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מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת  השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

פרשת קרח

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:08
19:28
19:10

20:31
20:33
20:33

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

אבי גרינצייג

הניסוי 
נכשל

)הטור המלא בעמ' 18-19(

איתי גדסי

המשבר 
לא תם
)הטור המלא בעמ' 9(

משרה 101

משרה 103

משרה 102

דרוש/ה מנהל/ת סטודיו 

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

בעל/ת יכולות ניהול מוכחות קריאטיביות ואהבה לעיצוב

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

דרושים/ות

תמיד רצית להיות חלק מתחום התקשורת?

InDesign, illustrator, Photoshop ,שליטה בתוכנות
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

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

דרוש/ה מעצב/ת
חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

נסיון של שנתיים לפחות בניהול סטודיו

מעוניינים להשתלב בעבודה בתחום העיתונות?

דרישות התפקידים:

ינון פלח

אינו יכול 
עוד

)הטור המלא בעמ' 16-17(

ישראל כהן

הזדמנות 
אחרונה
)הטור המלא בעמ' 8(

הרישום  עונת  תחילת  עם  מיוחד:  פרויקט 
לשטח  יצאנו  הספרדי,  הישיבות  בעולם 
והרשמים,  הישיבות  מנהלי  עם  ושוחחנו 
בכל  שיש  בייחודיות  מקרוב  לחזות  כדי 
הישיבות  עולם  את  וגילינו  וישיבה,  ישיבה 
באופן  שנה  מידי  שמתפתח  הספרדיות 

מעורר השראה 
 | עמ' 20-22

כותל המזרח
משרה 101

משרה 103

משרה 102

דרוש/ה מנהל/ת סטודיו 

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

בעל/ת יכולות ניהול מוכחות קריאטיביות ואהבה לעיצוב

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

דרושים/ות

תמיד רצית להיות חלק מתחום התקשורת?

InDesign, illustrator, Photoshop ,שליטה בתוכנות
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

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

דרוש/ה מעצב/ת
חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

נסיון של שנתיים לפחות בניהול סטודיו

מעוניינים להשתלב בעבודה בתחום העיתונות?

דרישות התפקידים:

טלטלה פוליטית: בשעות הערב של יום שני, הפתיעו נפתלי בנט ויאיר לפיד את המערכת הפוליטית

בנט ולפיד במסיבת העיתונאים ביום שני בערב

בחירות חמישיות
המשבר הפוליטי שפקד את ישראל 
מסרב להסתיים: שנה ושבוע לאחר 
הקמתה, ולאחר שורה של קשיים 

וחריקות, הבינו גם בנט ולפיד: הסיפור 
גמור ⋅ במסיבת עיתונאים משותפת 
עם ראש הממשלה הנכנס יאיר לפיד 

הודיע בנט: "החלטנו לפעול יחד, 
לפיזור הכנסת ולקביעת בחירות במועד 

מוסכם, תוך העברה מסודרת של 
השלטון" | עמ' 8
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קפה קר מפולי קפה ברזילאים עם חלב טרי

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: ינון פלח

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

גרפיקה:  
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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

התיעוד שהרשיע את נהג האוטובוס: 
נסע נגד כיוון הנסיעה וחצה באור אדום

עוברי אורח שתיעדו נהג אוטובוס חוצה באור אדום ברחוב חזון איש בב"ב, נוסע 
נגד כיוון הנסיעה וחוצה פס הפרדה רצוף, פירסמו את התיעוד שהגיע גם לידי 

המשטרה ⋅הנהג נלקח לחקירה, רשיונו נשלל ל-30 יום והוא זומן לביהמ"ש

מאת: מנדי קליין

תנועה,  עבירת  לבצע  שהעזו  נהגים  בעבר, 
שאין  לוודא  בכדי  הצדדים  לכל  מביטים  היו 
ניידת משטרה בסביבה. עם השנים, החלו ניידות 
ללכוד  מנת  על  הערים  ברחובות  לפטרל  סמויות 
שבו  בעידן  האחרונות,  בשנים  עברייניים.  נהגים 
הסרטה  יכולת  עם  סלולארי  טלפון  יש  אחד  לכל 
תנועה  עבירת  על  לדווח  יכול  אדם  כל  וצילום, 

שביצע נהג רכב מזדמן.
ברשתות  פורסם  האחרון  חמישי  ביום 
החברתיות, תיעוד של נהג אוטובוס עובר על כמה 
מחוקי התנועה תוך כדי נסיעה מסכנת חיים ברחוב 
חזון איש בבני ברק. בתיעוד נראה האוטובוס נוסע 
נגד כיוון הנסיעה, חוצה באור אדום, תוך חציית 
האחרים  הנהגים  סיכון  ותוך  רצוף  הפרדה  קו 

והולכי הרגל.
בזמן  נוסעים  היו  באוטובוס  ראיה,  עדי  ע"פ 
שהנהג עבר כמה עבירות תנועה ובמידה רבה הוא 

אף סיכן את יושבי האוטובוס.
ישראל  משטרת  של  לידיה  גם  הגיע  התיעוד 
עוכב  שאותר,  לאחר  הנהג.  באיתור  שהחלה 

הנהג לחקירה, רישיונו נשלל לשלושים יום והוא 
להשבית  שקלו  במשטרה  המשפט.  לבית  זומן 
שחברת  העובדה  בשל  אולם  האוטובוס,  את 
אחריות,  לקחה  הנהג  עובד  שבה  האוטובוסים 

הוחלט שלא להשבית את האוטובוס.
"לנסוע בצורה לא  אחראית בעיר כל כך צפופה 
סכנת  זו  איש,  חזון  ברחוב  ועוד  ברק  בני  כמו 
ל'קול  ראיה  עד  מספר  אדם",  בחיי  וזלזול  חיים 
העיר'. "טוב עשתה המשטרה שלקחה את הנושא 

ברצינות".

מאת: מנדי קליין 

התקבלה  ראשון  יום  של  הבוקר  בשעות 
קריאה במוקד ידידים אודות פעוט כבן שנתיים 
בבני  עזרא  אבן  ברחוב  ברכב,  נעול  שנמצא 

ברק.
ענה  ידידים,  מוקדן  ימיני,  דוד 
באזור.  הכוננים  את  והזעיק  לשיחה 
ברק,  בני  סניף  מתנדב   - חייט  אבי 
ובאמצעות  במהירות  לקריאה  נענה 
חילץ  שברשותו,  הייעודי  הציוד 
נזק  גרימת  ללא  את הפעוט בשלום, 

לרכב.
מביתי  "יצאתי  מספר:  אבי 
עובר  מצאתי  וכשהגעתי  שבסמוך 

והביט  עירנות  שהגביר  כך  שבזכות  אורח, 
באחד  שנשכח  פעוט  זיהה  חונים,  לרכבים 
את  ופתחתי  בזריזות  פעלתי  מהרכבים. 

נוספים.  כוננים  מצטרפים  כשאלי  הדלתות, 
לאחר שבדקנו את שלומו של הפעוט, התחלנו 
הזעקנו  ובמקביל  הוריו  את  לאתר  במאמצים 
את כוחות המשטרה. בזכות תג נכה שהוצמד 
בבניין  האבא  את  מצאנו  הרכב,  לשמשת 
סמוך. יחד איתו הבענו 
עובר  כלפי  הערכה 
האורח שהגביר עירנות 

ומנע אסון".
שבים  בידידים 
לאזרחים  וקוראים 
אל  להביט  עין,  לפקוח 
ולזהות  חונים  רכבים 
מקרי  מועד  מבעוד 
קשר  ליצור  יש  הצורך  במקרה  ילדים.  שכחת 
ללא   1230 במספר  ידידים,  מוקד  עם  מיידי 

כוכבית".

מאת: אריה שוורץ

החולים  בקרוביהם  שמטפלים  משפחה  בני 
מורכבים  אתגרים  בפני  ניצבים  זמן  לאורך 
לקושי  מעבר  עצמם.  החיים  על  שמשפיעים 
אליה,  והחשיפה  עצמה  המחלה  של  בקיומה 
בני המשפחה מתמודדים גם עם מגבלות שונות 
הביתי.  בטיפול  הכרוכים  נוספים  ואתגרים 
הן של   – כל החיים משתנים  במקרים מסוימים 

המטופל והן של המטפל.
בדיוק לשם כך יוזמת "מכבי שירותי בריאות" 
תושבות  לנשים  ייעודית  ומידע  תמיכה  קבוצת 
בני ברק, המתמודדות עם מחלה של בן משפחה. 

מטרת הקבוצה היא לסייע לאותן 
ומתן  תמיכה  באמצעות  נשים 
התקופה  את  לצלוח  כיצד  כלים 
המורכבת. הקבוצה תאפשר ביטוי 
והבנה מעמיקים של הקשיים, כדי 
להקל על ההתמודדות ולסייע ככל 

הניתן לאורך תקופת הטיפול. 
בסניף  יתקיימו  המפגשים 
ו',   64 כהנמן  שברחוב  מכבי 
שבעה  למשך  לשבוע  אחת 
10:30- השעות  בין  שבועות, 

מנחות  המפגשים  את   .9:00
המנוסות,  הסוציאליות  העובדות 

אסטרייכר,  מור  וגב'  ניר  שיר  גב' 
במסגרת  רבות  משפחות  המלוות 
מכבי.  מטעם  כעו"סיות  תפקידן 
מיועדת  במפגשים  ההשתתפות 
לחברות מכבי, או לאלו שמטפלות 
ואינה  מכבי,  חבר  משפחה  בבן 

כרוכה בתשלום.
כדי  העת  כל  פועלים  במכבי 
ולספק  החיים  איכות  את  לשפר 
מעטפת בריאותית מלאה שמקיפה 
ויוזמת  החיים,  תחומי  כל  את 
ויוזמות  בריאות  לקידום  פעילויות 
קבוצת  החברים.  לטובת  ברוכות 

דומות  פעילויות  לשלל  מצטרפת  זו  תמיכה 
לשירותי  מעבר  השנה,  לאורך  מכבי  שמקיימת 
מענה  לאפשר  במטרה  השוטפים,  הבריאות 
מקיף בהתמודדויות שונות המתקשרות להיבטי 

הבריאות. 
ר' ברוך שטרן, מנהל מרחב בני ברק במכבי: 
לחברים  שמסייעת  מרגשת  ביוזמה  "מדובר 
מכבי  ומאתגר.  מורכב  מצב  עם  בהתמודדות 
לטובת  מיזמים  להוביל  זכות  לעצמה  רואה 
החברים ולהנגיש את שירותי הבריאות בהתאמה 
מרבית לאורח החיים. החיזוק והכלים שתקבלנה 
הנשים שתשתתפנה בקבוצת התמיכה, מחזק גם 

אותנו ונותן רוח גבית לעשייה השוטפת".

ולתת מענה לאתגרים הללו, פותחת  לנסות  כדי  בני המשפחה אתגרים מורכבים.  זמן מעמיד בפני  טיפול בחולה בבית לאורך 
"מכבי שירותי בריאות" קבוצת תמיכה ייעודית לנשים שתאפשר ביטוי והבנה מעמיקים של הקשיים במטרה לסייע בהתמודדות 

היומיומית עמם ⋅ מנהל מרחב בני ברק, ר' ברוך שטרן: "יוזמה מרגשת שמסייעת לחברים בהתמודדות עם מצב מורכב"

מכבי פותחת קבוצת תמיכה ומידע לבני 
משפחה המטפלים בחולים מורכבים

האוטובוס חוצה באור אדום )צילום: משטרת ישראל(

מתנדב ידידים לאחר חילוץ הפעוט 

קבוצת תמיכה ייעודית 

עובר אורח הבחין בפעוט 
שנשכח ברכב והזעיק את 

כונני ידידים
בבניין  האבא  את  מצאנו  הרכב,  לשמשת  שהוצמד  נכה  תג  "בזכות 
סמוך", מספר הכונן אבי חייט שנענה לקריאה במהירות ⋅ "שוב הוכח 

שמבט לרכבים חונים מציל חיים", אומרים ב'ידידים'

נס בבני ברק: 



תהיה שלך!

בנוסף תקבלו ללא הגרלה 2 מתנות ייחודיות שיפארו את שולחן השבת!

בס"ד

זריזין
מרוויחין!

9234www.yadlachim.co.il*חייגו עכשיו:
להשתתפות

עפ״י פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר • התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 • ההגרלה בפיקוח רו״ח • הפרסים ע”פ התקנון
הכנסות ההגרלה קודש למצוות פדיון שבויים • "אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים" )רמב״ם(

אפשר להצטרף להגרלה גם באתר יד לאחים: 

המצטרפים עד יום רביעי ר"ח תמוז )29/6/22(
נכנסים חינם להגרלת הביניים

על פרסים שווים

ספר תורה מבית מלכות וקסברגר

הזכייה כוללת
חבילת שמחה

מושלמת:
הההגרלה תתקיים בע״ה ביום ההילולא של האור החיים הקדוש, יום חמישי ט”ו בתמוז תשפ”ב )14/7/2022(

ספר תורה
ספרדי\אשכנזי 
לבחירת הזוכה

סעודת 
מצווה 

 מפוארת  

בגדי שבת וחג 
לכל המשפחה 
לכבוד האירוע

ביקורים עם כל המשפחה 
אצל גדולי ישראל שליט”א 

לכתיבת אות ולברכה

תהלוכה 
מפוארת 
ומיוחדת

ימים אחרונים להגרלה ההיסטורית

 שמרן רבי חיים קנייבסקי זצוק”ל
   התחיל את כתיבתו

      בשנה האחרונה לחייו.

על ספר התורה
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המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל משיק: 

לקראת יום ההילולא של 
התנא פועל הישועות

יונתן בן עוזיאל
תעלה קבוצת תלמידי חכמים
להעתיר בתפילה על ציונו 

הנודע בעמוקה

שמות לתפילה לזיווגים 
וכל הישועות ניתן למסור 
או באתר www.naomi.org.ilבמוקד חסדי נעמי בטלפון

1800-677-777

ישועות 
בעמוקה!

מתחם עבודה משותף הוקם בבני ברק

תאגיד ‘מי ברק‘ קיבל ‘תו פלטינה‘

המשרד  של  נרחב  ממהלך  כחלק  השבוע  הושק  ברק  בני  "קליקה"  מתחם 
לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל להקמת 45 מתחמי עבודה משותפים בנגב 

בגליל ובפריפריה החברתית בהיקף כולל של למעלה מ-90 מיליון ש"ח

בבדיקת עומק רב -תחומית של מרכיבי פעילות וניהול התאגיד: תאגיד ‘מי ברק‘ קיבל ‘תו 
פלטינה‘ של מכון התקנים בגין חמישה תקני ISO  בינלאומיים ⋅ מנכ"ל מכון התקנים נשא 
דברים בהם ציין את התרשמותו המיוחדת: "אתם ההוכחה שניתן לשלב מקצועיות והלכה 

יחדיו. יש הרבה מה ללמוד מכם, אתם זכאים לכל שבח"

מאת: מנדי קליין 

והגליל  הנגב  הפריפריה,  לפיתוח  המשרד 
"קליקה"  מתחם  את  השבוע  שני  ביום  השיק 
השני  הקליקה  מתחם  זהו  ברק.  בבני  החדש 
שפתח המשרד בעיר חרדית אחרי בית"ר עילית. 
רואה  והגליל  הנגב  הפריפריה  לפיתוח  המשרד 
החרדית  האוכלוסייה  בשילוב  רבה  חשיבות 
והיזמות ושם דגש על צמצום  בתחומי ההייטק 
החברה  לכלל  שוות  הזדמנות  ומתן  פערים 

הישראלית. 
הקליקה  במתחם  התקיימה  החגיגית  ההשקה 
מנכ"ל  במעמד  בעיר,   6 ברוט  הרב  ברחוב 
והגליל,  הנגב  הפריפריה,  לפיתוח  המשרד 
אילן שוחט, ראש עיריית בני ברק הרב אברהם 
במתחם  לעבוד  שיחלו  ויזמים  רובינשטיין 
של  שטח  על  המשתרע  המשותף  העבודה 
משרדים   8 עבודה,  עמדות   23 מכיל  מ"ר,   330
שירותי  לצד  ומטבחון,  ישיבות  חדר  סגורים, 
תוכן, חדרי ישיבות מצוידים במערכת תקשורת 
מתקדמת המאפשרת שיחות וידאו ויצירת קשר 
עם מתחמי עבודה משותפים נוספים, מנטורינג, 
הרצאות מקצועיות בנושא קידום עסקים, פיתוח 

כלכלי ועסקי, מיסוי לעסקים קטנים ועוד.
בפריפריה  והיזמות  התעסוקה  "חיזוק 
אמר  המשרד",  של  מרכזי  יעד  הוא  החברתית 
אילן שוחט, מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה, 

יחבר  המשותף  העבודה  "מתחם  והגליל.  הנגב 
בין יזמים וקהילות טכנולוגיות בסביבת עבודה 
של  פרויקטים  לקדם  נמשיך  ומלמדת.  פורה 

פיתוח כלכלי לכלל המגזרים בישראל".
העסקים  לבעלי  רבות  תסייע  המתחם  "הקמת 
ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב  אמר  בעיר", 
עיריית בני ברק. "מתחם העבודה יסייע ליזמים 
ובעלי עסקים קטנים, ליהנות ממעטפת מקצועית 
תומכת, כזו המחברת בין יזמים ויוזמות ויהווה 
והפיכת  עסקית  לצמיחה  ייחודי  מקצועי  עוגן 
והכנסה.  צמיחה  איתן של  למקור  קטן  עסק  כל 
עשייה  על  הפריפריה  לפיתוח  למשרד  תודתי 
חברתית מיוחדת במעוף ויצירתיות, מתוך ראיית 

הפרט וצרכיו וראיית הכלל גם יחד".

מאת: מנדי קליין 

ונרגש,  קצר  בטקס  לשבח:  ציון 
הישראלי  התקנים  מכון  העניק 
האיכות  תו  את  ברק׳  ׳מי  לתאגיד 
הגבוה -  ׳תו פלטינה׳, בגין עמידה 
וארוכים  מקצועיים  עומק  במבדקי 

ניהול  סביבתי,  ניהול  איכותי,  ניהול  בתחומי 
אנרגיה, ניהול בטיחות ואבטחת מידע.

פעילות  את  ליוותה  התקנים  מכון  בדיקת 
התאגיד במשך חודשים ארוכים, וכללה הוכחת 
בשגרה  הפעלה  תפיסת  ניהוליות,  יכולות 
והבקרה  השליטה  התכנון,  מערכות  ובחירום, 
כידוע,  ומיחשוביים.  טכנולוגיים  מרכיבים  לצד 
המקצועי  הגוף  הינו  הישראלי  התקנים  מכון 
המוביל בישראל והכרתו בזכאות לתו תקן תקפה 

ומוכרת ברחבי העולם.
גולוב  גלעד  ד"ר  התקנים  מכון  מנכ"ל 
"מי ברק"  והנהלת המכון בחרו להגיע לתאגיד 
ולהכיר מקרוב את הפעילות לקראת הענקת תו 
הפלטינה. הסיור החל בביקור בהר הבנים סמוך 
העיר,  על  פנורמית  בתצפית  הזיכרון,  למתחם 
כשמנכ"ל התאגיד דוד צלניק מפרט את הנתונים 
הדמוגרפיים הייחודיים של העיר  לצד ההיבטים 
החברתיים,  פריסת מתקני המים ורשתות המים 
הניצבים  והאתגרים  העיר  צפון  פיתוח  והביוב, 
בהידור  מים  אספקת  על  בדגש  התאגיד  בפני 

שבת באורבן הצפוף ביותר בישראל.
הסיור המשיך במרכז השאיבה המודרני בעיר 
מציג   קלצ׳בסקי  עמוס  מר  התאגיד  כשמהנדס 
שפותחו  והמתקדמים   הייחודיים  המענים  את 
הלחץ  לאזורי  סדירה  מים  לאספקת  בתאגיד 
שבת"  "פיקוד  ולמערך  העיר  ברחבי  השונים 
שהוסבר  כפי  להלכה,  בהתאם  השבת  והידור  

ע"י ב"כ רב התאגיד הרב אהרן פולק.
פלטינה׳  ׳תו  הוענק  המקצועי,  הסיור  בסיום 
לתאגיד, תו המהווה את רמת הציון הגבוהה של 

מכון התקנים ומעיד על עמידה 
ב-5 תקני ISO - ניהול בטיחות 
ניהול  בתעסוקה,  ובריאות 
סביבתי,  ניהול  מערכת  איכות, 

אבטחת מידע וניהול אנרגיה.
נשא  התקנים  מכון  מנכ"ל 
דברים בהם ציין את התרשמותו 
תהליכי  לראות  ונרגש  מופתע  "אני  המיוחדת: 
אתגרית  בעיר  הפועל  בתאגיד  שיטתיים  עבודה 
וייחודית. אתם ההוכחה שניתן לשלב מקצועיות 
אתם  מכם,  ללמוד  מה  הרבה  יש  יחדיו.  והלכה 

זכאים לכל שבח". 
מנכ"ל התאגיד דוד צלניק הדגיש  בדבריו כי 
צוות   עבודת  הינו  התאגיד  להצלחת  המפתח  
תקן   תווי  יצירה.  חדוות  אהבה  אמונה,  מתוך 
, כמו גם תהליך קבלתם מהווים עבורנו    ISO
אולם  רמות העשייה   בכל  ארגון  חוצת  אסדרה 
ובעז"ה  קדימה  בתנועה  נמשיך   - סגי  לא  בכך 

נעשה ונצליח"
בתאגיד  ארגון  לממ"ח  להודות  ביקש  בדבריו 
הר׳ יעקב שכטר על הובלתו את תהליכי התקינה 
אנשי  כל  הרתמות  ועל  והתמדה  בנחישות 
התאגיד  למשימה הארגונית החשובה התורמת 

לעשייתנו הברוכה .
על  הגיב  רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר  ראש 
הענקת 5 תקני  ISO לתאגיד ואמר: "תאגיד מי 
ברק הפך את המצוינות לנקודת הפתיחה. דווקא 
שלו,  ההצלחה  לעוגני  הפכו  התאגיד  אתגרי 
התאגיד  מוביל  המקצועי  הדיוק  עם  יחד  כאשר 
מהווה  המיוחדת  ההצלחה  ואכן  הלכתי,  דיוק 
ברק  כשמבני  שמים  שם  קידוש  של  בשורה 
הנלמדת  מקצועיות  של  בשורה  תורה,  יוצאת 
תקן,  תווי   5 של  הפלטינה"  "תו  מקום.  בכל 
ובראשן  התאגיד  הצלחות  לשרשרת  מצטרף 
של  בשורה  המהווה  נתון  בעיר,  המים  איכות 
איכות חיים ובריאות לתושבי ב"ב הנהנים ממים 

באיכות מיוחדת ובהידור מושלם".

 רה"ע הרב רובינשטיין במעמד הפתיחה

 הענקת הפרס לתאגיד מי ברק



מצטרפים עד יום רביעי ר"ח תמוז )29/6/22(
להגרלה הגדולה על ספר התורה של יד לאחים

ונכנסים חינם להגרלת הביניים המשתלמת

בס"ד

על פרסים שווים במיוחד!

זריזין
מרוויחין!

9234w*חייגו עכשיו: w w . y a d l a c h i m . c o . i l
להשתתפות

עפ״י פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר • התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 • ההגרלה בפיקוח רו״ח • הפרסים ע”פ התקנון
הכנסות ההגרלה קודש למצוות פדיון שבויים • "אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים" )רמב״ם(

אפשר להצטרף להגרלה גם באתר יד לאחים: 

ההגרלה תתקיים ביום רביעי ר"ח תמוז )29/6/22(
בנוסף תקבלו ללא הגרלה 2 מתנות ייחודיות שיפארו את שולחן השבת!

חופשה זוגית
2 לילות ברשת בתי הנופש 

היוקרתיים "אצולת אירופה"  

שובר 6,000 ש״ח 
ברשת איקאה 

 ש"ס שוטנשטיין 
הסט השלם, המהדורה 

הגדולה, בשווי 7,000 ש"ח
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בחירות תשפ"ג

בחירות 
חמישיות

המשבר הפוליטי שפקד את ישראל מסרב להסתיים: שנה 
וחריקות,  קשיים  של  שורה  ולאחר  הקמתה,  לאחר  ושבוע 
עיתונאים  במסיבת   ⋅ גמור  הסיפור  ולפיד:  בנט  גם  הבינו 
הודיע  לפיד  יאיר  הנכנס  הממשלה  ראש  עם  משותפת 
בנט: "החלטנו לפעול יחד, לפיזור הכנסת ולקביעת בחירות 

במועד מוסכם, תוך העברה מסודרת של השלטון"
מאת: חיים רייך

מאז פרישתה של ח"כ עידית סילמן זה כבר היה באוויר. היה ברור 
שהקואליציה מקרטעת וסיומה מתקרב. בכל יום צצו משברים חדשים. 
פעם ח"כ זועבי שפרשה וחזרה ושוב עשתה חיים קשים ללפיד ובנט. 
רק  המשברים  ורשימת  ביטון  מיכאל  זה  ופעם  גנאים  מאזן  זה  פעם 

התארכה מיום ליום.
רואה  אינו  כי  הודיע  בימינה  החלשה  החוליה  אורבך,  ניר  כאשר 
את עצמו חלק מהקואליציה, ההבנה החלה לחלחל גם ללשכת ראש 

הממשלה ורה"מ החליפי: הסיפור גמור.
בשעות הצהרים של יום שני, ישב בנט עם שורה של עיתונאים ודיבר 
על ההישגי הגדולים של הממשלה במלאות שנה להקמתה. איש מהם 
לא ציפה שבעוד שעות אחדות, השיחה עם העיתונאים הייתה סיכום 
עם מחליפו  בנט  נועד  בנט. בשעות אחה"צ המאוחרות,  כהונתו של 

יאיר לפיד והכריע: מפזרים את הכנסת.
רק לאחר שסיכמו ביניהם, הודיעו השניים לראשי מפלגות הקואליציה 
על החלטתם לפרק את הממשלה. מעט לאחר השעה 20:00 כינסו בנט 

ולפיד מסיבת עיתונאים במהלכה בישרו על החלטתם. 
"אנחנו עומדים לפניכם היום ברגע לא קל, אבל מתוך הבנה שקיבלנו 

את ההחלטה הנכונה לישראל", אמר רה"מ היוצא נפתלי בנט. 
בהמשך דבריו אמר: "לפני שנה הקמנו ממשלה שרבים חשבו שהיא 
הייתה  ישראל  שבו  הנורא  הסחרור  את  לעצור  כדי  אפשרית,  בלתי 
נתונה. החלטתי לעשות מעשה, את המהלך הקשה בחיי. ובעזרת ה', 
הישגנו  מהבור.  המדינה  את  הוצאנו  ביחד  ממשלה.  להקים  הצלחנו 
דברים רבים בשנה הזאת. הוכחנו שאפשר להניח את המחלוקות בצד 
היה  שניתן  מה  כל  את  עשינו  האחרונים  בשבועות  המדינה.  למען 
לעשות כדי לשמר את הממשלה הזאת, שבעינינו המשך קיומה הוא 
לפיזור  יחד,  לפעול  כן, החלטנו  על  אבן.  כל  הפכנו  לאומי.  אינטרס 
של  מסודרת  העברה  תוך  מוסכם,  במועד  בחירות  ולקביעת  הכנסת 
בתקופת  גם  ישראל  של  הלאומיים  האינטרסים  והבטחת  השלטון, 

המעבר".
"אני רוצה להודות  גם רה"מ המיועד השר יאיר לפיד נשא דברים: 

לשותפי, ראש הממשלה נפתלי בנט, על האחריות שהוא מגלה היום, 
האישי. החברות  האינטרס  לפני  המדינה  את  העובדה שהוא שם  על 
בינינו עמדה במבחנים ונתקלה במכשולים, אבל תמיד צלחה אותם. 

אני מאוד אוהב אותך".
אנחנו  לחכות.  יכולים  לא  כמדינה  שלנו  "האתגרים  לפיד,  לדברי 
בחמאס  באיראן,  המאבק  את  לנהל  המחייה,  ביוקר  לטפל  צריכים 
ישראל  את  להפוך  שמאיימים  הכוחות  מול  להתייצב  ובחיזבאללה, 
לעשות  צריכים  שאנחנו  "מה  לפיד.  הוסיף  דמוקרטית",  לא  למדינה 
גם היום. לחזור לרעיון של אחדות ישראלית. לא לתת לכוחות האופל 
לפרק אותנו מבפנים. להזכיר לעצמנו שאנחנו אוהבים אחד את השני, 

אוהבים את המדינה שלנו, ורק ביחד ננצח".
יו"ר האופוזיציה ח"כ בנימין נתניהו נשא אף הוא דברים מיד לאחר 
מסיבת העיתונאים של בנט ולפיד. "זהו ערב של בשורה גדולה להמוני 
"אחרי מאבק נחוש של האופוזיציה  אזרחים בישראל", אמר נתניהו. 
שהממשלה  לכולם  ברור  בישראל,  הציבור  של  גדול  וסבל  בכנסת 
יסודי,  הכושלת בתולדות המדינה סיימה את דרכה. נדרש פה תיקון 
יש צורך לשקם את מדינת ישראל ויש לנו את היכולת לעשות את זה. 

אני מתכוון להקים ממשלה לאומית חזקה ויציבה".
עוד אמר נתניהו: "ממשלה שהייתה תלויה בתומכי טרור, שהפקירה 
המחייה  יוקר  את  שהעלתה  ישראל,  אזרחי  של  האישי  הביטחון  את 
הצביון  את  שסיכנה  מיותרים,  מיסים  שהטילה  ידענו,  שלא  לשיאים 

היהודי של המדינה שלנו - הממשלה הזאת הולכת הביתה".
ציין  הליכוד",  בראשות  רחבה  לאומית  ממשלה  נקים  ואני  "חבריי 
נתניהו. "ממשלה שתדאג לכם, לכל אזרחי ישראל, בלי יוצא מן הכלל. 
ממשלה שתוריד מיסים, שתוריד מחירים, תנהיג את ישראל להישגים 
 - הכל  ומעל  עשינו.  כפי שכבר  מעגל השלום  הרחבת  כולל  אדירים 
ממשלה שתחזיר את הגאווה הלאומית לאזרחי ישראל כדי שתוכלו 

ללכת ברחובות בראש מורם".
הצעת  תוגש  רביעי  יום  היום,  במיוחד.  קצר  שנותר,  הזמנים  לוח 
כבר  החקיקה  הליך  את  להשלים  מטרה  מתוך  הכנסת  לפיזור  החוק 
ל'   25.10.222 שלישי  ביום  הנראה  ככל  יהיו  הבחירות  רביעי.  ביום 

בתשרי תשפ"ג.

הזדמנות 
אחרונה

ישראל כהן

נתניהו  המהלך הפוליטי המוביל שהחזיק את 
מעל המים בכל ימי שהותו במדבר האופוזיציוני 
ומתברר גם כמהלך שכנראה יחזיר אותו אל כס 
ראש הממשלה, היה הקמת 'בלוק הימין' או מה 
שמוגדר היום כמחנה האמוני. היה זה רעיון של 
הבחירות  אחרי  שהגיע  דרעי  אריה  ש״ס  יו«ר 
הראשונות ב-2019 לנתניהו וביקש שהמפלגות 
יצהירו  וסמוטריץ׳  ימינה  עם  יחד  החרדיות 

נאמנות ומחויבות לנתניהו.
בתחילה זה היה נראה מעט תמוה ויש במערכת 
במבט  היום.  עד  כך  על  המגחכים  הפוליטית 
בין  שחיבר  המהלך  היה  שזה  ספק  אין  לאחור 

כולם ושמר על אחדות מחנה הימין.
מערכת  שאחרי  היתה,  אגב  ביבי  של  הטעות 
ושקד  בנט  את  השאיר  השלישית  הבחירות 
בחוץ, הקים ממשלה עם גנץ ובכך הוציא אותם 
'ימינה'  את  ששחרר  מהלך  מהבלוק,  למעשה 
בסופו של  והוביל  הבלוק  ואל  אליו  ממחויבות 
להקמת  הרביעית  הבחירות  מערכת  לאחר  דבר 

ממשלת בנט-לפיד שהתפרקה השבוע.
כך או כך למרות השנה הקשה לימין ולחרדים, 
את  לפורר  ולפיד  בנט  של  הניסיונות  ולמרות 
של  לצידו  התייצב  והבלוק  נכשלו  הם  הגוש, 

ביבי עד נפילת הקואליציה.
כעת לקראת יציאה למערכת בחירות חמישית 
וניתן  נתניהו,  של  האמיתי  מבחנו  למעשה  זהו 

להגדיר אותו כצ'אנס האחרון של נתניהו.
למרות הקולות בקצוות המחנה החרדי, עדיין 
רובם ככולם מלוכדים תחת מנהיגותו ולא יבגדו 
דומה,  המצב  בליכוד  גם  אחר.  תחליף  ויחפשו 
גורמים  של  בשוליים  קולות  ישנם  אם  וגם 
גוש  על  נטל  הוא  שנתניהו  הסבורים  עלומים 
הימין, הם אינם נשמעים בפומבי ואיש לא מעז 

לקרוא בפומבי תיגר על מנהיגותו.
זו היא האופציה האחרונה של  במצב הנוכחי 
מנדטים   61 הקסם  מספר  את  להשיג  נתניהו 
לגוש, אותו לא הצליח להשיג בארבעת מערכות 
ה-61,  רף  את  יחצה  אם  האחרונות.  הבחירות 
והחרדים  הימין  הגבול.  הם  השמיים  מבחינתו, 
ביטול  בחוקי  יתמכו  ובמים,  באש  איתו  ילכו 
את  להגביל  ולביטן  לאמסלם  יסייעו  המשפט, 
ולבלום את הדרגים  כוחה של מערכת המשפט 
הממשלה.  במשרדי  והמקצועיים  המשפטיים 
כדי  הכל  יעשו  החרדיות  ובמפלגות  בליכוד 
להראות שגם הימין יודע מה זו משילות אמיתית 
ללא התחשבות ביועצים משפטיים, או תקשורת 
לעומתית. אם גם במערכה הזו, נתניהו לא יצליח 
להשיג 61, סביר להניח שגם במפלגות החרדיות 
הסיכוי  בעל  עם המועמד  ויילכו  יעשו חושבים 
הגבוה ביותר להקים ממשלה. יהא זה בני גנץ או 
כל מועמד אחר. המפלגות החרדיות לא יכולות 

להרשות לעצמן קדנציה נוספת באופוזיציה.
'ימינה' לאחר  ברגע שבלוק הימין שאיבד את 
המערכה  אחרי  יאבד  הרביעית,  המערכה 
המפלגות  התורה,  ויהדות  שס  את  החמישית 
של  המאזניים  לשון  להיות  ישובו  החרדיות 
כושר  שבו  המקום  זה  הישראלית.  הפוליטיקה 
יותר  הרבה  מרגישים  וגפני  דרעי  של  המיקוח 
אחת  הזדמנות  בהחלט  זו  נתניהו,  עבור  בנוח. 

אחרונה לשמר את הבלוק ואת שלטון הימין.

הכותב הוא הפרשן הפוליטי של רדיו 'קול ברמה'

טלטלה פוליטית: בשעות הערב של יום שני, הפתיעו נפתלי בנט ויאיר לפיד את המערכת הפוליטית

בנט ולפיד במסיבת העיתונאים ביום שני בערב
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בחירות 
חמישיות

בחירות תשפ"ג

המשבר 
לא תם

איתי גדסי

ש'חוק  מעדיפות  היו  החרדיות  המפלגות  ליבם  בסתר 
הנאשם' שימנע מנתניהו לרוץ, יעבור בשלוש קריאות ויסיר 
מעליהם את אימת האופוזיציה. לש"ס וליהדות התורה אין 
בעיה לשבת בממשלה תחת בני גנץ )הם כבר חתמו על זה, 
לא  גנץ  מבינים שיקבלו בממשלת  הם  בעצמו(.  נתניהו  עם 

פחות ואולי אף יותר מאשר בממשלות נתניהו.
במפלגות החרדיות תמיד ידעו לשתף פעולה עם מפלגות 
שרי  גם  כמו  ממשלה,  ראש  כל  יום  של  בסופו  השלטון. 
לכסא  אותם  שמדביקה  באופורטוניסטיות  ניחנו  הממשלה, 
מדובר  לא  עוד  כל  לתפקיד.  הנלווית  ולשררה  הצבי  עור 
את  לשלוח  שמבקש  ליברמן  של  מהסוג  בפוליטיקאים 
בעיה  כל  אין  וגפני  לדרעי  למזבלה,  מריצות  על  החרדים 
לשתף איתם פעולה ואף לשבת איתם יחד באותה קואליציה.

