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אבי תנועת התשובה

אבי גרינצייג
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בסער 
בת רבים

)הטור המלא בעמ' 12(

במערכת הפוליטית מעריכים שמדובר בעניין 
של ימים או שבועות בודדים עד שהקואליציה 
תתפרק באופן סופי ⋅ במצב שבו הקואליציה 

אינה יכולה להעביר אף לא חוק אחד, סבלנותם 
של חלק מחבריה פוקע ⋅ שר המשפטים גדעון 
סער שמלכתחילה אמר שאי אפשר ככה לנהל 
מדינה מחשב את עתידו הפוליטי וצפוי להכריז 

בימים הקרובים על עתידה של הקואליציה ⋅ 
ניר אורבך, הבהיר שנמאס לו להיות תלוי בחברי 

רע"ם וצפוי להיות הפורש הבא | עמ' 16

דריכות במערכת הפוליטית לקראת החלטתו של שר המשפטים גדעון סער

קואליציה ללא רוב

בגיל 86 לאחר שלקה בליבו הסתלק אחד ממייסדי תנועת 
התשובה ב-45 השנים האחרונות הרה"ג אורי זוהר זצ"ל 
⋅ דברי ההספד והפרידה חצו מחנות – חרדים וחילונים 

כאחד, כאשר רבים מחברי תנועת התשובה ראו בו מורה 
הדרך שסלל את הדרך לעולמה של תורה לרבבות יהודים 

שעשו בעקבותיו את הצעדים הראשונים לעולם התשובה 
⋅ כזוהר הרקיע | עמ' 8

מודאגים. בנט, לפיד וגנץ בשולחן הממשלה
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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

ראש העיר ד"ר עליזה בלוך: "התחדשות עירונית היא לא סוגיה שהיא נטו בינוי אלא מדובר בתהליך חברתי. מדובר באנשים 
שגדלו במעברות, שעשו עלייה, שבחרו לחיות כאן. בשביל להצליח אנחנו צריכים תמיכה של כולם ואנחנו נצלח את האתגר"

מאת: אלי כהן

חגיגי  אירוע  התקיים  שבועות  חג  לפני 
לחתימה על הסכם מסגרת להתחדשות עירונית 
יחד עם ראש העיר ד"ר עליזה בלוך, שר הבינוי 
והשיכון זאב אלקין, סגן ראש העיר ויו"ר ועדת 
תכנון ובנייה הרב שמעון גולדברג, מנהל הרשות 
יועמ"ש  במברגר,  אלעזר  עירונית  להתחדשות 
העירייה מיקי גסטווירט, מהנדסת העירייה ענבר 
וייס, ראש מינהל חינוך, נוער וקהילה שרי דרור, 
מטרתו  ההסכם  נוספים.  ומכובדים  תושבים 
עירונית  להתחדשות  תשתיות  בפיתוח  תמיכה 

להתקדם  תאפשר  זו  תמיכה  הוותיקה.  בעיר 
בינוי  בתוספת  הכרוכים  הפרויקטים  בתהליך 
ובתוספת אוכלוסייה בתחומי הרשות המקומית 
ע"מ  עירונית  להתחדשות  פרויקטים  ולקדם 

לייצר איכות חיים טובה יותר לתושבים.
את  שיתף  אלקין  זאב  והשיכון  הבינוי  שר 
העבודה  על  ושמח  בתהליך  המשתתפים 
המשרד  עם  שמש  בית  עיריית  של  המשותפת 
את  ציין  השר  עירונית.  להתחדשות  והמנהלת 
להכניס  התעקשותה  על  לשבח  העיר  ראש 
חלק  הוא  המהלך  כי  סיפר  להסכם,  העיר  את 
שמש  בית  לעיר  הייעודית  הממשלה  מהחלטת 

את  השר  הדגיש  לבסוף  לאחרונה.  שהתקבלה 
ליו"ר  ופנה  בהליך  מרכזי  ציר  שהם  התושבים 
גולדברג  הרב  העיר  ראש  סגן  הממונה  הוועדה 

ואמר לו: "אתה איש מפתח לקידום מהלך".
"התחדשות  בלוך:  עליזה  ד"ר  העיר  ראש 
אלא  בינוי  נטו  שהיא  סוגיה  לא  היא  עירונית 
מדובר בתהליך חברתי. מדובר באנשים שגדלו 
כאן.  לחיות  שבחרו  עלייה,  שעשו  במעברות, 
בשביל להצליח אנחנו צריכים תמיכה של כולם 
ואנחנו נצלח את האתגר. אנחנו נכנסים למהלך 
להם  אומרים  אנחנו  ופה  ארוכה  תקופה  אחרי 
להודות  רוצה  אני  איתם.  יחד  עומדים  שאנחנו 

לשר, למנהל הרשות להתחדשות עירונית ולכל 
שלל  עצמה  על  לקחה  שמש  בית  השותפים. 
אתגרים וכל דרך לייצר התחדשות עירונית היא 
לח"י,  רמת  הגפן,  ביאליק,  ולגיטימית.  טובה 
הם כולם אתגרים ואנחנו נגיע לכולם. אחרונים 
שהם  לתושבים  להודות  רוצה  אני  חביבים, 
מאחלת  עושים.  שאנחנו  מה  כל  של  המהות 

לכולנו המון עשייה מוצלחת בהמשך הדרך".
אלעזר  עירונית  להתחדשות  הרשות  ראש 
בקידום  התושבים  חשיבות  על  דיבר  במברגר 
לבסוף  בו.  הכרוכים  התהליכים  ועל  ההסכם 

הסביר לנוכחים את משמעות ההסכם.

