ ּלַ יְלָ ה וְ דִ ְמעָ תָ ּה עַ ל לֶ ֱחיָּה (איכה א ,ב).
ארץ ישראל מקפידה שמדברים עליה ,יש אבנים
עם לב אדם ,הארץ מאזינה ורואה כשעושים
עבירות והיא כועסת" ,מה הוא עושה כאן ,תזרוק
אותו מהארץ הזאת" .ארץ ישראל היא בעלת נפש
היא מרגישה ,צריך לכבד את ארץ ישראל ולאהוב
אותה .זכורני מילדותי במרוקו שהיו באים שדרי"ם
מארץ ישראל כדי לגבות כספים עבור תלמידי
חכמים בארץ ישראל השוקדים על תלמודם,
ופעמים רבות היו השדרי"ם מתארחים בבית הורי,
לפי שמר אבי ע"ה היה אוהב ומעריך מאוד את
חכמי ארץ ישראל ,ומתאר לנו את מעלת ישיבת

הארץ בהתרגשות.
כשהיו מגיעים השדרי"ם הייתה שוררת בבית
שמחה מיוחדת' ,הגיע אורח מארץ ישראל ,מארץ
הקודש שכולנו כל כך חושקים להגיע אליה' ,ואני
ואחיי היינו מבקשים רשות מהשדרי"ם לגרד את
העפר הדבוק בנעליהם ושמים אותו בצלחת המרק
או בכוס התה ,ושותים בשמחה מעפרה של ארץ
ישראל .וכפי שכתב המשורר רבי יהודה הלוי
בשבח ארץ ישראל באומרו "הלא את אבניך אחונן
ואשקם ,וטעם רגביך (בוץ קשה של אדמת ארץ
ישראל) לפי ,מדבש יערב" (יהיה מתוק לי יותר
מדבש) ,כך הרגשנו.
וכשזכינו להגיע לאדמת ארץ ישראל בגיל אחד
עשרה ,מיד השתטחנו על האדמה הקדושה ,נישקנו
אותה ופרצנו בבכי ודמעות של שמחה והתרגשות,
'זכינו להגיע לארץ הקודש' ,אֶ רֶץ אֲׁשֶ ר ה' אֱֹלקֶ יָך
ּדֹרֵׁש א ֹתָ ּה ּתָ ִמיד עֵ ינֵי ה' אֱֹלקֶ יָך ּבָ ּה ֽ ֵמר ִֵׁשית הַ ּׁשָ נָה
וְ עַ ד ֽ ַאחֲרִ ית ׁשָ ֽ ָנה' (דברים יא ,יב) .עלינו להיות
רגישים כלפי ארץ ישראל ,כיון שהיא מרגישה את
אשר נעשה עליה.
ואם כך עלינו להיות רגישים כלפי הארץ ,קל
וחמור שצריכים אנו להיזהר ולהיות רגישים כלפי
הזולת שהוא חֵ לֶ ק אֱלו ֹקַ ִמּמָ עַ ל (איוב לא ,ב).
***
מחסד לא מפסידים
תכלית וקיום העולם הוא שאחד יעזור ויתן לשני,
ּכִ י ָאמַ רְ ּתִ י עו ֹלָ ם חֶ סֶ ד יִּבָ נֶה (תהילים פט ,ג) ,ובזכות
החסד מתברכים כל יצורי תבל .מעשה מופלא קרה
לפני מספר שנים בעיר בני ברק שמלמד אותנו
שככל שהאדם מסלק מעליו את הקנאה השנאה
והתחרות ,ומתנהג ביד נדיבה ורחבה כלפי הזולת,
הרי שהוא זה שיצא לבסוף המצליח והמאושר,
כיון שממעשה חסד לעולם לא מפסידים.
שני משפחות גרו בשכנות בבניין רב קומות,
אצל המשפחה שגרה בקומה העליונה כל העניינים
התנהלו בסייעתא דשמיא והצלחה מרובה ,הם זכו
לחתן בן אחר בן ובת אחר בת בשמחה ובטוב לבב,
ואילו אצל המשפחה שגרה בקומה מתחת ,הכל
היה נראה כסתום ולא מוצלח ,במשך כמה שנים

הם ניסו לחתן את בניהם ובנותיהם הגדולים אך
ללא הצלחה ,וזאת מפני שאחיו של אבי המשפחה
היה מתעסק שלא ביושר וברמאות עם הבריות,
וכשהצד השני היה שומע שמשפחה זו קשורה
לאותו אח רמאי ,היו מבטלים מיד את השידוך,
אפילו כשהיו מגיעים לשלבים מתקדמים.
והנה בחלוף השנים המשפחה שגרה בקומה
העליונה התרחבה ,הבנים והבנות התחתנו
ועמהם הגיעו נכדים ונכדות חדשים ,והוכרחו
בני המשפחה להרחיב את דירתם ולבנות עוד שני
חדרים ,הם קיבלו את כל האישורים הנדרשים
לצורך הבניה ,ורק אישור אחד עדיין נותר להם
לקבל והוא מהמשפחה שגרו בקומה התחתונה
שלא הצליחו עדיין לחתן את ילדיהם.
ניגש ראש המשפחה שבקומה העליונה לשכנו
מהקומה התחתונה וביקש ממנו לחתום על אישור
להרחבת ובניית שני חדרים נוספים ,נענה אותו
שכן והשיב שקודם הוא ילך ויתייעץ עם אשתו,
ורק אחר כך יחתום .אשתו שהייתה צדקת ובעלת
חסד גדולה ,אמרה לבעלה שעל אף הקושי שיש
לכאורה בדבר שהשכנים מחתנים את בניהם
ובנותיהם והם עדיין לא ,מכל מקום עליהם להסיר
את הקנאה וצרות העין מליבם ,לפרגן לשכנים
ולשמוח בשמחתם ולחתום להם על אישור הבניה.
שמע הבעל לדברי אשתו וחתם על אישור הבניה.
והנה למחרת בבוקר ,דופקים פועלים בדלת
השכנים הגרים בקומה התחתונה ומבקשים
להעביר את הסחורה דרך ביתם ,התרגז בעל
המשפחה בליבו ,אך אשתו הרגיעה אותו ואמרה
שעליהם להבליג ולתת לפועלים את האפשרות
לעשות זאת" ,אין דבר ,שיהיה לשכנים בשמחה".
הפועלים התחילו את עבודתם ,ותוך כדי
העבודה בלא שימת לב נפל דלי מלא מלט
מהקומה העליונה לביתו של אותו אברך ששהה
בבית באותה העת ולכלכך את כל בגדיו .זעם
אותו אברך וביקש לעצור את העבודה ,אך אשתו
הרגיעה אותו שוב ואמרה לו להעביר על מידותיו.
וכך עשה.
לאחר שסיימו את בניית החדרים ערך השכן
הגר בקומה העליונה חנוכת בית והזמין את הקבלן
שהיה אחראי על הבנייה וגם את השכן שגר
בקומה התחתונה שעזר להם מאוד בבניית החדרים

בשיתוף הפעולה החיובי .אשתו של השכן שגר
בקומה התחתונה קנתה פרחים וביקשה מבעלה
שילך אל השכנים בשמחה ובטוב לבב ויאחל
להם מזל טוב וכו' .כך עשה הבעל ובמסירות נפש
וכבישת המידות גדולה איחל לשכנו מזל טוב מכל
הלב ,והבשורות הטובות לא איחרו מלהגיע..
למחרת בבוקר התקשר שדכן לאב המשפחה
והציג בפניו הצעת שידוך עבור בנו הגדול ,האב
שהיה מלומד בכישלונות השידוכים בשל אחיו
הרמאי ,הורה לשדכן שיודיע תחילה לצד השני
שהם ממשפחה פלונית וישאל אם בכל זאת הם
רוצים להתחיל את השידוך ,אך השדכן השיב מיד
שהצד השני מכיר את המשפחה ובכל זאת רוצה
להתחיל בשידוך.
נדהם אבי המשפחה ,ושאל בסקרנות מי הם
משפחת הצד השני ,והשדכן השיב שזה לא אחר
מאשר הקבלן שבנה את שני החדרים לשכנו שגר
בקומה העליונה ,יש לו בת צנועה וחסודה וכעת
רוצה הוא לחתנה עם בן גילה ,ומוכן להעניק לזוג
החדש דירה חדשה ומרוהטת ואת כל שאר הדברים
הנצרכים.
מיד נפגשו הזוג וראו שיש התאמה בניהם,
ולאחר חודשים ספורים נכנסו בברית הנישואין
בשמחה ובטוב לבב .בשעת רצון אמר אבי הכלה
– הקבלן ,לאבי החתן – השכן מהקומה התחתונה,
שהדבר שגרם לו להתחיל את השידוך הזה הוא
הנדיבות הכל כך גדולה שראה אצלם במשפחה,
כקבלן דירות הוא חווה על בשרו כמה צרות
וקשיים מערימים השכנים בבניית חדרים נוספים
ופעמים רבות שגורמים להפסקת העבודה באמצע,
אך הם התנהגו באדיבות גדולה ,ואף על פי שנפל
דלי עם מלט בביתם לא הורו על הפסקת העבודה,
למשפחה עם כזה לב טוב ואדיב הוא רוצה שבתו
הגדולה תכנס .ומכאן ואילך האיר המזל לאותה
משפחה וחיתנו את שאר בניהם ובנותיהם בשמחה
ובטוב לבב.
ללמדך שאדם שמסיר ומסלק את הקנאה
והתחרות מליבו ,ומתנהג בלב פתוח ונדיבות,
ועושה חסדים עם הזולת ,הרי שלעולם לא יפסיד
מכך .והצלחתו קרובה לבוא.
יהי רצון שנזכה ליישר דרכינו ומעשינו ונראה
בקרוב בגאולת ישראל השלימה ,אמן.

הרה"ג שמואל רבינוביץ

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

סיפור המרגלים הוא ללא ספק פרשה קשה.
במעשיהם גרמו המרגלים להארכת
שהותו של העם במדבר ,ולמותם של
כל בני דור יוצאי מצרים .ומתוך שבכו
בכייה לחינם נענשו ב"בכיה לדורות",
בחורבנם של בתי המקדש שהתרחשו אף הם
באותו היום.
שאלה עצומה מלווה את הפרשה הזו ,שכמעט
ואין מפרש במהלך הדורות שלא עסק בה :מדוע
כה חמור היה עונשם של עשרת המרגלים? הרי
בקשו מהם לבצע שליחות ,והם בצעו אותה! וכי
ציפו שהם ישקרו ויטייחו את האמת?! משה רבינו
שלח אותם לבחון את טיב הארץ והם מצאו שהיא
מבוצרת ומוקפת חומות ,מגינים עליה לוחמים
עזים וענקיים – וכי עליהם לשקר ולומר שהארץ
חלשה והעם חלש?
חמור מכך :משה רבינו עצמו אמר על הארץ
מילים ,שלכאורה חמורות מדברי המרגלים!
בפרשת עקב כאשר משה רבינו מכין את העם
למלחמת כיבוש הארץ ,הוא מזהירם" :שמע
ישראל :אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת
גוים גדולים ועצומים ממך! ערים גדולות ובצורות
בשמים :עם גדול ורם בני ענקיים אשר אתה ידעת
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כח המשלח

ואתה שמעת מי יתייצב לפני בני ענק" (במדבר
ט ,א) .משה רבינו מכריז כי עמי הארץ עולים
בעוצמתם על העם היהודי ,ואיש לא התמודד
מעולם עם בני ענק כמו שמסתובבים שם בארץ .אז
מה א"כ רוצים מהמרגלים?
מי הם אותם בני הענק המטילים את אימתם?
המרגלים מתארים זאת" :ושם ראינו את הנפילים
 ,בני ענק מן הנפילים ,ונהי בעינינו כחגבים וכן
היינו בעיניהם" (י"ד ,ל"ג) .המרגלים מתארים
בבהלה שהם פגשו יצורים משונים ומוזרים .רש"י
בבראשית (ו ,ד) מביא פירוש אגדה " :הנפילים-
ענקים מבני מחזאי ועזאל ,שנפלו מן השמים בדור
בני אנוש" .כך שהם לא פגשו סתם לוחמים עזי
נפש ,אלא צאצאי מלאכים ,כאלו שירדו ארצה
בימי דור אנוש שלפני המבול ,שהצליחו לשרוד
את המבול שנועד למחות את הרוע מעל פני
האדמה.
אם כן ,מה רוצים מהמרגלים?
מבארים המפרשים ששורש חטא המרגלים נובע
מזה שהם התעלמו במודע ממי שהם מייצגים.
אכן ,בן אנוש בוודאות אינו מסוגל בדרך הטבע
להתמודד עם האתגרים שמכילה חבל ארץ זו!
אולם חטאם היה שהם התעלמו מ"המשלח" .הרי

הם לא הולכים לבד ,מאחוריהם עמד בורא עולם,
והקב"ה הלא הבטיח להם" :עלה נעלה וירשנו
אותה" .זה בדיוק המסר הנועז שהשיב להם כלב בן
יפונה" :כי אם חפץ בנו ה' והביא אותנו אל הארץ
הזאת" .כלב לא אמר להם ,אתם משקרים! הוא לא
הכחיש את מה שאמרו ,הוא רק הזכיר להם בשם
מי הם נלחמים .מי עומד מאחוריהם ,דווקא בגלל
אתגרי הארץ אנו נשלחים לשם כדי לגלות כלפי
כל העולם את מלכות השי"ת! זו ארץ "אשר עיני
השם בה"!
רעיון זה נמצא בפרשת בלעם .רש"י שואל מפני
מה השרה הקב"ה שכינתו על גוי רשע? כדי שלא
יהיה פתחון פה לאומות לומר אילו היו לנו נביאים
חזרנו למוטב ,העמיד להם נביאים והם פרצו גדר
עולם( .כד ,ה) אך הלא הקושיה נשארת במקומה,
שכן עדיין יהיה להם פתחון פה לטעון למה העמיד
לישראל נביא כמשה ,ואילו לאומות העולם העמיד
נביא פורץ גדר כבלעם הרשע?
סיפר הרבי ר' בונם זי"ע מפשיסחה מעשה,
כאשר הגיע פעם לברלין להתרפא ממחלת עיניים
שלקה בה ,החל לדרוש ולשאול אחרי רופא עיניים
מוכשר ומומחה .יעץ לו מישהו לפנות לרופא
פלאים ידוע המרפא מחלות בכוח סגולות .השיב

לו הרבי ר' בונם ,לאמיתו של דבר לא היה יהודי
צריך לילך לרופא להתרפא מחוליו ,כי אם לבוא
אל צדיק הדור ולבקש ממנו כי יתפלל בעדו .אלא
שאמרה התורה במפורש "ורפוא ירפא" ,היינו
שצריך אדם לבקש לו רפואה בדרך הטבע .אבל
אם לפנות לרופא פלאים המרפא בסגולות שלא על
פי דרך הטבע ,הרי מוטב לפנות אל המגיד הקדוש
בקו'זניץ הפועל מכוח קדושת ה'.
אומות העולם לא האמינו במשה רבינו ,כי
הם לא האמינו בקיומם של כוחות אלוקיים על -
טבעיים ,ולדעתם לא היו כל האותות והמופתים
אלא אירועים אקראיים וטבעיים .על כן נתן להם
השם יתברך נביא משלהם אשר עסק גם הוא
בנבואות ובכוחות על טבעיים ,ואף על פי כן הם
האמינו בו -הרי מעתה לא היה להם עוד שום
פתחון פה ,שכן אם כבר מאמינים אתם בקסמיו
של בלעם הרשע הרי מוטב היה שתאמינו בכוחות
האלוקיים של הנביא האמיתי  -משה רבינו
שהקב"ה הוא המשלח אותו.
על כולנו להתבונן מי המשלח ,מי מלמד ומנהיג
את העולם כולו וביחוד עם ישראל .ואזי נדע מי
"עלה נעלה"!