בסבבי הבחירות הקודמים, חצאי מפלגות של הימין שלא 
עברו את אחוז החסימה )עוצמה יהודית, ימינה( מנעו הקמת 
הכוחות  כל  ידעו  הנוכחית,  במערכה  אם  ימין.  ממשלת 
להתלכד לרשימות גדולות מבלי להתפצל לרסיסי מפלגות, 
תוך ניצול אפקטיבי של הקולות במחנה הימין, לנתניהו יש 

סיכוי להשיג 61 מנדטים לגוש.
עבור נתניהו, מינויו של לפיד כראש הממשלה בפועל הוא 
הזו,  ומהבחינה  חתר  הוא  לשם  הקמפיין.  חלום  התגשמות 
אורבך, וקודם לכן עידית סילמן, הם שערערו את הממשלה 
בנט  שגם  עד  שני,  יום  של  הערב  בשעות  לפירוקה  וגרמו 

הבין: הסיפור גמור.
מערכת הבחירות הולכת לעסוק שוב בשאלה הרת הגורל 
הפוליטי  המשבר  הזו,  מהבחינה  לא?  או  כן  נתניהו,   –
בישראל שפרץ ערב מועד א' בבחירות 2019, עדיין לא תם. 
החלוקה הדיכוטומית ממנה סובלת הפוליטיקה הישראלית 
היא שגורמת לשיתוק הפוליטי, שעשוי להסתיים רק כאשר 
מפלגות  לחילופין  או  הפוליטיים  מהחיים  יפרוש  נתניהו 

הגוש ישיגו 61 מנדטים ומעלה.
ישרוד  לא  שנתניהו  הקואליציה,  ראשי  טענו  שנה,  לפני 
יצטרפו  מהם  חלק  או  שהחרדים  שטענו  היו  באופוזיציה. 
עסקת  על  יחתום  שנתניהו  טענו  הממשלה.  שתוקם  אחרי 
לארבעה  שמאפשר  חוק  העבירו  ואף   – הבטיחו  טיעון. 
מעבר  להבטיח  ע"מ   – נפרדת  כסיעה  לפרוש  סיעה  חברי 
של חברי ליכוד לממשלה הנוכחית. הבטיחו שיהיו עריקים 
מהאופוזיציה. כל ח"כ מהליכוד, שס או יהדות התורה, יכול 
היה לקבל כל תפקיד שרק רצה אילו היה מצטרף לממשלה. 
בשורה התחתונה: האופוזיציה הייתה הומוגנית ולוחמנית, 
אל מול הקואליציה שנכשלה ביכולת לשמור על אחדותה, 

חרף שפע הג'ובים שחולקו לחבריה.
נתניהו, דרעי גפני וסמוטריץ' הוכיחו שהם יודעים לעבוד 
יחד גם באופוזיציה. הם מקווים שבעוד חודשים אחדים, הם 

יחזרו לעבוד יחד גם בקואליציה.
היא  מקודמותיה.  שונה  תהיה  לא  הזו,  הבחירות  מערכת 
לו  שאין  הוכיח  שכבר  ליברמן,  יותר.  יצרית  תהיה  אולי 
בביטויים  החרדי  הציבור  נגד  ולהסית  להשתלח  מניעה  כל 
את  להחריף  עשוי  העברית,  השפה  שידעה  ביותר  הנלוזים 

גובה הלהבות בניסיון לקושש עוד קולות אנטי דתיים.
שמיים  בחסדי  להיאמר:  צריכה  האמת  זאת,  עם  יחד 
ונגד  היהדות  נגד  החוקים  רוב  משותקת.  הייתה  הממשלה 
בפן  בעיקר  עוסקות  אלו שעברו,  עברו.  לא  הציבור החרדי 
החד  מוצרי  ועל  ממותקים  משקאות  על  המס  כמו  הכלכלי 
פעמי או עליית מחירי הדיור והדלק. מאידך, פצצות החקיקה 
המתקתקות כדוגמת חוק הגיור וחוק הגיוס ושאר הרפורמות 
לא באמת צלחו. אפילו רפורמת הסלולר של שר התקשורת 
כישלון מחפיר. חלק מהחוקים  נחלה  הנדל שאושרה,  יועז 
הרגישים והנפיצים, יונחו לפתחה של הממשלה הבאה. תחת 
ההנחה שהמפלגות החרדיות יהיו חברות בה, השאלה היא 
- האם הם למדו את הלקח לעמוד על שלהם מול תקשורת 

דורסנית שתתריע מפני סחטנות חרדית? אני מקווה שכן.
 

הכותב הוא הפרשן הפוליטי של רדיו 'קול חי'

טלטלה פוליטית: בשעות הערב של יום שני, הפתיעו נפתלי בנט ויאיר לפיד את המערכת הפוליטית

"ערב של בשורה גדולה". נתניהו )צילום: קובי גדעון, לע"מ(
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גדולי ישראל בירכו על נפילת הממשלה:  כשאין בחוף 
מציל שרואה אתכם 

נכנסים למים,
אין גם מציל שיעזור 

לכם לצאת בעת סכנה!

משרד הפנים

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

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

המקומית | שמים לב לצבע הדגל

אין אדם נכנס למקום סכנה!
בחיים, לא נכנסים לים 

כשאין מציל!

"התקדש שמו בעולם"

גוש נתניהו: 60-59 מנדטים

הגרי"ג  רה"י  מרן   ⋅ הממשלה  של  נפילתה  על  שמחה  הביעו  ישראל  גדולי 
אדלשטיין שליט"א: "רואים שללומדי התורה יש זכויות רבות שלא מצליחים 
הוא  ברוך  "הקדוש  שליט"א:  כהן  הגר"ש  הישיבה  ראש  מרן   ⋅ להם"  להרע 

ריחם על עמו ישראל"

המשבר הפוליטי בעיצומו: בשניים מתוך חמשת הסקרים שפורסמו 
ביום שלישי, גוש נתניהו מגיע ל-60 מנדטים ואילו בשלושת הסקרים 

האחרים גוש נתניהו מקבל 59 מנדטים

מאת: יוסף טולידנו

הידיעה על נפילתה של הממשלה גרמה לקורת 
רבה בבתיהם של גדולי ישראל שהביעו שמחה 
של  צעדיהם  את  שהצרה  שהממשלה  כך  על 
לומדי התורה, נפלה בשעות הערב של יום שני. 

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני שוחח זמן קצר 
הישיבה  ראש  מרן  עם  הדברים  פרסום  לאחר 
הגרי"ג אדלשטיין שליט"א ובישר לו על נפילת 
הממשלה. מרן שליט"א שמח מאד על הבשורה 
ואמר שרואים שללומדי התורה יש זכויות רבות 
הציבור,  זכות  "זה  להם.  להרע  מצליחים  שלא 

זכות התורה. הם לא הצליחו".
נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה 
בבית  במנוחה  עדיין  השוהה  כהן  שלום  חכם 
על  שני  יום  של  הערב  בשעות  עודכן  החולים 
שמו  "התקדש  והתבטא:  הממשלה  של  סופה 
את  להרוס  וביקשה  שפגעה  ממשלה  בעולם. 
 - בחלשים  ופגעה  ישראל  קודשי  ואת  היהדות 
על  ריחם  הוא  ברוך  הקדוש  העולם.  מן  אבדה 

עמו ישראל".
חכם  מרן  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  כזכור, 
שלום כהן התבטא בעת האחרונה בכאב לנוכח 
הדת  וגזירות  התורה  עולם  על  הקשות  הגזירות 
ואמר: "הם חושבים שיכולים לפגוע בקב"ה, או 

שיחזרו בתשובה או שיפלו".
סילמן  הכנסת  חברת  של  פרישתה  לאחר  גם 
"אם לא  כי  לאחרונה, חזר מרן על דבריו ואמר 
יפלו".  הם   - בתשובה  כאלה  כמה  עוד  יחזרו 
של  המלאה  ברכתו  את  בחוש  רואים  "הערב, 

מרן", התבטאו בתנועת ש"ס.

מאת: חיים רייך 

איתה  ויחד  לדרך  יצאה  הבחירות  מערכת 
פחות  לא  השונים.  הסקרים  מכוני  לכוננו  נכנסו 
מחמישה סקרים שונים בוצעו עבור חמישה כלי 
תקשורת. אם לסמוך על הסקרים, הרי שהתיקו 
במוצאי  גם  אותנו  ללוות  ימשיך  הפוליטי 

הבחירות החמישיות.
הבוקר  בשעות  כבר  שפורסם  הראשון  הסקר 
של יום שלישי פורסם בתכנית "שבע תשע" עם 
גולן יוכפז וענת דויידוב ב-103FM. לפי הסקר 
שנערך ע"י מנחם לזר, מנהל פאנלס פוליטיקס, 
גוש  בלבד.  מנדטים  ל-59  מגיע  נתניהו  גוש 

מתנגדי נתניהו מקבל 55 מנדטים בלבד.
בראשות  הליכוד  כי  עולה  הסקר  מתוצאות 
נתניהו הייתה מקבלת 36 מנדטים, ואילו יש עתיד 
הציונות  מנדטים.   20 עם  לפיד  יאיר  בראשות 
לעשרה  עולה  סמוטריץ‹  בראשות  הדתית 
מנדטים, כחול לבן אחריה עם 8, ש"ס עם שבעה 
מנדטים, ימינה בראשות בנט והעבודה מקבלות 
לפי הסקר 7 מנדטים כל אחד. יהדות התורה עם 
שישה מנדטים, ישראל ביתנו עם חמישה, תקווה 
חדשה ורע"ם עם 4 מנדטים ומרצ לא עוברת את 

אחוז החסימה.
נוספים  סקרים  ארבעה  פורסמו  הערב  בשעות 

בכל מהדורות החדשות.
ב׳ערוץ  גבע  מנו  של  חדש  מנדטים  סקר 

לבן׳  ׳כחול   .20 עתיד׳  ׳יש   .35 ׳הליכוד׳  12׳: 
 .7 יהדוה״ת   .8 ש״ס   .9 הדתית׳  ׳הציונות   .9
5. רע״מ  5. ערבים  6. ׳ישראל ביתנו׳  ׳העבודה׳ 

4. ׳מרצ׳ 4. ׳ימינה׳ 4 ו׳תקווה חדשה׳ 4.
ב׳חדשות  פוקס  קמיל  של  חדש  מנדטים  סקר 
׳הציונות   .22 עתיד׳  ׳יש   .35 ׳הליכוד׳  13׳: 
 .7 לבן׳  ׳כחול   .7 יהדוה״ת   .8 ש״ס   .9 הדתית׳ 
ערבים 6. ׳העבודה׳ 5. ׳ישראל ביתנו׳ 5. ׳תקווה 

חדשה׳ 4. ׳מרצ׳ 4. ׳ימינה׳ 4 ורע"מ 4.
סקר מנדטים חדש של ׳כאן 11׳: ׳הליכוד׳ 36. 
׳הציונות הדתית׳   .9 ׳כחול לבן׳   .21 ׳יש עתיד׳ 
 .6 ׳העבודה׳   .6 7. ערבים  יהדוה«ת   .8 9. ש״ס 
 4 חדשה׳  ׳תקווה   .5 ביתנו׳  ׳ישראל   .5 ׳ימינה׳ 
אחוז  את  עוברת  לא  ׳מרצ׳  מפלגת   .4 ורע״מ 

החסימה.
סקר מנדטים חדש של ׳דיירקט פולס׳ ב׳ערוץ 
׳הציונות   .20 עתיד׳  ׳יש   .36 ׳הליכוד׳  14׳: 
 .7 לבן׳  ׳כחול   .7 יהדוה״ת   .8 ש״ס   .9 הדתית׳ 
ערבים 6. ׳ישראל ביתנו׳ 6. ׳העבודה׳ 5. ׳מרצ׳ 

4. רע״מ 4. ׳תקווה חדשה׳ 4 ו׳ימינה׳ 4.
לפי הסקרים העדכניים, בשניים מתוך חמשת 
הסקרים שפורסמו ביום שלישי, גוש נתניהו מגיע 
ל-60 מנדטים ואילו בשלושת הסקרים האחרים 
תוצאות  אם  מנדטים.   59 מקבל  נתניהו  גוש 
המערכת  האמת,  כתוצאות  גם  יתבררו  הסקרים 
ללא  בשיתוק  שוב  עצמה  את  תמצא  הפוליטית 
רוב  על  שנשענת  יציבה  ממשלה  להקים  יכולת 

קואליציוני מובהק.

ח"כ יעקב אשר אצל מרן ראש הישיבה

בחירות תשפ"ג
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תחת אש תופת: 

שתי נערות יתומות 
מאב ואם חולצו מלב 

חרסון הכבושה 
ידי  על  באוקראינה  שהתרחש  במיוחד  דרמטי  חילוץ 
מתנדבי זק"א, בסיומן הצליחו שתי נערות יתומות מאב 
ואם להגיע לחוף מבטחים • המסע הארוך שכלל הברחה 
ובארגון  במיוחד  דרמטי  לחילוץ  נחשב  תופת  אש  תחת 

זק"א מברכים על הפעולה הנועזת

מאת: יוסף טולידנו

סיפור דרמטי במיוחד התרחש מתחת לרדאר 
אוקראינה  בלב  האחרונים  השבועות  במהלך 
שנמצאת תחת המתקפה הרוסית, כאשר בסיומו 
חולצו שני נערות יתומות מאזור חרסון הכבושה 
ארצה  חזרה  מחר  כבר  יוטסו  משם  לקישנב 
כימים  לילות  העושים  זק"א  מתנדבי  ידי  על 
זירת המלחמה  את  לעזוב  לרבים  בכדי לאפשר 

באוקראינה.
ה  ש ר פ ה
לפני  החלה 
 , ש ד ו ח כ
קיבלה  אז 
זק"א  יחידת 
ת  ל ע ו פ ה
נה  באוקראי
ה  י י נ פ
של  מדודן 
נערות  שני 
ת  ו י ל א ר ש י
ש  ק י ב ש
מהמתנדבים 
להן  לסייע 
את  לחצות 
הגבול למקום 
 . ם י ח ט ב מ

לאחר בירור קצר עלה כי הנערות הינן ישראליות 
יחד  שנים  כשמונה  לפני  שעברו  תקווה  מפתח 

עם הוריהן לעיירה באזור חרסון שבאוקראינה.
עגום  סיפור  העלה  בזק"א  שערכו  הבירור 
קודם  בלבד  חודשיים  שנה,  כחצי  לפני  ועצוב. 
למלחמה נפטרה אימם לאחר מחלה ממושכת, 
אם לא די בזה אזי גם האב האלמן חלה חודשים 
ספורים לאחר מכן בדלקת ריאות ונפטר אף הוא. 

כך ששתי הנערות נותרו לבדן בעין הסערה.
איש  אך  סיוע  הנערות  ביקשו  תקופה  במשך 
השבועות  חג  בערב  בעדן.  לסייע  הצליח  לא 
הפכו  מאז  אשר  זק"א  למוקד  הפנייה  הגיעה 
לחוף  להגיע  הללו  לנערות  לסייע  בכדי  הכל 
מבטחים. למרות הקשיים הרבים שכללו העדר 
הרב  עם  יחד  המתנדבים  הצליחו  אפוטרופוס, 
יצחק חלפון, אשר עושה לילות כימים במסירות 
אוקראינה,  יהודי  של  לטובתן  עצומה  נפש 
להעביר את הנערות לחוף מבטחים כאשר כבר 

למחרת הם עשו את דרכן ארצה.
ארוכה  יממה  פני  על  נמשך  החילוץ  מסע 
עברו  שעות  עשרה  כשתיים  במשך  כאשר 
הנערות למעלה מארבעים מחסומים משטרתיים 
באוקראינה על ידי נהג אוטובוס מקומי שהציג 
וזאת  היתומות  הנערות  על  כאחראי  עצמו  את 
היה  הדרמטי  המסע  קטינות.  היותן  בעקבות 
מפרך, אך בסיומו הנערות הצליחו בחסדי שמים 

לחמוק מתחת לקו האש.
במהלך המבצע התגלה סיבוך משפטי ומורכב 
בשל  המתנדבים  ע"י  הנערות  חילוץ  את  שמנע 
חיים  היה  לאות  ללא  שפעל  מי  קטינות.  היותן 
בזק"א,  המיוחדות  היחידות  מפקד  אוטמזגין 
הקונסולית  בסיוע  דרך  לא  בדרך  השיג  אשר 

לילך אטיאס, אישור משפטי לאפוטרופסות.
כאמור  הצליחו  הקשה  המורכבות  למרות 
מתנדבי זק"א להעביר את הבנות לחוף מבטחים 
הנערות  ישהו  שם  בקישנב  זק"א  במתחם 
היתומות עד מחר אז הן יוטסו ארצה בתום מסע 
הבנות  תופת.  אש  תחת  וסבוך  מורכב  חילוץ 
ולאיש  זק"א  למתנדבי  בחום  הודו  הנרגשות 

החסד הרב יצחק חלפון אשר הצילו את חייהן.
זק"א  מפקד  כסגן  המשמש  דיקשטיין  נחמן 
בקישינב  זק"א  מתחם  ומנהל  אוקראינה 
סיפר  מולדובה 
כי,  בהתרגשות 
כשלושה  "לפני 
קיבלנו  שבועות 
דחופה  בקשה 
צמד  לחילוץ 
יתומות,  אחיות 
שיוכלו  כדי 
ל  י ח ת ה ל
חדשים  חיים 
אצל  בישראל 
הדודים  אחד 
שמעוניין לאמץ 
להן.  ולסייע 
כשהגיעה  מיד 
התחלנו  הפנייה 
בכלל  לפעול 
בניהולו  בישראל  המשפטי  בפן  הן  המישורים, 
המיוחדות  היחידות  מפקד  אוטמזגין  חיים  של 
בזק"א שטיפל וסידר מול בית המשפט את כלל 
ואימוצן  הבנות  להעלאת  שנדרשו  המסמכים 
ע"י קרובי משפחתן, והן בפן של החילוץ הפיזי. 
יפה  שהשתיקה  בדרכים  רבים,  מאמצים  לאחר 
ונפש  להן, בסיועו של איש החסד המסור בלב 
הרב יצחק חלפון חילצנו את היתומות מחרסון 
הכבושה למולדובה. אני מודה לקונסולית בקייב 
להירתם  בכדי  הכל  שעשתה  אטיאס  לילך  גב׳ 

למשימה הזו בנפש חפצה ובמאור פנים".
שחילצה  זק"א  מתנדבת  דיקשטיין,  וולרי 
מילים  לי  "אין  סיפרה  מאוקראינה  הבנות  את 
הגבול  את  עברנו  בו  המרגש  הרגע  את  לתאר 
רבים  ימים  לאחר  הבנות,  עם  יחד  מאוקראינה 
של מאמץ ושהות בתוך איזורי הלחימה ממש. 
הבנות שיתפו אותנו בפחד העצום בו חיו מאז 
בלי  יום  בכל  הפצצות  תחת  המלחמה,  פרצה 
שנפלו  הרבים  הטילים  מפני  להתחבא  מקום 
ופצועים.  הרוגים  להמון  וגרמו  המחוז  ברחבי 
הגבול  את  אותן  להעביר  הצלחנו  לשמחתי 
בהצלחה ובבטחה מחר בבוקר הן יעלו על מטוס 
שיביא אותן לישראל שם יעברו לגור אצל קרוב 

משפחה".
אמר:  ויסנשטרן,  דובי  זק"א  ארגון  מנכ"ל 
ארוכה  לשורה  מצטרף  הזה  הדרמטי  "הסיפור 
בחסדי  זכינו  בהם  שיער  מסמרי  סיפורים  של 
לחוף  חזרה  רבים  יהודים  להעביר  שמים 
וזאת  נחשפים  לא  כולם  הסיפורים  מבטחים. 
בעקבות סיפורי החילוץ שנעשים מתחת לראדר, 
זק"א  כי מתנדבי  לומר  ניתן  יום  בסופו של  אך 
מוסרים את נפשם בעבור כל אחד ואחד. לעולם 

לא נשאיר מישהו מאחור".

 מתחם זק''א באוקראינה

קו"ח למייל:

chaniz@ami.org.il
חובה לציין בנושא המייל את מספר המשרה
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מחפשת עבודה מלאה בתחושת שליחות?
בעלת רצון להתפתח?

אנחנו מרכיבים צוות מנצח - ויש לך מקום!
למעון יום שיקומי חדש ברמת אפעל )רמת גן(

דרושות:
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הילד

מעון חדש נפתח
ואנחנו מחפשים

אותך!
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באומנויות 
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   טוב
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טוב!

חינוך

יש לך תעודת מורה בכירה או גננת בכירה?
  B.Ed. הצטרפי ללימודי השלמה לתואר 

בכיתת נשים חרדית, במכללה הוותיקה והמובילה בתחומה! 

לימודי השלמה לתואר ראשון .B.Ed בחינוך 
במכללת לוינסקי לחינוך

עם המעטפת של חוי ארנפלד!

חדש! מועדון "חוי ארנפלד" הרצאות השראה, הצעות עבודה ומגוון הטבות במיוחד בשבילך

תמיכה והכוונה 
במהלך הלימודים

למידה בכיתה 
נפרדת

סיוע וליווי
 בהרשמה

הטבות 
ייחודיות 

למידה 
היברידית

ללמוד עם
נשים כמוך

054-7100200 התקשרי עכשיו: 
e-academic.co.il l Office@e-academic.co.il

קבוצה ייחודית

לנשים חרדיות!

ההרשמה בעיצומה!



רוצים אותך יותר

 *אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיובית בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
*למצטרפים חדשים לבנק ובכפוף למפורט באתר הבנק

עוד לא היו לכם

תנאים
כאלו

מתחתנים? מזל טוב!
פותחים חשבון משותף בדיסקונט

מקבלים חבילת הטבות בתנאים אטרקטיביים

ובנוסף 500 ₪ מתנת חתונה!

500 ש״ח מתנת
חתונה

פטור מעמלות עו”ש 
עיקריות עד 4 שנים

הלוואות ייחודיות
למתחתנים

הפקדת כספי חתונה
ללא עמלות
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ועידת רבני אירופה: "מברכים על ההחלטה; המסר 
ברור לאזרחי בלגיה ולאירופה כולה"

‘ועידת רבני אירופה‘ הגאון רבי פנחס  ⋅  נשיא  נגד 38 דחה הפרלמנט בבריסל את הצעת החוק לאסור שחיטה כשרה במחוז  ברוב של 42 
גולדשמידט: ‘המסר ברור לשני בתי הפרלמנט במחוזות וולוניה ופלנדריה שאסרו את השחיטה ולאירופה כולה‘ ⋅ רבה של בלגיה ונציג הועידה 

במוסדות האיחוד האירופי הרב אברהם גיגי: ‘כוחנו באחדותנו; למעשה הקהילה היהודית יכולה להמשיך בשחיטה הכשרה בבריסל‘ 

הפרלמנט בבריסל דחה את הצעת החוק לאסור את השחיטה הכשרה

מאת: אריה שוורץ

הצלחה  נחלה  בבלגיה  היהודית  הקהילה 
הצביע  שבבלגיה  בבריסל  הפרלמנט  רבה. 
נגד  קולות  ברב  השבת  כניסת  לפני  כשעתיים 
 88 במחוז.  כשרה  שחיטה  לאסור  החוק  הצעת 
89 החברים בפרלמנט השתתפו בהצבעה  מתוך 
בעד.  הצביעו   38 נגד  הצביעו   42 הדרמטית.  
החוק  הצעת  את  בבריסל  הפרלמנט  דחה  בכך 
לאסור שחיטה כשרה במחוז ולמעשה נותרו שתי 
המחוזות וולניה ופלנדריה בהן נאסרה השחיטה 

הכשרה.
ההחלטה.  על  מברכים  אירופה׳  רבני  ב׳ועידת 
נשיא הועידה הגאון רבי פנחס גולדשמידט אמר 
במחוזות  הפרלמנט  בתי  לשני  ברור  ׳המסר  כי 
וולוניה ופלנדריה שאסרו את השחיטה ולאירופה 
מסר  העבירו  בבריסל  הפרלמנט  חברי   – כולה׳ 
ברור לגבי התייחסות ליהודים ולעתידם. עם זאת 
על הנהגת בלגיה ואירופה לטפל בשתי המחוזות 

בהן נאסרה השחיטה׳. 
לבקרים  ׳חדשות  כי  אמר  גולדשמידט  הגר"פ 
אומרים לנו מנהיגי אירופה שהם ילחמו בנחישות 

כדי שהקהילות היהודיות יחיו ויצליחו באירופה, 
אך הם אינם מספקים אמצעי הגנה לאורח חיינו. 
אירופה צריכה לשקף את סוג היבשת שהיא רוצה 
להיות, אם אכן ערכים כמו חופש הדת הם חלק 
בלתי נפרד ממנה. - על הנהגת אירופה להתעשת 
נמשיך  ׳אנו  ההצהרות׳-  את  במעשים  ולשקף 
בבלגיה  היהודית  הקהילה  לנציגי  שכם  להטות 

בכדי להציע את תמיכתנו בכל דרך שנוכל׳.
רבה של בלגיה ונציג הועידה במוסדות האיחוד 
׳ההצבעה  כי:  אמר  גיגי  אברהם  הרב  האירופי 
באחדותנו  כוחנו  כי  מוכיח  בבריסל  בפרלמנט 
להמשיך  יכולה  היהודית  הקהילה  ולמעשה 
אנו  עדיין  זאת  עם  בבריסל.  הכשרה  בשחיטה 
המחוזות  בשתי  ההחלטה  נגד  להילחם  נמשיך 
אנטישמיות;  של  רע  ריח  נודף  מהם  האחרים 
הקביעה כיצד נשחט היא התערבות גסה בחיים 
היהודים, מקוממת ומזלזלת כאחד. ואנו מצפים 
האיחוד  של  אדם  לזכויות  מביהמ"ש  לסיוע 

האירופי בשטרסבורג׳.
לחוקה  המשפט  בית  חודשים  כעשרה  לפני 
היהודית  הקהילה  עתירת  את  דחה  בבלגיה 
הבלגים  הפרלמנט  בתי  החלטת  כנגד  בבלגיה 
לפני  וחצי  כשנתיים  ופלנדריה  וולניה  במחוזות 

וקבע כי: "החלטות הפרלמנטים הבלגיים בנושא 
נוגדות את החוקה  ואינן  חוקיות  שחיטה כשרה 

הבלגית".
השחיטה  נגד  החוק  העברת  בעקבות  כזכור, 
בשתי המחוזות בבלגיה עתרה הקהילה היהודית, 
בראשות הרב אברהם גיגי, לבית המשפט החוקתי 
החוקה  את  נוגדת  זו  חקיקה  כי  בטיעון  בבלגיה 
בצעד  לחוקה  ביהמ"ש  והאירופית.  הבלגית 
בנוגע  העתירה  של  חלקה  את  העביר  תקדימי 
לחוקת אירופה לבית המשפט לזכויות אדם של 
ביהמ"אש  ואכן  בלוקסמבורג.  האירופי  האיחוד 
הבלגי  הפרלמנט  החלטת  כי  קבע  בלוקסמבורג 
במדינה,  מחוזות  בשני  כשרה  שחיטה  לאסור 
וולוניה ופלנדריה, אינן נחשבות לפגיעה בחופש 
תקפות  והן  האירופי  האיחוד  חוקת  ע"פ  הדת 

וחוקתיות. 
לאחר פסיקה זו גם בית המשפט לחוקה בבלגיה 
החליט ליישר קו עם החלטת הפרלמנטים ולפיה: 
חל איסור לבצע שחיטה כשרה במחוזות וולוניה 
בחופש  פגיעה  שום  באיסור  אין  וכי  ופלנדריה 
היהודים  אם  שכן  בבלגיה,  החוקה  ע"פ  הדת 
תוך  לשחוט  עליהם  עצמאית  בשחיטה  חפצים 
ההלכה  את  הנוגדת  עובדה  הבהמה,  הימום 

היהודית.
לפני כארבעה חודשים עתרה הקהילה היהודית 
בבלגיה לבית המשפט לזכויות אדם של האיחוד 
הייתה  האירופי בשטרסבורג. העתירה שהוגשה 
שנויה במחלוקת בין הקהילה לארגונים יהודיים 
בקהילה  אולם  אירופה׳  רבני  ׳ועידת  ובהם 
כי  בתקווה  להגיש  החליטו  בבלגיה  היהודית 
השחיטה  נגד  החוקים  את  תדחה  זו  ערכאה 
זה  שכן  ופלנדריה  וולוניה  במחוזות  הכשרה 
נוגד את חוקת האיחוד האירופי על זכויות הדת 

והאדם ביבשת. 
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות דרוש

קו"ח לפקס:03-5796645
shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

 

העבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il קו”ח למייל:



בהצלחה למשתתפים

חשבונית מס/קבלה - העתק נאמן למקור 2022-440495388
מספר חשבון חוזה:  340964216

חשבון  לתקופה - 51  ימים

מ- 09/02/2022 עד  31/03/2022
 

תאריך עריכת החשבון
04/04/2022

 

חברת החשמל לישראל בע"מ

 

מספר חברה 520000472

מדווח באיחוד עוסקים מס' 558418570

נתיב האור 1, חיפה

לכבוד:
וולף שלומית

הקרן 30 ד 13

מעלה אדומים 9835113

                                              

להחזרה: גרשון המלמד 44 ירושלים
 

4049

 

ריכוז החשבון

155.87

חיוב בגין צריכה - סה"כ 339 קוט"ש

2.51

(KVA) תשלום בגין הספק

33.58

תשלום קבוע

191.96

סה"כ ללא מע"מ

32.63

מע"מ % 17.00

224.59

224.59סה"כ כולל מע"מ לתקופת חשבון

סה"כ לתשלום (ש"ח)

"ח
טל

לשירותך, 24 שעות ביממה:

אתר האינטרנט של החברה
  www.iec.co.il

בו ניתן לשלם את החשבון, למסור

שירות 103מצב מונה ולקבל מידע בנושאים שונים.

לדיווח על תקלות, לקבלת שירותים

בנושאי חשבונות וצרכנות:

טלפון קווי וסלולרי - 103
 

השיחות למוקד 103 מכל טלפון – חינם.
 

המסמך משמש קבלה רק לאחר הטבעת

חותמת הקופה ו/או חתימת הפקיד

יש לשלם חשבון זה עד
ל-24/04/2022.

(גם אם התשלום מבוצע
בכרטיס אשראי)

 

אי תשלום במועד יגרור חיוב

בהוצאות טיפול ובריבית פיגורים.

הודעות
לתשומת לבכם !!! 

כעת ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם סכומים מעל 10,000 ₪. 

תשלום בכרטיס אשראי מעל 10,000 ₪ יחויב בעמלה

של 8 ₪ לכל 1,000 ₪ (החל מהאגורה הראשונה מעל 10,000).

■

צריכת החשמל שלך

לעומת הצריכה הממוצעת בעיר מגוריך

קוט"ש

0

260

520

780

1,040

1,300

פבר
21 מרץ

21 אפר
21 מאי

21 יונ
21 יול

21 אוג
21 ספט

21 אוק
21 נוב

21 דצמ
21 ינו

22 פבר
22 מרץ

22 אחיד

..................................................................................................................................................................

שם הצרכן:
וולף שלומית

סימול המוטב
5-30504-9

לקוח/ה נכבד/ה, לחסכון בכסף, זמן וטרחה, כדאי להצטרף לתשלום באמצעות הוראת קבע בבנק

 ברקוד לתשלום בסניפי הדואר

88862590139507232409060000022459402124

 
 

מספר חשבון חוזה:שובר / הודעת זיכוי                           2022-440495388
340964216

חשבון לתקופה

מ-09/02/2022 עד 31/03/2022

224.59

הסכום לתשלום בש"ח

המסמך משמש קבלה רק לאחר הטבעת חותמת הקופה ו/או חתימת הפקיד

 2 4 4021 888 62590139507 23240906 0000022459

 ברקוד לתשלום בסניפי שופרסל

88834096421600395023240904

לתשלום דרך האפליקציה

עמוד
1/2

חשבונית מס/קבלה - העתק נאמן למקור 2022-440495388
מספר חשבון חוזה:  340964216

חשבון  לתקופה - 51  ימים

מ- 09/02/2022 עד  31/03/2022
 

תאריך עריכת החשבון
04/04/2022

 

חברת החשמל לישראל בע"מ

 

מספר חברה 520000472

מדווח באיחוד עוסקים מס' 558418570

נתיב האור 1, חיפה

לכבוד:
וולף שלומית

הקרן 30 ד 13

מעלה אדומים 9835113

                                              

להחזרה: גרשון המלמד 44 ירושלים
 

4049

 

ריכוז החשבון

155.87

חיוב בגין צריכה - סה"כ 339 קוט"ש

2.51

(KVA) תשלום בגין הספק

33.58

תשלום קבוע

191.96

סה"כ ללא מע"מ

32.63

מע"מ % 17.00

224.59

224.59סה"כ כולל מע"מ לתקופת חשבון

סה"כ לתשלום (ש"ח)

"ח
טל

לשירותך, 24 שעות ביממה:

אתר האינטרנט של החברה
  www.iec.co.il

בו ניתן לשלם את החשבון, למסור

שירות 103מצב מונה ולקבל מידע בנושאים שונים.

לדיווח על תקלות, לקבלת שירותים

בנושאי חשבונות וצרכנות:

טלפון קווי וסלולרי - 103
 

השיחות למוקד 103 מכל טלפון – חינם.
 

המסמך משמש קבלה רק לאחר הטבעת

חותמת הקופה ו/או חתימת הפקיד

יש לשלם חשבון זה עד
ל-24/04/2022.

(גם אם התשלום מבוצע
בכרטיס אשראי)

 

אי תשלום במועד יגרור חיוב

בהוצאות טיפול ובריבית פיגורים.

הודעות
לתשומת לבכם !!! 

כעת ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם סכומים מעל 10,000 ₪. 

תשלום בכרטיס אשראי מעל 10,000 ₪ יחויב בעמלה

של 8 ₪ לכל 1,000 ₪ (החל מהאגורה הראשונה מעל 10,000).

■

צריכת החשמל שלך

לעומת הצריכה הממוצעת בעיר מגוריך

קוט"ש

0

260

520

780

1,040

1,300

פבר
21 מרץ

21 אפר
21 מאי

21 יונ
21 יול

21 אוג
21 ספט

21 אוק
21 נוב

21 דצמ
21 ינו

22 פבר
22 מרץ

22 אחיד

..................................................................................................................................................................

שם הצרכן:
וולף שלומית

סימול המוטב
5-30504-9

לקוח/ה נכבד/ה, לחסכון בכסף, זמן וטרחה, כדאי להצטרף לתשלום באמצעות הוראת קבע בבנק

 ברקוד לתשלום בסניפי הדואר

88862590139507232409060000022459402124

 
 

מספר חשבון חוזה:שובר / הודעת זיכוי                           2022-440495388
340964216

חשבון לתקופה

מ-09/02/2022 עד 31/03/2022

224.59

הסכום לתשלום בש"ח

המסמך משמש קבלה רק לאחר הטבעת חותמת הקופה ו/או חתימת הפקיד

 2 4 4021 888 62590139507 23240906 0000022459

 ברקוד לתשלום בסניפי שופרסל

88834096421600395023240904

לתשלום דרך האפליקציה

עמוד
1/2

חברת החשמל פותחת את 
המכרז להפעלת עמדות 
לתשלום חשבון חשמל
ברשתות הקמעונאות

לרשימת התנאים הנדרשים להשתתפות 
במכרז וליתרונות השירות לעסק שלכם 

היכנסו לאתר חברת החשמל
www.iec.co.il בכתובת

שימו לב! ניתן להגיש מועמדות עד 
לתאריך 11/7/2022 בשעה 11:00

חשבונית מס/קבלה - העתק נאמן למקור 2022-440495388

מספר חשבון חוזה:  340964216

חשבון  לתקופה - 51  ימים

מ- 09/02/2022 עד  31/03/2022
 

תאריך עריכת החשבון

04/04/2022
 

חברת החשמל לישראל בע"מ

 

מספר חברה 520000472

מדווח באיחוד עוסקים מס' 558418570

נתיב האור 1, חיפה

לכבוד:

וולף שלומית

הקרן 30 ד 13

מעלה אדומים 9835113

          
          

          
          

      

להחזרה: גרשון המלמד 44 ירושלים
 

4049

ריכוז החשבון 

155.87

חיוב בגין צריכה - סה"כ 339 קוט"ש

2.51

(KVA) תשלום בגין הספק

33.58

תשלום קבוע

191.96

סה"כ ללא מע"מ

32.63

מע"מ % 17.00

224.59

סה"כ כולל מע"מ לתקופת חשבון

224.59

סה"כ לתשלום (ש"ח)

"ח
טל

לשירותך, 24 שעות ביממה:

אתר האינטרנט של החברה

  www.iec.co.il

בו ניתן לשלם את החשבון, למסור

מצב מונה ולקבל מידע בנושאים שונים.

שירות 103

לדיווח על תקלות, לקבלת שירותים

בנושאי חשבונות וצרכנות:

טלפון קווי וסלולרי - 103
 

השיחות למוקד 103 מכל טלפון – חינם.
 

המסמך משמש קבלה רק לאחר הטבעת

חותמת הקופה ו/או חתימת הפקיד

יש לשלם חשבון זה עד

ל-24/04/2022.

(גם אם התשלום מבוצע

בכרטיס אשראי)
 

אי תשלום במועד יגרור חיוב

בהוצאות טיפול ובריבית פיגורים.

הודעות

לתשומת לבכם !!! 