במעמד שר הבינוי והשיכון התקיים אירוע חתימה על הסכם 
מסגרת להתחדשות עירונית עבור פרויקטים בעיר הוותיקה

 ⋅ למעלה מ-800 נסיעות בוצעו על ידי תנופה בערב חג השבועות בפרוזדור ירושלים 
בהנהלת תנופה מציינים בסיפוק רב את הצלחת המבצע המורכב ללא תקלות

מאת: אלי כהן

לאחר תקופת היערכות ותכנון קפדני, סיימו ב'תנופה' 
בהצלחה רבה את פרויקט ערב חג השבועות לשביעות 

רצון הנוסעים.
השבועות,  וחג  שבת  ערב  האחרון,  שישי  ביום 
ביצעה חברת תנופה למעלה משמונה מאות נסיעות רק 
בפרוזדור ירושלים, לצד מאות נסיעות נוספות באשכול 
נסיעות בוצע באותה מתכונת  שומרון. מספר דומה של 

גם כן במוצאי החג.
באגף התכנון של תנופה מציינים את מורכבות האירוע 
בכך שמספר נסיעות גבוה במיוחד שכלל תגבורים רבים 

לצד הקווים הקיימים יוצא בתוך טווח שעות קצר.
הפיקוח  צוות  האשכול  מנהל  עם  ההיערכות  בישיבת 
אחרים  מאזורים  רבים  נהגים  לנתב  הוחלט  והסדרנים 

להביא  רב  מאמץ  תוך  הזמנים,  בלוחות  עמידה  לצורך 
במהירות  החג  בערב  חפצם  למחוז  הנוסעים  כלל  את 

ובבטיחות.
בערב החג הגיעו לעיר בית שמש מנכ"ל תנופה מיכה 
בחדר  וסיירו  סיני,  אלי  האשכול  ומנהל  קופילובסקי, 
הבקרה הסמוך לחניון האוטובוסים המרכזי, וגם בתחנות 
הזמנים,  בלוחות  עומדים  שהאוטובוסים  לוודא  עצמם 

ושכלל הנוסעים מקבלים את השירות הטוב ביותר.

ד2 תנופה בתחבורה  ד1,  ובשכונת  שמיר  נווה  בשכונת  חיבור  עוד 
לתחבורה ציבורית

מאת: אלי כהן

העת  כל  פועלת  שמש  בית  עיריית 
את  לשפר  כדי  התחבורה  משרד  מול 
הקיים  הציבורית  התחבורה  מערך 
בעיר ולדייק אותו בהתאם להתפתחות 

ואכלוס שכונות חדשות בעיר. 
החל  שיחולו  שינויים  שני  להלן 
 :6/6/22 תשפ״ב  בסיון  ז׳  מיום 
העמקת החיבור בשכונת נווה שמיר: 
קו 23 יעמיק ויאריך את מסלולו' יסיע 

עד לרחוב חגואל ויכנס לנחל דולב. 
ד'1 ד2:  העמקת החיבור בשכונות 
וייסע  הללו  לשכונות  יכנס   21 קו 

במסלול קו 4 עד לרחוב ריש לקיש. 
עליזה  ד"ר  שמש  בית  העיר  ראש 
מול  העת  כל  נמשיך  "אנחנו  בלוך: 

את  ולקדם  לפעול  התחבורה  משרד 
לתושבי  המוצעים  הקווים  התאמת 
העיר למול הצרכים. העיר בית שמש 
מתושביה  אלפים  שעשרות  עיר  היא 
הציבורית.  התחבורה  על  נשענים 
העיר  שתושבי  עד  נחדל  לא  אנחנו 
חיובי.  הוא  שינוי  כל  מרוצים.  יהיו 
יש לנו עוד משימות רבות מול משרד 
להשלימם  הכול  ונעשה  התחבורה 

לטובת תושבי העיר". 
חבר המועצה ויו"ר מטה התחבורה 
העירונית הרב יוסי גולדהירש: "אנחנו 
מקדמים בברכה כל שיפור בתחבורה 
בעיר. העבודה לפנינו עוד ארוכה. לא 
בית  שתושבי  לשכוח  אחד  לאף  ניתן 
שמש ראויים לשביעות רצון מושלמת 

מהתחבורה הציבורית בעיר".