באלעד
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 בראבד  80מ"ר ,קומת
קרקע ,כניסה פרטית,
חזית  +אופציה לתוספת
של  50מ"ר  +אפשרות
לדירה נוספת בטאבו ע"י
בני ברק
חפירה 2,800,000 ,ש"ח
 בעל דירה ,נמכור/נשכיר תיווך ש.מאירוביץ
את דירתך ללא עמלת דמי 054-6506501
()26-26
_____________________________________________
תיווך 03-6701920
_____________________________________________
(  )26-26אזור טבריה דירת גן 5
בבלעדיות
 מציאה!!!
חדרים 120 ,מ״ר 90 +
ברבי טרפון  50מטר ,מחולק
"פנחס מ״ר גינה ,מעלית ,חניה,
ל 1,380,000 ,2 -גמיש
מחסן 3,100,000 ,גמיש
נכסים" 055-6789653
()26-26
_____________________________________________
חמד נדל"ן ישראל
 בהזדמנות ,בשיכון ג'054-7242816 ,
()26-26
_____________________________________________
 80מ"ר ,ק"ק ,למגורים  ,בצירלסון לקראת אכלוס
לרציניים ,שקט פסטורלי ,פנטהאוז יחיד בקומה160 ,
צמוד לגינה ,מתאים גם מ"ר  30 +מ"ר מרפסת,
(26-29ש)  5,050,000תיווך ישוב הארץ
לחלוקה 054-7247175
_____________________________________________

דירות
למכירה

 בבניה בשיכון ג' דירת 4

052-3344721 03-8007000

()26-26
_____________________________________________

חד' ודירת נכה אמפייר-סטייט  -בפרל פנטהאוז כ250 -
נדל"ן 052-7181411
( )26-26מ"ר 4 ,כ"א ,מעלית לתוך
_____________________________________________
הבית 6,499,000 ,נדל"ן
 בהרב קוק השקט 90
מ"ר ,משופצת ,ק"ב ,מעלית ,הקריה 050-3000121
()26-26
_____________________________________________
 2,200,000תיווך ישוב
הארץ  בבן זכאי דופלקס
058-7870079 03-8007000
_____________________________________________
( 6 )26-26חדרים  +גג גדול,
 באהרון דב ,בניין חדש 240 ,מ"ר ,קומה ג' ללא
דירת נכה  140מ"ר 3 ,כ"א ,מעלית 3 ,כ"א ,נוף
 2,600,000תיווך ישוב הארץ מרהיב ,חניה משותפת,
052-3344721 03-8007000
( 3,490,000 )26-26ש"ח בלעדי
_____________________________________________
 בר' עקיבא ,ק"א (מתאים תיווך ש.מאירוביץ
לעסק) 70 ,מ"ר  +מעטפת 054-6506501
 20מ"ר 2,050,000 ,תיווך
03-5797756
()46-46
_____________________________________________

 ברחוב רבי עקיבא אזור
סוקולוב דירה  3חדרים,
חדשה ,בק"ג ,ומעליה
 2יחידות חדשות
המושכרות ב5,200 -
ש"ח 2,950,000 ,ש"ח
תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()15-15
_____________________________________________
 שוקל למכור את
דירתך? לטיפול מסור
חייג  054-6506501תיווך
ש .מאירוביץ הרב קוק
 23ב"ב
()5-5
_____________________________________________

 5+חדרים

 בבלעדיות בפרל כ 6 -חד',
 140מטר ,קומה ,1
 2,700,000גמיש "פנחס
נכסים" 055-6789653
()26-26
_____________________________________________

 בראבד  80מ"ר ,קומת
קרקע ,כניסה פרטית,
חזית  +אופציה לתוספת
של  50מ"ר  +אפשרות
לדירה נוספת בטאבו ע"י
חפירה 2,800,000 ,ש"ח
תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
()26-26
_____________________________________________
 באיזור קוטלר דירת 5
חדרים 150 ,מ"ר ,קומה
א' ,לא משופצת ,חזית,
חניה משותפת ,אופציה
ישוב הארץ 03-8007000
להרחבה3,000,000 ,
058-7870079
()26-26
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ
_____________________________________________
דופלקסים
 בשחר העיר  80מ"ר   +בשלמה בן יוסף דופלקס 054-6506501
()26-26
_____________________________________________
 12מ"ר מרפסת שמש ,ק"א 120 ,מטר ,אופציה  80מטר  באזור לנדאו  5חדרים

 בעמק יזרעאל דירת
נכה  5חד' ,משופצת,
 200מ"ר  +חניה,
 2,590,000נדל"ן הקריה
050-3000121
()26-26
_____________________________________________
 הרב קוק השקט 5
חדרים 120 ,מטר ,קומה
 ,1עורפית ,מעלית ,חניה,
שמורה 2,500,000 ,חמד
נדל"ן ישראל
054-7242816
()26-26
_____________________________________________
 הזיתים-גבעת שמואל,
ק" 6 ,18חדרים ,מחסן2 ,
חניות 3,600,000 ,ש"ח
אופק מאיר נכסים
03-3818383
()24-27
_____________________________________________
 איזור רשבם  5חדרים,
קומה ב' 140 ,מ"ר,
חזית ,חניה2,800,000 ,
ש"ח תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()11-11
_____________________________________________
 בהזדמנות ברחוב
מימון אזור בית הכנסת
הגדול ,דירה ענקית,
מחולקת לדירת  3חדרים
 +יח"ד  2חדרים +
יח"ד  1חדר ,קומה ב',
 2,400,000ש"ח בלעדי
תיווך ש .מאירוביץ הרב
קוק 054-6506501 23
03-5797756
()32-32
_____________________________________________
 במשה אריה ליד רחוב
השלושה 5.5 ,חדרים,
ק"ק מוגבהת ,משופץ
חלקי ,כניסה פרטית
עם אפשרות ליחידה,
 2,490,000ש"ח בלעדי
תיווך ש .מאירוביץ הרב
קוק 054-6506501 23
()8-8
_____________________________________________
 מציאה!!! בבירנבוים,
דירה מחולקת ,בקומת
קרקע מוגבהת 3 ,חדרים
 +יחידה של  2חדרים
המושכרת ב2,800 -
ש"ח 1,920,000 ,ש"ח
בלעדי תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()49-49
_____________________________________________
 ברחוב רמבם קרוב
למימון דירה ענקית150 ,
מ"ר ,קומה א' ,ולהשקעה
דירת  3חדרים 80 ,מ"ר,
מושכרת  +יח"ד  35מ"ר,
מושכרת  +משרד
מושכר 4,200,000 ,ש"ח
בלעדי תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()22-22
_____________________________________________

 בחברון  2.5חד' 70 ,מטר,
 בנורדאו  4חד' ,ק"ג  ,סוקולוב  3חדרים,
 4-4.5חדרים
קומה  1,780,000 ,1גמיש
מעלית ,כ 100 -מ"ר 3 ,קומה ג' ואחרונה,
 באזור רמת אהרון 4
055-6789653
נכסים"
"פנחס
()26-26
חדרים חדשה ,כ 100 -מטר ,כ"א ,ב.חדש 2,399,000 ,אופציה לבניה על הגג
_____________________________________________
 באזור גבעת רוקח 2.5
(רעפים) ,חזית ,עם
נדל"ן הקריה
מחולקת2,400,000 ,
( )26-26חתימת שכנים לבניה על חדרים חדשה ויפה  +אופציה
 054-8449423תיווך B.D.A
_____________________________________________ 050-3000121
(_____________________________________________ )26-26
להרחבה1,550,000 ,
 בתחילת הרב קוק  4חד'  ,בלעדי! באזור הרב שך הגג 1,700,000 ,ש"ח
 054-8449423תיווך B.D.A
()26-26
_____________________________________________
הנביאים  4חד' 90 ,מ"ר ,א .תיווך ש .מאירוביץ
 110מ"ר ,ק"א ,חזית,
(  )26-26בחברון  2חד' ,קומת
054-6506501
משופצת 2,500,000 ,תיווך להרחבה ,ק"א ,חזית,
_____________________________________________
באזור המרכז דירת  3.5קרקע 1,600,000 ,תיווך ישוב
ישוב הארץ 03-8007000
משופצת ,חניות
משותפות ,
הארץ 058-7870079
058-7870079
( 2,600,000 )26-26ש"ח גמיש א.
_____________________________________________
חדרים ,כ 83 -מטר ,חדשה
03-8007000
()26-26
 בשח"ל ,בניין חדש 4 ,חד' פנחסי 03-5799308
_____________________________________________
( )26-26ויפה ,חזית 1,920,000 ,גמיש
_____________________________________________
(  )26-26בלעדי  2.5ח' בז'בוטנסקי
 הראשונים ,משופצת 054-8449423 ,תיווך B.D.A
גדולה ,מעלית2,400,000 ,
_____________________________________________ ליד הרב שך ,קומה א' ,חזית,
03-8007000
תיווך ישוב הארץ
חדרים,
4
,3
קומה
+
חד'
3
העירייה
באזור

יחידה ,משופצת ,ק"א ,חזית 63 ,מ' בארנונה  +כ 20 -מטר
058-7870079
_____________________________________________
( )26-26מעלית ,חניה ,מחסן,
 2,200,000תיווך ישוב הארץ אופציה 1,530,000 ,תיוך
דירת
פתחיה
 בבניה בבן
+
סוכה
,מרפסת,
ממ"ד
054-5500263
אלטרנטיב
()26-26
_____________________________________________
נכה  4חד'  +חצר 2,150,000 ,אופציה  2,350,000חמד 058-7870079 03-8007000
()26-26
_____________________________________________
 במנחם בגין  2.5חד',
תיווך ישוב
 בבן פתחיה בבניה
הארץ  03-8007000נדל"ן ישראל
052-3344721
שמש 3 ,חד' ,ק"ב ,כ 50 -מ"ר 3 ,כ"א,
()26-26
( )26-26חזית  +מרפסת
_____________________________________________
054-7242816
_____________________________________________  1,950,000תיווך ישוב הארץ אופציה ענקית,
 בגינות דוד ,מוכנה
90
יחזקאל
 ברחוב
( 1,590,000 )26-26נדל"ן הקריה
052-3344721
03-8007000
לכניסה 4 ,חד' ,חזית +
_____________________________________________
מ"ר ,קומה  2ואחרונה +
מרפסת 2,900,000 ,תיווך
050-3000121
()26-26
_____________________________________________
אפשרות לבניה על הגג  שוקל למכור את
ישוב הארץ 03-8007000
מסור חייג  באזור ויזניץ  2חד'40 ,
דירתך?
(( )26-26רעפים)2,200,000 ,
058-7870079
_____________________________________________
לטיפול תיווך ש .מ"ר ,ק"ק ,משופצת ברמה
 בצירלסון לקראת אכלוס ש"ח תיווך ש .מאירוביץ 054-6506501
גבוהה ,מושכרת ב3,200 -
054-6506501
( )21-21מאירוביץ הרב קוק  23ב"ב
 4חד' 3 ,כ"א ,ק"א,
( )5-5ש"ח 700,000 ,ש"ח א .פנחסי
_____________________________________________ _____________________________________________
 2,300,000תיווך ישוב
03-5799308
()26-26
הארץ  בהרב קוק השקט
 ברחוב רבי עקיבא אזור _____________________________________________
052-3344721 03-8007000
_____________________________________________
( )26-26דירת  3.5חדרים90 ,
סוקולוב ,בטאבו משותף  ,באבן גבירול בטאבו
אכלוס
 בצירלסון לקראת
חצר גדולה ,מ"ר ,משופצת ,קומה ב' דירת  3חדרים ,קומה ג' משותף יח"ד  2חדרים,
דירת נכה  4חד'
תיווך+ישוב הארץ עם מעלית ,חניה
ללא מעלית ,משופצת 30 ,מ"ר ,קומה א',
2,400,000
 052-3344721 03-8007000משותפת2,200,000 ,
 1,500,000ש"ח תיווך מרוהטת ,מושכרת 2,500
()26-26
_____________________________________________
מאירוביץ
ש.
ש.מאירוביץ
תיווך
ש"ח
ש"ח ,א"א לקחת