כעת ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם סכומים מעל 10,000 ₪. 

תשלום בכרטיס אשראי מעל 10,000 ₪ יחויב בעמלה

של 8 ₪ לכל 1,000 ₪ (החל מהאגורה הראשונה מעל 10,000).

■

צריכת החשמל שלך

לעומת הצריכה הממוצעת בעיר מגוריך

קוט"ש
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1,300
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מרץ
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אפר
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מאי
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יונ
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יול
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אוג
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ספט
21
אוק
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נוב
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דצמ
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ינו
22
פבר
22
מרץ
22

אחיד

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..

שם הצרכן:

וולף שלומית

סימול המוטב

5-30504-9

לקוח/ה נכבד/ה, לחסכון בכסף, זמן וטרחה, כדאי להצטרף לתשלום באמצעות הוראת קבע בבנק

 ברקוד לתשלום בסניפי הדואר

88862590139507232409060000022459402124

 
 

2022-440495388           
          

שובר / הודעת זיכוי      

מספר חשבון חוזה:

340964216

חשבון לתקופה

מ-09/02/2022 עד 31/03/2022
224.59

הסכום לתשלום בש"ח

המסמך משמש קבלה רק לאחר הטבעת חותמת הקופה ו/או חתימת הפקיד

 2 4
 402

1 88
8 62

5901
3950

7 23
2409

06 0
0000

2245
9

 ברקוד לתשלום בסניפי שופרסל

88834096421600395023240904

לתשלום דרך האפליקציה

עמוד
1/2

חשבונית מס/קבלה - העתק נאמן למקור 2022-440495388

מספר חשבון חוזה:  340964216

חשבון  לתקופה - 51  ימים

מ- 09/02/2022 עד  31/03/2022
 

תאריך עריכת החשבון

04/04/2022
 

חברת החשמל לישראל בע"מ

 

מספר חברה 520000472

מדווח באיחוד עוסקים מס' 558418570

נתיב האור 1, חיפה

לכבוד:

וולף שלומית

הקרן 30 ד 13

מעלה אדומים 9835113

          
          

          
          

      

להחזרה: גרשון המלמד 44 ירושלים
 

4049

ריכוז החשבון 

155.87

חיוב בגין צריכה - סה"כ 339 קוט"ש

2.51

(KVA) תשלום בגין הספק

33.58

תשלום קבוע

191.96

סה"כ ללא מע"מ

32.63

מע"מ % 17.00

224.59

סה"כ כולל מע"מ לתקופת חשבון

224.59

סה"כ לתשלום (ש"ח)

"ח
טל

לשירותך, 24 שעות ביממה:

אתר האינטרנט של החברה

  www.iec.co.il

בו ניתן לשלם את החשבון, למסור

מצב מונה ולקבל מידע בנושאים שונים.

שירות 103

לדיווח על תקלות, לקבלת שירותים

בנושאי חשבונות וצרכנות:

טלפון קווי וסלולרי - 103
 

השיחות למוקד 103 מכל טלפון – חינם.
 

המסמך משמש קבלה רק לאחר הטבעת

חותמת הקופה ו/או חתימת הפקיד

יש לשלם חשבון זה עד

ל-24/04/2022.

(גם אם התשלום מבוצע

בכרטיס אשראי)
 

אי תשלום במועד יגרור חיוב

בהוצאות טיפול ובריבית פיגורים.

הודעות

לתשומת לבכם !!! 

כעת ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם סכומים מעל 10,000 ₪. 

תשלום בכרטיס אשראי מעל 10,000 ₪ יחויב בעמלה

של 8 ₪ לכל 1,000 ₪ (החל מהאגורה הראשונה מעל 10,000).

■

צריכת החשמל שלך

לעומת הצריכה הממוצעת בעיר מגוריך

קוט"ש
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מרץ
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אפר
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מאי
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יונ
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יול
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אוג
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ספט
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נוב
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דצמ
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22
מרץ
22

אחיד

..........
..........

..........
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..........
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..........
..........

..........
..........

..

שם הצרכן:

וולף שלומית

סימול המוטב

5-30504-9

לקוח/ה נכבד/ה, לחסכון בכסף, זמן וטרחה, כדאי להצטרף לתשלום באמצעות הוראת קבע בבנק

 ברקוד לתשלום בסניפי הדואר

88862590139507232409060000022459402124

 
 

2022-440495388           
          

שובר / הודעת זיכוי      

מספר חשבון חוזה:

340964216

חשבון לתקופה

מ-09/02/2022 עד 31/03/2022
224.59

הסכום לתשלום בש"ח

המסמך משמש קבלה רק לאחר הטבעת חותמת הקופה ו/או חתימת הפקיד

 2 4
 402

1 88
8 62

5901
3950

7 23
2409

06 0
0000

2245
9

 ברקוד לתשלום בסניפי שופרסל

88834096421600395023240904

לתשלום דרך האפליקציה

עמוד
1/2

בונית מס/קבלה - העתק נאמן למקור 2022-440495388
חש

מספר חשבון חוזה:  340964216

בון  לתקופה - 51  ימים
חש

מ- 09/02/2022 עד  31/03/2022
 

תאריך עריכת החשבון

04/04/2022
 

חברת החשמל לישראל בע"מ

 

מספר חברה 520000472

מדווח באיחוד עוסקים מס' 558418570

נתיב האור 1, חיפה

לכבוד:

וולף שלומית

הקרן 30 ד 13

מעלה אדומים 9835113

      
      

      
      

      
      

      
    

שון המלמד 44 ירושלים
ה: גר

להחזר
 

4049

 

ריכוז החשבון

155.87

בגין צריכה - סה"כ 339 קוט"ש
חיוב 

2.51

(KVA) בגין הספק
תשלום 

33.58

תשלום קבוע

191.96

סה"כ ללא מע"מ

32.63

מע"מ % 17.00

224.59

סה"כ כולל מע"מ לתקופת חשבון

224.59

סה"כ לתשלום (ש"ח)

"ח
טל

לשירותך, 24 שעות ביממה:

אתר האינטרנט של החברה

  www.iec.co.il

בון, למסור
בו ניתן לשלם את החש

שונים.
מצב מונה ולקבל מידע בנושאים 

שירות 103

לדיווח על תקלות, לקבלת שירותים

בנושאי חשבונות וצרכנות:

קווי וסלולרי - 103
טלפון 

 

השיחות למוקד 103 מכל טלפון – חינם.
 

המסמך משמש קבלה רק לאחר הטבעת

ה ו/או חתימת הפקיד
חותמת הקופ

בון זה עד
יש לשלם חש

ל-24/04/2022.

(גם אם התשלום מבוצע

בכרטיס אשראי)
 

אי תשלום במועד יגרור חיוב

פיגורים.
בהוצאות טיפול ובריבית 

הודעות

ם !!! 
לתשומת לבכ

אי גם סכומים מעל 10,000 ₪. 
ת ניתן לשלם בכרטיס אשר

כע

תשלום בכרטיס אשראי מעל 10,000 ₪ יחויב בעמלה

₪ (החל מהאגורה הראשונה מעל 10,000).
של 8 ₪ לכל 1,000 

■

צריכת החשמל שלך

לעומת הצריכה הממוצעת בעיר מגוריך
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מרץ
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יול
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שם הצרכן:

וולף שלומית

סימול המוטב

5-30504-9

לקוח/ה נכבד/ה, לחסכון בכסף, זמן וטרחה, כדאי להצטרף לתשלום באמצעות הוראת קבע בבנק

 ברקוד לתשלום בסניפי הדואר

88862590139507232409060000022459402124

 
 

2022-440495388       
      

      
      

כוי  
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לתשלום דרך האפליקציה

עמוד

1/2

בונית מס/קבלה - העתק נאמן למקור 2022-440495388
חש

מספר חשבון חוזה:  340964216

בון  לתקופה - 51  ימים
חש

מ- 09/02/2022 עד  31/03/2022
 

תאריך עריכת החשבון

04/04/2022
 

חברת החשמל לישראל בע"מ

 

מספר חברה 520000472

מדווח באיחוד עוסקים מס' 558418570

נתיב האור 1, חיפה

לכבוד:

וולף שלומית

הקרן 30 ד 13

מעלה אדומים 9835113

      
      

      
      

      
      

      
    

שון המלמד 44 ירושלים
ה: גר

להחזר
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ריכוז החשבון

155.87

בגין צריכה - סה"כ 339 קוט"ש
חיוב 

2.51

(KVA) בגין הספק
תשלום 

33.58

תשלום קבוע

191.96

סה"כ ללא מע"מ

32.63

מע"מ % 17.00

224.59

סה"כ כולל מע"מ לתקופת חשבון

224.59

סה"כ לתשלום (ש"ח)

"ח
טל

לשירותך, 24 שעות ביממה:

אתר האינטרנט של החברה

  www.iec.co.il

בון, למסור
בו ניתן לשלם את החש

שונים.
מצב מונה ולקבל מידע בנושאים 

שירות 103

לדיווח על תקלות, לקבלת שירותים

בנושאי חשבונות וצרכנות:

קווי וסלולרי - 103
טלפון 

 

השיחות למוקד 103 מכל טלפון – חינם.
 

המסמך משמש קבלה רק לאחר הטבעת

ה ו/או חתימת הפקיד
חותמת הקופ

בון זה עד
יש לשלם חש

ל-24/04/2022.

(גם אם התשלום מבוצע

בכרטיס אשראי)
 

אי תשלום במועד יגרור חיוב

פיגורים.
בהוצאות טיפול ובריבית 

הודעות

ם !!! 
לתשומת לבכ

אי גם סכומים מעל 10,000 ₪. 
ת ניתן לשלם בכרטיס אשר

כע

תשלום בכרטיס אשראי מעל 10,000 ₪ יחויב בעמלה

₪ (החל מהאגורה הראשונה מעל 10,000).
של 8 ₪ לכל 1,000 

■

צריכת החשמל שלך

לעומת הצריכה הממוצעת בעיר מגוריך
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סימול המוטב

5-30504-9

לקוח/ה נכבד/ה, לחסכון בכסף, זמן וטרחה, כדאי להצטרף לתשלום באמצעות הוראת קבע בבנק

 ברקוד לתשלום בסניפי הדואר

88862590139507232409060000022459402124
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לתשלום דרך האפליקציה

עמוד

1/2

חשבונית מס/קבלה - העתק נאמן למקור 2022-440495388

חשבון  לתקופה - 51  ימיםמספר חשבון חוזה:  340964216
מ- 09/02/2022 עד  31/03/2022

04/04/2022תאריך עריכת החשבון 
 

חברת החשמל לישראל בע"מ

מספר חברה 520000472 
נתיב האור 1, חיפהמדווח באיחוד עוסקים מס' 558418570

מעלה אדומים 9835113הקרן 30 ד 13וולף שלומיתלכבוד:
להחזרה: גרשון המלמד 44 ירושלים                                              
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ריכוז החשבון

155.87

חיוב בגין צריכה - סה"כ 339 קוט"ש

2.51

(KVA) תשלום בגין הספק

33.58

תשלום קבוע

191.96

סה"כ ללא מע"מ

32.63

מע"מ % 17.00

224.59

סה"כ כולל מע"מ לתקופת חשבון

224.59

סה"כ לתשלום (ש"ח)

"ח
טל

www.iec.co.il  אתר האינטרנט של החברהלשירותך, 24 שעות ביממה:
בו ניתן לשלם את החשבון, למסור

מצב מונה ולקבל מידע בנושאים שונים.
שירות 103

טלפון קווי וסלולרי - 103בנושאי חשבונות וצרכנות:לדיווח על תקלות, לקבלת שירותים
 

השיחות למוקד 103 מכל טלפון – חינם.
 

המסמך משמש קבלה רק לאחר הטבעת
בכרטיס אשראי)(גם אם התשלום מבוצעל-24/04/2022.יש לשלם חשבון זה עדחותמת הקופה ו/או חתימת הפקיד

אי תשלום במועד יגרור חיוב 
בהוצאות טיפול ובריבית פיגורים.

לתשומת לבכם !!! הודעות

כעת ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם סכומים מעל 10,000 ₪. 

תשלום בכרטיס אשראי מעל 10,000 ₪ יחויב בעמלה

של 8 ₪ לכל 1,000 ₪ (החל מהאגורה הראשונה מעל 10,000).

■

צריכת החשמל שלך
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5-30504-9סימול המוטבוולף שלומיתשם הצרכן:

88862590139507232409060000022459402124 ברקוד לתשלום בסניפי הדוארלקוח/ה נכבד/ה, לחסכון בכסף, זמן וטרחה, כדאי להצטרף לתשלום באמצעות הוראת קבע בבנק
 
 

שובר / הודעת זיכוי                           2022-440495388
340964216מספר חשבון חוזה:

חשבון לתקופה
מ-09/02/2022 עד 31/03/2022

224.59
הסכום לתשלום בש"ח

המסמך משמש קבלה רק לאחר הטבעת חותמת הקופה ו/או חתימת הפקיד

 2 4 4021 888 62590139507 23240906 0000022459

 ברקוד לתשלום בסניפי שופרסל

88834096421600395023240904

לתשלום דרך האפליקציה

עמוד
חשבונית מס/קבלה - העתק נאמן למקור 1/22022-440495388

חשבון  לתקופה - 51  ימיםמספר חשבון חוזה:  340964216
מ- 09/02/2022 עד  31/03/2022

04/04/2022תאריך עריכת החשבון 
 

חברת החשמל לישראל בע"מ

מספר חברה 520000472 
נתיב האור 1, חיפהמדווח באיחוד עוסקים מס' 558418570

מעלה אדומים 9835113הקרן 30 ד 13וולף שלומיתלכבוד:
להחזרה: גרשון המלמד 44 ירושלים                                              

 

4049

 

ריכוז החשבון

155.87

חיוב בגין צריכה - סה"כ 339 קוט"ש

2.51

(KVA) תשלום בגין הספק

33.58

תשלום קבוע

191.96

סה"כ ללא מע"מ

32.63

מע"מ % 17.00

224.59

סה"כ כולל מע"מ לתקופת חשבון

224.59

סה"כ לתשלום (ש"ח)

"ח
טל

www.iec.co.il  אתר האינטרנט של החברהלשירותך, 24 שעות ביממה:
בו ניתן לשלם את החשבון, למסור

מצב מונה ולקבל מידע בנושאים שונים.
שירות 103

טלפון קווי וסלולרי - 103בנושאי חשבונות וצרכנות:לדיווח על תקלות, לקבלת שירותים
 

השיחות למוקד 103 מכל טלפון – חינם.
 

המסמך משמש קבלה רק לאחר הטבעת
בכרטיס אשראי)(גם אם התשלום מבוצעל-24/04/2022.יש לשלם חשבון זה עדחותמת הקופה ו/או חתימת הפקיד

אי תשלום במועד יגרור חיוב 
בהוצאות טיפול ובריבית פיגורים.

לתשומת לבכם !!! הודעות

כעת ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם סכומים מעל 10,000 ₪. 

תשלום בכרטיס אשראי מעל 10,000 ₪ יחויב בעמלה

של 8 ₪ לכל 1,000 ₪ (החל מהאגורה הראשונה מעל 10,000).
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"מי שקשה לו, שילך הביתה", אמר לפיד בישיבת 
הסיעה של יום שני, שעות אחדות לפני שהימם יחד 
עם בנט את המערכת הפוליטית בהחלטה על פיזור 

הכנסת.
וכל  ביטון  מיכאל  זועבי,  לגנאים,  התכוון  לפיד 
הממשלה.  של  בגלגליה  מקלות  שתקע  האחרים 

דווקא בנט הוא שאימץ את דבריו של לפיד.
לבנט היה קשה ולכן הוא הלך הביתה. קשה עד 
בלתי אפשרי. הוא הבין שהממשלה שבראשה הוא 
עומד נקלעה למבוי סתום. הוא הבין שאורבך כבר 
חצה את הקווים לצד השני. הוא רואה כיצד במשך 
שבועות ארוכים הקואליציה חורקת ומתקשה לבצע 
את המשימה שהוטלה עליה: להעביר חוקים. הוא 
הבין שהממשלה הזו גוועת לאיטה ובהדרגה הופכת 

לנטל גם על חבריה.
הבטיחו  בתורו,  אחד  כל  הקואליציה,  ראשי 
לעשות  שהגדילו  היו  תשרוד.  הזו  שהממשלה 
ממשלות  ימיה.  את  תמלא  שהממשלה  והבטיחו 
כל  הקדנציה.  מלא  את  שרדו  לא  הומוגניות  פחות 
בר דעת פוליטי הבין, מהרגע שעידית סילמן פרשה, 
ששעון החול מתקתק. קואליציה שנכשלת בהעברת 
תקשורתי  גיבוי  גם  עתיד.  לה  אין  בכנסת,  חקיקה 

מאסיבי, בתוספת מאמרי דעה שכללו תשבחות על 
השנה האחרונה כטובה ביותר בעשור האחרון, לא מנע את קריסתה 

של הממשלה.
הבלתי  האופוזיציה  בגלל  רק  נופלת  המצוינת  "הממשלה 
שמישהו  מקווה  אני  הקואליציה.  מחברות  אחת  אמרה  אחראית", 
כי  נפלה  שהממשלה  לה  להסביר  ידע  הח"כית  של  בסביבתה 
מוצק  רוב  לה  שיש  ממשלה  אחראית.  בלתי  הייתה  הקואליציה 
של  תפקידה  ככלל,  האופוזיציה.  חברי  של  לחסדיהם  זקוקה  לא 
האופוזיציה הוא לקרוא תיגר על מנהיגותה של הממשלה במטרה 
להחליף אותה ולא לתמוך בהצעות החוק שלה. זה בדיוק מה שעשו 
לפיד ובנט בהיותם באופוזיציה. זה בדיוק מה שעשו נתניהו וחבריו 
בשנה החולפת. לא נתניהו הפיל את הממשלה. בנט ולפיד הפילו 

אותה כי הבינו שאין להם קואליציה.

המפסידים והמרוויחים
 

• לפיד ונתניהו: ראש הממשלה לשעבר וראש הממשלה העתידי, 
הם המרוויחים הגדולים מנפילת הממשלה. השניים מגיעים למערכת 
לנהל  מעדיף  לפיד  להם.  המועדפת  בעמדה  הנוכחית  הבחירות 
שהוכנס  הסיבה  זו  הממשלה.  ראש  מלשכת  הבחירות  קמפיין  את 
של  במקרה  לידיו  הממשלה  ראשות  את  המעביר  המיוחד  הסעיף 
נתניהו מעדיף לנהל את הקמפיין כשלפיד ראש  נפילת הממשלה. 
הממשלה ולהתריע מפני המשך שלטונו. את מי זה ישרת בסופו של 

יום, נדע רק כאשר תיספר אחרונת הקלפיות.
ארוכה  דרך  כברת  בנט  נפתלי  עם  שצעדה  מי  שקד:  איילת   •

יו"ר האופוזיציה  נתניהו בהיותו  עוד מימיהם המשותפים בלשכת 
עצמה  את  מצאה  הנוכחית,  הממשלה  להקמת  ועד  ב-2008 
בסיטואציה חדשה: את כל קלפי המיקוח מול הליכוד היא בזבזה. 
היא יכלה לקבל שריון לכנסת הבאה, אך המו"מ נקלע למבוי סתום. 
היא קיוותה להניא את אורבך מפרישה, אך נכשלה. היא הקימה את 
הצלע המשולש בימינה עם קארה ואורבך, אך האחרון בחר לנקוט 

במהלך עצמאי מבלי לעדכן אותה מראש. 
מאוחר מידי היא גילתה שגם נפתלי בנט בחר לנקוט בקו עצמאי 
מבלי לעדכן אותה מראש. כלומר, מבלי להיוועץ בה. על ההחלטה 
לפרק את הממשלה, שמעה שקד בעודה במסע במרוקו, דקות לפני 
מהשיחות  הייתה  לא  בנט  לבין  בינה  השיחה  בתקשורת.  פרסומה 

הקלות בין השניים. 
שוב,  להתמודד  יחליט  בנט  אם  דרכה.  המשך  את  בוחנת  שקד 
סביר להניח שתמשיך כמס' 2 במפלגה. אם יטול פסק זמן מהחיים 
הפוליטיים, ייפתח קרב על ראשות ההנהגה בינה לבין מתן כהנא. 
בנט מעדיף להפקיד את המפלגה בידיו של סגן שר הדתות. גם הוא 
הבכורה.  את  לו  להשיב  תשוש  לא  שקד  לשוב,  ירצה  שאם  יודע 
כהנא יודע מראש שהמפלגה תופקד בידיו בנאמנות. אופציה נוספת 
היא חבירה בין תקווה חדשה לימינה. בשתי המפלגות רואים את 
לאחוז  מתחת  אל  להתרסק  עשויה  מהן  אחת  ומבינים:  הסקרים 
החסימה. גם סער וגם בנט ושקד חפצים חיים פוליטיים גם בכנסת 

הבאה.
הנוכחי.  השבוע  של  הגדולים  המפסידים  אחד  אורבך:  ניר   •
יצא מהקואליציה, אך לא עשה את הצעד הנוסף להיות  הוא כבר 
להתחייב  סירב  הליכוד,  בכירי  את  סינן  הוא  מהאופוזיציה.  חלק 
שיתמוך בפיזור הכנסת והותיר את המערכת הפוליטית לוט בערפל. 

בסביבתו  ולפיד.  בנט  מהחלטת  הופתע  הוא  גם 
אורבך  הבהיר  בבוקר  שני  שביום  להבהיר  מיהרו 
לבנט שבכוונתו להצביע בעד פיזור הכנסת בשבוע 
הבא. בלשכת בנט מיהרו להכחיש. בליכוד, באופן 
הממשלה  ראש  לשכת  לגרסת  להאמין  בחרו  נדיר, 
וטענו: אין כל מחויבות לאורבך. לא הוא הפיל את 

הממשלה.
למרות זאת, ייתכן שאורבך יהנה מההפקר ויזכה 
לשריון. בליכוד עדיין זקוקים לו כיו"ר ועדת הכנסת. 
בכוחו לעכב את הליכי חקיקת חוק הנאשם, ואפי' 
את החוק לפיזור הכנסת. אם כי לכל ברור שעד יום 
שני הקרוב, הכנסת ה-24 תפוזר בקול תרועה רמה.

ה-24  הכנסת  את  לעזוב  שנאלץ  דרעי  ש"ס:   •
יותר  מהר  יחזור  טיעון,  עסקת  על  שחתם  לאחר 
בחודש  בחירות  ה-25.  בכנסת  המניין  מן  כחבר 
תשרי, הן מתנה לא רעה למפלגה. קמפיין הסליחות 
נרחב  ציבורי  הד  עורר  הבחירות  מסבבי  באחד 
וגרף קולות רבים בפריפריה. סביר להניח שמנהלי 

הקמפיין ימשיכו באותו קו. 
• אגודת ישראל: העידן שאחרי ליצמן יחל באופן 
גולדקנופף.  הרב  מחליפו  של  כניסתו  עם  רשמי 
לחברים באגודת ישראל יש לא מעט טענות באשר 
חסידות  נציג  טסלר,  ח"כ  ברשימה.  המיקום  לסדר 
ויז'ניץ נכנס לכנסת מהמקום השמיני עם פרישתו של ליצמן. האם 
יידרשו לקדם את הח"כ הצעיר במעלה הרשימה? האם  בחסידות 
כנציג  הרשימה  בקדמת  ליצמן  של  מקומו  את  יקבל  גולדקנופף 
פרי  יישא  בעלזא  של  המאבק  האם  ישראל?  אגודת  של  הראשון 
וח"כ אייכלר יקדים חלק מחבריו באגודת ישראל במעלה הרשימה? 
אלו בעיקר שאלות, שאת התשובות עליהן נקבל סמוך מאד למועד 

סגירת הרשימות. 
להעלות  גפני  משה  ח"כ  של  הניסיונות  אף  על  התורה:  דגל   •
לסדר היום את סוגיית אחוז החסימה, אפשר להרגיע: יהדות התורה 
לא תתפצל. לא כל מה שעובד בבחירות מוניציפאליות עשוי לפעול 
של  התחלה  היא  גפני  של  ההצעה  לכנסת.  בבחירות  דומה  באופן 
מו"מ בין המפלגות. בסופו של דבר תימצא הנוסחא. סדר המקומות 
בדגל התורה לא עשוי להשתנות. מאז ייסודה, לא הוזזו ח"כים ולא 
פרש  המיתולוגי  המפלגה  יו"ר  זצ"ל,  רביץ  אברהם  הרב  הוחלפו. 
מהכנסת זמן קצר לפני פטירתו. מאז, המושכות בידיו של גפני. כל 
ח"כ שנכנס, נותר על מקומו: מקלב, יעקב אשר, פינדרוס. אם לא 
תגיע הוראה אחרת מבית מרן רה"י הגר"ג אדלשטיין, המפלגה לא 

צפויה לעבור שינויים.
• הציונות הדתית: חדי אוזן יכולים כבר לשמוע את ניצני הוויכוח 
נספח  היה  סמוטריץ'  אחדות,  שנים  לפני  עד  במפלגה.  הפנימי 
להנהגתו של נפתלי בנט כמנהיג הציונות הדתית. הקמת הממשלה 
לאומי,  הדתי  הציבור  כמנהיג  הצעיר  הח"כ  את  מיצבה  הנוכחית 
כשהוא עוקף את הוותיקים ומחדיר רוח חדשה למפלגה. אלא שמי 
פופולאריות  צבר  הוא  גביר.  בן  איתמר  ח"כ  הוא  כעת  בו  שמזנב 
לא  כבר  הוא  החרדיות.  מהמפלגות  גם  קולות  לשאוב  שמאיימת 
לפחות  ידרוש  הוא  לישראל.  עוצמה  מטעם  יחיד  במועמד  יסתפק 

ינון פלח

אינו יכול עוד

כבר לא יצעד על השטיח האדום לקבל את פניו של נשיא ארה"ב. נפתלי בנט באוקטובר 2021 | צילום: חיים צח, לע"מ
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נעם  מפלגת  גם  מקומות.  שלושה  או  שניים 
אחיזתה.  את  להעמיק  ומבקשת  עיניים  לוטשת 
ח"כ אבי מעוז, יו"ר הסיעה כבר הבהיר: נדרוש 

שני מקומות בעשירייה הראשונה. 
החליטו  ושקד  בנט  כאשר  היסטוריה:  קצת 
'הימין  את  ולהקים  היהודי  הבית  את  לעזוב 
החדש', הוצנח הרב רפי פרץ לראשות המפלגה. 
בסיבוב הראשון, מפלגתו של בנט לא עברה את 
חברו  מכן,  שלאחר  בבחירות  החסימה.  אחוז 
משותפת  לרשימה  ושקד  בנט  של  החדש  הימין 
עם הבית היהודי. הרב פרץ הוצב במקום השני. 
ריצה  על  עם  חתם  פרץ  הרב  השלישי  בסיבוב 
בן  איתמר  של  לישראל  עוצמה  עם  משותפת 
ביטל  הוא  הרשימות,  סגירת  לפני  רגע  גביר. 
הימין  עם  משותפת  ריצה  על  וחתם  ההסכם  את 
החדש והאיחוד הלאומי אך בלי עוצמה לישראל. 
ושקד חזרו לבייס איתם החלו את  למעשה בנט 

הקריירה הפוליטית שלהם.
לאחר  כאשר  נרשם  בעלילה  נוסף  פרק 
נתניהו-גנץ,  הקמתה של ממשלת  עם  הבחירות, 
הסיעה  חברי  יתר  כאשר  לשר,  פרץ  הרב  מונה 
פרש  הרביעי  הסיבוב  לקרא  באופוזיציה.  נותרו 
משנתיים  פחות  הפוליטיים,  מהחיים  פרץ  הרב 

מאז נכנס אליהם.
שניים על התמודדו על הירושה שהותיר הרב 
פרץ: מנכ"ל המפלגה ניר אורבך וחברת מועצת 
הבחירות  במהלך  משה.  חגית  ירושלים  העיר 
לראשות המפלגה, אורבך הבטיח שיפעל לריצה 
הבטיחה  משה  חגית  בעוד  ימינה,  עם  משותפת 
שתפעל לריצה משותפת עם האיחוד הלאומי – 
ניצחה  משה  חגית  סמוטריץ'.  בראשות  תקומה 
האיחוד  אך  היהודי.  הבית  לראשות  ונבחרה 
עוצמה  עם  משותפת  ריצה  על  חתם  הלאומי 
ניר אורבך בחר לקבל שריון  נעם.  ועם  לישראל 
לרוץ  שלא  בחרה  משה,  חגית  ימינה.  ברשימת 
עם הבית היהודי, מאחר ולכולם היה ברור שאין 
של  בסופו  הדתי.  בימין  מפלגות  לשלוש  מקום 
דבר, גם חגית משה בחרה לתמוך בימינה תמורת 

הבטחה למינוי שר על חשבון המפלגה. 
אם ראשי המפלגות המרכיבות את הימין הדתי 
נוסחה שתאפשר את מינויים  לא ימצאו בהקדם 
של כל רסיסי המפלגות, בצלאל סמוטריץ' עשוי 
מבית  פוליטיים  קרבות  מנהל  עצמו  את  למצוא 
מאוחדת.  מפלגה  עם  למערכה  לצאת  במקום 
לא מיטיבות  סגירת הרשימות,  רגע  עד  הקרבות 

עם המפלגה.
• הבית היהודי: המפלגה שעברה כ"כ הרבה 
משה  חגית  המדף.  על  קיימת  עודנה  גלגולים, 
עודנה מכהנת כיו"ר המפלגה. בימים האחרונים 
היא  מחדש.  המפלגה  את  להחיות  מנסה  היא 
הגוף  את  המהווים  המרכז  חברי  לאלף  שלחה 
המוגדר  הזדהות  טופס  המפלגה  של  הבוחר 
המרכז  מחברי  מי  לבחון  כדי  הצהרה,  כטופס 
רואה עצמו כנאמן לערכי המפלגה. מתוכם, 500 
השיבו בחזרה והצהירו על נאמנות, ביניהם ניתן 
וניר  שקד  איילת  של  ממקורביהם  כמה  למצוא 
בי"ד  הקימה  חודשים  מס'  לפני  בנוסף,  אורבך. 

השופט  של  בראשותו  עתירות  לבירור  למפלגה 
בדימוס אהרון דוד גולדס. בקרוב היא מתכוונת 
להיערך לבחירות,  כדי  לכנס את מרכז המפלגה 
כשחקן  היהודי  הבית  את  להחזיר  כוונה  מתוך 

פוליטי פעיל.
• המשבר הפוליטי: כבר ארבע שנים רצופות, 
ישראל  הקלפיות.  אל  צועדים  ישראל  שאזרחי 
חמש  חוותה.  לא  כמותו  פוליטי  משבר  תחת 
הישג  הן  וחצי,  שנים  בשלוש  בחירות  מערכות 
מפוקפק ושיא שלילי שאף דמוקרטיה בעולם לא 
רשמה. ההיסטוריה תזכור את התקופה הנוכחית, 
משני  שהורכב  בעולם  הגדול  הפילוג  כתקופת 

מחנות שלא מסוגלים לשבת זה עם זה.
אפשר  כבר  עכשיו  חליפי:  ממשלה  ראש   •
החליפי  הממשלה  ראש  מוסד   – בוודאות  לומר 
נתניהו  בניסיון של  לא צלח  זה  הרגל.  פשט את 
וגנץ. זה לא צלח בניסיון הנוסף של בנט ולפיד. 
לפיד הרבה ללעוג לגנץ כשכיהן כראש ממשלה 
חליפי. נתניהו לעג ללפיד כשזה החזיק בתפקיד. 
הצליחו  לא  הממשלות  שתי  התחתונה:  בשורה 
להוציא את חצי ימיהם. מועד הרוטציה לא הגיע 

ליעדו.
• הכנסת: הכנסת העשרים, שחבריה נבחרו אי 
וארבע  שנים  ארבע  החזיקה מעמד  ב-2015  שם 
ה-21,  מכן,  לאחר  שבאו  הכנסות  שבועות. 
ה-22, ה-23 וה-24 גם יחד, החזיקו מעמד פחות 
זמן: שלוש שנים וחודשיים. מי שמבקש להבין 
מתאימה  לא  בישראל  המשטר  שיטת  כמה  עד 
לעידן הנוכחי, כדאי שיקרא שוב את הנתון הזה. 
הצרה היותר גדולה: אף אחד לא יכול להבטיח 

שהכנסת ה-25 תאריך ימים.
• סקרים: זו שעתם הגדולה של מכוני הסקרים. 
על אף שלא מעט פעמים תחזיותיהם התבדו והיו 
המובילים  הסוקרים  האמת,  מתוצאות  רחוקות 
בישראל עובדים שעות נוספות. כל מפלגה מנסה 
להיאחז בנתון הטוב ביותר עבורה. אם יתגשמו 
כל תוצאות הסקרים שאומצו ע"י כלל המפלגות, 
הראש  את  לשבור  ייאלצו  הכנסת  משכן  עובדי 
כיצד מושיבים 200 חברי כנסת על 120 מקומות.

• למעלה מאלף ישראלים כיהנו כחברי כנסת 
על  התיישבו  מהם   13 רק  המדינה.  הקמת  מיום 
יהיה  לפיד  הבא,  בשבוע  הממשלה.  ראש  כס 
הממשלה.  ראש  לתואר  שיזכה  ה-14  הישראלי 
למעשה 15 ישראלים כיהנו בתפקיד, אם לוקחים 
אלון  יגאל  כיהן  שבהם  הימים   19 את  בחשבון 
רה"מ  של  מותו  מיום  בפועל  הממשלה  כראש 
לוי אשכול ועד השבעתה של הממשלה החדשה 

בראשות גולדה מאיר.
בשיא  להחזיק  ברק  אהוד  הצליח  שנה   21  •
ממשלה.  כראש  ביותר  הקצר  לזמן  שכיהן  כמי 
בשיא  יחזיק  בנט  נפתלי  הבא,  מהשבוע  החל 
השלילי הזה. מי שעשוי לשבור גם את השיא של 
נפתלי בנט, הוא רה"מ המיועד יאיר לפיד. חוסר 
המשילות והכאוס השלטוני ממשיכים לקבע את 
בה  שאין  כמדינה  בעולם  ישראל  של  מעמדה 

יציבות שלטונית.

באישור מורי הוראה ובהמלצת יועצות נישואין

 100% 

 רכיבים טבעיים

 רכיבים טבעיים

הכי טבעי
ששלמות הבית 

חשובה לך

עשוי מ–100% רכיבים טבעיים 
לטיפול בבעיית יובש 

ולסיוע בשלמות הבית היהודי

להשיג בבתי מרקחת וברשתות הפארם



בני ברק כ"ג בסיון תשפ"ב 121822/6/22
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אבי גרינצייג

והוסבר,  ודובר  ונכתב  נאמר  זה  באוויר,  היה  זה 
רשמי  באופן  התרחש  זה  הערב  בשעות  שני  וביום 
– ההלוויה הארוכה בהיסטוריה, כפי שכינה אותה 
בעתיד  גם  רע  לא  ובסיכוי  לשעבר  הממשלה  ראש 
בנאום הספד  לקצה  הגיעה  נתניהו,  בנימין  הקרוב, 
בעל  הממשלה  ראש  קודקודיה,  שני  של  משותף 
הקריירה הקצרה בתולדות ישראל נפתלי בנט, וזה 
הזה  השלילי  השיא  את  גם  לשבור  כנראה  שהולך 

בחודשים הקרובים, יאיר לפיד.
מעל במה נכבדה זו כבר נכתב בשבועות האחרונים 
שוב ושוב שימיה של הממשלה ספורים, וכי 
פקיעתן של  מועד  את  לשרוד  תוכל  לא  היא 
תקנות יהודה ושומרון. עם כל הכבוד לחיבת 
מדינה  שרינו,  של  המפורסמת  הכיסאות 
מאות  בו  למצב  להיכנס  יכולה  לא  מתוקנת 
שלא  באנרכיה,  נתונים  מאזרחיה  אלפים 
הדקה  עד  הביטחוניות.  ההשלכות  על  לדבר 
שונים  ניסיונות  בממשלה  בחנו  התשעים 
עוקפים, משהללו  פתרונות  למצוא  ומשונים 
לא נמצאו, הדרך לפירוק העסק הייתה קצרה.