שיפורים בתחבורה הציבורית

ישיבה דחופה בלשכת ראש העיר בנושא תחבורה יחד עם בכירי משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית וחברת תנופה

מאת: אלי כהן

בערב החג התקיימה פגישה דחופה בהובלת 
ראש העיר ד"ר עליזה בלוך, חבר המועצה ויו"ר 
מטה התחבורה העירונית יוסי גולדהירש, ראש 
שדמי,  רן  ציבורית  לתחבורה  הארצית  הרשות 
מנכ"ל העירייה יוחנן מאלי, מנכ"ל חברת תנופה 

מיכה קופולובסקי ומהנדסת העירייה ענבר וייס. 
נסיעות   1500 שמתוך  הודיע  תנופה  מנכ"ל 
משרד  יום.  מדי  כ-70  מבצע  לא  הוא  יומיות 
המספר  את  שבוע  תוך  להוריד  דרש  התחבורה 
היותר  לכל  מבוצעות  לא  נסיעות  ל-35  מ-70 
וכמו כן ראש העיר דרשה לשלב קבלן נוסף לצד 
חברת תנופה ובאחריותה, כך שניתן יהיה לבצע 

את כל הנסיעות אליהם התחייבה חברת תנופה. 
חוסר  את  הדגיש  גולדהירש  המועצה  חבר 
שביעות רצונו מהשירות המתקבל על ידי מוקד 
התחבורה  משרד  תנופה.  חברת  של  השירות 
השירות  את  לעבות  תנופה  חברת  את  הנחה 

בתחום זה.
ראש העיר בית שמש ד"ר עליזה בלוך: "אני 

תושבי  את  הפקיר  התחבורה  שמשרד  מרגישה 
קבלן  שילוב  דורשת  אני  שמש.  בית  העיר 
תעמוד  שזו  מנת  על  תנופה  חברת  תחת  נוסף 
העיר  על  להכיל  הזמן  לא  זה  במחויבויותיה. 
בית שמש ניסיונות ומחשבות. תושבי העיר ואני 

מצפים לתוצאות מהירות ובהקדם".

ראש העיר מתגייסת לשיפור התחבורה הציבורית
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מאת: חיים רייך

התחבורה  שרת  עלבונה.  את  תובעת  השבת 
תחבורה  הפעלת  לקדם  שניסתה  מיכאלי  צרב 
ציבורית בשבת, נאלצה לסגת מהתכנית, לאחר 
בקואליציה  רוב  לכך  תמצא  שלא  שהבינה 

הנוכחית.
דמוקרט  של  החופשית  התקשורת  בוועידת 
השרה  אמרה  שלישי  ביום  שהתקיימה   ,TV
היא  הממשלה,  של  מצבה  בשל  כי  מיכאלי, 
ציבורית  תחבורה  לקדם  תכניותיה  את  דוחה 

בשבת.
"תחבורה ציבורית בשבת תאלץ להמתין עוד 
תחזיק  הזאת  שהממשלה  חשוב  יותר  טיפה, 
אמרה  זה",  על  אנחנו  ויתרנו,  לא  אבל  מעמד, 

מיכאלי.
בנאומה:  התחבורה  שרת  הוסיפה  עוד 
"הייתה התחייבות לעשות 100% מאמץ, ידענו 
זה  את  ידענו  נכנסים.  אנחנו  ממשלה  לאיזו 
להיות  חייבת  לזה,  אני באמת מחויבת  מראש. 
השבוע,  ימות  בכל  בישראל  ציבורית  תחבורה 
בהסכמות,  לזה  להגיע  שאפשר  מאמינה  אני 
פנויה  כולה  לא  הקואליציה  של  במצבה  כרגע 

לזה".
בהקשר לכך, בניסיון להסביר לציבור הרחב 
את חשיבותה של השבת ושמירתה, אמר הרה"ג 
של  "העניין  הידברות:  ארגון  יו"ר  כהן  זמיר 
צריך  ישראל  עם  של  הציבורי  במרחב  השבת 
להישמר מעל ומעבר. יש דברים שמייצגים את 
העם. כשהאדם מקפיד על שמירת שבת לא רק 
בחיים הפרטיים שלו, אלא גם במרחב הציבורי.
"מעולם הדתיים לא התערבו בחיים הפרטיים 

יעשה  מה  אחד  לאף  אמרו  לא  אחד.  כל  של 
שבת,  ישמור  לא  שבת,  ישמור  בבית.  אצלו 
כל  על  לנו  כואב  תאכל חמץ.  לא  תאכל חמץ, 
יהודי שלא הולך בדרך התורה, שלא רואה את 
המתיקות של התורה. כואב לנו גם על הילדים 
בדרך  הולך  שלא  מי  מוכיחה,  המציאות  שלו. 
להתבולל  נכדיו  ושל  בניו  של  הסיכון  התורה 
הוא סיכון עצום. המציאות מוכיחה, שבארצות 

הברית 70% מתבוללים.
לא  לדת.  כל  קודם  להתחבר  צריך  "אדם 
לדתיים. לתורה עצמה. דתיים – יש טובים, יש 
ויש לא  לא טובים. כמו שחילונים, יש טובים, 
טובים. אבל אתה תתחבר למה שהתורה אומרת. 
תתחבר  נפלאה,  מתוקה,  יפה,  עצמה  התורה 
אליה – אבל זה כל אדם בחיים הפרטיים שלו 

עושה מה שהוא רוצה.
של  שהחובה  ודאי  הציבורי,  במרחב  "אבל 
כולנו להתאחד ולשמור על הצביון של השבת 
במרחב הציבורי. צריך להראות שרוב העם לא 
חושב ככה. לא רק לתת להם את כל הבמה. הם 
מנסים להרוס את המדינה. המבוגרים מחוברים 
גדלים  הצעירים  האמת.  את  יודעים  לערכים, 
מבולבלים, לא יודעים. אם לא יהיה צד שכנגד, 