 ברחוב גולומב 4
חדרים 100 ,מ"ר ,חזית
בבניין חדיש ,חניה ומחסן
גדול 2,650,000 ,חמד
נדל"ן 050-6452128
()26-26
_____________________________________________
 בלעדי בפדרמן 4
 2,000,000תיווך ישוב הארץ מוכן ,מתאים לטאבו משותף גדולה ויפה 120 ,מטר +
חדרים מושקעת
058-7870079 03-8007000
( )26-26מחסן וחניה 3,000,000 ,גמיש
_____________________________________________
(" )26-26פנחס נכסים" 055-6789653
ומפוארת  +מ.שמש,
_____________________________________________
B.D.A
תיווך
054-8449423
+
 בקרית הרצוג 100
()26-26
_____________________________________________
חזית ,קומה  + 6מעלית
מ"ר  בדב גרונר דופלקס 4
היתרים ל 60 -מ"ר ,מעלית,
 בלוי יצחק  5חד' ,ק"א,
(שבת)  +מחסן,
נוף
מ"ר,
130
כ-
חד'
חזית2,400,000 ,
חזית ,משופצת מהיסוד,
 2,230,000ש"ח גמיש
03-8007000תיווך ישוב מהמם ,מ.חלקית,
הארץ
הארץ
ישוב
תיווך
2,550,000
סלומון נכסים והשקעות
( 2,050,000 )26-26נדל"ן הקריה
058-7870079
058-7870079
03-8007000
_____________________________________________
()26-26
_____________________________________________
054-4290600
 באביעד  75מ"ר ,ק"ב 050-3000121 +
()26-26
_____________________________________________
_____________________________________________
(  )26-26בשד' איינשטין,
בנין
הרצוג,
באזור
אופציה ל 40 -מ"ר  1,850,000 ,בלעדי!
 בלעדית ,במלצר!! 4
קרקע ,כ 5 -חד' ,כ150 -
תיווך ישוב הארץ  03-8007000חדש ,דופלקס  5חד'160 ,
חד' ,ק"א ,מעלית115 ,
2
מ.חלקית,
מ"ר,
_____________________________________________ מ"ר ,ק"ג  +מעלית ,חניה ,נוף
058-7870079
מ"ר ,סוכה ענקית ,חניה,
( )26-26פתוח ,משופצת ,א .להרחבה ,מרפסות2,400,000 ,
 2,650,000ש"ח מ.כהן-
בנדיקט
 במתחם
 3,300,000ש"ח א .פנחסי גמיש נדל"ן הקריה
נכסים 052-7684074
()26-26
בקרקע
זכות
היוקרתי
_____________________________________________
03-5799308
050-3000121
()26-26
()26-26
_____________________________________________ _____________________________________________
מ"ר,
170
כ-
לפנטאוז
 בקובלסקי  4חד' ,כ-
6
דופלקס
איש
חזון

 מיוחד!! ביהודה
1,999,000
 95מ"ר ,ק"א ,אופציות
נדל"ן הקריה( )26-26חדרים ,קומה  ,3+4כ -הנשיא/מוהליבר ,בבניין
050-3000121
גדולות 1,950,000 ,גמיש
_____________________________________________  200מ״ר3,650,000 ,
חדש ,קומה ב' ,דירת 6
נדל"ן הקריה
חמד נדל"ן ישראל
 ברב ש"ך ,ק"א75 ,
ביותר+
מפוארת
חדרים
050-3000121
()26-26
_____________________________________________
מ"ר ,מעטפת של כ054-7242816 80 -
( )26-26יחידה של  2.5חדרים
_____________________________________________
 הרב קוק השקט
מ"ר 2,250,000 ,גמיש  דופלקס ברחוב מינץ ,להשכרה או להורים
נדל"ן הקריה
 4חדרים 100 ,מ״ר,
מבוגרים ובנוסף בקומת
בנין בוטיק 8 ,חדרים,
050-3000121
משופצת ,חדשה ,קומה
( )26-26קומה  4ואחרונה ,מעלית ,הכניסה יחידה  +משרד
_____________________________________________
 ,2חזית ,מעלית ,חניה,
להשכרה (הכל חדש
 בזבוטינסקי ,מחולקת חניה בטאבו ,מחסן,
אופציה לתוספת של
סוכה ,משופצת ,אופציה ומשופץ)  +חניה,
ל ,2 -מושכרת בכ-
לפרסום סוכה וממ"ד2,300,000 ,
 1,550,000 ,5,300גמיש ליחידות דיור 5,500,000 3,100,000 ,ש"ח בלעדי
גמיש חמד נדל"ן ישראל
גמיש חמד נדל"ן ישראל תיווך ש.מאירוביץ
נדל"ן הקריה
בלוח
_____________________________________________ 054-6506501
054-7242816
(054-7242816 )26-26
()26-26
050-3000121
(_____________________________________________ )26-26
(_____________________________________________ 03-6162228 )19-19
_____________________________________________
 בורוכוב  100מ״ר,
קומה  ,3חזית ,גג בטון,
וברכה
מזל
זקוקה לשיפוץ,
 1,900,000חמד נדל"ן
כיצד מפרסמים חינם?
מודעות בתשלום
ישראל 054-7242816
()26-26
_____________________________________________
קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
דרושים
להשכרה
דירות
למכירה
דירות


4,5
 המכבים  85מ״ר,
אך ורק בפקס או במייל
 קייט ונופש  מכוניות למכירה
 .1ניתן לפרסם עד  10מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.
חדרים ,קומה ,2
 .2מודעות יתקבלו עד יום ה' ב 12:00-בצהריים בלבד,
 נותני שירות בתחומים שונים
בטון,
משופצת ,גג
לפרסום בשבוע שאחרי
ומעלה
ש"ח
500
מ-
שניה
יד
פריט
מכירת

 .3יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת
+
להרחבה
היתרים
ומעלה
ש"ח
250
מ-
תקשורת,
שניה
יד

המדור באם יש.
היתרים בגג2,250,000 ,
לדוגמא :מדור :יד שניה מוכרים ,תת מדור :מוצרי חשמל
בלוח
לפרסום
מחירים
גמיש חמד נדל"ן ישראל
 .4לא יפורסם פקס שאינו ברור ,שלא מופיעה בו קידומת
מודעת מילים רגילה עד  10מילים
למספר הטלפון ,שמכיל יותר מ 10 -מילים ושלא
054-7242816
()26-26
ש"ח
211
פרסומים
4
|
ש"ח
142
פרסומים
2
_____________________________________________
מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
 .5מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא
 8פרסומים  351 -ש"ח |  12פרסומים  466 -ש"ח
את
למכור
 שוקל
תפורסם כלל!
מודעות מילים מודגשות עד  10מילים
דירתך? לטיפול מסור חייג
 .6שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת
 2פרסומים  190 -ש"ח |  4פרסומים  282 -ש"ח
למודעה.
 054-6506501תיווך ש.
 .7מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(:
 8פרסומים  466 -ש"ח |  12פרסומים  637 -ש"ח
מאירוביץ הרב קוק  23ב"ב
()4-4
יש לציין בהדגשה :מודעה לביטול ,מדור ונוסח המודעה
_____________________________________________
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים

לוח מזל וברכה

פנטהאוזים ודירות גן

 דירת נכה  4חדרים
בשיכון ה'  +מרפסת 50
מ"ר ,בבניין חדיש,
 2,500,000ש"ח בלעדי
תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()12-12
_____________________________________________

הלוח הארצי

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  .10:00לפרסום שלא בכרטיס אשראי
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף
נוסח המודעה לכתובת :ת.ד 2106 .ב"ב ת.ד51108 .
כתובת הדוא"לluach@kav-itonut.co.il :

03-6162228

כפי שפורסמה  +תאריך הופעתה.
 .8מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות
 יש שניה  -קונים
 יד שניה  -מוכרים עד  500ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד  250ש"ח )חובה לציין מחיר(
 ביקוש עבודה  -לשכירים בלבד!
הפ
ר
סו
סי ם על
 השבת אבידה ומציאה
ב
פנויס מקום
מספר הפקס03-6162229 :
בלבד!
כתובת הדוא"לluach@kav-itonut.co.il-

(054-6506501 )25-25
054-6506501
_____________________________________________
 ברשבם  4חדרים  103 ,ברחוב רבי עקיבא
באזור גן ורשא דירת
מ"ר ,קומה א',
עורפית 3 ,חדרים 70 ,מ"ר ,עם
אופציה
מסודרת +
אפשרות מעשית לחלוקה
יחידות דיור
להרחבה2,600,000 ,
1,690,000
יחידות,
2
ל-
 בבית יוסף יח"ד 30
ש"ח תיווך
ש.מאירוביץ תיווך ש .מאירוביץ
מ"ר ,מפוארת 2 ,כ"א,
054-6506501
()10-10
_____________________________________________
054-6506501
_____________________________________________
( )23-23רק  800,000נדל"ן
3
מ"ר,
97
כ-
 באזור קוטלר בטאבו  באפשטיין
050-3000121
הקריה
()26-26
_____________________________________________
משותף  4חדרים ,קומה חד' ענקית 2 ,מרפסות ,התרי
ג' ללא מעלית ,חזית,
בניה ,לל"ת ,חובה לראות,
(חדשה),
ונוף ,משופצת
053-4955490
2,180,000
(25-28ש)
_____________________________________________
טבריה
עד
למשכנתא
אפשרות
 באפשטיין/חברון דירת
ש"ח,
380,000
וילות ובתים
 2.5חדרים ,ק"ק
 1,680,000ש"ח
מאירוביץבלעדי מוגבהת 70 ,מ"ר +
 בבלעדיות בטבריה עילית
תיווך ש.
מ"ר
30
מרוצפת
מרפסת
דו משפחתי ,נוף מדהים
054-6506501
()15-15
_____________________________________________
 +אפשרות להרחבה,
לכינרת 4 ,חד' ענקית ,יח'
 דירת נכה  4חדרים
 1,800,000ש"ח בלעדי הורים 190 ,מ"ר  +יחידה 3
חד' ,רק  1,950,000ש"ח
בשיכון ה'  +מרפסת  50תיווך ש.מאירוביץ
_____________________________________________  052-7166160ידידיה
מ"ר ,בבניין חדיש,
054-6506501
()26-26
(_____________________________________________ )14-14
בלעדי
 2,500,000ש"ח
 ברחוב הירדן 2.5
מאירוביץ
תיווך ש.
 4-4.5חדרים
( )12-12חדרים 55 ,מ"ר ,קומה
054-6506501
שלג'  דירת גג 4 ,חד' ,נוף
_____________________________________________
להרחבה
אופציה
+
פתוח ,מאווררת1,550,000 ,
 20מ"ר (יש רצפה,
ש"ח ,לל"ת 052-3658991
 3-3.5חדרים
(23-26ש)
_____________________________________________
השכנים יצאו) +
 בלעדי בהרצוג,
הגג
על
לבניה
אפשרות
 3-3.5חדרים
מחולקת 175 ,מ"ר3 ,
בטון 1,750,000 ,ש"ח
 בבלעדיות בשיכון ד' 3
חדרים  +מרפסת 100
תיווך ש.מאירוביץ
( )21-21חד' ,ק"ק ,גינה גדולה,
2
+
מ"ר ,כניסה פרטית!
054-6506501
_____________________________________________
מושכרת ,רק  500,000ש"ח
מרפסת
חדרים גדולים +
 052-7166160ידידיה
 ברחוב צפניה קרוב
()26-26
_____________________________________________
 75מ"ר ,קומת
קרקע,ב -לר"ע/חזון איש דירת 3.5
משופצת ,מושכרות
מתאימה חדרים מרווחים ,קומה
 9,000ש"ח,
ירושלים
א' (ללא מעלית) ,חזית,
3,340,000
לשיתוף,
גמיש סלומון נכסים  2,000,000ש"ח בלעדי
ש"ח
 5+חדרים
והשקעות  054-4290600תיווך ש.מאירוביץ
()26-26
(  )6-6רמות פולין 5 :חד' (84
_____________________________________________
054-6506501
_____________________________________________ מ"ר נטו)  +מרפסות (+ )28
 בסוקולוב/השלושה
דירת  3חדרים ( 60מ"ר)  ,מציאה!!! בבירנבוים ,מחסן  +נוף ירושלים,
בטאבו משותף ,קומה ב' דירה מחולקת ,בקומת משופצת 3 ,כיוונים ,שמש!
 +אופציה להרחבה של קרקע מוגבהת 3 ,חדרים  2,200,000ש"ח! תיווך
הכוכבים02-5713375 :
 10מ"ר 1,300,000 ,ש"ח  +יחידה של  2חדרים
()26-26
_____________________________________________
המושכרת ב2,800 -
תיווך ש .מאירוביץ
ש"ח 1,920,000 ,ש"ח
054-6506501
נתיבות
_____________________________________________
( )26-26בלעדי תיווך ש .מאירוביץ
חד',
3
כ-
 בזבוטנסקי
054-6506501
()49-49
_____________________________________________
 4-4.5חדרים
כ 70 -מ"ר ,עורפית,
 ג.שפרא ,א.דתי ,טאבו,
משופצת ,א.להרחבה,
 2-2.5חדרים
קומה ג' ,מצב מצויין965,000 .
 1,650,000גמיש
נדל"ן  ברבי עקיבא באזור
ש"ח ,ללא תיווך
הקריה 050-3000121
()26-26
_____________________________________________
משותף,
בטאבו
סוקולוב,
055-3057241
(23-26ל)
_____________________________________________
 בביאליק  3.5חד' ,ק"ב  2יח"ד חדשות ,קומה ד'
ואחרונה 75 ,מ"ר נטו ,ללא מעלית ,המושכרות
עמנואל
 1,850,000גמיש נדל"ן ב 5,200 -ש"ח,
הקריה 050-3000121
תיווך
ש"ח
(1,500,000 )26-26
_____________________________________________
 5+חדרים
 קובלסקי  3חדרים 90 ,ש .מאירוביץ
(  )15-15בהזדמנות חד פעמית,
054-6506501
מ״ר  +מרפסת שמש
בטון _____________________________________________ 15,דירת  5וחצי חד' (מול
מ״ר ,קומה  ,4גג
לפרסום המועצה) ,מפוצלת ,מושכרת
 1,820,000חמד נדל"ן
ל ,2 -לל"ד ,נוף מרהיב yk
בלוח
ישראל 054-7242816
נכסים טל'053-3157222 :
_____________________________________________
(24-28ש)
(_____________________________________________ 03-6162228 )26-26
()15-15
_____________________________________________

משכנתא 670,000 ,ש"ח
בלעדי תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()11-11
_____________________________________________

2

הלוח של הציבור החרדי/דתי  200,000עותקים בכל רחבי הארץ .טלפון03-6162228 :

ט”ז סיון -י”ז סיון תשפ”ב 15/6/22-16/6/22

 ברבי טרפון יח"ד ,ק"ק
 3-3.5חדרים
פתח תקווה
 להשכרה בנורדאו  3חד' ,מוגבהת 2 ,כ"א ,רהיטים
פנטהאוזים ודירות גן קומה  ,3חזית ,מרפסת שמש ,חדשים 33 ,מ"ר ,מיידי ,מתאים
גם למשרד 058-3271092
()26-26
בניין חדש 4,300 ,ש"ח "פנחס _____________________________________________
ברוטשילד  4חדרים  +גג
 2+חדרים  +מעלית וחניה ,נכסים" 055-6789653
(  )26-26יח"ד ברוזנהיים ,קומה ב',
_____________________________________________
 להשכרה במינץ  3חד' ,כ 30 -מ"ר ,מפוארת מרוהטת
 3,200,000ש"ח
וממוזגת ,2,300 ,מיידי
 050-3528252דויד נכסים
( )26-26סוכה 60 ,מטר ,קומה ,2
_____________________________________________
053-3161734 052-7125954
מפואר מאוד 4,000 ,ש"ח
(25-28ש)
_____________________________________________
"פנחס נכסים" 055-6789653
()26-26
_____________________________________________
 להשכרה במכבים  3חד',
 50מ'  +מרפסת ,נוף ,בניין
חדש ,קומה  ,7מעלית3,800 ,
ש"ח "פנחס נכסים"
055-6789653
()26-26
_____________________________________________