רבות עוד ידובר ויסופר על מה שהתרחש 
מאחורי הקלעים, איך התמסמסו ברגע אחד 
הממשלה"  קיום  על  ה"נילחם  הבטחות 
והתחלפו במאבק מובטח ב"כוחות האופל", 
איך פספס הח"כ )עדיין, ולא להרבה זמן( ניר 
עולמו בשעה  את  לקנות  הצ'אנס  את  אורבך 
מיו"ר  בגבו  הסכין  את  קנה  זאת  וחלף  אחת 
מפלגתו, שהיה שולח אותו ברצון רב לידיהן 
של חוליות החיסול האיראניות באיסטנבול, 
כמו  הקואליציה,  מפלגות  מראשי  חלק  איך 
מההחלטה  הופתעו  ומיכאלי,  ליברמן  גנץ, 
ומה  פתאומית,  בשתיקה  ולקו  הפתאומית 
בעצם תכנן מי שהניע את המהלך מלכתחילה 
למדד  יו"ש  תקנות  הארכת  את  והפך 
להישרדותה של הממשלה – שר המשפטים 

גדעון סער.
הפנים,  שרת  של  גורלה  על  מדבר  ומי 
בגופה  שהגנה  שקד,  בטן  כאבי  איילת 
מאז  שותפה  על  שלה  הקריירה  ובשרידי 
ומעולם בדרכו למבצר ברעננה, וזה האחרון 
בטרם  ממרוקו,  לחזרתה  המתין  לא  אפילו 
הפוליטי  האינטגריטי  שאריות  את  יפורר 
שיריון  לאיזה  תזכה  לא  אם  לרסיסים.  שלה 
את  לראות  קשה  חדשה,  בתקווה  חסד  של 
לביקור  שלא  הבאה  לכנסת  מגיעה  איילת 
לפני  שעד  מי  הח"כלים.  בלשכת  נוסטלגי 
יומיים טרחה לשגר איומים מרומזים לליכוד 
אותה  תוביל  הכנסת  לפיזור  החוק  שהעלאת 
להסרת הוטו על קידום 'חוק הנאשם', מוצאת 
הימין  של  לליבו  הדרכים  כשכל  עצמה  את 

חסומות בפניה. 
כמובן(  כאן,  )גם  תקראו  הקרובים  בחודשים 
בזירה  צפויות  התפתחויות  אינספור  על  בהרחבה 
הפוליטית: האם בנט יפרוש לעשות לביתו או שמא 
ישתלב ברשימת יש עתיד עם נאמנו סגן השר כהנא, 
השרה שקד  את  לחיקה  תאמץ  חדשה  תקווה  האם 

ומה  יצוצו  חדשות  רשימות  אלו  קארה,  השר  וסגן 
עמיחי  הראשון,  האמיץ  הח"כ  של  בגורלו  יעלה 
שיקלי, כיצד יתפתח הקרב הישיר על הקול הערבי 
הרמטכ"ל  בטובו  יואיל  והיכן  לעבאס  טיבי  בין 
לא  כאילו  להנאתו,  להשתבץ  איזנקוט  גדי  לשעבר 
היה לנו די והותר גנרלים בדימוס בשנים האחרונות.

שני  על  הדגש  את  לשים  חשוב  הזה,  בשלב 
הקמתה  ולקראת  לקחים,  הפקת  במסגרת  דברים, 
ימין-חרדים בקרוב בסייעתא דשמיא.  של ממשלת 
הראשון, ניסיון לייצר חיבורים מאולצים בפוליטיקה 
לא יכול להחזיק מעמד. אי אפשר להדביק בכוח את 
וג'ידא  ניר אורבך  עידית סילמן ומנסור עבאס, את 
זה  הורוביץ.  וניצן  שקד  איילת  את  זועבי,  רינאוי 
חזק  דבק  אינה  נתניהו  שנאת  אם  עובד.  לא  פשוט 

מספיק, אזי כנראה אין דבק כזה בנמצא.
הלקח החשוב השני הוא היכולת למשול. במשך 
קולם  את  שמענו  לא  הממשלה  של  קיומה  שנת 
למעט  הטריה,  ומחליפתו  הקודם  היועמ"שים,  של 
ולחבריה.  הקודמת  לממשלה  הנוגעים  בעניינים 
סער  החוץ,  במשרד  מינויים  עשרות  העביר  לפיד 
מדינה,  פרקליט  גם  היועמ"שית,  מלבד  מינה 
העבירו  אחרים  שרים  ושופטים.  ליועמ"ש  משנה 
רפורמות מהותיות מבלי הנד עפעף, קיבלו החלטות 
בינלאומיים  ויחסים  כלכלה  קורונה,  כמו  בעניינים 
זוהי  המשפטנים.  של  פיהם  למוצא  להמתין  בלי 

משילות.
שלמה  רשימה  לו  יש  לשלטון,  יחזור  כשהימין 
הממשלה  נזקי  מביטול  החל  חיוניים,  תיקונים  של 
הקודמת למיניהם )כן, כן, כולל ביטול המס על החד 
הכלכלי,  הביטחוני,  המצב  בשיקום  וכלה  פעמי( 
דת  בנושאי  קוו  הסטטוס  תיקון  ואפילו  החברתי 
כאן,  לשלוט  שיוכל  כדי  כל,  קודם  אבל  ומדינה. 
המשפט,  במערכת  מוחלטת  רפורמה  נדרשת 
על  פיקוח  מנגנון  הסדרת  למטה.  ועד  מלמעלה 
בחירת  אופן  שינוי  והפרקליטות,  המשפט  בתי 
השופטים, הגבלת כוחם של היועצים המשפטיים, 
חקיקת החוק הצרפתי ופסקת ההתגברות ועוד שלל 
זה, שום דבר לא ישתנה  רפורמות חיוניות. בלעדי 

כאן באמת.

חסימה 
כפולה

השבוע,  בסוף 
רצון  מתוך  כנראה 
הזירה  את  לגוון 
להקל  הפוליטית, 
עמלים  פרשנים  על 
ולאפשר  לפרנסתם 
במערכות  לגרפיקאים 
הפוגה  העיתונים 
הבלתי  מהמשימה 
איתור  של  אפשרית 
שטרם  מזווית  תמונות 
ח"כ  של  פורסמה 

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני  ניר אורבך, הגיש 
הצעת חוק להפחתת אחוז החסימה, משלוש ורבע 

האחוזים הנדרשים כיום לשני אחוזים בלבד.
הלא  באמירה  הסתפק  לא  הוא  גפני,  של  כדרכו 
בנפרד  לרוץ  רצונו  על  לכשעצמה  מרומזת  כך  כל 
היו"ר  ההצהרתית.  ברמה  לפחות  ישראל,  מאגודת 
הנמרץ טרח גם לוודא שכולם מודעים לכך שההצעה 
הוגשה בשיתוף פעולה עם ראש הממשלה החליפי 
נשכח, ח"כ  ביום ההולדת הבלתי  וראש המדברים 
על  עטה  שהתקשורת  מובן  מאליו  לפיד.  יאיר 
המציאה והחלה שוב לנתח את הסיכויים שהחרדים 
אפילו  שהרעיון  לציין  מיותר  הממשלה.  את  יצילו 

לא עלה על הפרק.
ומה  ההצעה?  מאחורי  עומד  באמת  מה  אבל 
הסיכוי שהיא תצליח לעבור? נתחיל מהסוף: רשימת 
המתנגדים, כמעט בוודאות, כוללת את הליכוד )30 
ח"כים( - מתוך רצון לגרור לפחות אחת ממפלגות 
הקואליציה אל מתחת לאחוז החסימה, ואם אפשר, 
נמצאות  במתנגדים  חדשה.  תקווה  זו  שתהיה  רצוי 
חשש  ומתוך  העבר  בהשפעת  ח"כים(   9( ש"ס  גם 
מאלי ישי ודומיו, הציונות הדתית )6 ח"כים( מכל 
הטעמים המוזכרים, הרשימה המשותפת )6 ח"כים( 
מתוך רצון להיפטר ממנסור עבאס או לאלץ אותו 
ביתנו  ישראל  מאוחדת,  ברשימה  מחדש  להשתלב 
ממש  שליברמן  אחד  משהו  יש  אם  כי  ח"כים(   7(
זה העלאת אחוז החסימה,  עשה במישור הפוליטי 
אגודת  ח"כי  שלושת  גם  מבוטלת,  לא  ובסבירות 
וזה  מתנגדים,  ואחד  לשישים  הגענו  והנה  ישראל, 
עוד לפני שנגענו בחלק ממפלגות הקואליציה )כחול 
ובשיקלי  הן  גם  להתנגד  שעשויות  למשל(  לבן, 

וסילמן שצפויים להצביע לפי עמדת הליכוד.
אבל גפני אינו ידוע כטיפש, וניסיונו ארוך השנים 
בועדת הכספים הקנה לו מידת מה של יכולת לספור 
שהסיכוי  יודע  הוא  שגם  ספק  שום  אין  אצבעות. 
ושיתוף  קיים,  בלתי  עד  קלוש  כזו  חקיקה  להעביר 
הפעולה עם לפיד לא יוסיף לו נקודות בקרב הקהל 
כך  )ועל  גביר  בן  הגיגי  את  בצמא  השותה  הצעיר 

בהרחבה בהמשך(. אם כן, מה ראה לשטות זו?

הניסוי נכשל

מי מדבר על גורלה של 
שרת הפנים, איילת כאבי 
בטן שקד, שהגנה בגופה 
ובשרידי הקריירה שלה על 
שותפה מאז ומעולם בדרכו 
למבצר ברעננה, וזה האחרון 
אפילו לא המתין לחזרתה 
ממרוקו, בטרם יפורר 
את שאריות האינטגריטי 
הפוליטי שלה לרסיסים. אם 
לא תזכה לאיזה שיריון של 
חסד בתקווה חדשה, קשה 
לראות את איילת מגיעה 
לכנסת הבאה שלא לביקור 
נוסטלגי בלשכת הח"כלים. 
מי שעד לפני יומיים טרחה 
לשגר איומים מרומזים 
לליכוד שהעלאת החוק 
לפיזור הכנסת תוביל אותה 
להסרת הוטו על קידום 'חוק 
הנאשם', מוצאת את עצמה 
כשכל הדרכים לליבו של 
מחפש שש-הימין חסומות בפניה

שלוש בזירה 
הארצית? יו"ר 
דגל התורה 
ח"כ משה 
גפני
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צריך  מוישה,  של  בראש  מתחולל  מה  להבין  כדי 
התורה  דגל  של  מצבה  מורכבות  את  קודם  להבין 
בשני היבטים: השאיפה הבלתי מוסתרת לשחזר את 
והחשש  הארצי,  במישור  גם  ההיסטורי  השש-שלוש 
 – החסידיות  בערים  בעיקר   – קולות  של  מדליפה 
לציונות הדתית. מה שכבר החל בזרם דליל בבחירות 
לא  המצב  אם  לשיטפון  להפוך  ועשוי  האחרונות, 
ישתנה, אם בן גביר ימשיך להיות זה שמופיע בחניון 
לחלץ  השוטרים  עם  ונאבק  ההילולא  בליל  במירון 
אוטובוסים, אם הוא יישאר הראשון )והיחיד( להגיע 
הח"כים  ואם  החרדיות  בערים  הפיגועים  לזירות 
וברגליים,  בידיים  עצמם  את  יתפסו  לא  החרדים 

בזריזות.
בקונספט.  התאהבה  התורה  דגל  המקומית,  ברמה 
2023 תתמודדנה שתי  לא מן הנמנע כי גם בבחירות 
הסיעות החרדיות-אשכנזיות ברשימות נפרדות במגוון 
הסכמה  מתוך  והפעם  ירושלים,  כמובן  כולל  ערים, 
ורצון למקסם קולות, ובתקווה ל'קנאת סופרים תרבה 
אחוז  אין  המוניציפאליות  בבחירות  אבל  מנדטים'. 
חסימה ואין חשש לאבדן קולות, שלא לדבר על נזק 
לכן, הדרך היחידה למרוץ בשני  כולו.  לגוש  אפשרי 
אחוז  בהקטנת  עוברת  לכנסת,  בבחירות  גם  ראשים 

החסימה.
בתיאוריה, מדובר ברווח כפול: ראשית, דגל תקבל 
במערך  )המומחים  לה  המגיע  הנציגים  מספר  את 
בחמישה  כוחה  את  מעריכים  המפלגה  של  הבחירות 
חוץ  בקבוצות  מותנה  כשה'ומעלה'  ומעלה,  מנדטים 
ליטאיות שעשויות להצטרף מסיבות שונות ואכמ"ל( 
נוכחותה.  את  להצדיק  תידרש  החסידית  והנציגות 
לא  בישראל  חסידות  שאף  מרבית  בעדינות  נאמר 
קרובה אפילו להעמיד מנדט בכוחות עצמה, והדברים 
המיוצגות  מהחסידויות  לשתיים  ביחס  אפילו  נכונים 

בכנסת בנפרד, כשהן חוברות יחד...
יחזיר  חרדי  פנים  'מאבק'  הדברים,  מטבע  בנוסף, 
ריגושים  את הבנים האובדים הביתה. במקום לחפש 
צבע  החרדי  הנוער  ימצא  הגבעות,  נערי  בשורות 
ועניין בבית פנימה. יש אפילו מי שמפנטז על חזרה 
מלאה של הקולות החב"דיים לחיק האגודאי החמים 
ניסיון העבר מלמד שריצה  ככלל,  במסורת תשמ"ט. 
נפרדת מרחיבה דרסטית את אחוזי ההצבעה ומגדילה 
דו  באחוז  צמיחה  לכדי  עד  המצביעים  מספר  את 

ספרתי נאה.
כל,  קודם  ובצדק.  המציאה  על  קפץ  מצדו,  לפיד, 
יו"ר יש עתיד מעוניין להחצין בכל הזדמנות את הקשר 
שנית,  החרדית.  הנציגות  עם  בעיקר(  צילום,  )לצרכי 

נותנת  יעבור, הסברה  והחוק  יתגשם  אם אכן החלום 
מתנדנדות  מתוכן  שארבע  הקואליציה,  שמפלגות 
מרצ  רע"מ,  חדשה,  )תקווה  החסימה  אחוז  סף  על 
וימינה(, יהיו הנהנות המרכזיות ממנו. אמנם מנקודת 
מבט היסטורית השמאל ידע בעבר להסיט מהדרך את 
תשאלו  המחנה,  מתוך  קולות  לשרוף  שאיים  מי  כל 
את אבי ניסנקורן, רון חולדאי, בוגי יעלון ועפר שלח, 
ועדיין, אם אפשר למנוע מלכתחילה את הסיכון – מה 

טוב.
יש מי שיטען כי המהלך יועיל דווקא לימין ויאפשר 
ימין מתון  להריץ את מפלגת שיקלי לשאיבת קולות 
את  לחלוטין  יפורר  גיסא,  ומאידך  יותר,  רגוע  בלב 
שורות השמאל ויפתה אלי אבידרים למיניהם לנסות 
את כוחם ברשימות עצמאיות שיורידו לטמיון רבבות 
קולות. כותב השורות מזמין את הנ"ל לנסות ולשכנע 
את  שפוסל  נתניהו,  בנימין  האופוזיציה,  ראש  את 

המהלך מכל וכל.

גבר גבר
על  טובה  מילה  לומר  צריך  גביר,  בן  אפרופו 
הציונות  של  נלאה  הבלתי  הכוכב  של  התנהלותו 
שספג  ההלכתית  המהלומה  אף  על  השבוע,  הדתית 
יוסף.  יצחק  רבי  הגאון  לציון,  מהראשון  בפומבי 
נקדים ונאמר כי זו לא הפעם הראשונה בה הראשל"צ 
תוקף את תופעת העלייה להר הבית בזמן הזה, נושא 
שגם אביו מרן זצ"ל הקפיד עליו. לא מעט עיתונאים 
ממניעים  מונע  הראשל"צ  כי  לרמוז  ניסו  ציניקנים 

פוליטיים, ולא היא.
בפני בן גביר עמדו שתי אפשרויות: האחת, להגיב 
בתוקפנות ולפצוח במקביל בקמפיין אנטי-ש"סי עם 
דרעי,  של  )לצערו  אוסלו  לעידן  מרומזים  אזכורים 
כתם אוסלו דבק בו שלא באשמתו. כבר הוסבר כאן 
לא אחת כי האחראים הישירים לאוסלו הם חוגי הימין 
הקיצוני ששרפו כשלושה מנדטים מכריעים בבחירות 

1992, אפרופו שאלת אחוז החסימה(.
במקרה כזה, היה בן גביר משחק לידיה של ש"ס, 
הדתית,  לציונות  שפוזלים  הספרדים  הצעירים  גם 
ובסבירות  לציון,  הראשון  על  ממתקפה  יתחלחלו 
בנוסף,  הטבעי.  לבית  חוזרים  מהם  רבים  היו  גבוהה 
בתוך  בירי  גביר  בן  את  )ובצדק(  מאשים  היה  דרעי 
המאקרו  בתמונת  להתעסק  במקום  הגושי,  הנגמ"ש 

של החלפת הממשלה ומיצוי קולות הימין והחרדים.
'עוצמה  נציג  של  והנבחרת  השנייה  האסטרטגיה 
יהודית' התמקדה בהבלגה. בראיונות לתחנות הרדיו 

החרדיות הדגיש בן גביר שהוא סמוך ובטוח 
הלכתי  בהקשר  נאמרו  הראשל"צ  שדברי 
מכל  נמנע  הוא  התורה  כבוד  מתוך  וכי  נטו 
הקו  את  המשיך  גם  גביר  בן  בנושא.  תגובה 
בראיון  כולל  האחרונות,  בבחירות  שנקט 
כוונה  שום  לו  אין  ולפיו  השורות,  לכותב 
לפנות לחרדים שרבותיהם מורים להם כיצד 
להצביע, וכל רצונו הוא להביא לקלפי את מי 

שהיה עשוי להישאר בבית.
לגמרי,  להתאפק  אפשר  אי  אבל 
הגנוז  הקמפיין  'דלף'  ואיכשהו 
'צעירי  ידי  על  כביכול  שתוכנן 
שלל  על  ש"ס,  נגד  הדתית'  הציונות 
בניסיון  והמסתעף,  אוסלו  אזכורי 
אותה  ולהשאיר  העוגה  את  לאכול 
נגד  קמפיין  לנהל  גם   – שלמה 
את  לסחוף  ולנסות  וחבריו  דרעי 
להצטייר  וגם  החרדים,  הצעירים 
הנמנעת  וסובלנית,  מאופקת  כדמות 

ממלחמות מיותרות ומזיקות.
למזלם של הש"סניקים, יעמוד בן 
מתקפה  בפני  הקרובים  בימים  גביר 
בשמאל  בהרבה:  ואכזרית  מתוזמנת 
שקמפיין  הפנימו  כבר  ובתקשורת 
רק לא ביבי מיצה את עצמו, שהימין 
ושכתבי  הפעם  להתעורר  עשוי 
עוד  הממשלה  ראש  נגד  האישום 
עשויים לפעול בקלפי כבומרנג, אחרי 
המשפט  בית  מאולם  הגילויים  שלל 
האחרונה.  בשנה  בירושלים  המחוזי 
גביר  בן  קלף  נשלף  ברירה,  בלית 
מהשרוול. שופרי הממשלה הנוכחית 
רבתי  במתקפה  פתחו  כבר  לסוגיהם 
בן  את  למנות  ש"מתכוון  הימין  על 

גביר שר בממשלה". שוד ושבר.
אם חפצים בימין להיפטר בזריזות 
להיות  צריכה  התשובה  מהספין, 
מוכנים  ושות'  לפיד  האם  ברורה: 
להתחייב שאחמד טיבי ואיימן עודה 
לא ישבו לצדו בממשלה? גם אחרוני 

המתנדנדים במרכז יסכימו שבן גביר, קיצוני 
מושבע  ישראלי  פטריוט  הוא  שיהיה,  ככל 
עשרות  עדיף  ובוודאי  וארצו,  עמו  ואוהב 
מונים על שותפות עם מי שכיהן במשך שנים 

ארוכות כיועצו של רב המרצחים מאש"ף.

שוברים שיאים שליליים, ראשי הממשלה סופדים לה

דגל התורה התאהבה 
בקונספט. לא מן הנמנע כי 

גם בבחירות 2023 תתמודדנה 
שתי הסיעות החרדיות-

אשכנזיות ברשימות נפרדות 
במגוון ערים, כולל כמובן 

ירושלים, והפעם מתוך 
הסכמה ורצון למקסם קולות, 

ובתקווה ל'קנאת סופרים 
תרבה מנדטים'. אבל בבחירות 

המוניציפאליות אין אחוז 
חסימה ואין חשש לאבדן 

קולות, שלא לדבר על נזק 
אפשרי לגוש כולו. לכן, הדרך 
היחידה למרוץ בשני ראשים 
גם בבחירות לכנסת, עוברת 

בהקטנת אחוז החסימה

כ"ג בסיון תשפ"ב 22/6/22
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האיר פני המזרח: תיאור נרחב לקראת עונת הרישום בעולם התורה והישיבות הספרדיות

בכותל המזרח
פרויקט מיוחד: עם תחילת עונת הרישום בעולם הישיבות הספרדי, יצאנו לשטח ושוחחנו 
עם מנהלי הישיבות והרשמים, כדי לחזות מקרוב בייחודיות שיש בכל ישיבה וישיבה, וגילינו 

את עולם הישיבות הספרדיות שמתפתח מידי שנה באופן מעורר השראה 
מאת: יוסף טולידנו

ציבור בני התורה הספרדים בשנים האחרונות 
יותר  השנה  כאשר  ואלפים,  למאות  וגדל  הלך 
לישיבות  עולים  ספרדים  בחורים  מ-4.000 
גדולות והן גדלות ומתרחבות באיכות ובכמות.

מן הראוי להדגיש כי באופן כללי דפוסי עבודת 
מאד  דומים  הספרדיות  הישיבות  של  הרישום 
ה‹ליטאיות‹  בישיבות  הרישום  עבודת  לדפוסי 
אם כי יש הבדלים מועטים. לדוגמא, בישיבות 
שבוחשים  רבים  גורמים  ישנם  הליטאיות 
פניו  מועדות  יהיו  לאן  בחור  כל  של  בסביבתו 
בני  בקרב  זאת  לעומת  אלול,  חודש  בשערי 
ההידברות  רוב  פי  על  הספרדיות,  הישיבות 
ומולו  הקטנה  הישיבה  ראש  בין  בעיקר  תהיה 
מתנהל  שהכול  כמובן  הגדולה.  הישיבה  ראש 
תוך כדי עדכון וסנכרון עם הבחור ואביו, אך לא 
יהיו מעורבים נוספים בדרכו של הבחור, מצב 
הספרדי  שהרישום  מרובה,  לתועלת  גורם  זה 
מסתיים בתוך כמה ימים מהרגע שהוא מתחיל, 

ובוודאי שיש בזה ברכה מרובה.
היא  הנ"ל  העובדה  של  נוספת  תוצאה 
היה  הספרדי  הרישום  עברו  שבשנים  שבעוד 
האחרונות  בשנים  דווקא  יותר,  מוקדם  מתנהל 
הרישום הספרדי מתאחר יותר מאשר הישיבות 
במצב  השליטה  יכולת  משום  זאת  הליטאיות, 
הספרדיות,  הישיבות  ראשי  אצל  הקיים 
התועלת  פי  על  התקופה  לניווט  ואפשרותם 

שתהיה לבני הישיבות.
קטנות  הישיבות  ראשי  קיימו  עברו  בשנים 
ראשי  בקרב  הסברה  וכינוסי  חירום  אספות 
בבחינות  הסכנה  על  הספרדיות,  הישיבות 
הישיבות  ובחורי  מאחר  לישיבות,  המוקדמות 
מתחילים את חופשת 'בין הזמנים' חודש לפני 
המועד הרגיל – תשעה באב, ובכך נהרס המצב 
וגם  הקטנות,  בישיבות  ג'  שיעור  של  הרוחני 

הבחורים עלולים לרדת ברוחניות חס וחלילה. 
לפני  לא  יחלו  המבחנים  השנה  שגם  נראה 
השבוע הראשון של חודש תמוז הקרוב, מהלך 

שנראה כמבורך לכשעצמו.

שינוי תודעתי

בשנים האחרונות בולטת התופעה המרשימה 
הישיבות  בחירי  של  ושמנה  סלתה  של 
הספרדיות המעדיפים לכתחילה ללכת לישיבה 
דיעבד.  של  באופן  לזה  נגשים  ואינם  ספרדית 
נבנה  שנים שבו  עמל של  פרי  הוא  הזה  הנתון 
ישיבות  מערך  הספרדים,  התורה  ענקי  ידי  על 
גדולות בהיקף עתיר ממדים, הנותן לכל בחור 
אפשרות לבחור עבורו את המקום הטוב עבורו, 
לאופי  מסוים  בחור  סגנון  להתאים  והיכולת 
יש  בחור  שלכל  לכך  גורם  מסוימת  ישיבה 
שמתאימה  בישיבה  להפליא  מתאימה  כתובת 

לו. 
הישיבות  עולם  בתוך  גם  הדברים,  מטבע 
הפרדיות, קיימים הבדלי מעמדות, חלקן בגלל 
בישיבה,  ההנהגה  סגנון  בגלל  חלקן  הוותק, 

חלקם בשל סגנון הבחורים וכדו'.
דבר  שאין  הרשמים,  אומרים  לציין,  חשוב 
כזה "ישיבה טובה" ו"ישיבה פחות טובה", כל 

ישיבה טובה, תלוי למי.

***
המפה המפורטת על עולם הישיבות, הסגנונות 
והחידושים  העדכונים  וכמובן  והדרישות 

בעולם התורה הספרדי.
בראשות  'יסודות התורה' בתל אביב  ישיבת 

הגרב"צ לב שליט"א נחשבת לישיבה המובילה 
והעיונית עם ביקוש חסר תקדים. תנאי הקבלה 
את  לחבוש  יחשב  וליוקרה  במיוחד,  נוקשים 
ורמת  ספסליה. סגנונה הישיבתי השמור מאוד 
הלימוד הגבוהה מושכת אליה את טובי מסיימי 
הישבו"ק המצוינות בירושלים ובני ברק. אחרי 
קריית  תוכנית  מתפתחת  שנים,  משבע  למעלה 
מספר  פני  על  שתתפרס  אלעד  בעיר  הישיבה 
ברווחות  תלמידיה  מאות  את  להכיל  דונמים, 

של תורה וגדולה במקום אחד.
ישיבת 'מאור התורה' בראשות הגר"א סאלים 
את  האחרונים  בשבועיים  החליטה  שליט"א, 
מספר ושמות הבחורים שיעלו מהישיבה קטנה 
תקדימי  ובאופן  הגדולה,  לישיבה  שבניהולם, 
הוחלט לקבל את רוב התלמידים לשנה הבאה 
בנימין  הרה"ג  שבראשות  הקטנה  מהישיבה 
טולידנו שליט"א, כאשר למרות הביקוש הגדול 
לישיבה אשר מתייחדת בקו של ‘גדלות האדם‘ 
השנה  גם  החליטו  גבוהה  לימודית  וברמה 
אבל  בכמות  מצומצם  שיעור  עם  להישאר 

לשמור על האיכות הגבוהה.
ישיבת ‘יסודות‘ )משכן ידידיה – הרב ויזמן( 
נחשבת  יסודות,  והפסטורלי  הדרומי  במושב 
מתלמידי  ניכר  חלק  כאשר  מצוינת  לישיבה 
הרועים  משכנות  ישיבת  מסיימי  הם  הישיבה 
בני  בעיר  ונבחרת  שמרנית  לישיבה  הנחשבת 
ברק. הישיבה מקפידה מאד על צביון הבחורים 
טלפון  אף  להחזיק  תלמידיה  על  אוסרת  שאף 
'שאיומי‘ חצי טאצ‘, והטון המנחה  כשר מסוג 
את סגנון הישבה הוא בעלי האופי היותר סגור 
)צולים( מה שמשרה בישיבה אווירה של תחרת 
הכלליים  השיעורים  הבחורים.  בין  חיובית 
המגידי  צוות  בין  ברוטציה  נמסרים  בישיבה 
אורחות  לישיבת  בדומה  בישיבה,  שיעורים 

תורה.
היא  ברק  בבני  שמעיה'  'בית  ישיבת 

הציבור  בקרב  והוותיקות  הטובות  מהישיבות 
הישיבה  השמרני.  הקו  בשל  בעיקר  הספרדי 
את  המפארים  ותלמידים  בוגרים  מגדלת 
למעלה  כיום  מונה  הישיבה  ה'כוללים‘.  עולם 
הגאון  של  בראשותו  ועומדת  בחורים  מ-400  
ידועה  הישיבה  שליט"א.  אנגלנדר  שלמה  רבי 
ו‘הנהגה'  ‘השקפה‘  לתלמידה  שמנחילה  כמי 
תורה  כבני  לגדול  תלמדיה  את  היטב  ומחנכת 

אמיתיים.
ישיבת אהל יוסף: בראשות הישיבה עומדים 
יוסף  רבי  והגאון  אלקיים  ראובן  רבי  הגאון 
את  העתיקה  הישיבה  האחרונה  בשנה  עבאדי. 
משכנה למתחם רחב ידיים בעיר התורה מודיעין 
יצא למרחוק,  עילית. שמה הטוב של הישיבה 
כל בחור  ומייקר  בזכות הקו החינוכי המרומם 
לימודים  רמת  על  דגש  שימת  תוך  ובחור, 
גבוהה, מה שגרם לכך שהיא ממוקמת  בכותל 
המזרח של עולם התורה. הבוחנים בישיבה הם 
הגאון רבי שלמה אללוף והגאון רבי דוד מלול.
הגדולה  לישיבה  נחשבת  ‘רכסים‘  ישיבת 
הישיבות  בעולם  הבחורים  בכמות  ביותר 
מוצלחת  כישיבה  לפניה  הולך  שמה  הספרדי. 
הישיבה  למקום.  להתקבל  מבקשים  ורבים 
העובדה  בשל  ל‘פתוח‘,  הנחשב  קו  מובילה 
קפדנית  'השגחה'  בישיבה  אין  שמלכתחילה 
אלא מאפשרים לכל בחור לצמוח ולגדול ללא 
בחורים  מאות  כשש  מונה  הישיבה  משטר. 
ציון  אליהו  רבי  הגאון  של  בראשותו  ועומדת 
סופר שליט"א מזקני ראשי הישיבות הספרדיות.

התלמוד: הישיבה שהוקמה  אורחות  ישיבת 
של  לעצמה שם  קנתה  כבר  שנים,  לפני שלוש 
במבנה  שוכנת  הישיבה  התורה.  בעולם  כבוד 
בירושלים  רמות  בשכונת  ומפואר  ידיים  רחב 
והגר"י  טוויל  הגר"ת  של  בראשותו  ועומדת 
נמסרות  הישיבה  בהיכל  השיחות  אהרונוב. 
נודע  אשר  שליט"א  דונט  הגר"א  המשגיח  ע"י 

ישיבת אוהל התורה

ישיבת יסודות התורה
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האיר פני המזרח: תיאור נרחב לקראת עונת הרישום בעולם התורה והישיבות הספרדיות

של  קומתם  שיעור  בבניית  הייחודית  בדרכו 
הבחורים ובניית דרך חיים בשיחותיו הידועות. 
הישיבה מונה כשישים בני עליה ולקראת זמן 
אלול עשרות בני עליה מתדפקים על דלתותיה, 
הישיבה נערכת לקראת שיעור א' של כחמישים 
האגף  את  לפתוח  מתעדים  אף  לכך  בחורים 
הנוסף בישיבה עבור חדרים לרווחתם של בני 
בקניית  בבחורים  משקיעים  בישיבה  הישיבה. 
לימוד בהבנת התורה מתוך תחושת מאן  דרך 
מלכי רבנן ע"י צוות רבני הישיבה אשר שמם 

נודע לתהילה בהיכלי התורה.
בעולם  מהמובילות  התלמוד  אש  ישיבת 
התורה הספרדי מונה כ-400 בחורים. בראשות 
לסרי  יוסף  הרב  הגאונים  עומדים  הישיבה 
חתנו  שליט"א  וילנסקי  אריאל  והרב  שליט'א 
של הגרב"מ אזרחי. הישיבה מובילה קו שמור 
משפחות  על  נכבד  דגש  עם  מאוד  ואיכותי 
ללמוד  מבקשים  רבים  ישיבות  בני  תורה.  בני 
הבחורים  טובי  של  נפש  משאת  והיא  בה 
בישיבות הקטנות. עקב צפיפות גבוהה בהיכל 
תלמידים  כ-60  הבאה  לשנה  יתקבלו  הישיבה 
מטובי  בעיקר  בנוי  השיעור  כאשר  בלבד, 
ברק  בבני  הנחשבות  הישיבות הקטנות  בחורי 

ובירושלים.
לאחת  נחשבת  התלמוד:  באר  ישיבת 
בעולם  והמוערכות  הבולטות  מהישיבות 
הישיבה  בצוות  ומתייחדת  הספרדי  התורה 
אשר משריש את הלימוד בצורה הטובה ביותר. 
סגנון הישיבה שמור בסגנון ירושלמי. בראשות 
הישיבה מכהן הגאון הרב חנוך כהן שליט"א. 
קנה  הסניף  נתיבות,  בעיר  נוסף  סניף  לישיבה 
ולמעשה  חשוב,  תורה  מקום  של  שם  לעצמו 
שנמצאת  הספרדית  המרכזית  הישיבה  היא 
בעקבות  האחרונה  בשנה  כולו  הנגב  באזור 
לישיבה  נפתח  בנתיבות  הסניף  של  הצלחתו 

סניף נוסף בעיר קרית גת.
בעולם  מרנינה  בשורה  חכמה:  דעת  ישיבת 
‘דעת  למצוינים  הישיבה  פתיחת  עם  התורה 
ישראל  יעקב  רבי  הגאון  בראשות  חכמה' 
קדוש שליט"א. טובי הלומדים כבר מתדפקים 
יצא למרחוק  על דלתות הישיבה אשר שמעה 
לאחר שגדולי ראשי הישיבות הקטנות ביקשו 
לשלוח את בחירי תלמידיהם לישיבה החדשה 

שתפתח בזמן אלו הבעל"ט.
בכינוס ראשי הישיבות שנערך בשבוע שעבר 
בהשתתפות מרנן ורבנן הגאון הגדול רבי שרגא 
שטיינמן שליט"א והגאון הגדול רבי יגאל רוזן 
שליט"א התכנסו ראשי הישיבות לפעול יחדיו 
מרובה  רוח  קורת  והביעו  הישיבה  להצלחת 

ממקום תורה זה אשר מתעתד להעמיד דור של 
ת"ח מופלגים בידיעת התורה והבנתה.