הם אפילו לא יבינו שיש צד שני.
הציבורי  במרחב  השבת  על  לשמור  "צריך 
באלימות,  לא  נועם,  בדרכי  כמובן  מקום.  בכל 
של  במפגן  יפה,  בהסברה  אלא  בתקיפות,  לא 
אחדות. לא הפגנה נגד מישהו אלא מפגן בעד 
השבת. לעשות את הדברים האלה בצורה יפה 
ונכונה. שנזכה שכל עם ישראל ישובו בתשובה 
את  כהן  זמיר  הרב  מסיים  ואמן",  אמן  שלמה, 

דבריו.

בוועידת התקשורת החופשית של דמוקרט TV אמרה שרת התחבורה 
מרב מיכאלי כי בשל מצבה של הממשלה, היא דוחה את תכניותיה לקדם 

תחבורה ציבורית בשבת

השבת ניצחה: לא תהיה תחבורה 
ציבורית בשבת

זקן המקובלים הגר"י כדורי בסעודת מצווה בביתו של הרב 
שלמה זביחי בפתיחת מוקד התהילים תפארת רפאל 

מאת: חיים רייך

"בתלמוד תורה ומפעלי חסד "תפארת רפאל" 
לאותו  בפעילות  מתמקדת  המיוחדת  הפעילות 
שליט"א  זביחי  דניאל  הרב  לנו  מספר  חודש, 
התמקדו  ניסן  "בחודש  המוסדות.  מנכ"ל 
"קמחא  וחלוקת  בארגון  המוסדות  בהנהלת 
דפסחא" לבני תורה ולמשפחות עולים מארצות 
מצוקה, ומאידך בהרבצת שיעורי תורה והלכה 

בקרב יהודי אירן הנמצאים מעבר לים.  
שכולו  "יום  בארגון  החלו  החג  בתום  מיד 
חודשים  לכך  קדמו  העצמאות.  ביום  תורה" 
ובהפצת  והמרצים  של הכנות בהזמנת הרבנים 
התודעה להפוך יום זה מיום של חולין ליום של 

תורה. 
יום   – תורה  מתן  חג  השבועות  חג  לקראת 
התהלים  חברת  ע"ה,  המלך  דוד  של  פטירתו 
זקן  של  מיסודו  רפאל"  "תפארת  העולמית 
זצ"ל.  כדורי  יצחק  רבי  הצדיק  המקובלים 
רבה  שליט"א  זביחי  שלמה  הרב  בראשות 
ארגון  הגביר  בישראל,  משהד  עולי  עדת  של 
ויזם קריאת אלף  'תפארת רפאל' את פעילותו, 
ספרי תהילים בליל חג השבועות, ואלף ספרים 
נוספים ביום החג עצמו על ידי כלל בית ישראל.
כמו כן, הרב שלמה זביחי שליט”א, הפועל 
להפצת התודעה היהודית בארץ ישראל וברחבי 
כפי  תהלים  ספר  קריאת  מעלת  כי  אומר  תבל, 
שמובא בספרו של רשכבה”ג רבי חיים פלאג’י 
זצ"ל - "ידוע כי כח התהילים הכח החזק ביותר 
למנוע ולהסיר גזרות ולהסיר גזרות וסכנות וכך 
נהגו בכל הדורות, לך כנוס את הציבור לאמירת 

התהילים בעת סכנה".
הדפיסה  רפאל"  "תפארת  התהילים  חברת 

בטעמי  המעוטר  גדולות  באותיות  תהלים  ספר 
שקריאת  למען  ושווא  קמץ  ובניקוד  המקרא 
נתרם  התהילים  ספר  נכונה.  תהיה  התהילים 

למקומות הקדושים.
התהילים  מוקד  כי  ציין,  זביחי,  שלמה  הרב 
אלפי  ומקבל  השנה,  כל  במשך  פועל  העולמי 
בקריאת  ולהצטרף  להשתתף  בחודש  בקשות 
התהילים עם הכלל, וכפי שכותב הגר"ח פלאג'י 
נוהגים לפקוד את קברו  זצ"ל, שאנשי הארגון 
זכות  בזה  שיש  בשנה,  רבות  פעמים  בטורקיה 
זאת  בקריאה  למשתתף  ונחשב  דרבים  גדולה 

שגמר לקרוא את כל ספר תהלים בשלמותו.
מי  כל  כי  נמסר  רפאל"  "תפארת  מארגון 
ממוקד  מיד  מקבל  התהילים  למוקד  שפונה 
הטלפוני כמה פרקי תהלים לקוראם יחד, ופרקי 
תהלים אלו מצטרפים לפרקים נוספים עד שיחד 
היום  ובמשך  תהלים,  ספר  קריאת  מסיימים 
נקראים בשיטה זו לפחות עשרות ומאות ספרי 

תהלים.
דניאל  הרב  רפאל"  "תפארת  מוסדות  יו"ר 
המשוער.  מעל  הצליח  המבצע  כי  מוסר  זביחי 
יודגש, שהצטרפות לקריאת התהילים היא חינם 

לזיכוי הרבים ולגאולת כלל ישראל.