דירות
להשכרה

 בלעדי ברבי עקיבא

ביקוש
דירות

אלעד
קרוב לרב קוק  3חדרים  ,מחפשים דירה  3-4חד'
חזית,
מעלית,
+
ק"א
052-7167701
באלעד
(26-27ח)
_____________________________________________
 3-3.5חדרים
מטופחת  +ריהוט,
ש"חכניסה  מעוניין לקנות דירת 4
מיידית4,500 ,
 להשכרה ברח' בעלי
חדרים בקרית הרצוג ללא
התוספות דירה  3חדרים עם גמיש סלומון נכסים
תיווך 054-7432035
(26-27ח)
_____________________________________________
מרפסת ,מתפנה ב ,01.08.22 -והשקעות 054-4290600
_____________________________________________
(  )26-26דרושה דירת  3/4חדרים
ללא תיווך 054-3975952
_____________________________________________
 +מעלית לקניה בב"ב לא
(  )26-29ברחוב רמבם/אבן
052-3595314
מתיווך
גבירול דירת  3חדרים
(26-27ח)
_____________________________________________
גדולה ,קומה ג' ללא
 דרושה דירה לקניה בבני
בני ברק
מעלית ,עורפית ,פתוח ,ברק עד  1,400,000שקל
 בלעדי בשד' כפר עציון  4,000ש"ח בלעדי תיווך 050-6651365
(26-27ח)
_____________________________________________
/מהר"ל ,בקומת קרקע ,ש .מאירוביץ
 דרושה דירה מחולקת
 110מ"ר בנוי  60 +מ"ר 050-5308742
בב"ב במצב טוב
_____________________________________________ 052-7137706
054-6506501
חצר ,למגורים/תלמוד
(25-26ח)
(_____________________________________________ )20-20

תורה ,גן
ילדים/משרד  להשכרה ברחוב
ועוד סלומון נכסים
 054-4290600צפניה קרוב לרבי עקיבא,
והשקעות
_____________________________________________
( )26-26דירת  3חדרים גדולה,
קומה  ,1.5חזית ,מיידי,
פנטהאוזים ודירות גן  4,000ש"ח בלעדי תיווך
 ביהושע דירת גג 5
מעליתחד' +,ש.מאירוביץ
 180מ"ר ,חזית +
054-6506501
()1-1
_____________________________________________
חניה 8,000 ,ש"ח "תיווך-יש-
נדל"ן" 0506-75-77-28

()26-26
_____________________________________________

דופלקסים

 בגני גד  3חד' ,קומת גג,
מרוהטת  +מרפסת סוכה,
מיידי 3,500 ,ש"ח
054-4594857
(24-27ל)
_____________________________________________

 בהרב שך דופלקס 7.5
חד' 160 ,מ"ר ,ק"ג ,חזית +
 2-2.5חדרים
חניה 8,900 ,ש"ח "תיווך-יש-
(  )26-26בשיכון ה' 2 ,חד' ,כניסה
נדל"ן" 0506-75-77-28
_____________________________________________
בספטמבר ,ק"ב ,מושקעת,
מזגנים  052-4491995בערב
(24-27ש)
 5+חדרים
_____________________________________________
 להשכרה ברח' עוזיאל
 בבגנו (אזור העיריה) 2.5
דירה  5חדרים ,קומה שלמה ,חד' ,קומת קרקע  +יציאה
משופצת  4 +כיווני אוויר ,ללא לחצר ,מיידי 2,600 ,ש"ח
תיווך 054-3975952
(053-3126997 )26-29
(25-26ל)
_____________________________________________ _____________________________________________

 להשכרה ברחוב
 4-4.5חדרים
ישראל  4אנילביץ בית פרטי2.5 ,
 להשכרה בשבטי
חדרים גדולים ,בשטח של
חד' ,בניין חדש ,קומה ,2
נכסים"  80מ"ר כניסה ,1.7
 4,600ש"ח "פנחס
( 4,000 )26-26ש"ח בלעדי תיווך
055-6789653
_____________________________________________
 בלעדי! באזור מוהליבר ש .מאירוביץ
 4.5חד' 110 ,מ"ר ,ק"א ,חניה 054-6506501
()21-21
_____________________________________________
בטאבו ,סוכה ,משופצת,
 6,000ש"ח א .פנחסי
03-5799308
()26-26
_____________________________________________
 בחברון  4חד' 100 ,מ"ר,
ק"ב  +מעלית ,שמורה,
גדולה 5,000 ,ש"ח א .פנחסי
03-5799308
()26-26
_____________________________________________

 להשכרה ברחוב חברון
באזור העירייה דירת 4.5
חדרים ענקית +
מרפסות ,מטבח בנפרד,
סוכה ,קומה ב' עם
מעלית ,חזית ,כניסה
 5,400 ,1.7.22ש"ח
בלעדי תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()22-22
_____________________________________________

עסקים

 באזור השלושה הרב
שך יחידת דיור ,מרכזי
ושקט ,מרווחת,
מאווררת 2.5 ,חדרים50 ,
מ"ר ,קומה ד' ללא
מעלית ,ללא סוכה,
 2,700ש"ח ,סימטה
053-3120620
מהרב שך
()22-25
_____________________________________________

לפרסום לפרסום
בלוח
בלוח

03-6162228 03-6162228



עמק יזרעאל ,להשכרה
 160מ"ר ,ק"ק ,לכל
מטרה 9,000 ,ש"ח
בלעדי תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()12-12
_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

" רפאל בקתות אירוח"
 2צימרים עד  16איש  +גקוזי'
 +בריכה מחוממת .חצר
ומתקני גן  +נוף .בית קפה
מהדרין צמוד 053-7519198
(50-49/22ש)
_____________________________________________
" ארוח אצל הכהנים"
דירות נקיות ומרווחות לזוגות
ומשפחות ,חצר גדולה
ומטופחת+מתקנים לילדים
וחדר אוכל054-6987257 .
(32-31/22ש)
_____________________________________________
 דירות מרווחות וממוזגות
חצר דשא  +נדנדות ,משפ'
סופר052-8401847 .
04-6989734
(47-46/22ש)
_____________________________________________

נהריה

" אבני החושן"  -סוויטות
נופש מהממות  +פינוקים,
בסמיכות לחוף הים ,לזוגות/
משפחות ,מסעדת "רוטשילד"
מהדרין בסמיכות
054-6388082 054-6299082
(21-20/23ש)
_____________________________________________

ספסופה

" אצל אביה" וילה וצימר
מחסנים
 +מתחם  3צימרים ,סה"כ
ל 50 -איש ,בריכה מחוממת
 מחסנים בגדלים שונים
בכל מתחם .ערסלים ,נדנדות
להשכרה ברח' רבינו אשר 8
וסנוקר050-5313031 .
(22-23/23ש)
_____________________________________________
ב"ב 050-2229247
(24-27ל)
_____________________________________________
 וילה גדולה ומשתלמת,
בריכת שחיה גדולה ומקורה,
דשא ,פינות ישיבה ומרפסת
משרדים
גדולה 054-5726412
077-5590283
 להשכרה משרד במגדלי
(28-26/22ש)
_____________________________________________
שקל -ב"ב ,כ 17 -מ"ר2,200 ,
 2 צימרים ,עד  16איש
ש"ח 03-9732232
 +ג'קוזי  +בריכה מחוממת
אוצרות חיים  03-6880091׀ 050-3131740/1
052-7625782
(23-26ש)
ומקורה ,חצר ומתקני גן +
_____________________________________________
נוף ,בית קפה מהדרין
מ"ר
70
משרד
 להשכרה
 אהבה במרומים ,בפוריה,
דלתון
כלנית
053-7519197
מציאה
מחיר
במרכז העיר,
(49-48/22ש)
_____________________________________________
"הפרח בגני" -צימרים צימרים מפוארים לזוגות,
054-4980159
תיווך דורון
 צימרים חלומיים  +גקוזי'
()26-26
_____________________________________________

ביהכנ"ס  ,סוויטות ארגמן 4 ,יחידות
בריכה מחוממת מוצנעת,
ספא ,בריכה פרטית,
לזוגות/משפחות
מפוארים,
עקיבא/
ברבי
בלעדי
 1,000ש"ח  +ג'קוזי ספא פרטי בכל יחידה
נוף
מטבחון,
גקוזי',

 053-7707020 053-3226630מבצע!  2לילות
 +בריכה בנויה ,ברמה גבוהה,
דובק  100מ"ר  +מרפסת  +בריכה מוצנעת ,חדר
(25-24/23ש)
_____________________________________________
052-8741443
(36-35/22ש)
_____________________________________________ צמוד למירון 050-2606535
ארגון להפצת יהדות והחזקת תורה וחסד

 למכירה בהזדמנות,
בחולון ,מסעדה מהדרין,
עובדת ,בשרית ,כולל
בישולים 052-3544116
(25-29ש)
_____________________________________________
 למסירה-להשכרה,
מספרה ברחוב רבי
עקיבא (בקטע הקרוב
לזבוטינסקי) 2,500 ,ש"ח
לחודש  +מוניטין וציוד,
 8,000ש"ח ,מיידי בלעדי
תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742
()48-48
_____________________________________________
 להשכרה בלבד,
בקרית הרצוג ,מגרש
מעל דונם ,לאחסון או
למבנה או לכל מטרה,
לטווח ארוך ש .מאירוביץ
הרב קוק 23
054-6506501
()31-31
_____________________________________________

יחידות דיור

 ברח' עוזיאל יחידת דיור 2
חדרים ,כ 40 -מטר ,כחדשה,
יפהפיה ומרוהטת  +סוכה +
מרפסת ,ללא תיווך
054-3975952
()26-29
_____________________________________________

 חנות או משרד בבני

בני ברק

ברק ,זה המומחיות שלנו  ,במלצר  ,21דירות ארוח
תן לנו להוביל אותך
מפוארות מאובזרות וממוזגות
למקום הנכון תיווך דורון * 1חדר ,ק"ק * 4חד' בק"ג +
054-4980159
( )26-26מעלית * 2חד' בק"ג  +מעלית
_____________________________________________
052-7619554
(21-44ש)
 חנות  55מ"ר ברבי עקיבא _____________________________________________
 ,32קומה א' ,מחיר מציאה
תיווך דורון 054-4980159
()26-26
בר יוחאי
_____________________________________________
 להשכרה חנות גדולה  ,ליד מירון ,דירת נופש
יפיפיה  +מרפסת גדולה וגינה,
 80מ"ר ,בז'בוטינסקי
 105ב"ב ,סמוך למדרכה  12מיטות  +מזרנים
058-5994740
(21-46ש)
לתחנה ולרכבת
_____________________________________________
054-8002021
(26-29ש)  דירות נופש גדולות,
_____________________________________________
מאובזרות ,גינה ,מטופחת,
טרמפולינה ,נדנדות ,ונוף
מבנים
052-3771789
בקרית הרצוג באיזור 052-2342522
(20-19/23ש)
_____________________________________________

 15 מיטות ,מרפסת
לכנרת ולגולן ,נקיה ,מרווחת,
חצר ,קרוב לשטיבלאך,
תחבורה ציבורית במקום
050-4124556
(20-31ש)
_____________________________________________
 2 יח' נופש 10 ,דק'
מהכנרת ,מאובזרת  +בריכה
על עמודים  +ג'קוזי ומתקני
גן ,מקווה ובית כנסת קרוב
050-4776772
(17-28ש)
_____________________________________________
 2 חד' ,יפה ומטופחת +
מרפסת גדולה  +נוף לים,
ק"ק ,אזור חרדי ,קרוב לכנרת
052-8355839
(21-32ש)
_____________________________________________
 בק .שמואל דירת נופש
מפוארת גדולה וממוזגת,
קרובה לכנרת והשטיבלאך,
לנופש מושלם! 055-6788938
(16-27ש)
_____________________________________________

 במלון רמדה ,חדר +
מטבחון ,כולל שרותי המלון,
ללא אוכל 0527-184183
(16-40ש)
_____________________________________________
" בנצימר" -נופי ירדן-צימר
מרווח ,ג'קוזי ,מרפסת נוף,
אפ' לקבוצות ,אפ' לג'יפים,
052-2403750 050-7362739
(16-11/23ש)
_____________________________________________
 בגאולה דירות נופש נקיות
ומאובזרות קומפלט ,יפיפיות,
במגוון גדלים 053-3184783
(12-8/23ש)
_____________________________________________

מזל

וברכה

נדל”ן
מסחרי
ניהול • פי˜וח • ˘ינויי „יירים

076-530-2444
ניהול • פי˜וח • ˘ינויי „יירים
076-530-2444

ברק
כהנמן159
כהנמן
בני ברק
 159בני

דירות להשכרה
להשכרה
דירות
להשכרה
דירות
 4.5 ,4 ,3חדרים
 4.5 ,4 ,3חדרים

 3,4,4.5חדרים

לפרטים050-3923504 :
050-3923504
לפרטים:

לפרטים:

050-3923504
חנויות
 להשכרה חנות בירמיהו
ר"ע 35 ,מ"ר ,במחיר מציאה
תיווך דורון 054-4980159
()26-26
_____________________________________________

גדולה ,מתאים למרפאת אוכל ,ג'קוזי ,נוף ,עד 40
שיניים/משרד/לכל
איש ,חצר  +מתקנים
+
ק"ב
מטרה ,משופץ,
050-8219080/1
(9-34ש)
_____________________________________________

 סוויטות נופש
מאובזרות ונקיות על
שפת הכנרת ,מתאים
למשפחות/זוגות
050-8954654
(49-49/22ש)
_____________________________________________
050-6333765
(21-32ש)
_____________________________________________

מעלית  +חניה ,מיידי
סלומון
לפרטים נוספים
חשמונאים
והשקעות
נכסים
" צימר דן" -סוויטות
054-4290600
מפוארות ביישוב הדתי ,ג'קוזי  במגדלי המלכים! מבצע
()26-26
_____________________________________________
חורף 3 ,לילות  1,000ש"ח5 ,
 +בריכה ,גינה פסטורלית
דק' למדרחוב  +מרפסת נוף,
052-4481113
(6-5/23ש) עד  4ילדים
zimerdan1@walla.com
_____________________________________________
054-6511250/350
(3-27ש)
_____________________________________________

(13-12/23ש)
_____________________________________________

" למרגלות ההר" 4 -
מושב תרום
 בוסתן לביא -דירת נופש יח' ארוח  +בריכה +
יפיפיה ,נוף מדהים ,סטנדרט גינה ,לזוגות/משפחות
052-4604609
(24-35ש)
גבוה ,באווירה פסטורלית
_____________________________________________