הגאון  יעמוד  חכמה‘  ‘דעת  ישיבת  בראשות 
רבי יעקב ישראל קדוש שליט"א וצוות הישיבה 
שנבחרו בבירור אחר בירור למען יגדלו דור של 
ת"ח מופלגים וביניהם הגר"ש גבאי הגר"א אבן 
עזרא, הגר"ש חדד והגר"י פישהוף אשר שמם 
הולך לפניהם. הישיבה תפתח בבני ברק ותמנה 
תחילה כ-30 בחורים בשיעור א', כאשר במקום 
ייפתח בנוסף קיבוץ מטובי עולם הישיבות וכן 
כולל אברכים גדול בהיכל הישיבה שבו ילמדו 

טובי האברכים.
ישיבת אבני נזר מיסודו וראשותו של הגאון 
הרב זמיר כהן שליט"א ובראשות הגאונים הרב 
משה הראל שליט"א והרב אשר חמוי שליט"א. 
הישיבה נפתחה בשנה שעברה וכבר מסתמנת 
א‘  שיעור  התורה.  בעולם  אדירה  כבשורה 
הראשון של הישיבה מונה כ-40 בחורים ובשנה 
על  דומה  מספר  לקבל  בישיבה  מתעקשים  זו 
מנת לבחור בקפידה את התלמידים שיתקבלו 
מישיבת  בנוי  הישיבה  קיבוץ  הבאה.  לשנה 
נבחרו  בחורים  כשלושים  כאשר  זיאת  יסודות 
לייסד את הישיבה. הישיבה שוכנת בירושלים 
במתחם ישיבת תורת זאב סולובייצ‘יק לשעבר.
ישיבת משכנות התורה בבני ברק: הישיבה 
מנחיל  אותו  סגור  בסגנון  לישיבה  נחשבת 
הגאון הרב אפרים כהן שליט"א ונחשבת לאחת 
רמה  על  דגש  עם  יציבות,  היותר  הישיבות 
רבים  בוגרים  לישיבה  תורני.  וצביון  רוחנית 
ושמם  הכוללים  טובי  את  שמפארים  בארץ, 

הטוב הולך לפניהם.
הממוקמת  הישיבה  חיים‘:  ‘דעת  ישיבת 
מבוקשת  לישיבה  נחשבת  וגן  לבית  בכניסה 
בקרב בחורים רבים המחפשים ישיבה 'פתוחה' 
יותר בסגנונה, כמובן ללא פשרות על ה'יראת 
עם  גיסא  מאידך  אבל  התלמידים,  של  שמים' 
כיום  מונה  הישיבה  גבוהה.  לימודית  רמה 
ועומדת  בחורים  וחמישים  מאות  שלוש  מעל 
בראשותם של הגאון רבי שלום ביתאן חתנו של 
ראש  זצ"ל  טולידנו  גבריאל  רבי  הגדול  הגאון 
הגאון  מכהן  בישיבה  ר"מ  ברוך'.  'אור  ישיבת 
רבי ישי טולידנו שליט"א שפתח ישיבה קטנה 
לפניה.  הולך  בירושלים, ששמה הטוב  חדשה 
רבים מתדפקים על דלתותיו בכדי לשמוע את 
שיעוריו העמוקים, המיוחדים בכושר בהירות. 
הלימודים  לשנת  לקבל  מתעתדת  הישיבה 
מספר  ועוד  מהארץ,  בחורים  כשישים  הבאה 
מצומצם של תלמדים מאירופה בעיקר מצרפת.
העין  בראש  הישיבה  הלוי:  בית  ישיבת 

בראשותו של הגר"א עפג'ין שליט"א המשמש 
משמשים  הישיבה  בראשות  המוסדות.  כראש 
בלמדנותו  הידוע  שליט"א  יחיא  הגרש"ש 
חבה  והגר"ע  והעמוקים  הברוכים  ובשיעוריו 
שליט"א אשר נודע כעילוי עצום וכמי ששולט 
בכל מכמני התורה. הישיבה תפסה את מקומה 
בכותל המזרח של עולם התורה הספרדי, והיא 
מתייחדת ברמה לימודית גבוהה. דבר זה גורם 
לנהירה רבה של בחורים שחשוב להם להבנות 
על מקום שמור  מוותרים  לא  ומאידך  בלימוד 
הדעת.  ורוממות  נכבדות  של  אקלים  ועל 
הישיבה מונה כיום כ-250 בחורים כ"י ובשנה 
זו מכיוון שיש חוסר מקום בפנימייה והפנימיה 
הישיבה  בנייתה,  הושלמה  טרם  החדשה 
ניתן  יהיה  ולא  הבחורים  קבלת  את  תצמצם 
לקבל יותר מ-60 בחורים, על אף שכבר בשלב 
הבוחנים  לישיבה.  בחורים  מאות  נרשמו  זה 
יחיא  הגרש"ש  הישיבה  ראש  הם  בישיבה 
משמש  אשר  שליט"א  ביטון  והגר"י  שליט"א 
בראשות הישיבה לצעירים בית שמש. המראיין 

הוא המשגיח הגר"א עזרא שליט"א.
הממוקמת  הישיבה  תבונה:  שערי  ישיבת 
חדד  אהרון  הרב  הגאון  בראשות  אלעד  בעיר 
לה  הישיבות שקנתה  נחשבת לאחת  שליט"א, 
מעמד מכובד בשנים האחרונות כאשר בחורים 
הישיבה  דלתותיה.  על  מתדפקים  איכותיים 
לימודית  וברמה  איכותי  בסגנון  מתייחדת 
הישיבה  ראש  מתווה  אותה  מאוד  גבוהה 
הגר"א חדד הידוע בלמדנותו העמוקה וביכולת 
להאהיב את לימוד התורה על תלמידי הישיבה. 
בן  אברהם  הרב  הגאון  הם  בישיבה  הרמי"ם 

הגדול  הגאון  הצעיר של  חתנו  זמרא שליט"א 
רבי ניסים טולידנו זצוק"ל. ר"מ נוסף בישיבה 
מטובי  שליט"א  שושן  בן  אברהם  הרב  הגאון 
לישיבה  הספרדי.  התורה  בעולם  הרמי"ם 
אשר  ברק  בני  בעיר  קטנות  ישיבות  שתי  יש 
אל  עולים  הקטנות  מהישיבות  הבחורים  טובי 

הישיבה הגדולה.
בעולם  נרחבים  הדים  שמעון:  היכל  ישיבת 
הגדולה  הישיבה  פתיחת  לקראת  התורה 
"היכל שמעון" שתפתח בזמן אלול הבא עלינו 
רמת  בשכונת  יהיה  הקבוע  משכנה  לטובה. 
שלמה ירושלים. בראשות הישיבה יכהן הגר"ח 
אבן צור שליט"א וכמנהל הרוחני יכהן הגר"מ 
יפתח  א'  לשיעור  הרישום  לצד  שלט"א.  מרגי 

קיבוץ מהישיבות המובחרות.
ישיבת אהל יוסף ירושלים: בראשות הגאון 
של  המובהק  תלמידו  שליט"א  מרג‘ן  נתן  רבי 
של  ובהכוונתו  זצ"ל  וולבה  הגר"ש  המשגיח 
לאחת  נחשבת  אשר  עבאדי,  יוסף  רבי  הגאון 
מהישיבות המבטיחות בעולם התורה הספרדי 
הגדרת  על  דגש  ששם  הייחודי  סגנונה  עקב 
ספסלי  את  ובחיצוניות.  בפנימיות  תורה  בני 
ובישיבה  בחורים  כ-150  חובשים  הישיבה 
נערכים לקראת ימי הרישום לקבל 50 בחורים 
ממיטב הישיבות הקטנות. בין הרמי"ם בישיבה 
מרג'ן  הגר"ד  שליט"א,  מיארה  הגר"א  נמנים 
שליט"א, הגר"י פרץ שליט"א והמשגיח הגר"י 
מורה שליט"א אשר נודע בשיחותיו העמוקות. 
מרג‘ן  הגר"ד  הם  בישיבה  הבוחנים  צוות 

והגר"א מיארה.

היכל ישיבת רכסים היכל ישיבת תפארת דוד

מעמד פתיחת ישיבת דעת חכמה
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ישיבת היכל צבי - אהל יוסף: הישיבה 
הגאון  פדידה,  צבי  רבי  הגאון  בראשות  עומדת 
שרבני.  יעקב  רבי  והגאון  יוסף  עובדיה  רבי 
המשגיחים בישיבה הם הגאון רבי מאיר פדידה 

והגאון רבי מנחם כהן.
הישיבה שייכת למוסדות "אור גאון" הוותיקים 
ומפואר  ידיים  רחב  מדרש  בית  נבנה  ולאחרונה 

להכיל את הבחורים שיבואו לשנה הבאה.
בנשיאותו  הישיבה  דוד:  תפארת  ישיבת 
שליט"א  פינטו  חנניה  דוד  רבי  האדמו"ר  של 
אשדוד.  בעיר  הספרדית  הגדולה  הישיבה  היא 
הנודע בגישתו  רווח  רבי אבנר  רה"י הוא הגאון 
האחרונה  בשנה  ובחור,  בחור  לכל  המיוחדת 
הישיבה נמצאת בתנופה עם הגעתם של עשרות 
לקיבוץ  שמעיה  בית  ישיבת  מבחירי  בחורים 
הביקוש  עקב  בישיבה  הוחלט  השנה  בישיבה. 
לישיבה  להגיע  הקטנות  הישיבות  בקרב  הגובר 
של  בעיצומו  כבר  לישיבה  הרישום  את  לפתוח 
זמן חורף זאת בשביל להצליח לעמוד בביקושים 
דוד חנניה  רבי  לישיבה. בהנחיתו של האדמו"ר 
פינטו שליט"א צוות הישיבה נותן דגש מירבי על 

רווחתם של הבחורים ברוחניות ובגשמיות.
הגר"מ  בראשות  הישיבה  לוי:  ישיבת תפארת 
לשורותיה  לקבל  זוכה  באלעד  שליט"א  הלוי 
אף מהישיבה הקטנה הידועה לאחת מהישיבות 
הקטנות הטובות בירושלים. בשונה משנים עברו 
נראה שהשנה תתארגן קבוצה מכובדת מהישיבה 
קטנה, שיעלו ביחד לישיבה גדולה, מהלך שאם 
גדולה בכמה  הישיבה  ישדרג את  בוודאי  יצליח 

רמות.
וגן  בבית  הישיבה  יעקב:  ברית  ישיבת 
רבי  המפורסם  הגה"צ  ע"י  שהוקמה  בירושלים 
ראשי  בניו  ובראשות  שליט"א  טולידנו  מיכאל 
טולידנו  הגר"ש  ואחיו  טולידנו  הגר"י  הישיבה 
להקמתה.  יובל  חצי  השנה  מצינת  שליט"א 
הישיבה הספיקה להוציא מאות תלמידי חכמים 
וראשי  כר"מים  המכהנים  ובוגרים  מפוארים 
ובירא"ש  בלמדנות  ידועה  הישיבה  ישיבות. 
להירשם  בביקוש  עצמו  את  מוכיח  והדבר 
הטובות.  הקטנות  הישיבות  מטובי  לישיבה 
בהיכל  נבנתה  בביהמ"ד,  הצפיפות  בעקבות 

הישיבה תוספת לבית המדרש.
ישיבת קול יעקב: הישיבה הוותיקה בראשות 
הישיבות  לאחת  נחשבת  שליט"א,  עדס  הגר"י 
והיא  הספרדיות,  הישיבות  בולם  הוותיקות 
הישיבות.  עולם  בקידמת  מקומה  על  שומרת 
הישיבה מונה 250 בחורים ומתאפיינת בקו שמור 

ביותר בדומה לישיבת אור ישראל.
של  בראשותו  הישיבה  אפרים:  ברכת  ישיבת 
שבעולם  מהוותיקות  שליט"א,  פנחסי  הגר"ב 
הישיבות הספרדיות, שכנה במשך עשרות שנים 
ריבוי  עקב  אולם  ברק,  בבני   14 צפת  ברחוב 
את  מלהכיל  המקום  צר  המדרש  בית  ספסלי 
הרבים  התלמידים  ואת  הישיבה  תלמידי  מאות 
צורך  ונוצר  הישיבה,  דלתות  על  המתדפקים 
דחוף במציאת מקום חדש למשכן הישיבה. בס"ד 
נמצא המקום המתאים בשכונת אור החיים בבני 
הישיבה.  לצרכי  המתאים  מרווח  בקמפוס  ברק 
במקום אף נמצא בשלבי בניה בית מדרש חדש 
שייתן  מקומות,  מ-600  למעלה  להכיל  שאמור 
על  המתדפקים  ולאלה  הישיבה  לבחורי  מענה 

דלתותיה. הישיבה מתייחדת בבוגריה המיוחדים 
רבים  כמו"כ  הכוללים,  עולם  את  המפארים 
מבוגרי הישיבה מחזיקם כיום במשרות מכובדות 
בקו  ידועה  הישיבה  והישיבות,  התורה  בעולם 
מייסודו של מרן הגראמ"מ  הישיבתי  ההשקפתי 
והנהגתיו כמלא  לזוז מדבריו  זצוק"ל, מבלי  שך 

נימא.
הוותיקות  מהישיבות  התורה:  רינת  ישיבת 
חזק  בדגש  מתייחדת  הישיבה  שבירושלים. 
מוגדרת  הישיבה  וההשקפה.  המוסר  לימוד  על 
כ'חסידות' כאשר בני הישיבה הם תלמידים בלב 

ונפש של הגר"ע ניסן ראש הישיבה שליט"א.
בראשות  בירושלים  התלמוד  שער  ישיבת 
ממשיכה  שליט"א  עמרם  בן  יוסף  הרב  הגאון 
בהצלחתה ורושמת לשורותיה כחמישים בחורים 
ממיטב הישיבות הקטנות בבני ברק ובירושלים. 
הישיבה מתייחדת בקו השמור וברמה הלימודית 
רוב  אפרים  הרב  הגאון  מנחיל  אותה  הגבוהה 

שליט"א מראשי ישיבת מיר ברכפלד.
ישיבת  של  בהיכלה  דעת:  אמרי  ישיבת 
שאול  הרב  הגאון  של  בראשותו  דעת"  "אמרי 
בחורים  למאות  נערכים  וגן  בית  בשכונת  גבאי 
איכותיים הצובאים על דלתות הישיבה לרישום 
את  המושכים  הדברים  אחד  אלול.  זמן  לקראת 
ליבם של בני התורה על דלתותיה, הוא גדלותו 
המיוחדת  הלימוד  בדרך  הן  הישיבה  ראש  של 
הסוגיא  בהירות  את  הישיבה  בבחורי  להשריש 
היכולת  את  בהם  שנוטע  מה  פרטים  לפרטי 
בספריו  והן  תורה,  והרבצת  שיעורים  למסירת 
המפארים את היכלי התורה "שערי דעת" בסוגיות 

הש"ס בהלכה ובמוסר. 
דוד  הרב  הגאון  בראשות  אליהו  דעת  ישיבת 
לשורותיה  רושמת  אב  בנין  שליט"א  אברהם 
לבחורים  יצטרפו  אשר  בחורים  כשלושים 
תחת  עמדה  אשר  אב  בנין  בישיבת  הלומדים 
נשיאותו של הראשל"צ הגאון רבי אליהו בקשי 

דורון זצ"ל.
הספרדיות,  הישיבות  אם  יוסף:  פורת  ישיבת 
התורה  חכמי  מועצת  נשיא  כיום  עומד  בראשה 
מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן שליט"א. הישיבה 
בירושלים,  העתיקה  בעיר  משכנה  שמקום 
זיע"א  חי  אישי  הבן  מרן  של  לבקשתו  הוקמה 
הגר"ע  המיתולוגי  הישיבה  ראש  תרפ"ג.  בשנת 

עטיה זיע"א ביסס את הישיבה כישיבה המובילה 
שהאירו  ישראל  מגדולי  ורבים  הספרדי  בציבור 
פני המזרח נמנו עם תלמידי הישיבה ובהם מרנן 
שאול  אבא  הגרב"צ  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  ורבנן 
זצ"ל, הגר"י צדקה זצ"ל, הגר"י עדס זצ"ל וגדולי 
תורה נוספים, שחלקם אף כיהנו בעצמם כראשי 

הישיבה. הישיבה מונה כיום כ-180 בחורים.
ישיבת פורת יוסף גאולה: לאחר קום המדינה 
ישראל,  בידי  הייתה  לא  העתיקה  העיר  כאשר 
עבור  מתאים  מבנה  הישיבה  מנהלי  חיפשו 
גאולה  בשכונת  נחנכה  תשי"ד  בשנת  הישיבה. 
לאחר  כשנתיים  גאולה.  יוסף  פורת  ישיבת 
מלחמת ששת הימים חזרו תלמידי הישיבה לעיר 
העתיקה, אולם הוחלט להשאיר גם את הישיבה 
עומד  הישיבה  באשות  תילה.  על  גאולה  בשכ‘ 
צדקה  הגר"י  של  בנו  שליט"א,  צדקה  הגר"מ 
זצ"ל, שעמד אף הוא בראשות הישיבה לצידו של 

הגרב"צ אבא שאול זצ"ל.
אליהו  הרה"ג  בראשות  יהודה  באר  ישיבת 
מבכירי  עומד  הרישום  בניהול  שליט"א.  תופיק 
הרשמים הרב יוסף ניאזוף שליט"א מקורבם של 
בקו  מתייחדת  הישיבה  ישראל הספרדים.  גדולי 
ספרדי שמור מאוד וסגור תוך שמירה על מנהגי 
ישנם  רב.  בדקדוק  והליכות  בהנהגות  הספרדים 
בחורים רבים אשר חפצים ללמוד רק בישיבה זו 

והישיבה רושמת לשורותיה כשישים תלמידים.
מאה  היום  מונה  הישיבה  לציון:  אור  ישיבת 
וחמישים תלמידים. עם סילוקו של ראש הישיבה 
זצ"ל,  שאול  אבא  אליהו  רבי  הגאון  ומייסדה 
ציון  בן  רבי  הגאון  בכורו  בנו  אחריו  התמנה 
בעולם  שמו  נודע  אשר  שליט"א,  שאול  אבא 
ובהעמדת  ויר"ש,  בתורה  בגדלותו  התורה, 
עצומה  תנופה  יש  השנה  חשובים.  תלמידים 
ברישום לישיבה, כאשר מיטב הישיבות הקטנות 
יקירי  יהושע,  פני  ישיבת  כדוגמת  בירושלים 
אשר  חיים,  ומשכן  הלוי,  תפארת  ירושלים, 
האור  מרן  תלמידי  מגדולי  עומדים  בראשותם 
הישיבה  ראש  של  וידידיו  ועמיתיו  זצ"ל,  לציון 
התלמידים  ממיטב  שולחים  זצ"ל,  אליהו  רבי 
המובחירים שלהם לישיבה, והדבר מעורר גלים 
על  הארץ.  תפוצות  בכל  הישיבות  בכל  גדולים 
אשר  קינד,  ישראל  הרב  אמון  הרישום  מלאכת 
תחתיו  המפעיל  הרישום,  במלאכת  לו  רב  ידיו 

מספר רשמים מובילים.
יוסף(:  שארית  )לשעבר  התורה  אהל  ישיבת 
הגאון  ע"י  תשכ"ד  בשנת  נוסדה  אשר  הישיבה 
עולם  ממייסדי  זצ"ל  טולדנו  ניסים  רבי  הגדול 
בנו  כיום בראשותו של  התורה הספרדי, עומדת 
מ"מ הגאון רבי יוחנן טולדנו שליט"א ששיעוריו 
בישיבה  התורה.  בעולם  כבוד  להם שם של  קנו 
הביקוש  ואת  האדירה  התנופה  את  מציינים 
המדרש  בית  ספסלי  את  לחבוש  וגובר  ההולך 
עליה  לבני  א‘  שיעור  עם  יחד  הישיבה,  של 
התקבצו עשרות בחורי קיבוץ ממיטב הישיבות. 
הישיבה ממוקמת בישוב באר יעקב במקום שקט 

ופסטורלי אך נגיש לתחבורה.
יעקב  הרב  הגאון  בראשות  חיים  דברי  ישיבת 
של  שם  לעצמה  לייצר  מצליחה  שליט"א  ויזמן 
מקום תורה חשוב, שסוחפת אליה בחורים רבים 

לשערי הישיבה.
ישיבת כסא רחמים: בראשות הגאון רבי מאיר 
מאזוז שליט"א, מהישיבות הספרדיות הוותיקות, 
השוכנת מזה עשרות שנים בבני ברק, מונה 250 
הייחודית שלה  ונודעת בשיטת הלימוד  בחורים 
אותה  הקודמים,  הדורות  של  ספרדי  בניחוח 
מבוגרי  רבים  לתלמידיו.  הישיבה  ראש  מנחיל 
לכהן  הישיבה  ראש  ידי  על  נשלחים  הישיבה 

כרבנים ומורי הוראה בקהילות ישראל. 
ישיבת תורת דוד: הישיבה בראשות הרב רביבו 
עברה מבאר יעקב לבני ברק. למרות הטלטולים, 
עם  לרישום  וניגשת  כוחה,  על  שומרת  הישיבה 
הישגים יפים בהצלחת התלמידים שבאו אשתקד 

לשעריה.
ישיבת דרכי דוד בבית שמש בראשות הגר"מ 
הישיבה  שליט"א.  חזן  והגר"א  שליט"א  ישראל 
שינתה את שמה לבית אליהו ע"ש תורם הישיבה. 
תדמיתה  את  האחרונות  בשנים  בונה  הישיבה 
מטובי  מובחרים  תלמידים  לשורותיה  ומקבלת 

הישיבות הקטנות.
הגר"מ  בראשות  סטון  טלז  יצחק  באר  ישיבת 
עצום  לגאון  שנחשב  שליט"א  אביעזרי  תופיק 
בכל התורה כולה ממש, נחשבת לאחת הישיבות 

המצליחות בעולם התורה הספרדי.
מועלם  הגר"ש  בראשות  תורה  אוהל  ישיבת 
הינה ישיבה שהוקמה בשנים האחרונות ומציינת 
הצלחה ביחס לשנותיה הספורות. הישיבה שמה 
זו  ישיבה  הבחורים.  ואיכות  ירא"ש  על  דגש 
מיוחדת בלשמר ולהוסיף באיכות הבחור הנכנס 

לשעריה, וכל באי שעריה, מעידים על כך.
זאדה  הגר"ד  בראשות  אברהם  תורת  ישיבת 
הוקמה לפני שנים ספורות בשכונת גבעת שאול 
בירושלים. הישיבה משלבת את העיון הישיבתי 
הליטאי יחד עם הניחוח הספרדי של חכמי ‘פורת 

יוסף‘.
ישיבת אמיתה של תורה: בראשות הגר"י עיני 
הישיבה  המופלגת.  בלמדנותו  שמוכר  שליט"א 

מונה כ-100 בחורים.
טבל  הגר"י  הוא  רה"י  יוסף:  שיח  ישיבת 
שליט"א. הישיבה מתאפיינת בסגנונה הישיבתי, 

ומונה כ-200 בחורים.

מערכת קו עיתונות דתית תמשיך לעקוב אחרי 
הרישום בעולם התורה הספרדי ואי"ה לקראת 
זמן אלול הבעל"ט תתפרסם כתב מסכמת עם כל 

העדכונים וההתפתחויות.

היכל ישיבת אמרי דעתבפתיחת ישיבת היכל שמעון

היכל ישיבת ברית יעקב
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בני ברק כ"ג בסיון תשפ"ב 122422/6/22

מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                 

                  

שפקדה  והמגיפה  ועדתו  קורח  מחלוקת  לאחר 
את  הקב"ה  מצווה  ישראל,  בני  את 
משה רבינו לקחת מטות מאת כל נשיאי 
את  איש  מטות,  עשר  "שנים  השבטים- 
ואת שם אהרון  על מטהו,  שמם תכתוב 
מועד...  באוהל  והנחתם  לוי...  מטה  על  תכתוב 
והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח", )במדבר 
י"ז, י"ז – כ(, ובכך אשקיט את תלונות בני ישראל. 
 – ה'  לפני  המטות  הניח  רבינו  משה  היה,  וכך 
"והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויצץ 

ציץ ויגמול שקדים". )י"ז, כ"ג(.
המטות,  את  אוסף  רבינו  כשמשה  לב,  נשים 
ומפרש  מטותם.  בתוך  אהרון  מטה  את  שם  הוא 
רש"י שלא יאמרו מפני שהניחו בצד שכינה פרח, 
ולכן ערבב את המטות ושם את מטה אהרון בתוך 

המטות של כל השבטים.
השפת אמת פירש זאת, שמשה רבינו בקש ללמד 
את אהרון שכל כוחו ובחירתו על ידי ה' נובע מזה 

שהוא בתוכם - מכח בני ישראל.
היתה  שדרכו  זי"ע  הק'  הבעש"ט  על  מסופר 

להאריך בתפילתו, ובפרט בשבתות וימים טובים. 
קדישא  החבריא  מבני  כמה  חשו  אחת,  בשבת 
והלכו לטעום דבר מה. הם סברו  חולשה בליבם, 
שכפי שנהג בשבתות קודמות, אזי בשובם יעמוד 
עזיבתם,  עם  בתפילתו.  הק'  טוב  עדיין הבעל שם 
וכשחזרו  תפילתו.  את  הק'  טוב  שם  הבעל  סיים 

השתוממו לראותו עומד וממתין להם.
מיומיים?  יום  מה  השני,  את  האחד  שאלו  הם 
ושאל:  עוז  הרהיב אחד התלמידים  אחר התפילה 
אמר  בתפילתו?  היום  קיצר  מדוע  רבנו,  ילמדנו 
להם הבעל שם טוב הק' אמשול לכם משל: ידוע 
החמות.  למדינות  לנדוד  בחורף  העופות  טבע  כי 
אל אחת המדינות הגיע במהלך נדודיו עוף ססגוני 
מעולם.  כמותו  נראה  שלא  מרהיבות  נוצות  בעל 
העוף עמד על עץ גבוה, ולא ניתן היה להגיע אליו. 
שמע המלך על העוף המרהיב, וצווה לקבץ מספר 
אנשים שיעמדו האחד על כתפי השני, עד שיעלה 
בידי העליון לתפוס את העוף. כשטיפסו האנשים 
האחד על חברו, החלו התחתונים, שסברו כי לשוא 
ואזי  ואנה.  אנה  להתפזר  רב  כה  זמן  עומדים  הם 

מבוקשם.  את  השיגו  ולא  ונפצעו  נפלו  העליונים 
כולם  שיהיו  צריך  העוף  את  להוריד  כדי  שהרי 

מקושרים זה עם זה, ורק כך יגיעו למרומי העץ.
לתלמידיו:  ואמר  הק'  טוב  שם  הבעל  המשיך 
כשהייתם מחוברים עימי בתפילה, יכולתי להמשיך 
העליונים.  בעולמות  ועוד  עוד  בכוחכם  בתפילתי 
נפלו  לדרכו  פנה  אחד  וכל  לבדי  אותי  משעזבתם 

השגותי, ומה שרציתי להשיג פרח ממני.
כוונת  זצ"ל את  ישראל'  ה'בית  ביאר  זה  פי  על 
רבינו:  משה  שאמר  שני"  "פסח  בפרשת  הפסוק 
"עמדו ואשמעה מה יצווה ה' לכם", )במדבר ט', 
מה  אשמע  בזכותכם  כי  אצלי,  'עמדו'  אתם  ח'(,  
יצווה ה'. כל כוחו של משה רבנו עליו השלום היה 
נשמות  כלולות  היו  שבו  כיון  ישראל,  בני  בזכות 
כל בני ישראל. וכמו משה רבינו כך גם היה אהרון 
הכהן, היותו עומד לפני ה' לשרת בקודש הקודשים 

בא מכוחם של בני ישראל.
משה רבינו מצווה על ידי הקב"ה: "קח לך את 
יהושע... וסמכת את ידך עליו, והעמדת אותו לפני 
י"ט(.   - י"ח  )כ"ז,  העדה  כל  ולפני  הכהן  אלעזר 

כך  אחר  ורק  יהושע,  על  ידיו  את  לסמוך  דהיינו 
להעמידו לפני אלעזר. 

סדר  את  משה  הפך  מדוע  להבין,  יש  כן  אם 
"ויקח  כ"ג(:   - )כ"ב  מכן  לאחר  כנאמר  הדברים, 
ולפני כל  ויעמידהו לפני אלעזר הכהן  יהושע  את 
קודם העמיד את   - עליו"  ידיו  ויסמוך את  העדה. 
יהושע לפני אלעזר וכל העדה, ורק אחר כך סמך 

ידיו עליו?
שעיקר  משה  סבר  הגדולה  שבענוותנותו  אלא 
כלל  מכח  אלא  עצמו,  מכח  לו  בא  לא  קדושתו 
ישראל. מכיון שכך, חשב שראוי להקדים להעמיד 
מכן  לאחר  ורק  ישראל,  כלל  לפני  יהושע  את 
יבוא הוא לסמוך עליו את ידיו, כדי להראות בזה 
שישראל הם העיקר והוא טפל להם. ואולם הקדוש 
מהעובדה  משה.  של  כסברתו  סבר  לא  הוא  ברוך 
לימדו  לישראל,  עצמו  את  להקדים  עליו  שציווה 
הוא  קודם  כן  ועל  לקדושתו,  זכה  עצמו  שבזכות 

לישראל.





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

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ַרב  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאְמרּו  ַאֲהרֹן  ְוַעל  מֶֹׁשה  ַעל  ַוִּיָּקֲהלּו 
ָלֶכם ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים ּוְבתוָֹכם ה' 

ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ה' )טז, ג(
השניה  היא  קרח,  פרשת  פרשתנו, 
מתוך שתי פרשיות, המלמדות אותנו עד 
מתוכנו  ולשרש  המדות  על  לעבוד  צורך  יש  כמה 
את המדות הרעות, אשר גרמו גם לאנשים גדולים 
ליפול בעטיין. בפרשה הקודמת היו אלו המרגלים, 
עליהם העידה התורה )יג, ג(: "ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי 
"כל  )שם(:  רש"י  כתב  וכבר  ֵהָּמה",  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני 

אנשים שבמקרא לשון חשיבות". 
מעם,  מורמים  שכאלו,  לאנשים  גרם  ומה 
ה'  נסי  את  לראות  ותחת  פיה,  על  קערה  להפוך 
וטובת הארץ, כפרו בו והוציאו דיבת הארץ רעה? 
הכבוד! כאן הרי אנחנו נשיאים, ואם ניכנס לארץ 

ישראל אולי יחליפו אותנו... 
קַֹרח" – "לקח את עצמו  "ַוִּיַּקח  גם בפרשתנו: 
על  לעורר  העדה  מתוך  נחלק  להיות  אחד  לצד 
הכהונה". ומה גרם לו להיכנס למחלוקת הגדולה 
על  "נתקנא  רש"י:  אומר  רבנו?  משה  נגד  הזאת 
משה  שמינהו  עוזיאל  בן  אליצפן  של  נשיאותו 

נשיא על בני קהת על פי הדבור". 
אדם  של  דעתו  את  טורפת  הקנאה  הקנאה! 
ֲאֵחי  קרח:  "אמר  העולם!  מן  אותו  ומוציאה 
בניו  שני  נטלו  הבכור  עמרם  היו,  ארבעה  אבא 
גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול, מי ראוי ליטול 
שני  שהוא  יצהר  בן  שאני  אני,  לא  השנייה?  את 
הקטן  אחיו  בן  את  נשיא  ִמָּנה  והוא  לעמרם? 
מכולם. הריני חולק עליו ומבטל את דבריו" )רש"י 

שם(.
גם לתורה  זכה  לקרח לא היה חסר כלום. הוא 
וגם לעושר. מה ראה לשטות זאת לחלוק על משה 
את  מוציאים  והכבוד  והתאווה  "הקנאה  רבנו? 

האדם מן העולם" )אבות פרק ד משנה כא(. 

הרגשת "יש" פוגעת ב"אין עוד מלבדו"

אני  פשוט:  אחד  דבר  לזכור  צריך  אדם  כל 
בסך הכל פקיד זוטר בעולם הזה! יש פקיד בבנק 
שתפקידו לספור את שטרות הכסף ולרשום אותם 
בספרי הבנק. בכל יום עוברים תחת ידו מיליונים. 
האם הוא יכול להתגאות במיליונים האלו? פשיטא 
חובתו,  את  הממלא  פקיד,  הכל  בסך  הוא  שלא! 

ומקבל את משכורתו מהמנהל הראשי. 
בורא  של  "פקידים"  כולנו  הזה,  בעולם  כאן, 
עולם. שום דבר לא שייך לנו. הקב"ה מינה את כל 
אחד לאיזשהו תפקיד, אותו עליו למלא, איש איש 
מתוקף  אם  גם  יתברך.  ממנו  שקיבל  הכלים  לפי 
תפקידו הוא "מגלגל מיליונים", עליו לדעת שהוא 
הבורא  מעביר  דרכו  "צינור"  "פקיד",  הכל  בסך 

יתברך את השפע לעולם. 
אדוננו  לממון.  ביחס  רק  לא  אמורים  הדברים 
גם  כי  אומר,  זצ"ל  מוילנא  הגאון  הדורות,  גאון 
ביחס לחכמה, שומה על האדם להכיר ולדעת, כי 
אף אם זכה להגיע לאיזושהי דרגה בידיעת התורה, 
מכל  ולילה,  יומם  עליה  ושקד  יגע  שעמל,  לאחר 
מקום "ִּכי ה' ִיֵּתן ָחְכָמה ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנה" )משלי 
ב, ו(, ורק משום שהקב"ה נתן לו סיעתא דשמיא 

מיוחדת זכה להגיע להיכן שהגיע!
וכמו שפקיד לא יכול להתהדר בעושרו של בעל 
ולהחשיב  להתהדר  יכול  לא  אדם  כל  כן  הבית, 
ֶׁשִמִדֵליה  להרגיש  עליו  שומה  למשהו.  עצמו  את 
יתברך  מאתו   – לו  שיש  מה  וכל  מידי,  ליה  לית 
הּוא  ה'  "ִּכי  לה(:  ד,  )דברים  אומר  הכתוב  הוא! 
את  מרגיש  אדם  אם   – ִמְלַבּדוֹ"  עוֹד  ֵאין  ָהֱאֹלִקים 
עצמו ל"יש", שיש לו משהו מדליה, הרי הוא פוגם 

ב"אין עוד מלבדו"!  
שייחסו  בזה  היא  וטובים  רבים  של  הנפילה 
לעצמם איזשהו "יש", חשבו שמגיע להם משהו. 
המרגלים חשבו שהם משהו, הם "נשיאים", ואם 
ה"משהו"  את  לאבד  עלולים  הם  לארץ  ייכנסו 
לעמרם".  "שני  משהו.  שהוא  חשב  קרח  שלהם. 
הפילו  הללו  המחשבות  נשיא.  להיות  לו"  "מגיע 

מלבדו",  עוד  ה"אין  את  חיים  היו  לּו  אותם. 
את  למלא  שייעודם  "פקידים"  להיותם  ומודעים 
נופלים  היו  לא  הבית,  בעל  להם  שייעד  התפקיד 

כפי שנפלו.   
"אין".  שאני  להרגיש  המדות.  עבודת  זוהי 
בעל  חשוב,  לתפקיד  אדם  מינה  הקב"ה  אם  גם 
עליו  עדיין   - רב  עושר  לו  ונתן  רחבה,  השפעה 
הכול  בסך  שהוא  להרגיש  עליו  "אין"!  להרגיש 
 – יותר  חלול  יותר,  ריק  שהצינור  וככל  "צינור", 
מלבדו".  עוד  מ"אין  יותר  רב  שפע  בו  עובר  כן 
יוצר  זה  ואם מכניסים בתוכו משהו מן ה"יש" – 
זרימת  את  חוסמת  והסתימה  בצינור!  "סתימה" 

השפע העובר דרכו! 

המרגיש "אין" - הוא המרוויח

מספרים על בעל אחד שהגיע לביתו וראה שם אי 
סדר גדול. הרגיז אותו במיוחד הרצפה המלוכלכת. 
וכיון שהסבל הזה היה אצלו סבל מתמשך, החליט 
ללכת להתייעץ עם חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל 

אולי כדאי לו לגרש את אשתו ולהפסיק לסבול.
כשפתחו לו את הדלת הוא כמעט התעלף: חכם 
בן ציון עומד עם מכנסיים מקופלים כלפי מעלה, 
נועל נעלי בית לרגליו ושוטף את הרצפה. כשראה 
זאת – ברח מהמקום. הוא לא שאל את הרב כלום. 
התשובה  עבורו  היתה  שחטף  הלחי"  "סטירת 

הטובה ביותר לשאלתו וללבטיו.
הבעיה?  מה  מלוכלכת?  שהרצפה  רואה  אתה 
תנקה  פעמיים  פעם  ותנקה!  שטיפה  מקל  קח 
לבד, בפעם השלישית האשה תצטרף ותנקה אתך 
ביחד, ובהמשך היא כבר תנקה לבד... אם תושיט 
על מקומו בשלום... אבל  יבוא  – הכל  לעזרה  יד 
מידותיו  על  לעבוד  האדם  צריך  יד  להושיט  כדי 
יתנהג  "יש"  מי שמרגיש שהוא  "אין"!  ולהרגיש 
בגישה שזה "לא מתאים" לו, והתוצאות עלולות 
הוא   - יותר  מוותר  שאדם  ככל  הרסניות.  להיות 

מרוויח יותר. מצליח יותר. הוא ַהְּמַנֵּצַח!
מלכים  שני  "אין  ואמרה:  שדיברה  ַהְּלָבָנה 
והתמעטה  הפסידה   – אחד"  בכתר  משמשים 
)חולין ס ע"ב(. השמש ששתקה – הרוויחה! אוָֹרּה 
רב עוצמה! "ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרֵּפא ִּבְכָנֶפיָה" )מלאכי 
ג, כ(. השמש השכילה להבין כי היא באה לעולם 
לה,  ומה  הבורא,  לה  שייעד  התפקיד  את  למלא 

אפוא, להתאונן ולהתלונן? 
לכל  נאמנה  דוגמא  השמש  מהווה  כך,  משום 
אלו המשכילים להבין שהכל מגיע מאת השי"ת, 
"הנעלבין  ע"א(:  כג  )יומא  חז"ל  שדרשו  וכפי 
משיבין,  ואינן  חרפתן  שומעין  עולבין,  ואינן 
הכתוב  עליהן   - ביסורין  ושמחין  מאהבה  עושין 
ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכֵצאת  'ְואֲֹהָביו  לא(:  ה,  )שופטים  אומר 

ִּבְגֻבָרתוֹ'". 
גם אם ביזו אותם, העליבו אותם, הם לא יוצאים 
ל'מלחמה'. הם מאמינים באמונה שלמה כי "ַהּכֹל 
שספגו  והביזיונות  ההערות  וכל  ה'",  ִמַּיד  ִּבְכָתב 
נפגע  לא   - "אין"  שמרגיש  מי  יתברך.  מאתו  הם 
יוצא להילחם על ה"אין" שלו. מי  מכל דבר. לא 
שהוא "יש" נפגע כל אימת שמרגיש כי מאן דהו 

פגע ב"יש" הזה, ויוצא להילחם עליו.  
לא אחת אשה פונה לבעלה, שאיחר קצת מלשוב 
השאלה  ָהִייָת?"  "איפה  אותו:  ושואלת  הביתה, 
ומתחשק  ממנה  מתרגז  הוא  לו...  מנדנדת  הזאת 
לו לענות: "תפסיקי כבר עם השאלה הזאת! תני 
יותר: "מה  לבן אדם לחיות"... ולעתים אף חריף 
זה העסק שלך? כל דבר ָאְּת צריכה לדעת?..." אם 
ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכֵצאת  "ְואֲֹהָביו  בכלל  לא  הוא   – כך  ענה 
ִּבְגֻבָרתוֹ"! הוא מחשיב את עצמו ל"יש", והריהו 
כופר ב"אין עוד מלבדו"! אם השכיל לבלום את 
אלו  בכלל  הריהו   – ובשלווה  בנחת  ולענות  פיו, 
ושכרו  ה'  המאמינים באמונה שלמה שהכל מאת 

רב מאתו יתברך! 

)מתוך סדרת הספרים הנפלאה, "משכני אחריך" 
במדבר ח"ב – עמוד כ"ו ואילך(. 