לקראת חג השבועות, יזמו ב"תפארת רפאל" קריאת אלף ספרי תהילים בליל 
חג השבועות, ואלף ספרים נוספים ביום החג עצמו על ידי כלל בית ישראל

לימוד תורה ומעשה חסד ללא 
הפסקה ב'תפארת רפאל'
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מאת: יבניאל שירם

שהזדמן  או  ברק  בבני  שמתגורר  תושב  אין 
לביקור בעיר שאינו מכיר את בית ההורים ויז'ניץ. 
מאות ואלפי משפחות בחרו להעביר את הוריהם 
בערוב ימיהם למקום הבטוח ביותר עבורם. מקום 
שאין  חיים  ואיכות  רוחנית  חוויה  להם  שסיפק 

דומה לה.
פנים  מתיחת  המקום  עבר  האחרונות,  בשנים 
מגלה  במקום  עומק  סיור  ומקצועית.  חזותית 
בפנינו עולם שטרם היכרנו. מעבר ללובי המפואר 
וקבלת הפנים מאירת הפנים, בהנהלה עושים כל 

מאמץ על מנת שהדיירים במקום יחושו בבית.
באחד מימות השבוע הגעתי לביקור במקום על 
האחרונים.  החידושים  אחר  מקרוב  לעמוד  מנת 
והמטבחים  האוכל  חדרי  חדש.  עולם  גיליתי 
המצוידים בציוד המקצועי הטוב ביותר, מספקים 
הגבוהה  ברמה  ותזונה  אוכל  במקום  לדיירים 
הארוחות,  הכנת  על  שאמון  מקצועי  שף  ביותר. 
מלווה בתזונאיות מטעם משרד הבריאות, מתאים 
סיור  ואיכותי.  אישי  תפריט  ודייר  דייר  לכל 
אוכל  חדרי  של  תחושה  מעניק  האוכל,  בחדרי 
בבית מלון. סיור בין השולחנות בזמן הארוחות 
מצביע על שביעות רצון של הדיירים בכל הקשור 
על  ההקפדה  רק  לא  "זה  ולרמתו.  האוכל  לטיב 
מסבירים  המהודרת",  וכשרותם  המוצרים  טיב 
לנו בהנהלה. "אנחנו מוציאים מהמטבחים מנות 
על  מתפשרים  לא  אנחנו  הזמנות.  לפי  קייטרינג 
או במלון.  אירועים  אף מנה, בדיוק כמו באולם 

זה חלק מהמוניטין שלנו".
כמו בתזונה, גם ביתר התחומים, ההקפדה היא 
אחיות  ומיומן,  מקצועי  צוות  תג.  של  קוצו  על 
הרפואיים,  הצוותים  עם  יחד  מוסמכים,  ואחים 
מלווים את הדיירים בכל שעות היממה. כל פניה 
וכל בקשה מטופלת בכובד ראש ועם הרבה חום 
ותשומת לב של אם הבית לאה בומזה שמקבלת 
יתרה  יפות.  פנים  בסבר  כוותיק,  חדש  אחד,  כל 
מכון  הוקם  ההורים,  בית  מתחם  בתוך  מכך, 
פיזיותרפיה משוכלל, המיועד לדיירים הנדרשים 
נפילות  לאחר  גם  ההליכה,  ולשיפור  לשיקום 
את  משקיע  במכון,  המקצועי  הצוות  ותאונות. 
לסייע  מנת  על  המקצועיות  יכולותיו  מיטב 

לדיירים במקום.
ההורים  בית  בתוך  קיימים  הדיירים  לטובת 
אליו  קהילתי,  כנסת  בית  כנסת. האחד,  בתי  שני 
מגיעים תושבים רבים המתגוררים בקרית ויז'ניץ. 
זהו בית כנסת ייחודי המאפשר לדיירים להרגיש 
מתקיימות  במקום  כאשר  מהקהילה,  כחלק 
במרבית שבתות השנה, שמחות וקידושים רבים 
של חתני בר מצווה, אויפרוף, שבע ברכות וכו'. 
את  בשבתות  הדיירים  מארחים  זה  כנסת  בבית 
לעיתים  כאשר  לבקר,  שבאים  משפחותיהם  בני 
נכדיהם,  יחד עם  ניתן לראות את הדיירים  רבות 
מתמוגגים מהאפשרות לשהות יחד איתם וליהנות 
והביתית  המשפחתית  מהתחושה  כחלק  מהם, 
שהם חשים בזמן שהותם בבית הורים ויז'ניץ. גם 
נוספות מתקיימות בכל  ופעילויות  שיעורי תורה 