" אחוזת מרים"  6 -צימרים
מפוארים  +בריכה  +ברכת
 למשפחות ,קבוצות,
אורחים ב -ספא מחוממת ,למשפחות/
לשבת חתן ,עד 40
זוגות,052-5254569/70 ,
 10חדרים ,בריכה  +מקווה
04-6980419
(12-11/23ש)
_____________________________________________
פרטי ,וס"ת במתחם
(4-6/23ש)  מתחם נופש יוקרתי! 3
050-3388668
_____________________________________________
יח' מפוארות  +בריכה גדולה
טבריה
יפה
בוילה
כפרי

יבניאל
ארוח פרטית ,מושב דתי + ,ג'קוזי ספא פרטי בכל יחידה
" נופש הרימון" -סוויטות
בריכה
+
052-5254570
(1-52/22ש)
וחדרים אחרונים לבין הזמנים  ,בית חדש ,גינה גדולה,
_____________________________________________
חצר ענקית 054-6928116
■ קמפוס מפואר וממוזג ,מרווחות ומפוארות 5 ,דק'
טרמפולינה ,שולחן טניס ,דשא 02-9913107 054-8470055
(52-51/22ש)
_____________________________________________
במרכז ובצפון ,מדשאות,
הליכה מהטיילת והכנרת ,א + .נוף ,בריכה 2 ,חד'
עין יעקב
שינה   +מזל-ארוח כפרי -וילה
יח' הורים 053-7173048
אודיטוריום ומקווה ,לקבוצות לחדר אוכל 050-8818678
מרווחת ומושקעת ,נוף מדהים  בעין יעקב ,חדשה!!! לזוג
בלבד 70-350 ,מקומות,
_____________________________________________ 02-5382304
050-8885275
 ,2 +בריכה מחוממת ,שקטה,
(29-28/22ש) _____________________________________________
(39-38/22ש)  +בריכה ,למשפחות ,גזור
03-5700040 ,10:00-16:00
(47-48/23ש)
_____________________________________________
(41-40/22ש) פרטיות ,נוף מהמם!!! פנוי
מ"ר,
30
נופש
יחידת
לזוגות/משפחות/
סוויטות
052-8013000
ושמור!!


שבתות חתן ,דונם מדשאות _____________________________________________ לפסח!!! 052-4222965
סמוך לשטיבלאך ,עד 6
()17-28
_____________________________________________
נפשות  +חצר  100מ"ר,
עם סנוקר ,פינג פונג ומתקנים
טיולי גיפים
מירון
משופצת ,ממוזגת ומאובזרת ,לילדים ,מחירים גלובלי
עלמה
(21-34ש)  דירות אירוח מאובזרות,
050-9960113
פרטית
כ.
052-3540874
לסוויטה
 בנצי טיולי ג'יפים
_____________________________________________
" צימר הגליל עלמה"-
(24-23/23ש) _____________________________________________  7דק' הליכה מהציון ,יחס
וטרקטורונים -חווית שטח
אפשרות  חדשה ,בקרית
נעים! מחירים נוחים ,מרציאנו וילת  4סוויטות ( 16איש),
ייחודית מס'  1בארץ,
שמואל 4 ,חדרים,
(25-23/23ש) מפוארת  +גקוזי' בכ"א ,בריכה
ירושלים והסביבה 04-6987450 054-5989347
לנהיגה עצמית ,אופציה
_____________________________________________ מקורה ,סנוקר ,פינג פונג ,נוף
נוף
מרווחת,
נקיה,
להשכרה
ישיבה
בנין

לצימרים 052-2403750
בשבתות  +חדר אוכל  +בית  צימר נקי וממוזג,
מרהיב 052-8793288
מדהים ,במרכז
(35-34/22ש)
_____________________________________________

קיט
ונופש

050-7362739
משפחתי ,מרפסת נוף ,קרוב
_____________________________________________
(16-11/23ש)  050-4191727/6וואצאפ כנסת 054-8376899
לרשב"י ,מש' אלק-
052-7653899
 055-9836473מייל
_____________________________________________
(47-45/22ש) 04-6989119 054-8042119
(3-1/23ש)
בית מאיר
_____________________________________________
me18543672@gmail.com
צימר
אילנות"
"צל

()19-44
_____________________________________________
 מתחם דירות  +בריכה
מדהים
 מתחם נופש
דק'
10
ומעוצב,
נקי
מקסים
 דירת נופש מדהימה
ענקית  +גקוזי' בכל דירה,
  8חד' 26 ,מיטות.בטבריה עלית ,לשבתות וחול מירושלים  +בריכה מוצנעת חדר אוכל וחצר גדולה עם
בריכה סגורה ומחוממת  +בריכה וחצר ,עד  30איש גקוזי' 050-8490663
משחקים 052-2979067
(36-35/22ש)
_____________________________________________
(א .להשכרה בנפרד) 052-7137639 +
02-5361771
_____________________________________________ 050-6217759
(22-33ש) _____________________________________________
(31-38/22ש)  אירוח פאר חדש -
בוסתן  +משחקים בקרו  בטבריה עלית דירת נופש  בס"ד ,צימרים מהממים מרחבים למשפחות/קבוצות/
באתר "אגם מים"
לשבתות וחול ,מאובזרת,
זוגות  +חדר אוכל ,נוף מרהיב,
בכוכב יעקב ,ליד ירושלים,
055-2275344
ממוזגת ,עד  8מיטות
חצי חינם לאברכים ,בריכה  +סמוך לרשב"י 052-4478055
_____________________________________________ 053-5217729
_____________________________________________ 04-6980585 052-5226788
(22-33ש) ג'קוזי 055-6697474
02-5344514
(36-35/22ש)
(48-47/22ש) _____________________________________________
(7-6/23ש) _____________________________________________

קצרין

 זה הזמן לגולן! קרוב
לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון,
למשפחות/לזוגות ,אטרקציות
04-6961175 050-5275981
(17-16/23ש)
_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

מעוניין למכור נכס? לקנות? להשכיר? מחפש עבודה?
קורסים? ייעוץ ועזרה? מחפש צימר לנופש?

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

03-6162228

וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי  200,000עותקים בכל רחבי הארץ .טלפון03-6162228 :

ייעוץ ועזרה

 ספר "שובי-נפשי" ,מהרב
 אחוזת רויאל דרים-
ד"ר מאיר טודר ,להבריא
מתחם וילות  9-45חדרים ,חרדות וכפייתיות  -בספרי
נוף ,בריכות ,ג'קוזי ,חדר אור-החיים.
אוכל ,בית כנסת קרובmeir.toder@gmail.com ,
(26-29ל)
_____________________________________________

מאובזר היטב
053-5681288
(תמונות באתר)
(41-40/22ש)
_____________________________________________

 דופלקס פרטי וחצרות,
במרכז צפת ,עד  26איש +
צימרים לזוגות עם נוף לכנרת,
הבית משופץ 053-2749180
058-3217401
(52-51/22ש)
_____________________________________________

 דרור חלוץ וצוותו +
אשה מורת נהיגה ,מוכר
בב"ב והסביבה ,יחס
אישי ,מקצועי וסבלני,
 170ש"ח לשיעור נהיגה,
 40דק' לפחות ,הקפדה
על זמן השיעור מאזדה
 CX5חדשות 170 ,ש"ח
אוטומטי ,אפש' לסיום
ב 3-שבועות .אחוזי
הצלחה גבוהים במבחן
המעשי ,ספר תאוריה
חינם 052-2514960
(3-27ש)
_____________________________________________
לפרסום
בלוח







03-6162228

השבת
אבידה













 10מילים  1,000,000קוראים








 וילה ענקית לשבתות
וחגים 10 ,חד' ,למשפחות
גדולות ,קרוב לחיספין ,בריכה
ביישוב 050-9303353
(10-47ש)
_____________________________________________
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 צימר מאובזר ויפיפה
לזוג  +ילד ,מיקום מרכזי,
עם גישה נוחה ,בעיר
העתיקה של צפת ,ליד
קרליבאך 052-7153475
(47-46/22ש)
_____________________________________________

לימוד נהיגה

יד שניה
מוכרים

מזל

 סלקל יפיפה לרכב כולל
מתאמים לעגלת מוצי רק 350
ש"ח 054-8447306
(26-27ח)
_____________________________________________
 טרמפולינה נדנדה לתינוק
עם אוניברסיטה רטט שירים
ואורות משילב  400ש"ח
054-7289931
(26-27ח)
_____________________________________________
 בוסטר לאוטו לתינוק מצב
מצויין כולל הבסיס  80ש"ח
054-7289931
(26-27ח)
_____________________________________________
 עריסה לתינוק תכלת +
גגון  +תא אחסון  +מובייל 80
ש"ח 052-7646516
(26-27ח)
_____________________________________________
 אמבטיה לתינוק תכלת +
מעמד מצב מצוין ונח  70ש"ח
052-7646516
(26-27ח)
_____________________________________________
 איזופיקס בסיס לרכב
לעגלת דונה  300ש"ח במקום
052-7646516 800
(26-27ח)
_____________________________________________
 ישבנון לאסלה תקין 30
ש"ח 0523463482
(26-27ח)
_____________________________________________
 אמבטיה לתינוק עם
מעמיד  30ש"ח בלבד
050-4158480
(26-27ח)
_____________________________________________
 מזרונים לעריסה גדלים
שונים  25-35ש"ח
050-4158480
(26-27ח)
_____________________________________________
 אמבטיה לעגלת בייבי
ג'וגר ב 70 -ש"ח
050-4158480
(26-27ח)
_____________________________________________
 שולחן קטן לילדות ב25 -
ש"ח 050-4158480
(26-27ח)
_____________________________________________
 סלקל לרכב ב 35 -ש"ח
050-4158480
(26-27ח)
_____________________________________________
 מנשא לתינוק ב 30 -ש"ח
050-4158480
(26-27ח)
_____________________________________________
 סלקל לתינוק  30ש"ח
050-4158480
(26-27ח)
_____________________________________________
 כסא לאמבטיה  10ש"ח
050-4158480
(26-27ח)
_____________________________________________
 עריסה מעץ לבנה כחדשה
למצב שכיבה  150ש"ח
052-7663437
(26-27ח)
_____________________________________________
 אמבטיה של עגלת יויו
ורודה כחדשה  200ש"ח
052-5777435
(26-27ח)
_____________________________________________
 בוסטר לילד לרכב  25ש"ח
053-3155415
(26-27ח)
_____________________________________________
 עגלות אופנתיות 400
ש"ח 052-7625772
(25-26ח)
_____________________________________________

 פיטום הקטורת  +למנצח
 +נרתיק כתב ספרדי חדש
מהסופר נאה במיוחד 500
ש"ח 054-8430025
(26-27ח)
_____________________________________________
 תוכי דררה גוזל מאולף
האכלת יד  320ש"ח
052-7655838
(26-27ח)
_____________________________________________
 צינור מים  +גלגל חדש
 150ש"ח 054-8303051
(26-27ח)
_____________________________________________
 חליפות בר מצווה חדשות
איכותיות כ"א  250ש"ח
054-8303051
(26-27ח)
_____________________________________________
 2 מנועים לרכב לילדים 10
שקל לאחד 054-3177932
(26-27ח)
_____________________________________________
 סבל צף לאופני הרים 20
שקל 054-3177932
(26-27ח)
_____________________________________________
 גלגל אחורי  14אינץ 20
שקל 054-3177932
(26-27ח)
_____________________________________________
 אופני  bmxלילדים 150
ש"ח  054-7216671בני ברק
(26-27ח)
_____________________________________________
 קורקינט לילדים  70ש"ח
 054-7216671בני ברק
(26-27ח)
_____________________________________________
 מזוודה חדשה בצבע שחור
 80ש"ח  054-7216671ב"ב
(26-27ח)
_____________________________________________
 כסא תינוק לאופניים
התקנה מאחור במצב טוב
מאד  65ש"ח ב"ב
050-5343924
(26-27ח)
_____________________________________________
 למכירה אופני ילדים 60
ש"ח ב"ב 050-5343924
(26-27ח)
_____________________________________________
 שוטנשטיין ברכות חלק
א' חדש באריזה  90ש"ח
058-3233170
(26-27ח)
_____________________________________________
 נעלי בנות ספורטיביות
וחיבור לגלגליות חדשות מידה
 60 38ש"ח 058-3233170
(26-27ח)
_____________________________________________
 שמלת מעצבים להשכרה/
למכירה ורוד עתיק  350ש"ח
058-3233170
(26-27ח)
_____________________________________________
 תוכי קוקטייל מתוק שורק
יפה לא מאולף מחיר מציאה
 140ש"ח 055-6798858
(26-27ח)
_____________________________________________
 קורקינט גלגלי אויר +
מעצורים לא חשמלי  100ש"ח
053-3121020
(26-27ח)
_____________________________________________
 כיסוי בד לרכב קומפלט
חיצוני  90ש"ח 053-3121020
(26-27ח)
_____________________________________________
 תיק מזוודה טרול תוצרת
 swissבאריזה  50ס"מ שחור
 150ש"ח 052-2727474
(26-27ח)
_____________________________________________

וברכה 03-6162228





 תשכרו טוב!!!
לא שוכרים רכב לפני
שמתקשרים ל"שחר
השכרת רכב" ,פרטיות,
מסחריות ,מפוארות,
מרכז הזמנות ארצי:
077-40-900-70
(39-33/22ש)
_____________________________________________

ריהוט
 שולחן לסלון ,צבע חום
כהה ,נפתח ל 3 -מטר,
וכסאות מרופדים חדישים,
בהזדמנות 052-4227714
()25-26
_____________________________________________
 וילון תחרה  4מטר על
 2.60במצב מעולה ב250 -
ש"ח 05203763582
(26-27ח)
_____________________________________________
 אריחי קרמיקה גרניט
פורצלן מבריק  7מטר לפי 50
ש"ח 052-3763582
(26-27ח)
_____________________________________________
 למכירה ספה נפתחת +
כיסוי  200ש"ח 052-2437292
(26-27ח)
_____________________________________________
 למכירה וילון יפה 100
ש"ח 052-2437292
(26-27ח)
_____________________________________________
 בהזדמנות!!! כסאות
סלון במצב טוב כ"א  200ש"ח
בירושלים 050-4160457
(26-27ח)
_____________________________________________
 למכירה ארון  4דלתות
מעץ סנדוויץ מצב מצויין צבע
שמנת  500ש"ח
052-6140800
(26-27ח)
_____________________________________________
 שולחן מחשב 80*50
 120ש"ח 052-7126106
(26-27ח)
_____________________________________________
 שולחן עגול למטבח 100
ש"ח 052-7126106
(26-27ח)
_____________________________________________
 מיטה וחצי  +מזרון זוגי
במצב מצויין  500ש"ח פ"ת
050-8739844
(26-27ח)
_____________________________________________
 שולחן עץ מלא צבע
דובדבן גודל  1.70/90מצב
מצוין  500ש"ח  6 +כסאות
כ"א  80ש"ח 054-5339488
מ16-20 -
(26-27ח)
_____________________________________________
 שולחן עץ בוק צבע וונגה
מצב מצוין מטר על 1.80
נפתח עוד מטר בב"ב
052-7121379
(26-27ח)
_____________________________________________
 יחידת מדפים פתוחה
צבע לבן מאיקאה שילוב
זכוכית רוחב מטר גובה 178
עומק  200 36ש"ח בב"ב
052-7121379
(26-27ח)
_____________________________________________
 שולחן מהמם לפינת אוכל
נדיר  500ש"ח 054-8409399
(26-27ח)
_____________________________________________