החכמה מ'אין' תמצא...

מטה אהרון בתוך מטותם
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רוצה לצאת ממצב לחץ-

 לצמיחה
לרגיעה

מהרגשת שבר –

בואי להשתתף בסדנא לפיתוח חוסן נפשי.
בה תלמדי להתמודד בהצלחה במצבים שונים,

הסדנא תועבר 
ע"י הגב' ענת וילוזני - יועצת תקשורת

הסדנא בת חמישה מפגשים. תחל אי"ה ביום שלישי כ"ט בסיון ה'תשפ"ב (28.6.22) בין השעות 17:30-19:00

בס“ד

ברח' בעל התניא 34

רישום חובה: רבקה 03-5776515 ריקי 03-5776203  בין השעות 12.00-9.00 בבוקררישום חובה: רבקה 03-5776515 ריקי 03-5776203  בין השעות 12.00-9.00 בבוקר

העלות ל-5 מפגשים 50 ש"חהסדנא מיועדת לנשים בגילאי 62 ומעלה בלבד

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   

    

     
 

 

מוזמנים להצטרף אלינו
לפעילויות ייחודיות.
ההסעות והפעילויות מותאמות ונגישות
תהיה אפשרות להסעה עם מעלון.
 ניתן להגיע עם מלווה.
ללא עלות!

ניצולי שואה יקרים!
מעוניינים לצאת לפעילות חווייתית בפארק?

פארק רעננה
יום רביעי, ל' בסיון תשפ''ב (29.6.22)

אם לא עכשיו אי מתי?

03-5776203 | 03-7752411  

האגף לשירותים חברתיים
היחידה לטיפול באזרח הוותיק

לפרטים והרשמה:
א-ה בין השעות 9:0-12:00

האגף לשירותים חברתיים
מחלקת נוער וצעירים

הפתיחה 
ביום שני 
ה' בתמוז

בס”ד

הדרך לנישואים מאושרים
סדנא ייחודית, חווייתית וממוקדת

בהנחיית ציפי גרוסמן – מנהלת מכון "גשרים"

סדנא בת ארבעה מפגשים, לבחורות רווקות בגילאי 22-26
בימי רביעי בין השעות 18:30 – 20:30 | דמי השתתפות סמליים 50 ₪  

   מספר המקומות מוגבל

לפרטים ורישום:
drori_e@bbm.org.il | 03-6365392 עו”ס אסתי 

3 4
17:00-20:00

1 107

(21.6.22
 ₪ 100

 03-5776135/6381/6260
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צרכנות
 hila@kav-itonut.co.il  | מאת: הילה פלאח

את  לקשט  נפלא  תירוץ  לנו  ויש  כאן  כבר  שהקיץ  כיף  כמה 
נוי בקונספט קיץ צבעוני ומלא חיים.  הבית והחצר באביזרי 
לקישוט  אביזרים  ממגוון  להתרשם  אתכם  מזמינה  איקאה 
שבפתח:   לקיץ  וחיות  צבע  ולהכניס  והחצר  הבית  ועיצוב 
נר   VÄLDOFT  ,  25  - שחור  חימום,  לנר  עששית   ENRUM
 ANLEDNING  ,₪10   - כהה  תות-שדה/ורוד  בכוס,  ריחני 
לבן/אדום  סוללות  על  פועל  נורות,   12 לד  תאורה  שרשרת 
אוף-ווייט/ חימום,  לנר  כלי   ANLEDNING חדש:   ,₪59   -

לתלייה/3  קישוטים  סט   ANLEDNING  ,₪35  - בהיר  חום 
 40 אדום  פרג  מלאכותי,  פרח   ANLEDNING   ,₪25   - יח' 
 ,1 ישראל  גיבורי  רח'  נתניה:  הסניפים:  רשימת   .₪9  - ס"מ 
שורק  עסים  מרכז   1 היוזמה  רח'  ראשל"צ:  פולג.  אזה"ת 
כביש פלמחים. קריית אתא: רח' תפוצות ישראל )דרך חיפה 
52 קריית אתא(. באר שבע: הירדן 24. אשתאול: המלאכה 7, 

אזה"ת הר טוב.

קולקציית נוי 
קייצית באיקאה

תוספי  חברת  בישראל,  לראשונה 
אלטמן  בישראל,  המובילה  התזונה 
המכילות  כמוסות  משיקה  בריאות, 
פפטידים של קולגן בשילוב חומצה 
וסרמידים.   C ויטמין  היאלורונית, 
פטנטים  סרמידים  מכיל  המוצר 
קלינית  שנבדקו  חיטה  ממקור 
ונמצאו יעילים לטיפוח מראה העור. 
חדרו  היאלורונית  וחומצה  קולגן  המכילים  תזונה  תוספי 
במיוחד  לפופולריים  והפכו  התזונה  תוספי  לעולם  בסערה 
כחלק  תזונה  תוספי  משלבות  רבות  נשים  ובישראל.  בעולם 

מרצון לשמירה על מראה צעיר ובריא ועל עור מתוח ורענן. 

ביוטי  ומוצרי  תזונה  תוספי  המפתחת  בריאות,  אלטמן 
מוצר  משיקה  הישראלי,  לקהל  חדשניים  ולייף-סטייל 
קולגן  של  פפטידים  כמוסות   - הטיפוח  בעולמות  ייחודי 
המוצר  וסרמידים.   C ויטמין  היאלורונית,  חומצה  בשילוב 
במקביל  העובדים  פעילים  רכיבים  של  קומפלקס  מכיל 
היאלורונית  וחומצה  קולגן   – העור  של  השונות  בשכבות 
הפועלים בשכבת הדרמיס ורכיב הסרמידים הפועל בשכבת 
קליניים  במחקרים  נבדק  הסרמידים  רכיב  האפידרמיס. 
ומבוסס על פטנט ייחודי של אלטמן ממקור של חיטה. קולגן 
חוג  של  המהודרת  בכשרות  מיוצר  אלטמן  של  סרמידים 
חת"ם סופר פתח תקווה וכבר היום ניתן להשיג את המוצר 

ברשתות הפארם והטבע. 

מחפשים  ואתם  משועממים  הילדים 
ב"מן"  וכיפית?  קלילה  תעסוקה  עבורם 
קוקולידה  חטיף  להכין  אתכם  מזמינים 
המבוגרים  את  שישמח  ומרענן,  טעים 
טעם  מקסימום  הקטנים.  את  גם  ויעסיק 

ואפס מאמץ!
כל שעליכם לעשות הוא לגרוף כדור גלידה 

בטעם שאתם אוהבים בעזרת כף גלידה, להניח במרכז עוגיית 
לכסות  השטוח(,  צידה  )על  שוקולד  בטעם  כוכבים  עם  מן 
בעוגייה נוספת ולהדק קלות עד שהגלידה משתטחת על כל 
פני שטח העוגייה.  ועכשיו פשוט ליהנות מקוקילידה טעימה 

ואיכותית בקלי קלות!
לדור  מדור  שעוברים  המשובחים  המתכונים 
מן  גלם  וחומרי  ייצור  תהליכי  על  וההקפדה 
את  שעושים  אלו  הם   , הראשונה  השורה 
שמדברים  ולפריכות  לטעם  וגורמים  ההבדל 

בעד עצמם!  
כל מוצרי מן הינם פרווה, ללא רכיבי חלב או לקטוז, ועשויים 
מחומרים טבעיים בלבד. ללא כלוסטרול וללא שומן טראנס. 
רוזנבלט  שבח  והרב  לנדא  הרב  של  המהודרת  בכשרות 

שליט"א

אותנו  מניסים  בחוץ  הגדול  והחום  הקיץ  של  הצהריים  ימי 
למזגן להתרעננות ולאגירת כוחות להמשך היום. אם גם אתם 
מרגישים מותשים סתם ככה באמצע היום, זה הזמן לקפה!  

לפרגן  אתכם  מזמין  שמרלינג'ס  היוקרתי  השוקולד  מותג 
שעליכן  כל  מרענן.  אירופאי  בסטייל  קיצי  פינוק  לעצמכם 
לעשות הוא להכין לעצמכם כוס קפה קר עם מלאאא קוביות 
קרח, לצד נשנוש חטיפי מינור בטעמים שאתם הכי אוהבים. 

וליהנות מרגעים מרעננים ומפנקים בטעם עשיר ומשובח!
של  מגוון  מבחר  לשמרלינג'ס  אחר?  טעם  דווקא  אוהבים 
הרוזמרי  מסדרת  החל  שונים  ומילויים  משובחים  טעמים 
,  הסדרה הקלאסית , חטיפי המינור האהובים,  המפרסומת 

ועוד..
וברשתות  המובחרות  בחנויות  להשיג  ציריך.  בד"צ  בכשרות 

השיווק

קפה של אחר הצהרים? 
רק עם חטיפי מינור של שמרלינג'ס!

מדובר  אם  משנה  לא  זה 
שבת,  ערב  או  חג  בערב 
יום של  או אפילו ב'סתם' 
הקנייה  חווית  את  חול, 
והמשתלמת  המושלמת 
למוצרי  שקשור  מה  בכל 
אפשר  והעוף,  הבשר 
אחד  במקום  רק  לקבל 
של  הבשר  ממלכת   –
שלמה  ברחוב  'אשפר' 

המלך 17 בבני ברק. 

חווית  על  כשמדברים 
ובוודאי  משתלמת,  קנייה 
אם היא גם מושלמת, זה 

והעופות,  הבשרים  של  הגבוהה  האיכות  חלקים:  כמה  כולל 
המהודרות,  הכשרויות  הבשר,  בטרקלין  והנוחות  השירות 
אחד  כל  של  שלנו,  לכיס  גם  שיתאים  המחיר  דבר  של  ובסופו 

ואחד מאיתנו. 

מ-30  יותר  כבר  מאוד  קשה  עובדים  'אשפר'  הבשר  בחברת 
הלקוחות  לכם  ולהעניק  הזה  השילוב  את  לייצור  כדי  שנה 

והצרכנים את חווית הקנייה המנצחת, כזו שיש בה הכל. 

בימים שבהם המצב הכלכלי מכביד על כולם, ב'אשפר' מציגים 

את סל הקניות המשתלם ביותר, 
בשר  מוצרי  של  נרחב  מגוון  עם 
ביותר,  הזולים  במחירים  ועוף 
תקדים,  חסרי  מבצעים  לצד 
ופועלים להעניק את האפשרות 
לכל אחד לענג את השבת והחג 

בבשר משובח. 

החדשה  החנות  זאת,  לצד 
מהווה  'אשפר',  של  והמפוארת 
עולם  בכל  ממש  של  מהפכה 
מתוך  הקנייה,  וחווית  הבשר 
נוחות והרחבת הדעת. צוות גדול 
מיומנים  ומוכרים  קצבים  של 
את  לכם  יעניקו  ומסורים 

השירות הטוב ביותר. 

הבשר  מוצרי  את  למצוא  תוכלו  'אשפר'  של  הבשר  בטרקלין 
הכשרויות  של  נרחב  במגוון  והאיכותיים,  המשובחים  והעוף 
המהודרות ביותר: בד"ץ נווה ציון בנשיאות מרן ראש הישיבה 
העדה  בד"ץ  ישראל,  שארית  בד"ץ  שליט"א,  כהן  שלום  חכם 
והגרש"צ  לנדא  הגרחי"א  ברק  בני  העיר  רבני  החרדית, 
רוזנבלט, בד"ץ הרב רובין ועוד, כך שכל אחד יכול למצוא את 
הנתח שהוא אוהב בכשרות המהודרת שהוא חפץ בה, על פי 

כל החומרות וההידורים.

'אשפר' מעניקה את חווית 
הקנייה המשתלמת

תוסף תזונה עם 
סרמידים התורמים 

ללחות מוגברת 
ולאפקט רב שכבתי

מחפשים פעילות מרעננת עם הילדים לימי 
אחר הצהריים החמים?

מכינים קוקלידה ביתית בטעם שוקולד!

נתיב החסד: לקנות 
בהנאה ובזול

ענק  מבחר  קנייה,  מחוויית  תהנו  החסד'  'נתיב  בסניפי 
של מוצרים במחירים הכי משתלמים ומגוון מבצעים על 

עשרות מוצרים. 

בסיון  כ"א-כ"ג  רביעי  עד  שני  בימים  מיוחדים  מבצעים 
)20-22.6.22( על עשרות מוצרים: משקאות חלב 1 ליטר 
טרה 2 ב-18 ₪, סוכר חום דמררה אורגני 1 ק"ג מעולה 
ב-7.90 ₪, אטריות סבתא שיבולים 3 ב-13.90 ₪, גביעי 
ג'אמפ  קל  משקה   ,₪ ב-10  מעולה  מגולגלים  גלידה 
כוסות   ,₪ ב-11.90   4 בלו  אנרגיה  משקה   ,₪ ב-20   3
ב-11.90   3 אובלי/לבן  לפתניות   ,₪ ב-10   2 קרה  שתיה 
₪, תבניות אלומיניום 3 ב-20 ₪, שמפו /מרכך הוואי 3 

ב-20 ₪ ועוד. 

מבצעי חמישישי חסכוני בימים חמישי-שישי כ"ד-כ"ה 
ק"ג   2 גרופ/בלדי  אדום  מושט  דג   :)23-24.6.22( בסיון 
אסם  חטיפים  מארז   ,₪ ב-10  בדלי  עוגיות    ,₪ ב-50 

ב-10 ₪, גלידת לה קרמריה ב-15.90 ₪. 

הרשת  סניפי  בכל  מועדון  לחברי  מיוחדים  מבצעים 
בימים שני-שישי כ"א-כ"ה בסיון )20-24.6.22(: מטרנה 
גרם   720 מעולה  אצבעות  פתיבר   ,₪ ב-120   3 מהדרין 
גרם   500 גלוטן  ללא  מעולה  קורנפלקס   ,₪ ב-11.90 

ב-8.90 ₪ קפה רד מאד ב-17.90 ₪ .

הזמן  זה  החסד"?  "נתיב  של  מועדון  חברי  לא  עדיין 
החרדי  במגזר  ביותר  המשתלם  למועדון  להצטרף 
כל  בזול.  ובעיקר  בשפע  ברוגע,  לקנות  ולהתחיל 
מוצרים  בשפע  מלאות  החסד  בנתיב  המחלקות 
מהחברות המובילות והמובחרות והכי קרוב לבית שלכם.

שוק פירות וירקות בימי שלישי-רביעי שמיטה לחומרא.

100% השמה בשוק העבודה 
ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג במכללת מבחר בעיצומה! 
באחד  שני  או  ראשון  תואר  ללימודי  להתקדם  הזדמנות  זוהי 
מהמקצועות שיש להם ביקוש מיוחד דווקא למסיימות תואר 
מהמגזר החרדי ואשר זיהינו שקיים בהם חוסר מובהק בשטח: 

)קלינאות  בתקשורת  בהפרעות  ראשון  תואר 
תקשורת( ותואר שני ביעוץ חינוכי.

לימודי  את  בהצלחה  סיימו  אשר  מבחר  בוגרות 
בסיפוק,  מציינות   - חינוכי  בייעוץ  השני  התואר 
לעבודה  אותן  הכשיר  הלימודים  מסלול  כי 
הן   – בתחומן  מאד  ומבוקשת  מקצועית 
סיוע,  ומעניקות  ובשכר  במקצוע  מתקדמות 
הדרכה וייעוץ מציל נפשות – במוסדות החינוך, 
צוותי ההוראה מגיל גן ועד תיכון, ומעניקות עוגן 
ובטחון לזקוקים לכך גם במעגלים רחבים יותר. 
לאור הביקוש הרחבנו המסלול גם ללימודי יעוץ 

לנוער בסיכון.

במסלול  לימודיהן  את  בהצלחה  שסיימו  הבוגרות  את 

עוד לפני שהן  - מחפשים  תואר ראשון בהפרעות בתקשורת 
מסיימות את שנת הלימודים האחרונה. בס"ד, כל המסיימות 
 – ברווח  פרנסה  בהן  שיש  מעולות  במשרות  כיום  עובדות 
ומקדשות שם שמים ברבים בכל מקום שאליו 
במסגרות  והחינוך,  הבריאות  במערכות  הגיעו: 
ספר,  ובתי  ילדים  גני  ומרפאות,  חולים  בתי 

מרכזי שיקום, מרכזי התפתחות הילד ועוד...

להתמקצע  אותך  גם  מזמינה  מבחר  מכללת 
בתחום שיש בו ביקוש עצום לעבודה עם רווח, 
סיפוק והנאה בצידה... מכללת מבחר מסייעת 
שכר  למימון  מלגות  מגוון  לקבלת  ומכוונת 
לאפשר  בכדי  לזכאים,     – חלקי   / מלא  לימוד 

לימודים בראש שקט.

אותך  ויכוונו  לעזרתך  יעמדו  הלימודים  יועצי 
התאמה,  ולבדיקת  לפרטים  ביותר.  לך  המתאים  למקצוע 

התקשרי עוד היום: 03-5726106
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מה חדש? *

רשת O&H יוצאת במבצע 
לילדים במסגרתו, יינתנו 70% 
הנחה על אופנה לילדים.  בין 

הפריטים: טי שרטים, חולצות 
מכופתרות, מכנסיים, שמלות, 
חצאיות, מכנסי אריג, טייצ'ים, 
גופיות ועוד. המבצע יתקיים 

עד ל- 30.6

במותג האופנה המוביל 
באירופה, Reserved - עד 

50% הנחה על קולקציית 
הקיץ העדכנית, העשירה 

והמגוונת הכוללת היצע עשיר 
של שמלות וחצאיות בגזרות 

ואורכים שונים, ג'קטים, 
עליוניות ועוד

חברת אינטרסן, יבואנית מותגי 
 NUBY התינוקות המובילים

ו-טוליפס, מציגה לכבוד עונת הקיץ 
חבילה ייחודית משולבת עם מוצרי 

שני המותגים המיועדת לזמן הרחצה 
של התינוק. החבילה כוללת עזרי 
רחצה ומשחקי אמבט שיספקו 

לתינוק שעות של הנאה ויהפכו את 
זמן המקלחת לחוויה בלתי נשכחת! 
מחיר החבילה כולה: 139.90 במקום 

₪ 184.10

רשת נעלי גלי יוצאת במבצע קיץ לנשים וילדים במסגרתו 
וילדים זוג שני ב- 50% הנחה.  מגוון ענק של סנדלי נשים 

בתוקף עד ה- 29.6.22

חברת הקוסמטיקה הישראלית 
הבינלאומית מעבדות GIGI, משיקה 
לקראת הקיץ תרסיס להגנה מלאה 

מהשמש SPF50, המכיל דור חדש של 
מסנני קרינה בשילוב קומפלקס חומרים 

פעילים ומיועד לעור הפנים והגוף. 
התרסיס מתווסף לסדרת תכשירי ההגנה 

SUN CARE UVA / UVB

סמסונייט, משיקה לקראת 
קיץ 2022 ולרגל עונת 

הנסיעות מזוודות רכות 
וקשיחות, מהסדרות 

המובילות שלה, מזוודות 
חדשות בצבעוניות ססגונית. 

טווחי מחירים לצרכן: 690 
₪ 1220 - ₪

*

מותג הטיפוח האורגני 
ecoLove )אקו לאב(, 

בית אורגניקזון,  המתמחה 
במוצרי טיפוח אורגניים, 
משיק קולקציית מוצרי 

חיסכון אקולוגיים 
ומשפחתיים, לטיפוח השיער 

והגוף, בבקבוק ענק של 1 
ליטר. מחיר לצרכן: 52.90 ₪

*

*

מהחלוצות  זוגלובק,  קבוצת 
בישראל,  המזון  בחברות  והוותיקות 
המזון  תעשיית  בחזית  ניצבת 
הן  חדשנות  ומציגה  הישראלית 
מוצרי  בעולם  והן  הבשר  במוצרי 
זוגלובק גאה לצרף לסדרת   . הטבע 
מותאם  חדש  שחקן  הטבע  מוצרי 
אשר  וטבעוניים  צמחוניים,  לילדים, 

– "נאגטס מן הצומח". הנאגטס על בסיס פולי  גיוון  מחפשים 
הסויה מהווים תחליף מעולה למוצרי הבשר ובעיקר לעוף. 

מתאימים  במיוחד,  טעים  קראנצ'י  ציפוי  עם  פריכים  הנאגטס 
לארוחה קלילה וטעימה וכגיוון לארוחת הצהריים, מיוצרים  ללא 
חומרים משמרים ומהווים מקור טוב לחלבון, כ- 13.5 גרם חלבון 
גרם   500 של  באריזות  מגיע  החדש  המוצר  מוצר.  גרם  ב-100 

בכשרות מהודרת של בד"צ העדה החרדית.
זוגלובק  "חברת  גילר:  ליאת  זוגלובק,  של  השיווק  סמנכ"לית 
נמצאת תמיד בקדמת החדשנות לקראת הקיץ והחופש הגדול 
היה לנו חשוב לפתח מוצר שמתאים לכל המשפחה שהוא לא 
רק טעים אלא מהווה פתרון  איכותי וגיוון לארוחת הצהריים או 

ערב". 
המצליחה  הטבע  מוצרי  לסדרת  מצטרף  הצומח"  מן  "נאגטס 

של זוגלובק . ניתן להשיג ברשתות השיווק המובחרות.

סטארקיסט מציגה מתכון לקלצונה טונה מיוחדת שמתאימה לארוחת צהריים מושקעת, לסעודה שלישית ולכל הזדמנות 

חגיגית ⋅ מגוונים את הארוחה עם טונה סטארקיסט

חופשת הכל כלול בבאטומי
עבורכם  להבטיח  הזמן  בדיוק  וזה  כאן  מעט  עוד  הקיץ 
חופשת קיץ חווייתית ומרגיעה • כל הפרטים על המלון, 
האטרקציות והטעמים של הקיץ שלא תשכחו • חבילות 

נופש החל מר"ח תמוז )30.6(

כדי  הקרוב,  לקיץ  איכותית  חופשה  מחפשים  אתם  אם 
שבגאורגיה,  בבאטומי  נופש  על  ברצינות  שתחשבו 

חבילת נופש משתלמת ביותר מבית 
'כושר טורס' עם שלל פינוקים.

החופשה מתקיימת במלון 'ספוטניק 
חמישה  של  הדירוג  בעל  באטומי' 
גבעות  בין  ממוקם  המלון  כוכבים. 
באטומי ובמרחק של 12 דקות נסיעה 
ממרכז העיר. סביבת המלון מוקפת 
ונוף  ועצים  טרופיים  צמחים  עם  בגן 
במלון  השחור.  ולים  לעיר  מרהיב 

בריכה, סאונה, ג'קוזי ועוד.

מהשדה  הנסיעה  כאשר  ורבע  כשעתיים  עורכת  הטיסה 
למלון לוקחת כעשרים  דקות בלבד, לנוחות הנופשים. 

שירות  עם  ומטופח  נקי  מרווח,  חדר  תקבלו  בחופשה 
הכול כלול. ארוחות ברמה גבוהה על ידי שפים ובכשרות 
הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א. הארוחות במהלך כל 

טעמים  של  רחב  ומבחר  רב  בשפע  מוגשות  החופשה 
המקצוע  אנשי  מיטב  ידי  על  כולם  שהוכנו  מגוונים, 
מחומרי הגלם האיכותיים ביותר מבלי להתפשר על טיב 

הכשרות, ההידור והטעם.

בחינת  תתאפשר  המוגשות  הגרומה  לארוחות  בנוסף 
שלא  חוויה  משובחים.  מקומיים  ממאכלים  טעימות 

במהרה תישכח. 

מודרכים,  טיולים  האטרקציות:  בין 
קסומים  בנופים  ג'יפים  טיולי 
רכבל,  שייט,  ונהרות,  הרים  בין 
המקומיים  בשווקים  דולפינריום, 
זולים  במחירים  לשופינג  ואפשרות 

בסביבה. 

הפרטים  לכל  דואגים  טורס  בכושר 
שקט,  בראש  תבואו  החופשים  שאתם  כדי  הקטנים 
קיץ  מחופשת  המקסימום  עד  ותהנו  כוחות  תחלצו 

אמיתית. 

לכם  ביותר  הטובה  החופשה  את  והבטיחו  כעת  צלצלו 
 0548835131 להזמנות  טל׳  הקרוב:  לקיץ  ולמשפחתכם 
השעות:  בין    0543837055  19:00  –  13:00 השעות:  בין 

13:00 8:30-

מותג הדרמו-קוסמטיקה 
הצרפתי לה רוש-פוזה,  מרחיב 

את סדרת מוצרי הגנה מהשמש  
אנתליוס ומשיק: קרם ג'ל לפנים 

 SPF50+ להגנה מהשמש עם
להפחתת מראה ברק בעור - 
 ANTHELIOS Anti-Shine

gel cream. מחיר מומלץ 
לצרכן: 99 ₪

*

*

*

*

חדש: שניצלונים מן הצומח במרקם 
פריך וטעים! 

קלצונה טונה

שפע של טוב מחכה לכם

ברשת ברכל טוב תמצאו מגוון ענק של מוצרים במחירים טובים 
ביותר וזה עוד לפני שתשמעו על המבצעים. סניפי רשת ברכל 
בכל  ענק  מבחר  לכם  מציעים  והמחודשים  המשופצים  טוב 
חלב,  מוצרי  מזון,  מוצרי  הכוללת  מזון  מחלקת  המחלקות: 
הבית  כלי  מחלקות  ניקיון,  מחלקת  וירקות,  פירות  קפואים, 
ומשחקים. מגוון ענק ממיטב החברות הנבחרות מחכה לכם בכל 
הסניפים. בנוסף צוות עובדים אשר ישרת אתכם נאמנה ויעניק 

לכם חווית קניה מוזלת במיוחד. 
השבוע.  כל  לאורך  מבצעים  עם  לכם  מחכים  טוב  ברכל  ברשת 
מבצעי כאסח לדוג': קמח כוסמין מנופה 80%/לבן 1 ק"ג מעולה 
רק ב-10 ₪, שמן זית כתית מעולה/המעולה/טעמן 2 רק ב-45 

₪, סכו"ם חד פעמי לבן 100 יח' 3 ב-20 ₪ ועוד.
כ"ב-כ"ג  רביעי   - שלישי  בימים  ענק  בהנחות  מוצרים  עשרות 
בסיון )21-22.6.22( לדוג': מטרנה מהדרין כולל שלבים 2 ב-90 
מעולה  ק"ג   1 שוקוצ'ינו   ,₪ ב-27.90  צ'ויס  טסטר  קפה   ,₪
ב-8.90 ₪, משקאות חלב יטבתה 3 ב-12.90 ₪, אטריות /פסטה 
אסם 2 ב-10 ₪, דוריטוס עלית 185 גר' 2 ב-12.90 ₪ ,סוכריות 
ג'לי מעולה 150 גר' 3 ב-20 ₪, רביעיית סודה בטעמים ב-10 ₪, 
כוסות קרטון 40 יח' 3 ב-20 ₪, אל סבון הוואי 1 ליטר 7.90 ₪, 
אקונומיקה פיסגה 4 ליטר סנו ב-8.90 ₪, אבקת כביסה אריאל 

5 ק"ג ב-37.90 ₪ ועוד.
23-( בסיון  כ"ד-כ"ה  שישי   - חמישי  בימים  שטרח  מי  מבצעי 
24.6.22(: עוגות שמרים עוגיות הזהב ב-10 ₪, מגוון חטיפי אסם 
5 ב-15 ₪, טילון אקסטרים קטן/גומיגם/ביסקולידה/טעמקור 3 
ב-11.90 ₪, דג סלמון ב-59.90 ₪ לק"ג, חמישיית טישיו מעולה 

ב-8.90 ₪ ועוד.

שוק פירות וירקות בימי שלישי-רביעי בכשרות מהדרין שמיטה 
לחומרא.

*

סדנאות ויעוץ פרטני לגמילה מעישון 
לשמירה  מאוחדת  של  מחזונה  כחלק 
בריא  חיים  אורך  על  והקפדה  בריאות  על 
שלה  הבריאות  יריעת  את  מרחיבה  היא 
לקידום  נוסף  נדבך  ומוסיפה  ללקוחותיה 
תרופה  להקדים  מנת  על  הבריאות 

למחלה. 

המובילים  התחלואה  מגורמי  אחד 
בישראל ובעולם כולו הינה תופעת העישון 
שמהווה גורם סיכון משמעותי בתחלואת 

מבוגרים. 

מהנתונים עולה העישון גורם ל 10% ממחלות הלב וכלי 
לכל   -5.6% ב  עולה  לב  להתקף  הסיכון  בעולם.  הדם 
רק  מעשנים  אם  גם  ביום,  שמעשנים  סיגריה  תוספת 

סיגריה אחת או שתיים.   

מגוון  מאוחדת  מקיימת  הבינלאומי,  העישון  יום  לרגל 
ללקוחותיה  ומציעה  העישון,  נזקי  על  הסברה  פעילויות 
מעישון  גמילה  מסדנאות  באחד  להשתתף  המעשנים 

המתקיימות במרפאותיה. 

רווחים  בחובה  ונושאת  אפשרית  הינה  מעישון  גמילה 
רבים שהוכחו. בין היתר, הפסקת עישון בכל גיל משפרת 
את הסיכויים להישרדות ומעלה את איכות החיים. שנה 
אחת אחרי הגמילה הסופית הסיכון לסבול מאוטם שריר 
הלב מופחת בחמישים אחוז, ועשר שנים לאחר הפסקת 
העישון הסיכוי לסבול מאוטם שריר הלב משתווה לסיכוי 
של האוכלוסייה הכללית הלא מעשנת. אחרי עשר שנים 

בסרטן  לחלות  הסיכוי  סיגריות,  ללא 
הריאות צונח בחמישים אחוז. 

להפסקת  מביאה  מעישון  הגמילה 
הפנים.  עור  של  המואצת  ההזדקנות 
שמירה על בריאות החניכיים ומיקסום 
במקרה  שיניים  השתלת  הצלחת 

הצורך.

מתקיימות  כאמור,  במאוחדת, 
ייעוץ אישי או סדנה  תכניות לגמילה מעישון באמצעות 

קבוצתית. 

בהנחיית  מפגשים   8 בת  הינה  קבוצתית  הסדנה 
מומחים לגמילה מעישון, שיסייעו לכם לנתח את דפוסי 
להתמודד  דרך  ולמצוא  שלכם  האישיים  ההתמכרות 
לכם  יעניקו  בקבוצה  האחרים  המשתתפים  איתם. 
ויעברו  טיפים  אתכם  יחלקו  והבנה,  הדדית  תמיכה 
איתכם ביחד את הדרך לגמילה. המפגשים מלווים בסיוע 

באמצעים תרופתיים. 

לגמילה  מומחים  יועצים  עם  מפגשים   4 אישי  ביעוץ 
ההתמכרות  דפוסי  את  לנתח  לכם  שיסייעו  מעישון, 
האישיים שלכם ולמצוא דרך להתמודד איתם. המפגשים 
מתקיימים במרפאות מאוחדת או בטלפון בתאום מראש 

וללא תשלום.

את  מזמינים  במאוחדת   – לעשן  להפסיק  יכולים  כולם 
אישי  ביעוץ  לכם  יסייעו  שם   ,3833* ל  לפנות  הלקוחות 

טלפוני.

חומרים לבצק:

1ק"ג קמח לבן

2כפות שמרים יבשים

1/2כוס שמן זית

2+1/2 כוסות מים פושרים

1כף סוכר לבן

1כף מלח דק

להברשה: שמן זית ומלח גס

אופן ההכנה:

1. במיקסר עם וו לישה מניחים קמח, שמרים וסוכר, יוצרים גומה בעזרת כף ומוסיפים לגומה שמן זית, מים ומלח, לשים עד לבצק גמיש

2. מתפיחים את הבצק בקערה משומנת  כשעה

3. מערבבים יחד את מרכיבי המלית

4. מחממים תנור ל-200 מעלות

5. מעבירים את הבצק למשטח מקומח ומורידים נפח

6. מחלקים את הבצק לחתיכות במשקל של 100 גרם

7. מכדררים כל חתיכה לכדור ומרדדים כל כדור לעלה

8. מניחים 2 כפות מהמלית על חצי מהעלה וסוגרים עם חצי העלה השני

9. צובטים ומהדקים את הבצק לאורך כל חצי העיגול

10. מניחים על תבנית מרופדת נייר אפייה

11. מברישים בשמן זית ומפזרים מעט מלח גס

12. אופים כ-25 דקות עד להשחמה

13.  מגישים עם עלי בזיליקום\ אורגנו

בתאבון

חומרים למלית: 

3 קופסאות טונה בשמן זית

1 בצל גדול קצוץ דק

1 כוס עגבניות מרוסקות

4 כפות בזיליקום קצוץ

3 שיני שום כתושות 

1 כף פפריקה

1 כף רסק עגבניות 

4 כפות שמן זית



דירות 
למכירה

כ”ג סיון- כ”ד סיון תשפ”ב
22/6/22-23/6/22

4-4.5 חדרים

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

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

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

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 142 ש"ח | 4 פרסומים - 211 ש"ח

8 פרסומים - 351 ש"ח | 12 פרסומים - 466 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 190 ש"ח | 4 פרסומים - 282 ש"ח 
8 פרסומים - 466 ש"ח | 12 פרסומים - 637 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

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

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 מציאה!!! בבירנבוים, 
דירה מחולקת, בקומת 

קרקע מוגבהת, 3 חדרים 
+ יחידה של 2 חדרים 
המושכרת ב- 2,800 

ש"ח, 1,920,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 מציאה!!! בבירנבוים, 
דירה מחולקת, בקומת 

קרקע מוגבהת, 3 חדרים 
+ יחידה של 2 חדרים 
המושכרת ב- 2,800 

ש"ח, 1,920,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)5-5(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 

בני ברק

 באפשטיין/חברון דירת 
2.5 חדרים, ק"ק 

מוגבהת, 70 מ"ר + 
מרפסת מרוצפת 30 מ"ר 

+ אפשרות להרחבה, 
1,800,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)14-14(_____________________________________________

 ברחוב רבי עקיבא אזור 
סוקולוב דירה 3 חדרים, 
חדשה, בק"ג, ומעליה 

2 יחידות חדשות 
המושכרות ב- 5,200 

ש"ח, 2,950,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501)15-15(_____________________________________________

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

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)8-8(קוק 23 054-6506501

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 3 חדרים 

+ יח"ד 2 חדרים + 
יח"ד 1 חדר, קומה ב', 

2,400,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 054-6506501
03-5797756)32-32(_____________________________________________

 ברחוב צפניה קרוב 
לר"ע/חזון איש דירת 3.5 

חדרים מרווחים, קומה 
א' )ללא מעלית(, חזית, 
2,000,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)6-6(_____________________________________________

 מיוחד!! ביהודה 
הנשיא/מוהליבר, בבניין 
חדש, קומה ב', דירת 6

חדרים מפוארת ביותר+ 
יחידה של 2.5 חדרים 
להשכרה או להורים 

מבוגרים ובנוסף בקומת 
הכניסה יחידה + משרד 

להשכרה )הכל חדש 
ומשופץ( + חניה, 

5,500,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501)19-19(_____________________________________________

 איזור רשבם 5 חדרים, 
קומה ב', 140 מ"ר, 

חזית, חניה, 2,800,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ  

054-6506501)11-11(_____________________________________________

 ברחוב יחזקאל 90 
מ"ר, קומה 2 ואחרונה + 
אפשרות לבניה על הגג 

)רעפים(, 2,200,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501)21-21(_____________________________________________

 באזור קוטלר בטאבו 
משותף 4 חדרים, קומה 

ג' ללא מעלית, חזית, 
ונוף, משופצת )חדשה(, 
אפשרות למשכנתא עד 

380,000 ש"ח, 
1,680,000 ש"ח בלעדי 

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

 ברשבם 4 חדרים, 103 
מ"ר, קומה א', עורפית, 

מסודרת + אופציה 
להרחבה, 2,600,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
054-6506501)10-10(_____________________________________________

 ברחוב הירדן 2.5 
חדרים, 55 מ"ר, קומה ג' 

+ אופציה להרחבה של
20 מ"ר )יש רצפה, 

השכנים יצאו( + 
אפשרות לבניה על הגג 
בטון, 1,750,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)21-21(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 ברחוב רמבם קרוב 
למימון דירה ענקית, 150 

מ"ר, קומה א', ולהשקעה 
דירת 3 חדרים, 80 מ"ר, 

מושכרת + יח"ד 35 מ"ר, 
מושכרת + משרד 

מושכר, 4,200,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501)22-22(_____________________________________________

 ברחוב רבי עקיבא 
באזור גן ורשא דירת 

3 חדרים, 70 מ"ר, עם 
אפשרות מעשית לחלוקה 

ל- 2 יחידות, 1,690,000 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501)23-23(_____________________________________________

נתיבות
4-4.5 חדרים

 4 חד', בג.שפרא, אזור 
דתי, טאבו, קומה ג', מצב 
מצוין, 965,000 ש"ח, לל"ת

_____________________________________________)27-30ש(055-3057241

 הזיתים-גבעת שמואל, 
ק"18, 6 חדרים, מחסן, 2 
חניות, 3,600,000 ש"ח 

אופק מאיר נכסים
03-3818383)24-27(_____________________________________________

ירושלים

 רמות פולין: 5 חד' )84 
מ"ר נטו( + מרפסות )28( + 

מחסן + נוף ירושלים, 
משופצת, 3 כיוונים, שמש! 