ימות השבוע בבית הכנסת, בהשתתפות אברכים 
צעירים המתגוררים בשכונה הסמוכה, המעניקים 

לדיירים תחושה של קהילה פעילה ותוססת.
למחלקות  בסמוך  ממוקם  נוסף  כנסת  בית 
הסיעודיות, ע"מ לאפשר לדיירים שאינם יכולים 
שלנו  "העיקרון  הקהילתי.  הכנסת  לבית  לרדת 
הוא שמי שאינו יכול להגיע לבית הכנסת, אנחנו 
מביאים את בית הכנסת אליו", אומר המנכ"ל מר 
איציק שינפלד. "הרעיון הוא להנגיש כל פעילות 
לכל הדיירים, הן לעצמאיים והן לאלו הסיעודיים. 
לאורך שעות היום, מתקיימים במקום פעילויות 
רבות, הן לגברים והם לנשים, הן לעצמאיים והן 
מגלים  אנחנו  במקום  הסיור  במהלך  לסיעודיים. 
מגוון רחב של פעילויות, כאילו נלקחה מתכניה 
של חברת תיירות נופש המספקת שעות של חוויה 

ובידור לאורחיה.
מנת  על  המקום  בחדרי  סיור  לערוך  ביקשנו 
להתרשם מרמת החדרים. לגודל הפתעתנו, מעבר 
והנעימים,  המאובזרים  הסטנדרטיים  לחדרים 
אלו  והמפוארות.  החדשות  הסוויטות  את  גילינו 
שנהנים  עצמאיים,  לדיירים  המיועדות  סוויטות 
ומרפסת  שירותים  מקלחת,  צמוד,  ממטבחון 
שהות  חוויית  לדייר  המספקים  וכדו',  צמודה 

נעימה ואווירה ייחודית של פרטיות.
תכונה ייחודית שמלווה את כל הצוות המקצועי 
כל  זוכה  לה  הפנים  הארת  זו  המקום  ועובדי 
שבה  בדרך  והתבוננתי  מהצד  עמדתי  מבקר. 
מקבלים הדיירים והאורחים את מבוקשם. לראות 
אווירה  מספקת  הזו  הפנים  הארת  ולהתפעל. 
נעימה וחווית שהות לכל מי שבא בשערי המקום.

את  שואל  אני  במקום,  הביקור  סיום  לקראת 
לעבור  נדרשת  אותה  הפרוצדורה  מהי  המנכ"ל, 
ישהו  אם המשפחה  או  המבקשת שאב  משפחה 
מטרתה  שכל  ייעודית  מחלקה  "הקמנו  במקום. 
לעבור  ידרשו  שלא  מנת  על  למשפחות  לסייע 
את הבירוקרטיה בין משרדי הממשלה והרשויות 
מול  התיאומים  כל  את  עושים  אנחנו  השונות. 
הגופים.  ושאר  הרווחה  משרד  הבריאות,  משרד 
בעניין הזה, מיטב אנשי המקצוע עומדים לרשות 

המשפחות לכל אורך הדרך".
ניסיתי לסכם לעצמי את חוויית הביקור. בשורה 
בתחושת  פועל  ויז'ניץ  האבות  בית  התחתונה, 
שליחות, כאשר הצוות שרובו שומר תורה ומצוות 
הצוותים,  משפחתיות.  תחושת  לדיירים  מעניק 
כולל צוות האחיות ואם הבית זמינות לכל פניה, 
כאשר הדיירים מקבלים את הטלפונים של האחות 
וההנהלה, שזמינים  הראשית, העו"ס, המזכירות 
בכל שעות היממה. הצוות שזוכה לשבחים מכל 
גורמי המקצוע בתחום, מקדיש את כל סדר היום 
לרווחת הדיירים מתוך מטרה להעניק לכל אחד 
את  שמאפיינת  המשפחתיות  תחושת  את  ואחד 

המקום.
אין ספק, כפי שמעיד הסלוגן החדש של המקום, 
זהו בית ההורים המקצועי ביותר, המפואר ביותר 

והאיכותי ביותר. 
אצלנו הצוות הניהולי והתפעולי זמין תמיד בכל 
 050-4112580  – מההנהלה  גאולה  היום.  שעות 

ולאה אם הבית הראשית 050-4112577.

 האווירה המשפחתית של
בית ההורים ויז'ניץ

סיור ב"בית הורים ויז'ניץ" הממוקם בלב קרית ויז'ניץ בבני ברק מגלה את מה שהדיירים 
בליווי  מקצועי  שף  מפוארים,  אוכל  חדרי  ומקצועי,  אישי  שירות  מזמן:  יודעים  במקום 
תזונאית המתאימה תפריט אישי לכל דייר, חדרים וסוויטות מפוארים, מכון פיזיותרפיה 
משוכלל, מרחבי דשא ופעילויות בעברית וביידיש בכל שעות היום ומעל הכל – תחושת 

משפחתיות לכל דייר ודייר

רכב
ביזרי 

חשמל וא
ייקה

ש

077-4044395
רח' חיד"א 27,

 ב"ב 
)מול עזרה למרפא(

›

‹ריפודים ‹כיסויי הגה ‹ מולטימדיה  ‹ חיישני רוורס ‹ שלטי נוחות  ‹ בוסטר להנעת הרכב ‹ ועוד...