 לאברכים! מרצדס ויטו
 9 ,2012מקומות 250 ,ש"ח,
חסכוני ,בב"ב 052-7696100
(34-31/22ש)
_____________________________________________





השכרת רכב




 בעתיקה! בס"ד ,צימר
לתפארת ,למשפחות ובחורים,
עד  9מיטות ,מומלץ מאד,
מאובזרת ונעימה!
052-7623725
(42-41/22ש)
_____________________________________________

" שלוימלה הסעות"
  14,16,20,23מקומותמפוארים ,נתב"ג
ירושלים ,ב"ב ואירועים
053-3188842
050-7532336
(45-33/22ש)
_____________________________________________

 עגלת טיולון טוק טוק
חדשה בקרטון מתקפלת  כובע המבורג ראצ'
כחדש ,מידה  300 ,60ש"ח
מזוודה צבע ג'ינס 470
_____________________________________________ 054-8422105
ש"ח 053-3120620
()14-14
(_____________________________________________ )22-25








" ויטראז' בעתיקה" 8 -
חדרי ארוח יוקרתיים +
חדר אוכל מאובזר ,עד
 50איש ,למש' וקבוצות
בלבד!! קרוב לביהכנ"ס
קרליבך  -חב"ד
052-7646814
(22-23/23ש)
_____________________________________________
 וילה  9חד' ,ממוזגת,
מאובזר קומפלט ,בריכה גדולה
 +מתקנים ,ביהכנ"ס צמוד,
פארק קרוב 053-2827371
(7-32/22ש)
_____________________________________________
 וילה  4חד'  +סלון,
פינת אוכל גדולה,
שולחן סנוקר ,מנגל,
בריכה מקורה מחוממת
ומוצנעת ,נקיה במיוחד!
050-4296661
050-7477127
(46-47/22ש)
_____________________________________________
 בכנען 2 ,יחידות נופש,
לזוגות/משפחות ,מאובזרות,
ממוזגות  +חצרות
( 058-6830771גם ווצאפ)
058-5188846
(32-31/22ש)
_____________________________________________
 צימר יוקרתי אירופאי
בכיכר המגינים ,הכי
מרכזי בעתיקה ,מאובזר
ברמה גבוהה
050-6784922
052-5452203
(50-49/22ש)
_____________________________________________

הסעות

תינוקות

חדשה מקופסה של גלית
אטליה משיער 100%
טבעי ,רק  980ש"ח
054-8443223
()7-10
_____________________________________________




מוצרים
ושירותים











 צימר בעיר העתיקה ,קרוב מקומות ,יד  ,2פרטי ,הדגם
לבתי כנסת ,גלריות ומסעדות הכי משוכלל ,שנת ,2016
רחל 058-5225174
_____________________________________________ טסט לשנה 050-6751751
(25-28ש)
(_____________________________________________ )24-27
 וילה בצפת (בנווה אורנים),
 6חדרים  2 +יחידות ,עד 35
נופשים ,בריכה וחצר גדולה,
נוף לחרמון 054-8971034
(23-34ש)
_____________________________________________
 במיקום מצוין ,יפה,
משופצת ,ממוזגת 3 ,חד' +
סלון  +מרפסת  +נוף
052-7196827
()21-32
_____________________________________________
גמחים
 בהר כנען דירת נופש
פרטית עד  20איש ,מאובזרת  גמ"ח של מוצרי פרחים
קנדלברות לשבע ברכות בר
 +חצר וגג ,עם נוף לכנרת
(19-30ש) מצוות ובריתות וכו' לפרטים
050-8633770
_____________________________________________
 054-8449588מירי
()26-26
_____________________________________________
 אחוזת נועם השבת,
 גמ"ח תהילים ניתן למסור
 5דירות נופש יוקרתיות עד
שמות לרפואה הצלחה וכו'
 35איש מיטות יוקרתיות
052-7151321
למשפחות/זוגות ליד
()24-27
_____________________________________________
ת.מרכזית ועתיקה ,חצר
 גמ"ח וויז מאובזר בבני
ענקית  +נוף מדהים +
ברק 055-6769951
()24-27
_____________________________________________
ונדנדות 052-5856465
(35-33/22ש)
_____________________________________________

תון

צימר חדיש ,מאובזר ,מטופח
וממוזג 2 ,חדרים 03-9363752
050-6241690
_____________________________________________
(49-48/22ש)  ניסן אקס טריילר7 ,

ניסן




 צימר חדש לזוג ,2 +
מרוהט ברמה גבוהה  +גינה,
בשכונת "נוף מירון" ,קרוב
לעתיקה ( 052-2607031גם
קנית רכבים
וואצאפ)
(33-32/22ש)
_____________________________________________
 לזוגות ומשפחות בין בתי  קונה כל הרכבים לפירוק
הכנסת בלב העתיקה צימרים  +נסיעה 052-4714818
מפוארים ,מאובזרים וממוזגים 050-5238722
(34-30/22ש)
_____________________________________________
050-8550462
()1-4/23
_____________________________________________
 בעתיקה ,מול קרליבך,
מכירת רכבים






צפת

מכוניות

 אתרוג אברהם -
מחפש מורה עם אידישקייט?
מקצועי ,סבלני ואמין,
המלצות בשפע052-5487975 ,
(28-28/22ש)
_____________________________________________
 נהיגה ברמה אחרת ,לימוד  קונה זהב! יהלומים!
במזומן!כלי  איי  ROBITחדש
כסף! בכל מצב!
מהיר ,יוסי בן יהודה.
בקופסא 054-8449423 1,300
()26-26
_____________________________________________
(9-8/23ש) אפשרות בבית הלקוח
052-2595370 03-5352975
_____________________________________________
(25-24/23ש)  כיריים גז  2ראשים 20
054-2821847
_____________________________________________ שקל 054-3177932
(26-27ח)
_____________________________________________
 קונה ספרי קודש
מחשבים
 מצנן אויר לקיץ עובד על
ישנים וכן מכתבים
054-3177932
שקל
40
מים
(26-27ח)
_____________________________________________
מקוריים מגדולי ישראל
 השכרות :מחשב נייד
(45-44/22ש)  מדיח כלים סרטב במצב
לשבוע  100ש"ח ,מקרן ליום 052-7674348
ש"ח _____________________________________________ ,מצויין  300ש"ח פ"ת
 50ש"ח ,הגברה
ליום8030ש"ח  מעוניינת באוברלוק יד 052-7662828 2
(26-27ח)
המרה מוידאו לדיסק
_____________________________________________
דבורה
זול
במחיר
050-7801545
 מכונת קפה אספרסו
_____________________________________________
(34-33/22ש) 054-4702382
_____________________________________________
(26-27ח) נספרסו לטיסימה  1כחדשה
מחודש,
I5
נייד
 מחשב
 דרושה מגילת אסתר
 500ש"ח 054-9784433
(26-27ח)
_____________________________________________
שנה אחריות ,מתאים
בפסולה
אפשרי
בחינם/סימלי
גם אחרי פורים   052-3595314מטחנת בשר של קנווד
לגרפיקה ותכנות ,חצי
_____________________________________________
(26-27ח) דגם ישן  250ש"ח
ממחיר חדש
 דרושה סוכה/סכך במחיר 053-3155415
(26-27ח)
_____________________________________________
054-4543701
(46-40/22ש)
_____________________________________________
לאברך
סימלי/בתרומה
 מחשב נייח כולל עכבר
054-7938941
(26-27ח) ללא איטרנט מתאים לצפייה
_____________________________________________
053-3155415
ש"ח
450
תפירה
מכונת
 דרושה
עורכי דין
(26-27ח)
_____________________________________________
למשפחה ברוכת ילדים
 גז קטן לבנין מגורים 100
" מסורי"  -משרד עורכי בתרומה 26-27( 054-7938941ח) ש"ח 053-3155415
(26-27ח)
_____________________________________________ _____________________________________________
דין מוביל לגירושין  -דיני  דרושה יחידה פנימית   2.5מכונת תספורת פנסוניק
משפחה  -פלילי  -ודיני כוח של מזגן אלקטרה
 er1611הדגם של הספרים ב-
עבודה 054-7938941 03-5-70-70-70 -
_____________________________________________  130ש"ח 052-7667577
(26-27ח)
(26-27ח) _____________________________________________
ר"ג.
_____________________________________________
(24-49ש)  דרוש מזגן חלון  3/4כוח  למכירה מערכת מקצועית
גוניור אלקטרה מזגן קטן
רמקולים  +מגבר  200ש"ח
052-3595314
_____________________________________________ ב"ב 052-9544107
(26-27ח)
(26-27ח) _____________________________________________
ציוד הגברה
 למכירה מקרר מצב מצויין
 דרוש כיסוי פלסטיק
 350ש"ח בלבד 053-3076507
 למכירה ציוד הגברה  35*37ס"מ של מזגן חלון
_____________________________________________ בני ברק
חדש ,הקפי 2 ,רמקולים אלקטרה 052-3595314
(26-27ח)
(26-27ח) _____________________________________________
 למכירה פקס מצויין 120
מוגברים ,TRX ,חדשים  דרוש קורקינט חשמלי
ש"ח  +מדפסת  90ש"ח +
 +כיסויים  +מיקסר  16מקולקל דגם ex-power
מסך מחשב  80ש"ח
 2020לצורך חלקי חילוף
ערוצים 2 ,סטנדים
_____________________________________________ 053-3076507
+7,000ש"ח 052-7396092
(26-27ח)
(26-27ח) _____________________________________________
ארגז כבלים,
 מנגל חשמלי אמגזית
(25-28ש)  מעוניין בספרים מתוק
052-2437292
_____________________________________________
האור ומדרשים ובספרים עם מצב מעולה בסך  280ש"ח
חידושי תורה  054-7432035שולי 052-4213421
(26-27ח)
(26-27ח) _____________________________________________
_____________________________________________
 מקרן עצמאי משוכלל
צילום ארועים  מעוניין במגילת אסתר
מציג ישירות מדיסק אונקי 399
פסולה בתרומה
ש"ח 058-3263264
(26-27ח)
 צלם לאברכים ובני תורה054-7432035 ,
(26-27ח) _____________________________________________
_____________________________________________
החל מ 550 -ש"ח ,לארוע
אופציההכי  דרושה מגילת אסתר עד  שואב אבק רובוטי סמסונג
זול! אדיב וסבלני!!
מעולה וחכם במצב מצוין 499
(26-37ש)  500שקל או ישנה במחיר
052-3040041
לוידאו ומגנטים
058-3263264
ש"ח
_____________________________________________
(26-27ח)
(26-27ח) _____________________________________________
סביר 050-6651365
_____________________________________________
 מכונת תפירה חשמלית
לפרסום  דרוש מזגן
 052-3595314חלון בתרומה דגם מרדיקס במצב מצויין 500
(26-27ח)
_____________________________________________
054-7432035
ש"ח
(26-27ח)
_____________________________________________
בלוח
  03-6162228מחפש אופניים
למבוגרים  מקפיא גדול ללא קרח
תקולים
או
תקינים
26
מגודל
מצב מצויין ב 500 -ש"ח עקב
050-5343924
_____________________________________________
(26-27ח) מעבר דירה 054-8416705
נייח
או
נייד
מאוורר
 דרוש
054-8416704
(26-27ח)
_____________________________________________
תקין ב"ב 054-9985503
_____________________________________________
(26-27ח)  מזגן חלון אלקטרה 3/4
 דרושה קלנועית לבודד או כוח גוניור  450שקל
052-7396092
זוג תקינה או תקולה ב"ב
(26-27ח)
_____________________________________________
050-5343924
(26-27ח)  אוזניות  jblאלחוטיות
_____________________________________________
המקוריות שנה אחריות +
 דרושים אופני ילדים
קופסאת טעינה עם צג
תקינים או תקולים
(26-27ח) עמידות למים ועוד ב199 -
054-5343924
_____________________________________________
 דרושה מכונת חישוב עם ש"ח 052-7154435
שידוכים
(26-27ח)
_____________________________________________
 טוסטר של חברת קנווד
סרט נייר במצב תקין
 שידוכים לבני ובנות
(26-27ח) במצב מעולה ב 250 -ש"ח
050-5343924
_____________________________________________
ישראל מכל העדות
052-3763582
(26-27ח)
דרושים אופניים חשמליות _____________________________________________
והחוגים הדורשים טלפון 
או רגילים תקינים או תקולים  אוזניות  jbl t280bבלוטוס
כשר וכיסוי ראש
(26-27ח) סטריאו חדשות באריזה 140
במטפחת כהלכה בלבד ב"ב 052-9544107
_____________________________________________
054-7289931
ש"ח
(26-27ח)
_____________________________________________
 077-3305364שדכנים  מחפש גלגלים לאופני
 כרטיס גמבוי חדש 2
ילדים קידמי ואחורי ב"ב
הרוצים להצטרף יש
(26-27ח) מסכים  482משחקים אוסף
050-5343924
לפנות להנ"ל
(17-28ש)
_____________________________________________
_____________________________________________
מריו וסוניק ועוד  149ש"ח
תפירה
מכונת
דרושה