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)27-27(הכוכבים: 02-5713375

+5 חדרים 

דופלקסים

+5 חדרים 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)5-5(23 ב"ב 

 בהרב קוק השקט 
דירת 3.5 חדרים, 90 

מ"ר, משופצת, קומה ב' 
עם מעלית, חניה 

משותפת, 2,200,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501)25-25(_____________________________________________

 באפשטיין כ- 97 מ"ר, 3 
חד' ענקית, 2 מרפסות, התרי 

בניה, לל"ת, חובה לראות, 
_____________________________________________)25-28ש(2,180,000 053-4955490

עמנואל
+5 חדרים

 בהזדמנות חד פעמית, 
דירת 5 וחצי חד' )מול 

המועצה(, מפוצלת, מושכרת 
 yk ל- 2, לל"ד, נוף מרהיב
_____________________________________________)24-28ש(נכסים טל': 053-3157222

3-3.5 חדרים

יחידות דיור

 בהזדמנות, בשיכון ג', 
80 מ"ר, ק"ק, למגורים, 

לרציניים, שקט פסטורלי, 
צמוד לגינה, מתאים גם 
_____________________________________________)26-29ש(לחלוקה 054-7247175

 בבן זכאי דופלקס 
6 חדרים + גג גדול, 

240 מ"ר, קומה ג' ללא 
מעלית, 3 כ"א, נוף 

מרהיב, חניה משותפת, 
3,490,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)4-4(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

פנטהאוזים ודירות גן

 בראבד 80 מ"ר, קומת 
קרקע, כניסה פרטית, 

חזית + אופציה לתוספת 
של 50 מ"ר + אפשרות 

לדירה נוספת בטאבו ע"י 
חפירה, 2,800,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)26-26(_____________________________________________

 בראבד 80 מ"ר, קומת 
קרקע, כניסה פרטית, 

חזית + אופציה לתוספת 
של 50 מ"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 

להרחבה, 3,000,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501)26-26(_____________________________________________

 הרב קוק השקט 
4 חדרים, 100 מ"ר, 

משופצת, חדשה, קומה 
2, חזית, מעלית, חניה, 

אופציה לתוספת של 
סוכה וממ"ד, 2,300,000 
גמיש חמד נדל"ן ישראל 

054-7242816)26-26(_____________________________________________

 סוקולוב 3 חדרים, 
קומה ג' ואחרונה, 

אופציה לבניה על הגג 
)רעפים(, חזית, עם 

חתימת שכנים לבניה על 
הגג, 1,720,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)26-26(_____________________________________________

וילות ובתים

טבריה
 בעל דירה, נמכור/נשכיר 

את דירתך ללא עמלת דמי 
_____________________________________________)27-27(תיווך תיווך צור 03-6701920

 בפרויקט החדש 
בכהנמן דירות 4-6 חד' 

מפוארות, גדולות, 
תוכניות בתיווך אשכנזי 

058-5558815)27-28(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 90 
מ"ר, משופצת, ק"ב, מעלית, 
2,200,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 באהרון דב, בניין חדש, 
דירת נכה 140 מ"ר, 3 כ"א, 

2,600,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בר' עקיבא, ק"א )מתאים 
לעסק(, 70 מ"ר + מעטפת 

20 מ"ר, 2,050,000 תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

058-7870079)27-27(_____________________________________________

 בשחר העיר 80 מ"ר + 
12 מ"ר מרפסת שמש, ק"א, 
2,000,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 100 מ"ר + 
היתרים ל- 60 מ"ר, מעלית, 
חזית, 2,400,000 תיווך ישוב 

הארץ 03-8007000
058-7870079)27-27(_____________________________________________

 באביעד 75 מ"ר, ק"ב + 
אופציה ל- 40 מ"ר, 1,850,000 
תיווך ישוב הארץ 03-8007000 

058-7870079)27-27(_____________________________________________

 בריינס בבניה 100 מ"ר, 
מחולקת, חזית, 2,400,000 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)27-27(_____________________________________________

 במתחם בנדיקט 
היוקרתי, זכות בקרקע 

לפנטהאוז כ- 170 מ"ר, 
1,999,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 ברב ש"ך, ק"א, 75 
מ"ר, מעטפת של כ- 65 
מ"ר, 2,250,000 גמיש 

נדל"ן הקריה
050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בזבוטינסקי, מחולקת 
ל- 2, מושכרת בכ- 

5,300, 1,550,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בפתאיה כ- 140 מ"ר, 
מחולק ל- 3, מושכרת ב- 
1,000 ש"ח, 2,750,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בבן זכאי, שטח לדירת
נכה, 100 מ"ר, 

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

054-6506501)27-27(_____________________________________________

 אזור טבריה דירת גן 5 
חדרים, 120 מ"ר + 90 

מ"ר גינה, מעלית, חניה, 
מחסן, 3,100,000 גמיש 

חמד נדל"ן ישראל
054-7242816)27-27(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף דופלקס 
120 מטר, אופציה 80 מטר 

מוכן, מתאים לטאבו משותף 
_____________________________________________)27-27("פנחס נכסים" 055-6789653

 טרומפלדור דופלקס 
200 מ"ר, ללא מעלית +

אופציות, 3,200,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

_____________________________________________)27-27(מאירוביץ 054-6506501

 חזון איש דופלקס 6 
חדרים, קומה 3+4, כ- 
200 מ"ר, 3,650,000 

חמד נדל"ן ישראל
054-7242816)27-27(_____________________________________________

 דופלקס ברחוב מינץ, 
בנין בוטיק, 8 חדרים, 

קומה 4 ואחרונה, מעלית, 
חניה בטאבו, מחסן, 

סוכה, משופצת, אופציה 
ליחידות דיור, 3,100,000 
גמיש חמד נדל"ן ישראל 

054-7242816)27-27(_____________________________________________

 בדב גרונר דופלקס 4
חד', כ- 130 מ"ר, נוף 

מהמם, מ.חלקית, 
2,050,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בצירלסון לקראת אכלוס 
פנטהאוז יחיד בקומה, 160 

מ"ר + 30 מ"ר מרפסת, 
5,050,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בפרל פנטהאוז כ- 250 
מ"ר, 4 כ"א, מעלית לתוך 

הבית, 6,499,000 נדל"ן 
_____________________________________________)27-27(הקריה 050-3000121

 בלעדי! באזור העיריה, 
מיקום מעולה, דופלקס 200 

מ"ר, 6 חד' + מרפסת גג 
גדולה, חזית, ק"ד + מעלית + 

חניה, 4,200,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)27-27(פנחסי 03-5799308

 בעמק יזרעאל דירת 
נכה 5 חד', משופצת, 

200 מ"ר + חניה, 
2,590,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בנורדאו 4 חד', ק"ג, 
מעלית, כ- 100 מ"ר, 3 

כ"א, ב.חדש, 2,399,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בזבוטינסקי כ- 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, עורפית, 

משופצת, א.להרחבה, 
1,650,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)27-27(הקריה 050-3000121

 בביאליק 3.5 חד', ק"ב 
ואחרונה, 75 מ"ר נטו, 

1,850,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)27-27(הקריה 050-3000121

 באזור בלז 3 חד', 75 מ"ר, 
מחולק ל- 2 דירות, 45+30, א. 

להרחבה 12 מ"ר, משופצות, 
מושכרות ב- 5,700 ש"ח, 

1,900,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)27-27(_____________________________________________

 באזור העיריה כ- 90 
מ"ר, 3 חד' + יח"ד 2 
חד', חזית, משופצת, 

מאווררת, ק"א בבלעדיות 
בתיווך אשכנזי
058-5558815)27-28(_____________________________________________

 ברח' טבריה דירת 3 
חד', ק"ב, כ- 70 מ"ר 

תיווך אשכנזי
058-5558815)27-28(_____________________________________________

 באזור המרכז דירת 3.5 
חדרים, כ- 83 מטר, חדשה 

ויפה, חזית, 1,920,000 גמיש 
B.D.A 27-27(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור העירייה 3 חד' + 
יחידה, משופצת, ק"א, חזית, 
2,200,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בבן פתחיה בבניה 3 חד', 
חזית + מרפסת שמש, 

1,950,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בישעיהו 3 חד' + 
אופציה, ק"א, מעלית, חזית, 
1,930,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרצוג, בנין 
חדש, דופלקס 5 חד', 160 

מ"ר, ק"ג + מעלית, חניה, נוף 
פתוח, משופצת, א. להרחבה, 

3,600,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)27-27(_____________________________________________

 אזור לנדאו 5 חדרים 
גדולה ויפה, 120 מטר + 

מחסן וחניה, 3,000,000 גמיש 
B.D.A 27-27(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות בפרל כ- 6 חד', 
140 מטר, קומה 1, 

2,690,000 גמיש "פנחס 
_____________________________________________)27-27(נכסים" 055-6789653

 בלוי יצחק 5 חד', ק"א, 
חזית, משופצת מהיסוד, 

2,550,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בפרדו 5 חד', 130 מ"ר, 
חזית, שמורה, 2,920,000 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
058-7870079)27-27(_____________________________________________

 בגולומב 5 חד', חזית, 
מפוארת מאוד, חניה, מחסן 

מושכר, 3,600,000 תיווך ישוב
הארץ 03-8007000

058-7870079)27-27(_____________________________________________

 הרב קוק השקט 5 
חדרים, 120 מטר, קומה 
1, עורפית, מעלית, חניה 
שמורה, 2,500,000 חמד 

נדל"ן ישראל
054-7242816)27-27(_____________________________________________

 רחוב בארי 5 חדרים, 
125 מ"ר, נוף פתוח, 

סוכה, חניה, מחסן, בנין
חדש, מעוצבת אדריכלית, 

מרפסת שמש, 
3,500,000 ש"ח חמד 

נדל"ן ישראל
054-7242816)27-27(_____________________________________________

 בשד' איינשטין, 
קרקע, כ- 5 חד', כ- 150 

מ"ר, מ.חלקית, 2
מרפסות, 2,400,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בהזדמנות, ליד 
העיריה, 4 חד' מרווחת, 

משופצת, כ- 90 מ"ר, 
קומה אחרונה + מעלית 

בבלעדיות בתיווך אשכנזי 
058-5558815)27-28(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון 4 
חדרים חדשה, כ- 100 מטר, 
חזית, מחולקת, 2,400,000 
B.D.A 27-27(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בשח"ל, בניין חדש, 4 חד' 
גדולה, מעלית, 2,400,000 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000
058-7870079)27-27(_____________________________________________

 בבניה בבן פתחיה דירת 
נכה 4 חד' + חצר, 2,150,000 
תיווך ישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)27-27(_____________________________________________

 בצירלסון לקראת אכלוס 
4 חד', 3 כ"א, ק"א, 

2,300,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בצירלסון לקראת אכלוס 
דירת נכה 4 חד' + חצר גדולה, 

2,400,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 באהרון דב 4 חד', חזית,
מחסן, חניה, מעלית, 

2,900,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)27-27(_____________________________________________

 הראשונים, משופצת, 
קומה 3, 4 חדרים, 

מעלית, חניה, מחסן, 
ממ"ד, מרפסת, סוכה +

אופציה, 2,350,000 חמד 
נדל"ן ישראל

054-7242816)27-27(_____________________________________________

 המכבים, 85 מ"ר, 4.5
חדרים, קומה 2, 

משופצת, גג בטון, 
היתרים להרחבה + 

היתרים בגג, 2,250,000 
גמיש חמד נדל"ן ישראל 

054-7242816)27-27(_____________________________________________

 בקובלסקי 4 חד', כ- 
95 מ"ר, ק"א, אופציות 

גדולות, 1,950,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 באזור גבעת רוקח 2.5 
חדרים חדשה ויפה + אופציה 

להרחבה, 1,620,000
B.D.A 27-27(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בחברון 2.5 חד', 70 מטר, 
קומה 1, 1,740,000 ש"ח 

_____________________________________________)27-27("פנחס נכסים" 055-6789653

 בחברון 2 חד', קומת 
קרקע, 1,600,000 תיווך ישוב

הארץ 058-7870079
03-8007000)27-27(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 2.5 
חד', 45 מ"ר, ק"ב 

אחרונה, 1,330,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 באזור ויזניץ 2 חד', 40 
מ"ר, ק"ק )הסכם שכנים(, 

משופצת ברמה גבוהה, 
מושכרת ב- 3,200 ש"ח, רשום 
בהערת אזהרה, 700,000 ש"ח 

_____________________________________________)27-27(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי 2.5 ח' בז'בוטינסקי 
ליד הרב שך, קומה א', חזית, 
63 מ' בארנונה + כ- 20 מטר 

אופציה 1,530,000 תיווך 
_____________________________________________)27-27(אלטרנטיב 054-5500263

 בבית יוסף יח"ד 30 
מ"ר, מפוארת, 2 כ"א, 

רק 850,000 נדל"ן 
_____________________________________________)27-27(הקריה 050-3000121

 דו משפחתי חדש )אפשר 
לרכוש גם את הצמוד(, ברמה 
גבוהה, 200 מטר, 3,600,000 

ש"ח עינב 050-2442446
Re/max)27-27(_____________________________________________

פתח תקווה
פנטהאוזים ודירות גן
 ברוטשילד 4 חדרים + גג 
+ 2 חדרים + מעלית וחניה, 

3,200,000 ש"ח 
_____________________________________________)27-27(050-3528252 דויד נכסים

4-4.5 חדרים
 "אינפיניטי עוצמה", 

בסלנט, 4 חד', 96 מ"ר, קומה 
3, מעלית, חניה, מרפסת 

שמש/סוכה, משופצת 
מהיסוד. אורי וקנין

050-9095991 במידה ואין 
_____________________________________________)27-27(מענה נא להשאיר הודעה

דירות 
להשכרה

אלעד

בני ברק

 להשכרה ברח' בעלי 
התוספות דירה 3 חדרים עם 

מרפסת, מתפנה ב- 01.08.22, 
_____________________________________________)26-29(ללא תיווך 054-3975952

3-3.5 חדרים

 דירות בגדלים שונים, 
משופצים בגדלים שונים, 

במרכז בני ברק בקרית הרצוג 
ובפרדס כץ תיווך צור

03-6701920)27-27(_____________________________________________

+5 חדרים
 להשכרה ברח' עוזיאל 

דירה 5 חדרים, קומה שלמה, 
משופצת + 4 כיווני אוויר, ללא 

_____________________________________________)26-29(תיווך 054-3975952
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לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

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

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)31-38/22ש(050-6217759 02-5361771

ירושלים והסביבה
 בנין ישיבה להשכרה 

בשבתות + חדר אוכל + בית 
כנסת 054-8376899

_____________________________________________)47-45/22ש(052-7653899

 בס"ד, צימרים מהממים 
בכוכב יעקב, ליד ירושלים, 

חצי חינם לאברכים, בריכה + 
_____________________________________________)7-6/23ש(ג'קוזי 055-6697474

מושב תרום

 מזל-ארוח כפרי- וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 

+ בריכה, למשפחות, גזור 
_____________________________________________)41-40/22ש(ושמור!! 052-8013000

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי, 

חצר ענקית 054-6928116 
_____________________________________________)52-51/22ש(054-8470055 02-9913107

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + גקוזי' בכל דירה, 
חדר אוכל וחצר גדולה עם 

_____________________________________________)36-35/22ש(משחקים 052-2979067

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות/קבוצות/

זוגות + חדר אוכל, נוף מרהיב, 
סמוך לרשב"י 052-4478055 
_____________________________________________)36-35/22ש(052-5226788 04-6980585

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)25-23/23ש(054-5989347 04-6987450

 למשפחות, קבוצות, 
לשבת חתן, עד 40 אורחים ב- 

10 חדרים, בריכה + מקווה 
פרטי, וס"ת במתחם

_____________________________________________)4-6/23ש(050-3388668

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)3-1/23ש(054-8042119 04-6989119

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים, סטנדרט 

גבוה, באווירה פסטורלית
_____________________________________________)21-32ש(050-6333765

מירון

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

מרווחות ומפוארות, 5 דק' 
הליכה מהטיילת והכנרת, א. 

לחדר אוכל 050-8818678 
_____________________________________________)29-28/22ש(050-8885275

 חדשה, בקרית 
שמואל, 4 חדרים, 

נקיה, מרווחת, נוף 
מדהים, במרכז

050-4191727/6 וואצאפ 
055-9836473 מייל 

me18543672@gmail.com)19-44(_____________________________________________

מבנים
 בקרית הרצוג באיזור 
עמק יזרעאל, להשכרה 

160 מ"ר, ק"ק, לכל 
מטרה, 9,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
054-6506501)12-12(_____________________________________________

מחסנים

משרדים

 מחסנים בגדלים שונים 
להשכרה ברח' רבינו אשר 8 

_____________________________________________)24-27ל(ב"ב 050-2229247

קיט 
ונופש

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/23ש(10:00-16:00, 03-5700040

 מציאה, להשכרה 
ברחוב חברון באזור 
העירייה דירת 4.5 

חדרים ענקית + 
מרפסות, מטבח בנפרד, 

סוכה, קומה ב' עם 
מעלית, חזית, כניסה 
1.7.22, 4,500 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
054-6506501)22-22(_____________________________________________

 ברחוב רמבם/אבן 
גבירול דירת 3 חדרים 
גדולה, קומה ג' ללא 

מעלית, עורפית, פתוח, 
4,000 ש"ח בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ
050-5308742

 054-6506501)20-20(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב 
צפניה קרוב לרבי עקיבא, 

דירת 3 חדרים גדולה, 
קומה 1.5, חזית, מיידי, 

4,000 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)1-1(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בגני גד 3 חד', קומת גג, 
מרוהטת + מרפסת סוכה, 

מיידי, 3,400 ש"ח
_____________________________________________)24-27ל(054-4594857

2-2.5 חדרים

 להשכרה ברחוב 
אנילביץ בית פרטי, 2.5 

חדרים גדולים, בשטח של
80 מ"ר כניסה 1.7, 

4,000 ש"ח בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ

054-6506501)21-21(_____________________________________________

 בשיכון ה', 2 חד', כניסה 
בספטמבר, ק"ב, מושקעת, 
_____________________________________________)24-27ש(מזגנים 052-4491995 בערב

 באזור השלושה הרב
שך יחידת דיור, מרכזי 

ושקט, מרווחת, 
מאווררת, 2.5 חדרים, 50

מ"ר, קומה ד' ללא 
מעלית, ללא סוכה, 

2,700 ש"ח, סימטה 
_____________________________________________)22-25(מהרב שך 053-3120620

יחידות דיור

 ברח' עוזיאל יחידת דיור 2 
חדרים, כ- 40 מטר, כחדשה, 
יפהפיה ומרוהטת + סוכה +

מרפסת, ללא תיווך
054-3975952)26-29(_____________________________________________

 יח"ד ברוזנהיים, קומה ב', 
כ- 30 מ"ר, מפוארת מרוהטת 

וממוזגת, 2,300, מיידי
_____________________________________________)25-28ש(052-7125954 053-3161734

 ברבי טרפון יח"ד, ק"ק 
מוגבהת, 2 כ"א, רהיטים 

חדשים, 33 מ"ר, מיידי, מתאים 
_____________________________________________)26-26(גם למשרד 058-3271092

ביקוש 
דירות

 מחפשים דירה 3-4 חד' 
_____________________________________________)26-27ח(באלעד 052-7167701

עסקים

 למסירה-להשכרה, 
מספרה ברחוב רבי 

עקיבא )בקטע הקרוב 
לזבוטינסקי(, 2,500 ש"ח 

לחודש + מוניטין וציוד, 
8,000 ש"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(_____________________________________________

 למכירה בהזדמנות, 
בחולון, מסעדה מהדרין, 

עובדת, בשרית, כולל 
_____________________________________________)25-29ש(בישולים 052-3544116

 להשכרה חנות גדולה, 
80 מ"ר, בז'בוטינסקי 

105 ב"ב, מקום מרכזי, 
מדרכה רחבה, רכבת 
_____________________________________________)26-29ש(ותחנה 054-8002021

בני ברק

בר יוחאי

 דירות נופש גדולות, 
מאובזרות, גינה, מטופחת, 

טרמפולינה, נדנדות, ונוף
052-3771789
_____________________________________________)20-19/23ש(052-2342522

 במלצר 21, דירות ארוח 
מפוארות מאובזרות וממוזגות 
*1 חדר, ק"ק *4 חד' בק"ג + 

מעלית *2 חד' בק"ג + מעלית 
_____________________________________________)21-44ש(052-7619554

 ליד מירון, דירת נופש 
יפיפיה + מרפסת גדולה וגינה,

12 מיטות + מזרנים
_____________________________________________)21-46ש(058-5994740

 5 חדרים, סלון מרווח, 
מרפסת נוף לכנרת, חצר, 
תחנה ציבורית, שטיבלאך, 

סופר בקרבת מקום 
_____________________________________________)20-31ש(050-4124556

 בק. שמואל דירת נופש 
מפוארת גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)16-27ש(לנופש מושלם! 055-6788938

 2 חד', יפה ומטופחת + 
מרפסת גדולה + נוף לים, 

ק"ק, אזור חרדי, קרוב לכנרת 
_____________________________________________)21-32ש(052-8355839

יבניאל
 בית חדש, גינה גדולה, 

טרמפולינה, שולחן טניס, דשא 
+ נוף, בריכה, 2 חד' שינה +

יח' הורים 053-7173048 
_____________________________________________)39-38/22ש(02-5382304

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
_____________________________________________)21-34ש(לסוויטה 052-3540874

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

ספא, בריכה פרטית, ביהכנ"ס, 
מבצע! 2 לילות 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)36-35/22ש(052-8741443

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/22ש(וחדר אוכל. 054-6987257

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

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)50-49/22ש(מהדרין צמוד 053-7519198

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

זוגות, 052-5254569/70,
_____________________________________________)12-11/23ש(04-6980419

ספסופה

 סוויטות ארגמן, 4 יחידות 
+ ג'קוזי ספא פרטי בכל יחידה 
+ בריכה בנויה, ברמה גבוהה, 

_____________________________________________)13-12/23ש(צמוד למירון 050-2606535

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

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)24-35ש(052-4604609

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ ג'קוזי ספא פרטי בכל יחידה 
_____________________________________________)1-52/22ש(052-5254570

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות, מסעדת "רוטשילד" 
מהדרין בסמיכות

_____________________________________________)21-20/23ש(054-6299082 054-6388082

 2 צימרים, עד 16 איש 
+ ג'קוזי + בריכה מחוממת 
ומקורה, חצר ומתקני גן + 

נוף, בית קפה מהדרין
_____________________________________________)49-48/22ש(053-7519197

 "אצל אביה" וילה וצימר 
+ מתחם 3 צימרים, סה"כ 

ל- 50 איש, בריכה מחוממת 
בכל מתחם. ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)22-23/23ש(וסנוקר. 050-5313031

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

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)25-26/23ש(077-5590283

עין יעקב
 בעין יעקב, חדשה!!! לזוג 
+ 2, בריכה מחוממת, שקטה, 

פרטיות, נוף מהמם!!! פנוי 
_____________________________________________)17-28(לפסח!!! 052-4222965

עלמה
 "צימר הגליל עלמה"- 
וילת 4 סוויטות )16 איש(, 

מפוארת + גקוזי' בכ"א, בריכה 
מקורה, סנוקר, פינג פונג, נוף 

_____________________________________________)35-34/22ש(מרהיב 052-8793288

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות/לזוגות, אטרקציות 

_____________________________________________)17-16/23ש(050-5275981 04-6961175

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/22ש(04-6989734

 דרושה דירה לקניה בבני 
ברק עד 1,400,000 שקל 

_____________________________________________)27-28ח(050-6651365

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)27-28ח(תיווך 054-7432035

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

_____________________________________________)27-28ח(מתיווך 052-3595314

4-4.5 חדרים
 להשכרה בשבטי ישראל 4

חד', בניין חדש, קומה 2, 
4,600 ש"ח "פנחס נכסים" 

055-6789653)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! באזור מוהליבר 
4.5 חד', 110 מ"ר, ק"א, חניה 

בטאבו, סוכה, משופצת, 
6,000 ש"ח א. פנחסי

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 להשכרה בנורוק 38 3 
חד', ק"ב, מרפסת סוכה, 

משופצת, מיידי, 3,500 
_____________________________________________)27-30ש(ש"ח 050-5503386

 להשכרה במכבים 3 חד', 
50 מ' + מרפסת נוף, בניין 

חדש, קומה 7, מעלית, 3,800 
ש"ח "פנחס נכסים"

055-6789653)27-27(_____________________________________________

 ברחוב רמבם ליד 
לעלוב 3 חדרים גדולה, 
קומה ג', 4,000 ש"ח 
גמיש בלעדי תיווך ש.

_____________________________________________)27-27(מאירוביץ 050-5308742

 חדשה, מפוארת, מרוהטת 
קומפלט, מרפסת סוכה, ק"ג, 

בבנימין אברהם, 2,850
_____________________________________________)27-30ש(052-7691171

 ברח' שח"ל בשיכון ה' 
2.5 חד', כ- 55 מ"ר, ק"א, 
ממוזגת, מיידי, 3,500 ש"ח 

_____________________________________________)27-30ש(גמיש 052-6357763

 יחידה חדשה בר' 
אלקלעי 6, כ- 20 מ', 
ליחיד/ה, ק. כניסה, 

מאווררת, ממוזגת, מטבח
נפרד, מקלחון, גם 

למשרד, לרופא, לטיפולים 
03-5704670

לפרטים:_____________________________________________)27-27(054-3975683
050-3923504

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

כהנמן 159 בני ברק

 דירות להשכרה
 3, 4, 4.5 חדרים 

לפרטים: 050-3923504

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

כהנמן 159 בני ברק

 דירות להשכרה
 3, 4, 4.5 חדרים 

לפרטים: 050-3923504

דירות להשכרה
3,4,4.5 חדרים

נדל”ן 
מסחרי

חנויות
 חנות או משרד בבני 
ברק, אנחנו נלווה אותך 

_____________________________________________)27-27(תיווך דורון 054-4980159

 חנות להשכרה ברחוב 
סוקולוב, 30 מ"ר, לכל מטרה 

_____________________________________________)27-27(תיווך דורון 054-4980159

 להשכרה, במיידי, 
משרד/חנות, משופצת 
ברמה גבוהה, במיקום 

מעולה בר' עקיבא, קרוב 
לתחנת הרכבת הקלה 

ב"ב, ומכון מור, 40 מ"ר, 
מעלית, אפשרות לחניה, 

מפתח במשרד תווך 
אשכנזי - שייקה

058-5003092)27-28(_____________________________________________

 להשכרה משרד/חנות 
בגלריה, בגן ורשא, מרכזי 
ביותר, כ- 75 מ"ר, חזית 
וחלון ראווה, מטבחון + 

שירותים, וחניה צמודה, 
מפתח במשרד תווך 

אשכנזי - שייקה
058-5003092)27-28(_____________________________________________

 מתחם נופש מדהים 
- 8 חד', 26 מיטות. 

בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגם מים"

055-2275344
_____________________________________________)48-47/22ש(02-5344514

בית מאיר

טיולי גיפים
 בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים- חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ, אפשרות 

לנהיגה עצמית, אופציה 
לצימרים 052-2403750

_____________________________________________)16-11/23ש(050-7362739

טבריה

חשמונאים
 "צימר דן"- סוויטות 

מפוארות ביישוב הדתי, ג'קוזי 
+ בריכה, גינה פסטורלית 

 052-4481113
zimerdan1@walla.com)6-5/23ש(_____________________________________________

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/משפחות 
+ בריכה מוצנעת, חדר 

אוכל, ג'קוזי, נוף, עד 40 
איש, חצר + מתקנים

_____________________________________________)9-34ש(050-8219080/1

 פנטהאוז ענק, ברמה 
גבוהה, נוף מדהים, אזור חרדי, 

עד 16 איש 052-7190864 
_____________________________________________)27-30ש(058-3233424

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)49-49/22ש(050-8954654

 במגדלי המלכים! מבצע 
חורף, 3 לילות 1,000 ש"ח, 5 
דק' למדרחוב + מרפסת נוף, 

עד 4 ילדים
_____________________________________________)3-27ש(054-6511250/350

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

_____________________________________________)25-24/23ש(053-3226630 053-7707020

 יחידת נופש 30 מ"ר, 
סמוך לשטיבלאך, עד 6 

נפשות + חצר 100 מ"ר, 
משופצת, ממוזגת ומאובזרת, 

_____________________________________________)24-23/23ש(כ. פרטית 050-9960113

 דירת נופש מדהימה 
בטבריה עלית, לשבתות וחול 

+ בריכה וחצר, עד 30 איש 
_____________________________________________)22-33ש(052-7137639

 בטבריה עלית דירת נופש 
לשבתות וחול, מאובזרת, 

ממוזגת, עד 8 מיטות
_____________________________________________)22-33ש(053-5217729

 2 יח' נופש, 10 דק' 
מהכנרת, מאובזרת + בריכה 
על עמודים + ג'קוזי ומתקני 
גן, מקווה ובית כנסת קרוב 

_____________________________________________)17-28ש(050-4776772

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון, כולל שרותי המלון, 

_____________________________________________)16-40ש(ללא אוכל 0527-184183

 "בנצימר"- נופי ירדן-צימר 
מרווח, ג'קוזי, מרפסת נוף, 
אפ' לקבוצות, אפ' לג'יפים, 

_____________________________________________)16-11/23ש(050-7362739 052-2403750

 בגאולה דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 

_____________________________________________)12-8/23ש(במגוון גדלים 053-3184783

לפרסום
בלוח

03-6162228

עפולה
 וילה גדולה, 4 חד', גינה 

מפנקת צמודה, פרטיות 
ושקט, בקהילה החרדית

_____________________________________________)27-30ש(052-7102011

 צימר חדש לזוג + 2, 
מרוהט ברמה גבוהה + גינה, 

בשכונת "נוף מירון", קרוב 
לעתיקה 052-2607031 )גם

_____________________________________________)33-32/22ש(וואצאפ(

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

050-8550462)1-4/23(_____________________________________________

צפת

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-48/22ש(050-6241690

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-33/22ש(ונדנדות 052-5856465

 בהר כנען דירת נופש 
פרטית עד 20 איש, מאובזרת 

+ חצר וגג, עם נוף לכנרת 
_____________________________________________)19-30ש(050-8633770

 במיקום מצוין, יפה, 
משופצת, ממוזגת, 3 חד' + 

סלון + מרפסת + נוף
052-7196827)21-32(_____________________________________________

 וילה בצפת )בנווה אורנים(, 
6 חדרים + 2 יחידות, עד 35 
נופשים, בריכה וחצר גדולה, 

_____________________________________________)23-34ש(נוף לחרמון 054-8971034

 צימר בעיר העתיקה, קרוב 
לבתי כנסת, גלריות ומסעדות 

_____________________________________________)24-27(רחל 058-5225174

 דופלקס פרטי וחצרות, 
במרכז צפת, עד 26 איש + 

צימרים לזוגות עם נוף לכנרת, 
הבית משופץ 053-2749180 

_____________________________________________)52-51/22ש(058-3217401

 אחוזת רויאל דרים- 
מתחם וילות 9-45 חדרים, 
נוף, בריכות, ג'קוזי, חדר 
אוכל, בית כנסת קרוב, 

מאובזר היטב
053-5681288

_____________________________________________)41-40/22ש()תמונות באתר(

 וילה 9 חד', ממוזגת, 
מאובזר קומפלט, בריכה גדולה 

+ מתקנים, ביהכנ"ס צמוד, 
_____________________________________________)7-32/22ש(פארק קרוב 053-2827371

 בעתיקה! בס"ד, צימר 
לתפארת, למשפחות ובחורים, 

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

_____________________________________________)42-41/22ש(052-7623725

 צימר יוקרתי אירופאי 
בכיכר המגינים, הכי 

מרכזי בעתיקה, מאובזר 
ברמה גבוהה

050-6784922
_____________________________________________)50-49/22ש(052-5452203

 בכנען, 2 יחידות נופש, 
לזוגות/משפחות, מאובזרות, 

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

_____________________________________________)32-31/22ש(058-5188846

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, 

שולחן סנוקר, מנגל, 
בריכה מקורה מחוממת 
ומוצנעת, נקיה במיוחד! 