שטיפה
 VIP 

ללקוחותינו 
בלבד

 מר"ח ניסן
תוספים לדלקמצברים

כימיקלים

קומפרסורים

בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

שימו לב  הכתובת החדשה: רח’ חיד”א 27 ב”ב, מול עזרה למרפא
רק אצל שייקה

מצלמת 
דרך

149₪

החל מ-

רדיו + 
 USB חיבור
וכבל אוקס

199₪

החל מ-

מצברים

399₪

החל מ-

ליטוש 
פנסים

החל מ-

49₪

קומפרסור 
מקצועי 

מתכת
החל מ-

119₪

כבלים להנעה 
עבים במיוחד 

100 אמפר
החל מ-

99₪

גז 
למזגן 

99₪

ב-

שמן מנוע 49 ₪ בלבד! 
ספריי ניקוי דשבורד 9 ₪ בלבד!

שייקה. שירות | אמינות | אחריות

*דרושים עובדים לשטיפה לפרטים חייגו:

שוברים ת'שוק

בברכה
קו עיתונות

אריאל קוניק - יו"ר 
ינון פלח - עורך ראשי 

ענבי הגפן בענבי הגפן
דבר נאה ומתקבל

למכובדנו הנעלה, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, 

הרה"ג  שמואל צברי שליט"א 
ולנוו"ב הרבנית תחי'

נאמנם של גדולי ישראל זצוק"ל ויבלח"א, העומד בראש מוסדות 
החינוך "דרכי איש" ברוח התורה

עם נישואי בתו הכלה המהוללה יסכה תחי' 
עב"ג החתן שלמה רבינוביץ הי"ו

בורא עולם בקנין השלם זה הבניין
שתשרה השמחה במעונם ויזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלציהם 

מזלא טבא וגדיא יאה

לרגל השמחה השרויה במעונו



רוצים קיר טיפוס

מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 
מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום ואנחנו נגשים אותו עבורכם!

משלכם?
  מתנסים  מוסדות  חצרות  בתים 

  גני ילדים  רשויות  פארקים  עיריות
בתי ספר  גני שעשועים

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

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

חברתנו מייבאת את 
מיטב מותגי הציוד 
המקצועי לטיפוס, 

לבטיחות, לתעשיה 
וגלישה 

פרוייקטים לדוגמא



י' בסיון תשפ"ב 9/6/22בבית שמש88

מאת: יוסף טולידנו

עולם התורה ותנועת התשובה התעטפו באבל 
כבוד עם הסתלקותו של הרה"ג אורי זוהר זצ"ל 
 86 בגיל  האחרון  חמישי  ביום  לעולמו  שהלך 

לאחר שלקה בדום לב.
הרה"ג אורי זוהר, שהיה מהסמלים הבולטים 
כאחד  דרכו  את  החל  התשובה,  תנועת  של 
שנים  תוך  והפך  החילונית  התרבות  מגיבורי 
למעלה  בחלוף  גם  בתחומו.  למטאור  אחדות 
התורה,  לדרך  ושב  הכל  נטש  מאז  שנים  מ-45 
גיבור  בו  לראות  ממשיכה  החילונית  התרבות 

תרבות שלא קם יורש תחתיו.
כשחקן,  שימש  שבהן  שנים  אחרי  כאמור, 
בולט,  ובמאי  תסריטאי  סטנדאפיסט,  קומיקאי, 
חזרתו בתשובה הדהימה את התרבות החילונית. 
רבים  וציצית  כיפה  עם  להסתובב  החל  כאשר 
שלו.  היוצר  מבית  גימיק  בעוד  שמדובר  חשבו 
בחזרה  שמדובר  כולם,  הבינו  אט  שאט  אלא 
לירושלים  ת"א  מהעיר  מעבר  שלמה,  בתשובה 

וקביעת עיתים לתורה.
הבכירים  מהמרצים  לאחד  הפך  השנים,  עם 
בתנועת התשובה וסיפורו האישי סופר בכל כלי 
תקשורת אפשרי. מאז ייסוד 'לב לאחים', לאחר 
שך  הגראמ"מ  הישיבה  ראש  מרן  ע"י  שנקרא 
זצוק"ל להתגייס לטובת עולם התשובה, השקיע 
לתנועת התשובה  לסייע  כדי  רבות מחייו  שנים 
ורבבות  אלפים  ובזכותו  ענק  לממדי  שצמחה 

התקרבו להקב"ה והקימו בתים של תורה.
יומו  לסדר  רבים  נחשפו  האחרונות  בשנים 
בוקר  לפנות   3 והדקדקני שהחל בשעה  העמוס 
בסדר לימוד שכלל לימוד בחברותות שהגיע אל 
ביתו בזה אחר זה. בכל הזדמנות היה חוזר אל 
באומרו:  אליו  צמודה  שהייתה  הגמרא  לימוד 
את  להשלים  חייב  אני  שנה,  ארבעים  הפסדתי 

השנים האלה.
בח‘  אביב  בתל  נולד  זצ"ל  זוהר  אורי  הרב 
שנתיים  מפולין  שעלו  להורים  תרצ"ו,  בחשוון 

טרם לידתו.
חזרה  של  בתהליך  החל  זצ"ל  זוהר  הרב 
בשמחה  להשתתף  שהגיע  לאחר  בתשובה 
בתשובה.  שחזר  מחבריו  אחד  של  בירושלים 
שלמה  יצחק  הרה"ג  את  פגש  השמחה  במהלך 
אורי  עימו החל הרב  ובעקבות שיחה  זילברמן, 

זוהר לחפש את הדרך ליהדות. 
הבידור  מעולם  סופית  פרש  תשל"ז  בשנת 
למד  מכן  לאחר  שמח'.  'אור  לישיבת  ועבר 
הרב  של  בראשותו  אליהו'  'אדרת  בישיבת  גם 

זילברמן ולימים אף העביר בה שיעורים.
אריה  שס  יו"ר  עם  יחד  הקדיש,  רבות  שנים 
דרעי להגשת תוכניות רדיו בערוצי הקודש שכל 
מטרתן הייתה לרישום ילדים לבתי ספר תורניים.