052-7154435
 שידוכי המרכז,
(26-27ח)
_____________________________________________
לחרדים ודתיים בלבד ,וכל מקולקלת לצורך חלקי
054-7938941חילוף  מטען לגמבוי  2מסכים ב-
בתרומה
_____________________________________________
הגילאים ,לחסידיות
(25-26ח)  50ש"ח 052-7154435
(26-27ח)
_____________________________________________
וליטאיות ,מחלקה לכל
 למכירה כיריים  5להבות
העדות ,שדכן מקצועי!
במצב מצוין ב 350 -ש"ח
המון הצעות! גם פרק ב'
052-7619852
(26-27ח)
_____________________________________________
וחצי חצי 054-8422105
(12-11/23ש)
_____________________________________________
 למכירה מיקרופונים שור
החל מ 400 -ש"ח
052-2437292
(26-27ח)
_____________________________________________
 מקרן חדש חברת סלאנג'
עם רמקול מובנה  +שלט +
מוצרי חשמל כל החיבורים  40אינץ צפייה ב-
 250ש"ח בלבד 0527154435
(26-27ח)
_____________________________________________
 בבני ברק מקרר שארפ  מסך מחשב תפריט
 נמצאו תמונות פספורט ב'ז  550ליטר  500ש"ח עברית אחריות לשנה 250
ש"ח 052-7154435
ברחוב רש"י ב"ב
(26-27ח)
מצב מעולה
_____________________________________________
050-4166201
_____________________________________________  מקרן איכותי מצב שמור
(26-27ח) 053-3120620
_____________________________________________
()22-25
מתחבר לכל דבר  +שלט 40
 אבדו משקפיים בצבע זהב
בקופסא כחולה ב 11/6 -בקו  מכשיר בייבי ליס-
אינץ  350ש"ח 052-7154435
(26-27ח)
_____________________________________________
 497/597מב"ב לבית שמש מסלסל שיער ומוברש,
 למכירה מחשב נייד 15
(26-27ח) מקצועי מאד ,חדש
או ברח' עזרא 058-7127705
אינץ  400ש"ח 052-3018899
_____________________________________________
(26-27ח)
_____________________________________________
 ביום ב' ט"ו איר אבד צמיד באריזה ,של חברת
 גמבוי  2מסכים חדש 130
זהב עם תליונים בב"ב החשוב  ,remingtonב 270 -ש"ח משחקים  ds nintendoב-
(25-26ח) 054-6337121
מאד לבעליו 052-7137706
_____________________________________________  350ש"ח 052-7154435
(26-27ח)
_____________________________________________
(_____________________________________________ )4-7

יד שניה
קונים

 למכירה גיטרה
חשמלית פנדר  +מולטי
אפקט ווקס  2,400ש"ח
052-2437292
(26-29ש)
_____________________________________________

 מחשב כונן במצב מצויין
 450ש"ח בב"ב 052-7646516
 מחשב נייד  dellמסך
מגע  i5ב 500 -ש"ח בב"ב
052-7646516
(26-27ח)
_____________________________________________
 מכונת גילוח בהכשר הרב
דביר חדשה באריזה  320ש"ח
054-8402326
(26-27ח)
_____________________________________________
 מחשב נייח עם ssd 128
פנטיום רק ב 350 -ש"ח 050-
4175494
(26-27ח)
_____________________________________________
 מדפסת משולבת 3830
 hpבעברית עם דיו  xlחדש
רק  320ש"ח 050-4175494
(26-27ח)
_____________________________________________
 3 שעוני חשמל דיגיטלי
באריזה נמצא בלוח חברת ווגה
 300ש"ח 052-2786557
(26-27ח)
_____________________________________________
 מזגן חלון אלקטרה עובד
שקט ומצויין  500ש"ח ב"ב
053-3121020
(26-27ח)
_____________________________________________
 igo g.p.s מסך מגע ללא
אינטרנט  250ש"ח
053-3121020
(26-27ח)
_____________________________________________
 מערכת קולנועית כחדשה
 6 +רמקולים ומגבר 350
053-3121020
(26-27ח)
_____________________________________________
 מצלמת דרך לרכב 3
עדשות תוצרת פיור סינמה
 480ש"ח 052-2727474
(26-27ח)
_____________________________________________
 תנור חימום חשמלי קטן
גרץ תקין  50ש"ח
052-3463482
(26-27ח)
_____________________________________________
 סדין חשמלי זוגי חב'
זק"ש דגם  ef-183ב 50 -ש"ח
052-3463482
(26-27ח)
_____________________________________________
 מכונת תספורת  70ש"ח
055-3384257
(26-27ח)
_____________________________________________
 מכונת תספורת איכותית
מאד כחדשה  200ש"ח
055-3384257
(26-27ח)
_____________________________________________
 מצלמת סאמוויקס מגע
ענק  +נרתיק חדשה בקופסא
 400ש"ח 054-8523181
(26-27ח)
_____________________________________________
 מטחנת בשר מולינקס
 100שקל 050-4131038
(26-27ח)
_____________________________________________
 סיר לחץ  7.5ליטר נעמן
חדש  100ש"ח 050-4131038
(26-27ח)
_____________________________________________
(26-27ח)
_____________________________________________

 למכירה מנורה יפה   200למכירה לול עץ כולל
(26-27ח) מזרון אורטופדי  140ש"ח +
ש"ח 054-8303051
_____________________________________________ עגלת טיולון  120ש"ח בלבד
100
לתליה
 מאוורר ניתן
053-3076507
(25-26ח)
(26-27ח) _____________________________________________
ש"ח 054-8303051
_____________________________________________
 ספריה לילדים  +שידה  עגלה סילבר קרוס כחדשה
 200ש"ח 26-27( 054-8303051ח) בשימוש שנה  +תיק לעגלה
_____________________________________________  500ש"ח 054-8414147
(25-26ח)
_____________________________________________
 כיסא מנהלים בצבע
  054-7216671סלקל לרכב במצב מצוין
שחור  300ש"ח
054-8414147
בב"ב
ש"ח
50
(25-26ח)
בני ברק
(26-27ח) _____________________________________________
_____________________________________________
 טרמפולינה צ'יקו כחדשה
 שולחן כתיבה מידות
ב 40 -ש"ח 03-6169291
(25-26ח)
 250 120*60*75ש"ח
_____________________________________________
 054-7216671בני ברק
(26-27ח)
_____________________________________________
 סוכה תוצרת גדנסקי
תקשורת
 350 2.1*3.1ש"ח
 054-7216671בני ברק
_____________________________________________
(26-27ח)  טלפון סנדוויץ שולחני
 שולחן פינת אוכל מעץ
לחצני פשוט משומש במצב
עגול נפתח ל 12 -מקומות
050-4087927
ש"ח
25
מעולה
(25-26ח)
_____________________________________________
במצב מצויין  300ש"ח פ"ת
(26-27ח)  וייז הדרן חדש  24חודשים
052-7662828
_____________________________________________  250ש"ח  15ש"ח לחודש
מזרון
+
לנוער
וחצי

מיטהל 2 -ילדים מצב מצויין 052-7166124
(26-27ח)
_____________________________________________
מתאים
(26-27ח)  טלפון נוקיה  215כולל
052-7662828
פ"ת
ש"ח
300
_____________________________________________ מגן אחורי כולל מטען סמסונג
 כסאות מפלסטיק ללא
ב 170 -ש"ח 054-8418951
(26-27ח)
_____________________________________________
משענת כ"א  20ש"ח
053-3155415
(26-27ח)
_____________________________________________
מצב
נוער
מיטת
 למכירה
כללי
מעולה  350ש"ח גמיש בני
ברק 053-3076507
_____________________________________________
(26-27ח)  למכירה נברשת
עם
יהודית
 למכירה מיטה
מתוקה לסלון 100 ,ש"ח,
מזרונים  400ש"ח בלבד
054-6337121
נורות
כולל
()26-27
(26-27ח) _____________________________________________
053-3076507
_____________________________________________
 ספרי לימוד -ביה"ס
 מראה אורך 70/75
מקושטת במצב מעולה בסך יסודי רמת אהרן וסמינר
 120ש"ח 052-4213421
(26-27ח) בית יעקב ,בחצי מחיר
_____________________________________________
054-8527470
 ספה עור פינתי מצב
()4-7
_____________________________________________
מעולה 054-8449423 1,800
_____________________________________________
(  )26-26מציאה!!! פאה
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 כובע בורסלינו חדש!
מידה  54שוליים  500 8ש"ח
0504143442
(26-27ח)
_____________________________________________
 מכונת תפירה דגם ברנט
 500ש"ח 054-7938941
(26-27ח)
_____________________________________________
 זוג תוכים כלוב ומזון
פרסונטות פישר פסטל 450
ש"ח 03-5781078
(26-27ח)
_____________________________________________
 כובע רוצ' חתנים מידה 52
חדש ללא שימוש  500ש"ח
054-7289931
(26-27ח)
_____________________________________________
 למכירה פראק חדיש ב-
 200ש"ח 052-7619852
(26-27ח)
_____________________________________________
 כיריים גז  3להבות כחדש
 150ש"ח בפ"ת
052-2786557
(26-27ח)
_____________________________________________
 2 חבילות טבק לגלגול
דלישג אדום ישראלי  140שקל
054-8486813
(26-27ח)
_____________________________________________
 מולטי אפקט לגיטרה
חברת דיגיטא'צ אמריקאי ב-
 190ש"ח יהודה
052-7667577
(26-27ח)
_____________________________________________
 משדר לגיטרה חדש
באריזה עובד על בטריות ב59 -
שקל יהודה 052-7667577
(26-27ח)
_____________________________________________
 מולטי אפקט לגיטרה
חברת דיגיטא'צ אמריקאי ב-
 490ש"ח יהודה
052-7667577
(26-27ח)
_____________________________________________
 מזרון לעגלה חדש מתאים
לכל סוגי העגלות  80ש"ח
052-7646516
(26-27ח)
_____________________________________________
 מעמד קומות לאחסון
נעליים קומפקטי  10ש"ח
052-7646516
(26-27ח)
_____________________________________________
 תיק תכשיטים לנסיעות
מהמם נח ורוד אפור  50ש"ח
052-7646516
(26-27ח)
_____________________________________________

 למנצח בצורת מנורה על
קלף קטן חדש מהסופר נאה
במיוחד  150ש"ח
054-8430025
(26-27ח)
_____________________________________________
 למסירה חולצות בית
יעקב שיכון ג' מידה  12מצב
מעולה 050-3143334
(26-27ח)
_____________________________________________
 שמלת ערב מפוארת
בצבע זהב יפה ואיכותית מידה
 44חדשה כולל שרשרת וצמיד
יפים  400ש"ח 054-5482231
(26-27ח)
_____________________________________________
 סט תכשיטים לכלה
שרשרת עגילים וצמיד בצבע
כסף יפים ואיכותיים  300ש"ח
054-5482231
(26-27ח)
_____________________________________________
 חליפת גבר מידה 50
נלבשה פעם אחת גוון אפור
כהה מחוספס  200ש"ח
054-8430025
(26-27ח)
_____________________________________________
 פיתיון ג'ל קוטל נמלים
במחיר מציאה  30ש"ח
 054-4699761פ"ת
(26-27ח)
_____________________________________________
 פראק חדש מידה 48
סלים חברת ואצ›י  500ש"ח
052-7654457
(26-27ח)
_____________________________________________
 פח כתר שחור כסף גובה
 77קוטר  100 40ש"ח בב"ב
052-7121379
(26-27ח)
_____________________________________________
 קופסא לשעון מתאים
לחתנים  150ש"ח
055-3384257
(26-27ח)
_____________________________________________
 סט ספרים רפואות תימן
ג' חלקים  150ש"ח בירושלים
054-8562463 050-4147729
(26-27ח)
_____________________________________________
 מחזורים ל 3 -רגלים ספרד
 50ש"ח כ"א 050-4131038
(26-27ח)
_____________________________________________
 שמלה להשכרה/מכירה
מידה  46ציפי שכטר 400
שקל 050-4131038
(26-27ח)
_____________________________________________

הלוח של הציבור החרדי/דתי  200,000עותקים בכל רחבי הארץ .טלפון03-6162228 :

 שעון   maichael korsעלוני פרשת שבוע מצב  מחפש להצטרף לנסיעה  -דרוש/ה קופאי/ת מנוסה
רוח שבתון חב"ד ועוד 150
מהמם אפשרות לתמונה
בני ברק/בית שמש
למאפיה בב"ב 054-2802057
ש"ח 052-3463482
במייל  100ש"ח 052-
_____________________________________________ 058-3267966
()26-27
(26-27ח) _____________________________________________
 ליוסי מעליות ,רקע
7646516
(26-27ח)  30 דיסקים מוסיקה
_____________________________________________
מכני/חשמלי ,רשיון
 נעלי עקב כסופות יפיפיות חסידית פריד ורדיגר ועוד 150
נהיגה ,הכשרה במקום,
ש"ח 052-3463482
(26-27ח)
מטוליס בשימוש פעם אחת ב_____________________________________________ -
במרכז 03-6160186
 150ש"ח 050-4169749
(24-27ש)
(26-27ח)  מציאה! סוד ההבעה
_____________________________________________
_____________________________________________
כחדש  30ש"ח לא מובן מאליו
 שלט גיימינג איכותי
■ לפיצוחיה בב"ב דרוש
למחשב ולטלפון ולסוני  150 3כחדש א'  +ב'  70ש"ח
עובד בוגר ורציני לשעות
_____________________________________________ 03-6163478
ש"ח 053-3147379
(26-27ח)
(26-27ח) _____________________________________________
אחה"צ ערב
memory
 כרטיס זיכרון
054-4596777
(24-28ש)
_____________________________________________
 stick microב 15 -ש"ח
 למאפיה/קונדטוריה/
053-3147379
(26-27ח)
_____________________________________________
לפי חוק הזדמנות שווה פיצריה בבני ברק דרושים
 טלפון נוקיה  6131במצב
בתעסוקה ,כל מודעה עובדים ,עובדי חנות,
מצויין  120ש"ח
אופים ,טבח חלבי ,מנהלי
053-3147379
בעיתון זה שיש בה
(26-27ח)
_____________________________________________
משרה מוצעת או תוארה תפעול ,מנהלי משמרת,
 למכירה  2בלוני גז קטנים
להכשרה מקצועית או תנאים טובים למתאימים,
ריקים ב 250 -ש"ח
 מעוניין לעבוד כשכיר
הודעה בדבר שלוחה -שכר מתגמל לפרטים
 050-4175491ב"ב
(26-27ח) בתחום הפיזיותרפיה לחיזוק
_____________________________________________
מתיחסת לשני המינים 054-6855447
(24-27ש)
הגוף/אפשרי לפי שעה
_____________________________________________
 חגז חדש באריזה 280
ש"ח 050-4166201
(26-27ח) הודעה זו מהווה חלק  דרושה מנה"ח במשרד
_____________________________________________ 052-7396092
(26-27ח) _____________________________________________
מלשון כל המודעות הנ“ל בפ"ת ,כ 60 -שעות בחודש,
חדש
לאישה
 בושם chloe
שעתיים
לעבוד
מעוניין