050-4296661
_____________________________________________)46-47/22ש(050-7477127

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)47-46/22ש(קרליבאך 052-7153475

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חד', למשפחות 
גדולות, קרוב לחיספין, בריכה 

_____________________________________________)10-47ש(ביישוב 050-9303353

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה 052-4714818
_____________________________________________)34-30/22ש(050-5238722

מכוניות

מכירת רכבים

ניסן
 ניסן אקס טריילר, 7 

מקומות, יד 2, פרטי, הדגם 
הכי משוכלל, שנת 2016, 
_____________________________________________)25-28ש(טסט לשנה 050-6751751

מוצרים 
ושירותים
גמחים

לפרסום
בלוח

03-6162228
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כ”ג סיון- כ”ד סיון תשפ”ב 22/6/22-23/6/22

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

עורכי דין
 "מסורי" - משרד עורכי 
דין מוביל; לגירושין - דיני 

משפחה - פלילי - ודיני 
עבודה - 03-5-70-70-70 

_____________________________________________)24-49ש(ר"ג.

תינוקות
 עגלת טיולון טוק טוק 
חדשה בקרטון מתקפלת 

מזוודה צבע ג'ינס 470 
_____________________________________________)22-25(ש"ח 053-3120620

 למכירה ציוד הגברה 
חדש, הקפי, 2 רמקולים 
מוגברים, TRX, חדשים 
+ כיסויים + מיקסר 16 

ערוצים, 2 סטנדים + 
ארגז כבלים, 7,000 ש"ח 

_____________________________________________)25-28ש(052-2437292

ציוד הגברה

 גמ"ח תהילים ניתן למסור
שמות לרפואה הצלחה וכו' 

052-7151321)24-27(_____________________________________________

 גמ"ח וויז מאובזר בבני 
_____________________________________________)24-27(ברק 055-6769951

 גמ"ח של מוצרי פרחים 
קנדלברות לשבע ברכות בר 

מצוות ובריתות וכו' לפרטים   
_____________________________________________)27-27(054-8449588 מירי 

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

השכרת רכב

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-33/22ש(050-7532336

הסעות

ייעוץ ועזרה

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

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

_____________________________________________)39-33/22ש(077-40-900-70

לימוד נהיגה
 דרור חלוץ וצוותו + 

אשה מורת נהיגה, מוכר 
בב"ב והסביבה, יחס 

אישי, מקצועי וסבלני, 
170 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 

CX5 חדשות, 170 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)3-27ש(חינם 052-2514960

 ספר "שובי-נפשי", מהרב 
ד"ר מאיר טודר, להבריא 

חרדות וכפייתיות - בספרי 
אור-החיים. 

meir.toder@gmail.com)26-29ל(_____________________________________________

צילום ארועים
 צלם לאברכים ובני תורה, 

החל מ- 550 ש"ח, לארוע הכי 
זול! אדיב וסבלני!! אופציה 

_____________________________________________)26-37ש(לוידאו ומגנטים 052-3040041

 מעוניינת באוברלוק יד 2 
במחיר זול דבורה

_____________________________________________)26-27ח(054-4702382

 דרוש מאוורר נייד או נייח 
_____________________________________________)26-27ח(תקין ב"ב 054-9985503

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים 

_____________________________________________)26-27ח(054-5343924

 דרושה מכונת חישוב עם 
סרט נייר במצב תקין

_____________________________________________)26-27ח(050-5343924

 דרושים אופניים חשמליות 
או רגילים תקינים או תקולים 

_____________________________________________)26-27ח(ב"ב 052-9544107

 מחפש גלגלים לאופני 
ילדים קידמי ואחורי ב"ב

_____________________________________________)26-27ח(050-5343924

 מכשיר בייבי ליס- 
מסלסל שיער ומוברש, 

מקצועי מאד, חדש 
באריזה, של חברת 

remington, ב- 270 ש"ח 
054-6337121)4-7(_____________________________________________

 מקרן עצמאי משוכלל 
מציג ישירות מדיסק אונקי 399 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 058-3263264

 שואב אבק רובוטי סמסונג 
מעולה וחכם במצב מצוין 499 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 058-3263264

 כיריים גז 2 ראשים 20 
_____________________________________________)26-27ח(שקל 054-3177932

 מצנן אויר לקיץ עובד על 
_____________________________________________)26-27ח(מים 40 שקל 054-3177932

 מכונת קפה אספרסו 
נספרסו לטיסימה 1 כחדשה 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 054-9784433

 מטחנת בשר של קנווד 
דגם ישן 250 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(053-3155415

 מחשב נייח כולל עכבר 
ללא איטרנט מתאים לצפייה 

_____________________________________________)26-27ח(450 ש"ח 053-3155415

 גז קטן לבנין מגורים 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 053-3155415

 מכונת תספורת פנסוניק 
er1611 הדגם של הספרים ב- 

_____________________________________________)26-27ח(130 ש"ח 052-7667577

 למכירה מערכת מקצועית 
רמקולים + מגבר 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(ב"ב 052-9544107

 למכירה פקס מצויין 120 
ש"ח + מדפסת 90 ש"ח + 

מסך מחשב 80 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(053-3076507

 מנגל חשמלי אמגזית 
מצב מעולה בסך 280 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(שולי 052-4213421

 מחשב כונן במצב מצויין 
_____________________________________________)26-27ח(450 ש"ח בב"ב 052-7646516

 מחשב נייד dell מסך 
מגע i5 ב- 500 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)26-27ח(052-7646516

 מכונת גילוח בהכשר הרב 
דביר חדשה באריזה 320 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-8402326

ssd 128 מחשב נייח עם 
פנטיום רק ב- 350 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(050-4175494

 מדפסת משולבת 3830 
hp בעברית עם דיו xl חדש 

_____________________________________________)26-27ח(רק 320 ש"ח 050-4175494             

 שולחן מחשב 50*80 
_____________________________________________)26-27ח(120 ש"ח 052-7126106

 שולחן עגול למטבח 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-7126106

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור 300 ש"ח 054-7216671 

_____________________________________________)26-27ח(בני ברק

 שולחן כתיבה מידות 
75*60*120 250 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671 בני ברק

 סוכה תוצרת גדנסקי 
3.1*2.1 350 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671 בני ברק

 כסאות מפלסטיק ללא 
משענת כ"א 20 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(053-3155415  

 למכירה מיטת נוער מצב 
מעולה 350 ש"ח גמיש בני 

_____________________________________________)26-27ח(ברק 053-3076507

 למכירה מיטה יהודית עם
מזרונים 400 ש"ח בלבד

_____________________________________________)26-27ח(053-3076507

 מראה אורך 70/75
מקושטת במצב מעולה בסך 

_____________________________________________)26-27ח(120 ש"ח 052-4213421

 סלקל יפיפה לרכב כולל 
מתאמים לעגלת מוצי רק 350 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-8447306

 בוסטר לאוטו לתינוק מצב 
מצויין כולל הבסיס 80 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-7289931

 עריסה לתינוק תכלת + 
גגון + תא אחסון + מובייל 80 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-7646516

 אמבטיה לתינוק תכלת + 
מעמד מצב מצוין ונח 70 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7646516

 דרוש קורקינט חשמלי 
 ex-power מקולקל דגם
2020 לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)27-28ח(052-7396092

 מעוניין בספרים מתוק 
האור ומדרשים ובספרים עם 
_____________________________________________)27-28ח(חידושי תורה 054-7432035

 מעוניין במגילת אסתר 
פסולה בתרומה
_____________________________________________)27-28ח(054-7432035

 מעוניין בעיתוני משפחה 
מלפני כ- 4 שנים וכן בעיתוני 
בקהילה מהתקופה האחרונה 

_____________________________________________)27-28ח(052-7191083

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)27-28ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)27-28ח(052-3595314

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

_____________________________________________)27-28ח(אלקטרה 052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 
_____________________________________________)27-28ח(גם אחרי פורים 052-3595314

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)27-28ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספרים של רוחמה שיין

_____________________________________________)27-28ח(054-8454536

 דרושה קלנועית לזוג או 
בודד תקינה או תקולה

_____________________________________________)27-28ח(054-9985503

 מחפש אופניים למבוגרים 
מגודל 26 תקינים או תקולים 

_____________________________________________)27-28ח(050-5343924

 מצלמת סאמוויסק מגע 
ענק + נרתיק חדשה בקופסא 

_____________________________________________)27-28ח(400 ש"ח 054-8523181

 מחשב נייד מהיר ואיכותי 
_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 054-3558949

 קומקום חשמלי לשבת 
_____________________________________________)27-28ח(ב- 110 שקל 054-8422105

 רדיו דיסק מקורי מעולה 
לרכב חדש למזדה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בפתח תקוה 052-2786557

 מעבד מזון קנווד הקצפה 
חיתוך וקיצוץ 130 שקל

_____________________________________________)27-28ח(052-6784969

 מסך דק 24 250 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(054-3558949

 למכירה מיקרופונים שור 
החל מ- 400 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(052-2437292

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כוח גוניור 450 שקל

_____________________________________________)27-28ח(052-7396092

 מסך מחשב עם כל 
החיבורים 22 אינץ תפריט 

בעברית 250 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(052-7154435

 gripo למכירה מצלמת 
בעברית חדשה מהניילונים ב- 

_____________________________________________)27-28ח(370 ש"ח 053-3160304

 מכונת תפירה חשמלית 
דגם מרדיקס במצב מצויין 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7432035

 אוזניות jbl t280b בלוטוס 
סטריאו חדשות באריזה 140 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7289931

 למכירה שואב אבק 
סימנס במצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(050-3337530 אבנר

 תנור חימום חשמלי קטן 
גרץ תקין 50 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(052-3463482

 סדין חשמלי זוגי חב' 
זק"ש דגם ef-183 ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-3463482 

 גריל חשמלי זק"ש תקין 
_____________________________________________)27-28ח(50 ש"ח 052-3463482

 מחשב נייח כולל עכבר 
מקלדת כבלים ללא איטרנט 

_____________________________________________)27-28ח(450 ש"ח 053-3155415

 מטחנת בשר של קנווד 
_____________________________________________)27-28ח(300 ש"ח 0533155415

 מדיח כלים סרטב במצב 
מצויין 300 ש"ח פ"ת

_____________________________________________)27-28ח(052-7662828

 מכשיר ריצה 200 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(050-7757420

 טאבון איכותי גז/אבן 
מבנה נירוסטה בקרטון 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7114422

 רדיאטור בטיחותי + שעון 
_____________________________________________)27-28ח(שבת 300 ש"ח 054-8303051

 כיריים אלקטרה שחור 
שמורים מאוד 400 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-8303051

 מכשירי התעמלות 180 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7126106

g.p.s  מסך מגע ללא 
אינטרנט + כרטיס 250 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3121020

 מערכת קולנועית כחדשה 
+ 6 רמקולים ומגבר 300 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3121020

 מזגן נייד קטן 20*20 על 
בסיס מים חדש בקופסא 175 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-8454536

 אוזניות בלוטוס לבנות 
חברת jbl חדש באריזה ב- 

300 ש"ח במקום 600 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(054-5342428

 כיריים גז 150 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(054-7216671 בני ברק

 מאוורר עמוד 80 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(054-7216671 בני ברק

 תנור אפיה לבן 4 להבות 
_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח 054-7216671 ב"ב

 מגהץ אדים 120 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(054-7216671 בני ברק

 שואב אבק 1600w ב- 
_____________________________________________)27-28ח(150 ש"ח 054-7216671 ב"ב

 למכירה מקרר מצב מצויין 
300 ש"ח בלבד 053-3076507 

_____________________________________________)27-28ח(בני ברק

 למכירה מדיח כלים 
מעולה של חברת בוש מצב 

מצויין 300 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(053-3076507

 מצלמת דרך לרכב 3 
עדשות תוצרת פיור סינמה 

_____________________________________________)26-27ח(480 ש"ח 052-2727474

 מכונת תספורת 70 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(055-3384257

 מכונת תספורת איכותית 
מאד כחדשה 200 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(055-3384257

 מטחנת בשר מולינקס 
_____________________________________________)26-27ח(100 שקל 050-4131038

 סיר לחץ 7.5 ליטר נעמן 
_____________________________________________)26-27ח(חדש 100 ש"ח 050-4131038

 למכירה ספה נפתחת + 
_____________________________________________)27-28ח(כיסוי 200 ש"ח 052-2437292

 למכירה ארון 4 דלתות 
מצב מעולה סנדוויץ צבע 

שמנת 500 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(052-6140800

 למכירה וילון יפה 100 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-2437292

 נברשת לסלון אלגנטית 
דגם חדשני 2 קשתות 

משולבות 400 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(054-5347663

 בהזדמנות!!! כסאות 
סלון במצב טוב כ"א 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בירושלים 050-4160457

 למכירה ספה 2 משובים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)27-28ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 050-3337530

 2 ארונות מדפים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות כ"א 

400 2 מזרונים כ"א 400 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(03-6199806

 מראה קיר גדולה מאוד 
צבע חום 250 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(053-3155415

 שולחן אוכל מעץ עגול 
נפתח ל- 12 מקומות מצב 

טוב מאוד 300 ש"ח פ"ת
_____________________________________________)27-28ח(052-7662828

 מיטה וחצי + מזרון זוגי 
במצב מצויין 300 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)27-28ח(052-7662828

 למכירה מנורה יפה 200 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-8303051

 מאוורר ניתן לתליה 100 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-8303051

 ספריה לילדים + שידה 
_____________________________________________)27-28ח(200 ש"ח 054-8303051

 למכירה שולחן מטבח 
פלסטיק/מחשב 120 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7126106

 מנורות לרכב 10-20 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(054-4273857

 פלורוסנטים וגופי תאורה 
_____________________________________________)27-28ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 למכירה מיטה נפתחת 
עם מזרונים 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)27-28ח(053-3076507

 מיטה וחצי + מזרון זוגי 
במצב מצויין 500 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)26-27ח(050-8739844

 שולחן עץ מלא צבע 
דובדבן גודל 1.70/90 מצב 

מצוין 500 ש"ח + 6 כסאות 
כ"א 80 ש"ח 054-5339488 

_____________________________________________)26-27ח(מ- 16-20

 שולחן עץ בוק צבע וונגה
מצב מצוין מטר על 1.80 

נפתח עוד מטר בב"ב
_____________________________________________)26-27ח(052-7121379

 יחידת מדפים פתוחה 
צבע לבן מאיקאה שילוב 

זכוכית רוחב מטר גובה 178 
עומק 36 200 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)26-27ח(052-7121379

 שולחן מהמם לפינת אוכל 
_____________________________________________)26-27ח(נדיר 500 ש"ח 054-8409399

 טרמפולינה נדנדה לתינוק 
עם אוניברסיטה רטט שירים 

ואורות משילב 400 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(054-7289931

 בוסטר לאוטו לתינוק מצב 
מצויין כולל הבסיס 80 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7289931

 ישבנון לאסלה תקין 30 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-3463482

 למסירה עגלת שכיבה 
אינגליזינה אמבטיה במצב 

_____________________________________________)27-28ח(מעולה 054-7531331

 בוסטר לילד לרכב 25 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(053-3155415

 מנשא מבד לתינוק 25 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-4273857

frog למכירה עגלת בוגבו 
אמבטיה + טיולון + 
טרמפיסט 450 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(052-8577084

 עריסה לתינוק תכלת + 
גגון + תא אחסון +מובייל  80 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7646516

 איזופיקס בסיס לרכב 
לעגלת דונה 300 ש"ח במקום 

_____________________________________________)27-28ח(800 052-7646516

 מזרון לעגלה חדש מתאים 
לכל סוגי העגלות 80 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7646516

 אמבטיה לתינוק תכלת + 
מעמד מצב מצוין ונח 40 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7646516

 נהג אמין ואדיב 
לנסיעות בין עירוניות, עם

אפשרות לנסיעות 
קבועות, מחירים 

_____________________________________________)27-30ש(הוגנים!! 058-6959577

מחשבים
 השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 100 ש"ח, מקרן ליום 
50 ש"ח, הגברה ליום 80 ש"ח, 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח 

_____________________________________________)34-33/22ש(050-7801545

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

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-40/22ש(054-4543701

 נהיגה ברמה אחרת, לימוד 
מהיר, יוסי בן יהודה. 

_____________________________________________)9-8/23ש(03-5352975 052-2595370

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)27-26/23ש(המלצות בשפע, 052-5487975

לפרסום
בלוח

03-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228

שידוכים
 שידוכים לבני ובנות 

ישראל מכל העדות 
והחוגים הדורשים טלפון 

כשר וכיסוי ראש 
במטפחת כהלכה בלבד 
077-3305364 שדכנים 

הרוצים להצטרף יש 
_____________________________________________)17-28ש(לפנות להנ"ל

השבת 
אבידה

 שידוכי המרכז, 
לחרדים ודתיים בלבד, וכל

הגילאים, לחסידיות 
וליטאיות, מחלקה לכל 
העדות, שדכן מקצועי! 

המון הצעות! גם פרק ב' 
_____________________________________________)12-11/23ש(וחצי חצי 054-8422105

 נמצאו תמונות פספורט 
ברחוב רש"י ב"ב 

_____________________________________________)26-27ח(050-4166201

 אבדו משקפיים בצבע זהב 
בקופסא כחולה ב- 11/6 בקו 
497/597 מב"ב לבית שמש 
_____________________________________________)26-27ח(או ברח' עזרא 058-7127705

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל 
_____________________________________________)45-44/22ש(052-7674348

יד שניה 
קונים

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

אפשרות בבית הלקוח
_____________________________________________)25-24/23ש(054-2821847

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחה ברוכת ילדים 
_____________________________________________)27-28ח(בתרומה 054-7938941

 דרושה יחידה פנימית 2.5
כוח של מזגן אלקטרה

_____________________________________________)27-28ח(054-7938941

 דרושה מגילת אסתר עד 
500 שקל או ישנה במחיר 

_____________________________________________)27-28ח(סביר 050-6651365

 בבני ברק מקרר שארפ 
ב'ז 550 ליטר 500 ש"ח 

מצב מעולה 
053-3120620)22-25(_____________________________________________

 למכירה גיטרה 
חשמלית פנדר + מולטי 
אפקט ווקס 2,400 ש"ח 

_____________________________________________)26-29ש(052-2437292

 מקפיא גדול ללא קרח 
מצב מצויין ב- 500 ש"ח עקב 

מעבר דירה 054-8416705 
_____________________________________________)26-27ח(054-8416704

 אוזניות jbl אלחוטיות 
המקוריות שנה אחריות + 

קופסאת טעינה עם צג 
עמידות למים ועוד ב- 199 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-7154435

 טוסטר של חברת קנווד
במצב מעולה ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-3763582

 כרטיס גמבוי חדש 2 
מסכים 482 משחקים אוסף 

מריו וסוניק ועוד 149 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-7154435 

 מטען לגמבוי 2 מסכים ב- 
_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח 052-7154435

 למכירה כיריים 5 להבות 
במצב מצוין ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7619852

 מקרן חדש חברת סלאנג' 
עם רמקול מובנה + שלט + 

כל החיבורים 40 אינץ צפייה ב- 
_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח בלבד 0527154435 

 מקרן איכותי מצב שמור 
מתחבר לכל דבר + שלט 40 
_____________________________________________)26-27ח(אינץ 350 ש"ח 052-7154435

 למכירה מחשב נייד 15 
_____________________________________________)26-27ח(אינץ 400 ש"ח 052-3018899

 גמבוי 2 מסכים חדש 130 
משחקים ds nintendo ב- 

_____________________________________________)26-27ח(350 ש"ח 052-7154435

 3 שעוני חשמל דיגיטלי 
באריזה נמצא בלוח חברת ווגה 

_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח 052-2786557

 מזגן חלון אלקטרה עובד 
שקט ומצויין 500 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)26-27ח(053-3121020

ריהוט
 שולחן לסלון, צבע חום 

כהה, נפתח ל- 3 מטר, 
וכסאות מרופדים חדישים, 
_____________________________________________)27-28(בהזדמנות 052-4227714

 וילון תחרה 4 מטר על 
2.60 במצב מעולה ב- 250 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 05203763582

 אריחי קרמיקה גרניט 
פורצלן מבריק 7 מטר לפי 50 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-3763582

 בהזדמנות!!! כסאות 
סלון במצב טוב כ"א 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בירושלים 050-4160457

 למכירה ארון 4 דלתות 
מעץ סנדוויץ מצב מצויין צבע 

שמנת 500 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(052-6140800

 אמבטיה לתינוק עם 
מעמיד 30 ש"ח בלבד

_____________________________________________)26-27ח(050-4158480

 מזרונים לעריסה גדלים 
שונים 25-35 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(050-4158480

 אמבטיה לעגלת בייבי 
ג'וגר ב- 70 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(050-4158480

 שולחן קטן לילדות ב- 25 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-4158480

 סלקל לרכב ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(050-4158480

 מנשא לתינוק ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(050-4158480

 סלקל לתינוק 30 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(050-4158480

 כסא לאמבטיה 10 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(050-4158480

 עריסה מעץ לבנה כחדשה 
למצב שכיבה 150 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-7663437

 אמבטיה של עגלת יויו 
ורודה כחדשה 200 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-5777435

 בוסטר לילד לרכב 25 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(053-3155415

תקשורת
 וייז הדרן חדש 24 חודשים 

250 ש"ח 15 ש"ח לחודש 
_____________________________________________)26-27ח(052-7166124

 טלפון נוקיה 215 כולל 
מגן אחורי כולל מטען סמסונג 

_____________________________________________)26-27ח(ב- 170 ש"ח 054-8418951

כללי
 מציאה!!! פאה 

חדשה מקופסה של גלית 
אטליה משיער 100% 

טבעי, רק 980 ש"ח
054-8443223)7-10(_____________________________________________

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 300 ש"ח 

054-8422105)14-14(_____________________________________________

 ספרי לימוד- ביה"ס 
יסודי רמת אהרן וסמינר 
בית יעקב, בחצי מחיר 

054-8527470)4-7(_____________________________________________

 מציאה! זוג תוכונים 
אוסטרלים + כלוב + תא 

הטלה 150 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(052-7189937

 סיר סוטא'ז גדול איכותי 
בשרי בשימוש חודשיים 200 

_____________________________________________)27-28ח(שקל 052-6784969

 חולצה לבנה מכופתרת 
חדשה מכותנה שרוול קצר 

מידה 14 50 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(050-3143334

 נגן טאצ' עם הרבה 
אפשרויות חדש מהאריזה 100 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-3400458

 נגן smart go חדש 
מהאריזה טאצ' מלא 350 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-8527747

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 150 ש"ח 

דניאל 050-5291073 אבנר
_____________________________________________)27-28ח(050-3337530 

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל 

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)27-28ח(050-3337530

 כובע רוצ' חתנים מידה 52 
חדש ללא שימוש 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7289931

 שוטנשטיין ברכות חלק 
א' חדש באריזה 90 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(058-3233170 

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)27-28ח(38 60 ש"ח 058-3233170 

 שמלת מעצבים להשכרה/
למכירה ורוד עתיק 350 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(מידה 34 058-3233170

 מציאה! רולר באריזה ורוד 
_____________________________________________)27-28ח(39 רק 99 ש"ח 03-6163478

 מציאה! חשב נא מס' 7 
10 ש"ח טיב הדקדוק 2,1 כ"א 

10 ש"ח מיקודית בהסטוריה 
_____________________________________________)27-28ח(30 ש"ח 03-6163478

 למכירה גז 2 להבות 
במצב טוב 100 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)27-28ח(050-3337530

 בהזדמנות! טיב הבנת 
הנקרא 10 ש"ח נכון ונבון 10 
ש"ח מגלים מילים 25 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(03-6163478

 מציאה! בנד צבעוני יפה 
כחדש רק ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-8592649

 תוכי דררה גוזל מאולף 
האכלת יד 320 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(052-7655838 

 עלוני פרשת שבוע מצב 
רוח שבתון חב"ד ועוד 150 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-3463482

 למסירה עיתוני משפחה 
_____________________________________________)27-28ח(054-7531331

 ש"ס חדש ובלכתך בדרך 
מהדורת נהרדעא 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(03-6782590

 אוסף של שעוני יד גברים 
ונשים כ"א 5 ש"ח לא תקינים 

_____________________________________________)27-28ח(053-4190416

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(03-6199806 בערב



כ”ג סיון- כ”ד סיון תשפ”ב 422/6/22-23/6/22 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

הדתי-חרדי מס' 1. לצפיה 
במשרות ולהרשמה: 
www.glatjobs.co.il

_____________________________________________)22-23/23ש(073-7055666

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

לפרטים נוספים ושליחת קורוח חיים:
  jobstaf@alut.org.il

המשרות מיועדות לגברים ונשיםענבל 054-4200843

לאלוטף הרצליה דרושות.ים
קלינאיות תקשורת  פיזיותרפיטיות

גננות  מטפלות חינוכיות )סייעות( 
אופק תעסוקתי  כלים מקצועיים

הדרכות פרטניות ממומחים בתחום האוטיזם

ביקוש 
עבודה

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

דרוש/ה גרפיקאי/ת 
משרה 103

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

 שליטה בתוכנות: 
InDesign, illustrator, Photoshop

 הכרה בעולם הדפוס
 יתרון: רקע בעיתונים ועיצוב  

מודעות מסחריות 
 עבודה במשרה מלאה  זמינות מיידית

דרישות התפקיד:

 למעון פרטי בגבעת
שמואל דרושה מטפלת עם 
נסיון, משרה מלאה/חלקית, 

אפשרות גם לצהרון
_____________________________________________)20-31ש(050-7250631

 מחפש להצטרף לנסיעה- 
בני ברק/בית שמש

058-3267966)26-27(_____________________________________________

 לארגון חסד דרושות 
טלפניות מהבית, שכר לפי 
שעה/אחוזים קו"ח למייל: 

mailamuta1@gmail.com)25-28ל(_____________________________________________
050-2022488

 דרוש נהג חלוקה 
לשכונה ברמת אביב, 

שעות 00:45-5:00, רכב 
פרטי חובה, שכר טוב 

למתאימים 
_____________________________________________)26-29ש(052-6473633

 דרושות מטפלות 
למעון יום/לצהרון, 

למשרה מלאה/חלקית, 
במרכז בני ברק, תנאים 

מצויינים למתאימה
054-4842065)23-34(_____________________________________________

 דרוש/ה קופאי/ת מנוסה 
_____________________________________________)24-27ש(למאפיה בב"ב 054-2802057

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות 
סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

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

דרוש/ה מעצב/ת
חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

משרה 102

 שליטה בתוכנות: 
InDesign, illustrator, Photoshop

 הכרה בעולם הדפוס
 יתרון: רקע בעיתונים ועיצוב  

מודעות מסחריות 
 עבודה במשרה מלאה  זמינות מיידית

דרישות התפקיד:

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

דרוש/ה מנהל/ת סטודיו 
בעל/ת יכולות ניהול מוכחות, 

קריאטיביות ואהבה לעיצוב ותקשורת

משרה 101

 שליטה בתוכנות: 
InDesign, illustrator, Photoshop

 נסיון של שנתיים לפחות בניהול סטודיו
 יתרון: רקע בעיתונים ועיצוב  

מודעות מסחריות 
 עבודה במשרה מלאה זמינות מיידית

דרישות התפקיד:

 בב"ב לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)24-35ש(052-7623142

 למפעל פלסטיק בב"ב 
דרושות עובדות ייצור זריזות, 
תנאים טובים 052-4734815 

_____________________________________________)24-27ל(052-7042042

 דרוש מחלק מוצרי 
מזון באזור ב"ב, בשעות 
הלילה, בעל רכב חובה 

_____________________________________________)25-28ש(לפרטים 054-5551436/9

 לאיחוד הצלה בב"ב 
ובירושלים דרושות 

עובדות לטלמרקטינג, 35 
ש"ח + בונוסים 

_____________________________________________)25-28(למתאימות 03-6001411

 דרושה סייעת 
מקצועית לרופא שיניים, 

ל- 3 משמרות בשבוע 
_____________________________________________)27-29ש(055-6684461

 לפיצוחיה בב"ב דרוש 
עובד בוגר ורציני לשעות 

אחה"צ ערב 
_____________________________________________)24-28ש(054-4596777

 למאפיה/קונדטוריה/
פיצריה בבני ברק דרושים 

עובדים, עובדי חנות, 
אופים, טבח חלבי, מנהלי 
תפעול, מנהלי משמרת, 

תנאים טובים למתאימים, 
שכר מתגמל לפרטים 

_____________________________________________)24-27ש(054-6855447

 דרושה מנה"ח במשרד 
בפ"ת, כ- 60 שעות בחודש, 
50 ש"ח ברוטו לשעה, נסיון 

חובה! לרציניים בלבד
_____________________________________________)24-27ש(054-2261933 

 דרושים אנשי מכירות 
בפ"ת לחנות רהיטים, שכר 

_____________________________________________)24-27ש(הולם! 054-2261933

קו עיתונות דתית / 8327122 / 

אלונה- 050-9014893
עדי- 054-5281563

מיטל- 050-8529943

מובילות קבוצה וסייעות
לקייטנות קיץ

בואו והצטרפו
למשפחת קריית אונו

דרושות

*יש אפשרות לחצי יום

28.7 - 3.7 | 7:30 - 16:30 | ימים א’ - ה’

שכר שעתי למובילות קבוצה - 60 ש”ח
שכר שעתי לסייעות - 45 ש”ח

לפרטים
נוספים:

 דרוש מחנך לת"ת במרכז 
)של הרשת(, לשנה"ל הבאה 

קו"ח למייל: 
mail:6307420@gmail.com)26-27(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/גננת 
למשפחתון בת"א, משרה 

מלאה, תנאים טובים, 
_____________________________________________)26-29ש(צוות חרדי 053-3148021

 תופרת זמנית בימי 
החופש, במפעל לכיפות, בין 

השעות 9:00-14:00, להתקשר 
_____________________________________________)26-29ש(בין 9:00-13:00 03-5781152

 לישיבת "אורחות 
תורה" בב"ב ולישיבת 

"תורה בתפארתה" 
באלעד דרוש עובד 

לארוחת ערב קו"ח למייל- 
yaakov@maaznit.co.il)24-27ש(_____________________________________________

 למשרד חרדי של יעוץ 
משכנתאות בפ"ת דרושה 
מנהלת אדמניסטרטיבית, 
שעות עבודה בין השעות 

08:00-15:00 קו"ח נא 
לשלוח למייל

ushi1712@gmail.com)26-27(_____________________________________________

 דרושה מטפלת 
איכותית לגילאי 2-3, 
חמה ומנוסה, למעון 
בצפון ת"א, 45 ש"ח 
לשעה, מיידי, משרה 

חלקית/מלאה, משרות 
נוספות לשנה"ל חגית 

_____________________________________________)26-29ש(054-7708715

 נעלי עקב כסופות יפיפיות 
מטוליס בשימוש פעם אחת ב- 

_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח 050-4169749

 למכירה 2 בלוני גז קטנים 
ריקים ב- 250 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(050-4175491 ב"ב

 חגז חדש באריזה 280 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-4166201

 בושם chloe לאישה חדש 
באריזה 75 מ"ל 160 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7646516

 אופניים לילדים במצב טוב 
_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח 052-7126106

 צידנית ענקית 200 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-7126106

 
 

קו"ח למייל:
avoda@ohelsara.org

נא לציין מספר משרה 280
המשרות בב“ב ומיועדת לנשים וגברים

רק פניות מתאימות ייענו

דרושים

לישיבה ולנערים מיוחדים
בארגון 'אהל שרה‘

מדריכי מועדונית
אחריות ובטיחות

לב טוב ומכיל
יצירתיות ויוזמה

עבודה בשעות אחה“צ

קו"ח למייל:

avoda@ohelsara.org
*העבודה בב“ב. נא לציין מספר משרה

למערך הדיור בארגון 'אהל שרה'

דרושים
רכזות דירה (משרה 125)

מדריכות (משרה 155)

עובדת משק בית (משרה 145) 

יחסי אנוש מעולים
חיבור לתחום חינוך מיוחד

כושר ארגון
העבודה בשעות אחה"צ / לילה

חריצות ומסירות
העבודה בשעות הבוקר

 ליוסי מעליות, רקע 
מכני/חשמלי, רשיון 

נהיגה, הכשרה במקום, 
_____________________________________________)24-27ש(במרכז 03-6160186

קו עיתונות דתית / 8327717 /

-משרה מלאה
- 5 ימי עבודה

-7000 ש”ח שכר חודשי
-מענקי התמדה פעמיים בשנה

לפרטים נוספים: עוגן 054-4477666

למעונות היום של רשת התחלה חכמה
בקריית אונו דרוש.ה

מטפל.ת מסור.ה

 מעוניין לשמור על אנשים 
או בעזרה בבית/לפי שעה 

_____________________________________________)27-28ח(גמישות בשעות 050-6651365

 טבח מחפש עבודה 
בישיבה בב"ב להכנת ארוחת 

_____________________________________________)27-28ח(צהריים/ערב 054-8484419

 מעוניין לעבוד בתיקון 
וניקיון הבית/אפשרי חד פעמי 

_____________________________________________)27-28ח(גמיש בשעות 052-3595314

 מעוניין לעבוד כשכיר 
בתחום הפיזיותרפיה לחיזוק 

הגוף/אפשרי לפי שעה
_____________________________________________)27-28ח(052-7396092

 סט ספרים רפואות תימן 
ג' חלקים 150 ש"ח בירושלים 
_____________________________________________)26-27ח(050-4147729 054-8562463

 מחזורים ל- 3 רגלים ספרד 
_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח כ"א 050-4131038

 פיטום הקטורת + למנצח 
+ נרתיק כתב ספרדי חדש 
מהסופר נאה במיוחד 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-8430025

 תוכי דררה גוזל מאולף 
האכלת יד 320 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-7655838 

 צינור מים + גלגל חדש 
_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח 054-8303051

 חליפות בר מצווה חדשות 
איכותיות כ"א 250 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-8303051

 לרשת מוסדות חינוך דרוש 
איש תחזוקה צעיר ונמרץ, ידע 

בעבודות אינסטלציה, צבע, 
מיזוג ופרוייקטים, רישיון רכב-

חובה ווצאפ בלבד
054-4254558)27-30(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ למכבסה 
בב"ב, כולל שישי, 8 ש' ביום, 
עדיפות לדוברי אידיש, תנאים 

_____________________________________________)27-28ש(טובים 052-7699655

 דרושה מנהלת חשבונות 
עם ניסיון )מחליפה לחופשת 
לידה, אופציה לקבוע( משרד 

ליבי כהן - משרד הנהלת 
חשבונות 050-2567111 

c2567111@gmail.com)27-27(_____________________________________________

 דרושה סייעת לחינוך 
מיוחד לנערה בת 16 

לבית ספר "ממ"ד 
השלום" פ"ת, מעסיק 

עיריית רמת גן
_____________________________________________)27-30ש(052-3985824

 דרושה גננת/מטפלת 
למעון בגני תקווה, 45 

ש"ח לשעה, הסעה 
_____________________________________________)27-34ש(מב"ב 050-4131561

 דרושה מבשלת למעון 
בב"ב, תנאים טובים, מיידי, 

להתקשר בבוקר
_____________________________________________)27-28ש(054-8538487

 למשרד עו"ד בב"ב 
מזכירה: שליטה ביישומי 

מחשב!! עמידה בתנאי לחץ, 
ראש גדול קו"ח:

y0503505999@gmail.com)27-28ל(_____________________________________________

051-2448011

דרושים עובדים 
מ- י"ג בתמוז.

תנאים טובים!!

למאפיית מצות במרכז

 מעוניין לעבוד שעתיים 
בבוקר/בערב בתחזוקת הבית 
_____________________________________________)27-28ח(עבודות כלליות 054-7938941

 מכירת אוכל לתוכונים 
וקוואקרים במחיר מוזל

_____________________________________________)27-28ח(053-3582296

 מכונת תפירה של 
מיניוואן חדשה לגמרי באריזה 
_____________________________________________)27-28ח(רק 300 שקל 054-8447306

 קבצי החקיקה וספרי 
לימוד למבחן חשב שכר 2022 

_____________________________________________)27-28ח(300 ש"ח 053-3135426

 למכירה אופני הרים במצב 
מצויין 400 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(054-2819921

 מציאה! 3 תוכים קוקטייל 
פרא צעירים ומתוקים שורקים 

מדהים 399 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(055-6798858 

 משקולות 10 קילו מוט 
_____________________________________________)27-28ח(150 ש"ח 050-7757420

 בימבה לילדים 30 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(050-7757420

 אופניים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(050-7757420

 שלט גיימינג איכותי  
למחשב ולטלפון ולסוני 3 150 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 053-3147379 

 memory כרטיס זיכרון 
stick  micro ב- 10 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3147379

 טלפון נוקיה 6131 במצב 
מצויין 120 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(053-3147379 

 מזוודה בינוני 80 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(052-7126106

 קורקינט גלגלי אוויר + 
מעצורים 100 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(053-3121020

 כיסוי לרכב כללי מבד 90 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 053-3121020

 למסירה 7 כדורי דיקלקטין 
לבחילות רוקחות אישית

_____________________________________________)27-28ח(052-7127132

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן משופץ 
פיקסו 500 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(050-4900603

 רובוט לטויוטה קורולה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(050-4900603

 איי בי אס הונדה סיוויק 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(050-4960603

 איי בי אס יונדאי משופץ 
_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 050-4960603

 תרמוס קטן בצורת פחית 
_____________________________________________)27-28ח(ב- 30 ש"ח 054-8454536

 מעמד קומות לאחסון 
נעליים קומפקטי 10 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7646516

 michael kors שעון 
נשים אפשרות לתמונה במייל 

_____________________________________________)27-28ח(80 ש"ח 052-7646516

 תיק תכשיטים לנסיעות 
מהמם נח ורוד אפור 40 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7646516

 מכונת תפירה דגם ברנט 
_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 054-7938941

 קסדה לאופנוע 300 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(0533155415

 משחק מסביב לעולם 
במצב חדש 100 ש"ח בבני 

 מציאה! זוג רפידות _____________________________________________)27-28ח(ברק 054-8457681
חדשות לאופניים ופנימיות 29 

_____________________________________________)27-28ח(20 ש"ח כ"א 0556798858

 מכונת מיצים קשים 
בראון חדשה 900 וואט 380 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 03-5740868

 2 חבילות טבק לגלגול 
דלישג אדום ישראלי 140 שקל 

_____________________________________________)27-28ח(054-8486813

 עלוני פרשת שבוע מצב 
רוח שבתון חב"ד ועוד 150 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-3463482

 30 דיסקים מוסיקה 
חסידית פריד ורדיגר ועוד 150 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-3463482

 מציאה! סוד ההבעה 
כחדש 30 ש"ח לא מובן מאליו 

כחדש א' + ב' 70 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(03-6163478

 כובע בורסלינו חדש! 
מידה 54 שוליים 8 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(0504143442

 מכונת תפירה דגם ברנט 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 054-7938941

 זוג תוכים כלוב ומזון 
פרסונטות פישר פסטל 450 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 03-5781078

 כובע רוצ' חתנים מידה 52 
חדש ללא שימוש 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-7289931

 למכירה פראק חדיש ב- 
_____________________________________________)26-27ח(200 ש"ח 052-7619852

 maichael kors שעון 
מהמם אפשרות לתמונה 

במייל 100 ש"ח -052
_____________________________________________)26-27ח(7646516



דרושים/ות
 קופאים/ות
050-7103245 

שוק 
פירות וירקות

בימי שלישי-רביעי
-שמיטה לחומרא-

חמישי-שישי
)23-24.6.22(

 כ''ד-כ''ה בסיון

קיץ של מבצעים
בנתיב החסד

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

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.

המבצעים בתאריכים: שני-רביעי )27-29.6.22( כ''ח-ל' בסיון

גלידת לה קרמריה 
1.4 ליטר

1590

עוגיות בדלי 
עוגיות הזהב

600 גר'

10

דג מושט
אדום גרופ/בלדי

50
2ק''ג ב-

מארז חטיפי אסם
במבה 4 *60 גר'/ 10 * 15 גר'/

במבה מתוקה 10 * 15 גר'/
דובונים 5 *20 גר'/

במבה נוגט 5 *30 גר'
אפרופו 3 *50 גר'/ 5 *25 גר'

10

ניתן להשיג מוצרי קיץ 
גלגלי ים, רובי מים, מצופים, ועוד

שני-שישי
27.6-1.7.22

כ''ח בסיון-ב' בתמוז

שמפו/מרכך נקה
750 מ''ל

סנו

2690
3 ב-

דאודורנט אקס 
ספריי 150 מ''ל

990

קודים משתתפים: 181114458/65/72/89/63647240

חמאת בוטנים
510 גר'

טעמן

790

צלחות 1 ק''ג/טעמן 
צלחות קרם/לבן

100 יח'

2890

סוכריות ג'לי
150 גר'
מעולה

20
3 ב-

קמח כוסמין מנופה
80%/לבן

 1 ק"ג 
מעולה

1190

אקונומיקה פיסגה
4 ליטר

סנו

890

ריצפז פרש
2 ליטר

סנו

1490

מלפפון בחומץ/במלח
7-9 יח'

בית השיטה

10
2 ב-

 B8 כוסות קרטון
40 יח'

20
3 ב-

שלגון לה פרוטה/
אבטיח

נסטלה

1090
3 ב-

שקית שוקו
225 מ''ל

תנובה

1090
5 ב-

קפה רד מאג
50 גר'

10
2 ב-

עוף שלם
אחדות/איכות למהדרין

2590
לק''ג

שלישיית ביצי
הפתעה

'מעולה'

790

כנפיים עוף 
אחדות/איכות למהדרין

1090
לק''ג

רטבי אסם
330-290 גרם

16
2 ב-

יוגורט ביו 1.5%
קוד:116930244 

8*150 גר'
תנובה

1290

שלגון גלי גל
ריאו

10
7 ב-
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