המתפרסמות בעיתון זה 50 .ש"ח ברוטו לשעה ,נסיון
ש"ח
160
באריזה  75מ"ל
וקיפול
בגיהוץ
בבוקר/בערב
חובה! לרציניים בלבד
052-7646516
כלליות
עבודות
וכו'
בגדים
(26-27ח)
_____________________________________________
054-2261933
(24-27ש)
_____________________________________________
054-7938941
טוב
במצב
לילדים
 אופניים
(26-27ח)  דרושה מטפלת
_____________________________________________
 דרושים אנשי מכירות
 150ש"ח 052-7126106
(26-27ח)
,2-3
לגילאי
איכותית
בתיקון
לעבוד
מעוניין
_____________________________________________

בפ"ת לחנות רהיטים ,שכר
 צידנית ענקית  200ש"ח וניקיון הבית/אפשרי חד פעמי חמה ומנוסה ,למעון
הולם! 054-2261933
(24-27ש)
_____________________________________________
052-7126106
_____________________________________________ גמיש בשעות 052-3595314
ש"ח
(26-27ח) בצפון ת"א45 ,
(26-27ח) _____________________________________________
 דרושה מחנכת לכיתה א',
משרה
מיידי,
לשעה,
חלקית/מלאה ,משרות מ"מ ,מיידי ,אפשרות לקביעות
קו"ח למייל:
נוספות לשנה"ל חגית
mail:6307420@gmail.com
()26-27
_____________________________________________
054-7708715
_____________________________________________
(26-29ש)  למשרד בוטיק במרכז
 למשרד חרדי של יעוץ פ"ת דרושה מנהלת חשבונות
משכנתאות בפ"ת דרושה עם ניסיון (מחליפה לחופשת
מנהלת אדמניסטרטיבית ,לידה ,אופציה לקבוע) משרד
שעות עבודה בין השעות ליבי כהן  -משרד הנהלת
חשבונות 050-2567111
 08:00-15:00קו"ח נא C2567111@gmail.com
()26-26
_____________________________________________
(24-27ש)
_____________________________________________

דרושים

ביקוש
עבודה

˜לינ‡י˙ ˙˜˘ור˙

37

הודעה

לשלוח למייל
(  )26-27דרושה מטפלת/גננת
ushi1712@gmail.com
_____________________________________________
למשפחתון בת"א ,משרה
 לישיבת "אורחות
מלאה ,תנאים טובים,
תורה" בב"ב ולישיבת
צוות חרדי 053-3148021
(26-29ש)
_____________________________________________
"תורה בתפארתה"
 תופרת זמנית בימי
באלעד דרוש עובד
החופש ,במפעל לכיפות ,בין
לארוחת ערב קו"ח למייל -השעות  ,9:00-14:00להתקשר
yaakov@maaznit.co.il
_____________________________________________ בין 03-5781152 9:00-13:00
(26-29ש)
(24-27ש) _____________________________________________

רכזים

מ˘ר ‰מספר 90

קו עיתונות דתית / 8327122 /

לסופר בהדר גנים
פתח תקווה:

דרוש/ה

מ˘ר ‰מספר 94

מנהל/ת סניף

92

משרה מלאה
ניסיון ניהולי מתחום המזון
חובה!

44

cv.labor1@gmail.com

‡ו לטלפון 03-3734983 :ול‡˘‰יר ‰ו„ע‰

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים
בתיבות הדואר
והדבקת מודעות בב"ב
רצוי עם רכב,
העבודה בשעות גמישות,
שכר הולם

050-6499974
משרה 101

דרוש/ה מנהל/ת סטודיו
בעל/ת יכולות ניהול מוכחות,
קריאטיביות ואהבה לעיצוב ותקשורת

דרישות התפקיד:
 שליטה בתוכנות:

מזל

hr2@netivc.co.il

/ 8327327
דתית /
קו
דרושים/ות
ומוכרת
עיתונות גדולה
לרשת מקומונים

סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה
שעות עבודה9:30-2:30 :
קו"ח למייל:

לרשת סופרמרקטים מובילה !

דרוש/ה

מנהל/ת סניף !!

לסניף ברחובות

ניהול עובדים ותפעול שוטף של הסניף
ניסיון בניהול רשת מזון-חובה**

שכר בסיס+בונוסים!
אופציות קידום ברשת!
עובדי/ות החברה מהיום הראשון

luach@kav-itonut.co.il

לשליחת קו"חhrnetiv@netivc.co.il :

משרה 102

משרה 103

דרוש/ה מעצב/ת

דרוש/ה גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

דרישות התפקיד:
 שליטה בתוכנות:

דרישות התפקיד:
 שליטה בתוכנות:

InDesign, illustrator, Photoshop

InDesign, illustrator, Photoshop

InDesign, illustrator, Photoshop

 נסיון של שנתיים לפחות בניהול סטודיו
 יתרון :רקע בעיתונים ועיצוב
מודעות מסחריות
 עבודה במשרה מלאה זמינות מיידית

 הכרה בעולם הדפוס
 יתרון :רקע בעיתונים ועיצוב
מודעות מסחריות
 עבודה במשרה מלאה  זמינות מיידית

 הכרה בעולם הדפוס
 יתרון :רקע בעיתונים ועיצוב
מודעות מסחריות
 עבודה במשרה מלאה  זמינות מיידית

קו”ח ותיק עבודות למייל:
shlomi@kav-itonut.co.il

קו”ח ותיק עבודות למייל:
shlomi@kav-itonut.co.il

קו”ח ותיק עבודות למייל:
shlomi@kav-itonut.co.il

 דרוש מחלק מוצרי
מזון באזור ב"ב ,בשעות
הלילה ,בעל רכב חובה
לפרטים 054-5551436/9
(25-28ש)
_____________________________________________
 לאיחוד הצלה בב"ב
ובירושלים דרושות
עובדות לטלמרקטינג35 ,
ש"ח  +בונוסים
למתאימות 03-6001411
()25-28
_____________________________________________
 דרושה סייעת
מקצועית לרופא שיניים,
ל 3 -משמרות בשבוע
055-6684461
(25-26ש)
_____________________________________________
 בב"ב ,מנה"ח ,נסיון בשכר,
משרה חלקית ,נסיון חובה
קו"ח למייל-
shpilberg2@014.net.il
(25-26ש)
_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בב"ב
דרושה פקידה עם נסיון
בביטוח ,לחצי משרה
054-6340784
(25-26ש)
_____________________________________________
 לסוכנות ביטוח בפ"ת
דרוש/ה נציג/ת
טלמיטינג 4 ,משמרות
בשבוע ,תנאים טובים
למתאימים
052-4751951
(25-26ש)
_____________________________________________
 בב"ב לימוד כתיבת
סת"ם ללא תשלום כספי
052-7623142
(24-35ש)
_____________________________________________
 למפעל פלסטיק בב"ב
דרושות עובדות ייצור זריזות,
תנאים טובים 052-4734815
052-7042042
(24-27ל)
_____________________________________________

 מחפשים עבודה? יותר
מ 6,000 -משרות פנויות
בכל התחומים .גלאט
ג'ובס .לוח הדרושים
הדתי-חרדי מס'  .1לצפיה
במשרות ולהרשמה:
www.glatjobs.co.il
073-7055666
(22-23/23ש)
_____________________________________________
 דרוש נהג חלוקה
לשכונה ברמת אביב,
שעות  ,00:45-5:00רכב
פרטי חובה ,שכר טוב
למתאימים
052-6473633
(26-29ש)
_____________________________________________

וברכה

חירום

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101
■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102
■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103
■ יד שרה  -שיקום החולה
,03-6817222 ,02-6444444
04-8381704
■ האגודה למלחמה בסרטן-
טלמידע1-800-599995 :
טלתמיכה1-800-200444 :
■ 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
 02-6521218ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון -מוקד רופא
חירום שבת
בני ברק03-5742742 :
ירושלים02-5002111 :
■"ידידי נפש" עזר מציון
 קו ארצי לתמיכה נפשית1-800-30-30-12
■ "לב שומע"  -יעוץ חינוכי
מקצועי ודיסקרטי
ימים א'-ה' 21:00-23:00
03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-
 24שעות ביממה ,סודיות
מובטחת 02 -6730002
■ 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 02-6321600 10:00-18:00
■"שמע בני" המרכז
להכוונה וחינו ימים א‘
ג‘ ה‘  20:30-22:30בערב
02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת
מומחים לבריאות הנפש
טל02-5808008 :
ביפר03-6105404 :

 למעון פרטי בגבעת
שמואל דרושה מטפלת עם
נסיון ,משרה מלאה/חלקית,
אפשרות גם לצהרון
050-7250631
(20-31ש)
_____________________________________________
 דרושה עוזרת לפעם
שמואל-ב"ב ■ ,אוטובוסים -
בשבוע
בגבעת 054-6540088מודיעין אגד03-6948888 :
תנאים טובים
_____________________________________________
(23-26ש) מודיעין דן6394444-03 :

תחבורה

 לחנוך כץ סוכנות
לביטוח (פ"ת) חתמת
אלמנטרי ,נסיון חובה,
קו"ח לפקס-
03-578-0503
(23-26ש)
_____________________________________________
 דרושות מטפלות
למעון יום/לצהרון,
למשרה מלאה/חלקית,
במרכז בני ברק ,תנאים
מצויינים למתאימה
054-4842065
()23-34
_____________________________________________

קוים 2060 :
■ רכבת ישראל -
,04-8564444 ,03-6117000
סלולרי  5770
■ זמני נחיתת מטוסים:
עברית03-9723333 :
אנגלית03-9723344 :

 לארגון חסד דרושות
טלפניות מהבית ,שכר לפי
שעה/אחוזים קו"ח למייל:
(25-28ל) 050-2022488
mailamuta1@gmail.com
_____________________________________________

לאלוטף הרצליה דרושות.ים
קלינאיות תקשורת  פיזיותרפיטיות
גננות  מטפלות חינוכיות (סייעות)
אופק תעסוקתי  כלים מקצועיים
הדרכות פרטניות ממומחים בתחום האוטיזם
לפרטים נוספים ושליחת קורוח חיים:

jobstaf@alut.org.il

ענבל 054-4200843

המשרות מיועדות לגברים ונשים

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון
מאזור המרכז ,רשיון עד  15טון,
נכונות לעבודה
גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

050-6499974

שני-רביעי
20-22.6.22
כ''א-כ''ג בסיון

קיץ של מבצעים
בנתיב החסד

שוק פירות וירקות
בימי שלישי-רביעי

דרושים/ות
קופאים/ות

-שמיטה לחומרא-

050-7103245

אצלנו מכבדים כרטיסי :חסדי יעקב | טובה וברכה | כארד שופ | להחזיקם ולהחיותם |קופה של צדקה רמב"ש א' | שערי חסד רחביה | חינא וחיסדא | אהבת חסד | פתחון לב | אשל
ירושלים מ .הפנים | ממלכת הצדקה | שי למורה | לחיות בכבוד | קופת הקהל חיפה | מתן בסתר ק .ספר | צוהר הלב | משמחי לב | ברכת הארץ | מוסדות קבר התנא | מתנס

קמח לבן/חיטה
מלא  100%/80%מנופה

משקאות חלב
 1ליטר
טרה

 1ק''ג
'מעולה'

 2ב-
גביעי גלידה
 12יח'
'מעולה'

 2ב-
90
משקה אנרגיה בלו
כולל בטעמים
 250מ''ל

כוסות שתיה קרה
 70יח'

נסטלה

 25יח'
'מעולה'

דג מושט

2

50

חמישי-שישי

 23-24.6.22כ''ד-כ''ה בסיון

מטרנה מהדרין
לא כולל שלבים
 700גר'

 3ב-

120

תבניות אלומניום
'מעולה'

 3ב-

20
גלידת לה קרמריה
 1.4ליטר

1590
קפה רד מאג

 500גר'
'מעולה'

11

 700מ''ל
הוואי

10
קורנפלקס

90

שמפו/מרכך

20
מארז חטיפי אסם

 720גר'
'מעולה'

20

 3ב-

במבה  60* 4גר' 15 * 10 /גר'/
במבה מתוקה  15 * 10גר'/
דובונים  20* 5גר'/
במבה נוגט  30* 5גר'
אפרופו  50* 3גר' 25* 5 /גר'

פתיבר אצבעות

 3ב-

10

10

ק''ג ב-

 1.5ליטר

 4ב-
90

11

עוגיות הזהב
 600גר'

משקה קל ג'אמפ

עלית

 3ב-
90
עוגיות בדלי

אדום גרופ/בלדי

 50גר'

20

לפתניות/אובלי לבן

90
29
לק''ג

13

 3ב-

10

11

שני-שישי
20-24.6.22
כ"א-כ''ה בסיון

שלגון קוקילידה/
קראנץ'/אקסטרים

תפוצ'יפס
צ'יטוס פופקורן  60גר'

 2ב-

 4ב-
90

מחפוד

7

10

18

 400גר'
שיבולים

90

מוצרי קיץ,
גלגלי ים ,רובי מים,
מצופים ועוד ...

שוקיים/חזה עוף

 3ב-
90

10
ברקוד11249700 :

 400גר'
מחפוד

'מעולה'

 2ב-
90

18

נקניקיות עוף/
פיקנטי/קוקטייל

סוכר חום דמררה
אורגני  1ק''ג

אטריות סבתא

ניתן להשיג

 200גר'

8

90

17

90

ט.ל.ח * .התמונות להמחשה בלבד * מוגבל ל 3-יחידות 6/ק"ג ללקוח * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון * חלב אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק.

נתיב החסד סניפים בני ברק :רח’ קוטלר  | 18רח’ ר’ עקיבא  34פינת ירמיהו | רח’ כהנמן  | 151רח’ גניחובסקי  23קריית הרצוג | רח’ נויפלד | 15
רח’ יגאל אלון  12קריית הרצוג | רח’ רשב’’ם  | 15רח’ הרב קוק  | 11רח’ הרב מלצר  | 24רח’ פרדו  | 2רח’ חבקוק  | 25רח' תורת חיים  1רח' קלישר | 17
אלעד :רח’ הריף  | 1אשדוד :רח' הורקנוס  | 8רח' הורקנוס  | 22רח' הלל  | 8רח’ רשבי  | 15עפולה :רח' אבן גבירול  49גבעת המורה | עמנואל :רח' חתם סופר | 1
חיפה :רח' מיכאל  | 9רח' מיכאל  | 16רח' טרומפלדור  | 54בית שמש :רח' מרים הנביאה  | 16רח' נחל שורק  | 11חדרה :רח' הגיבורים  | 52נתניה :רח' שוהם | 29
רח' לילינבלום  | 15רח' האר"י  | 20בת ים :רח' ניסנבאום  | 25לוד :רח' שבטי ישראל  18אחיסמך | קרית מלאכי :רח' בן גוריון | 88