ושלום,  פישל  אפרים  הבוגרים,  בניו  שני 
אריק  הזמר  מחותנו  של  בנותיו  עם  התחתנו 
איינשטיין, שאף הן חזר ובתשובה יחד עם אימם 

אלונה ע"ה.
ודוד  בצלאל,  איתמר,  הם  הנוספים,  בניו 
מטעם  ירושלים  עיריית  מועצת  כחבר  המשמש 
מפלגת דגל התורה. בתו היחידה היא אחינועם.

"רבים השיב מעוון"

ספד:  לאו,  הגר"ד  לישראל,  הראשי  הרב 
"יחד עם כל עם ישראל אני כואב בבוקר זה את 
הסתלקותו לבית עולמו של האי גברא רבה ידידי 
מי שהיווה  זצ"ל  זהר  אורי  הצדיק  הרב  האהוב 
שורשי  אל  הדרך  את  סלל  בדורנו,  מופת  דמות 
חיים  לחיות  זכה  מעוון.  השיב  ורבים  העם 
משמעותיים של תורה, בצניעות ובענווה, מתוך 
דביקות בבורא יתברך. חבל על דאבדין, מי יתן 

לנו תמורתו".
נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד: "הצטערתי 
התרבות  איש  של  מעימנו  לכתו  על  לשמוע 
שהרים  גדול,  יוצר  זוהר.  אורי  הרב  והתורה, 
והרוחניים  התרבותיים  לנכסיה  חשובה  תרומה 
יהי  תישכח.  שלא  תרומה   – ישראל  מדינת  של 

זכרו ברוך".
יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני: "יחד עם כל 
של  פטירתו  על  לשמוע  הצטערתי  ישראל  בית 
הרב אורי זוהר זצ"ל, שהשיב רבים מעוון, קרבם 
בדרכו  שמיים  שם  וקידש  שבשמיים  לאבינו 
למשפחה  תנחומיי  את  שולח  אני  ובמעשיו. 
הרוממה ובהם לבנו, ידידי הרב דוד זוהר, נציג 
מסור של 'דגל התורה' בעיריית ירושלים. המקום 
ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא 

תוסיפו לדאבה עוד".
ח"כ אורי מקלב: "הרב אורי זוהר היה דמות 
ייחודית המרבה כבוד שמים בעולם, הרב זוהר 
אחריו  להמונים  דרך  סלל  מעוון  רבים  החזיר 
התורה,  בעולם  היה  כולו  האחרים.  את  וחייב 
שם  בגרותו  משנות  והיראה.  המוסר  ההלכה 
ראינו  הבא.  לעולם  כפרוזדור  הזה  העולם  את 
הרבים  החסד  ומעשה  לכלל  דאגתו  את  מקרוב 
היה  ישראל  ילדי  חינוך  בצנעה.  האחרים  למען 
חשוב לו וראה בזה את חובתו. זהירותו מפגיעה 

בכל אדם הייתה לשם דבר, שמע לקול חכמים 
והדרכותיו סללו דרך להמונים".

"האדם הזה היה כל עולמי. אני מתגעגע אליו 
איתמר  הרב  בנו  בדמעות  סיפר  שבור",  ואני 
כל מה שיש  היה  הוא  החיים שלי.  "הוא  זוהר. 
בפנים  הוא אדם שצחק  רק ממנו.  זה  ברוח.  לי 
לכל מה שמכיל חומר. עניין אותו רק דבר אחד. 
את  מילא  הוא  כי  כלפיו,  שלי  הגדולה  האהבה 
עצם  כך.  כל  עצוב  אני  וברוח.  בהבנה  העולם 
זה שבעולם שאתם חיים בו קשה להבין מה אני 

אומר. מילים רק יקלקלו את זה.
אבדה  זאת  כך.  כל  עצוב  ואני  מזועזע  "אני 
הוא  נסבל.  ובלתי  גדול  כך  כל  החושך  גדולה. 
היה החיים שלי ואני עצוב על לכתו. קראנו לו 
'הרב', וזה היה כינוי הומוריסטי. הוא הכיר את 
בדבר  שספוג  אדם  ראו  ואנשים  העולמות,  שני 
אחד – בנכון ובאמת. אנשים לא יכולים לעמוד 
בפני דבר כזה ובגלל זה אהבו אותו, גם בעולם 

החרדי וגם בעולם החילוני".

טלפון בשעת לילה

הטלפון  על  סיפר  גאון  יהורם  והיוצר  הזמר 
עשרות  זוהר,  אורי  מהרב  שקיבל  לילה  בשעת 

שנים אחרי שלא התראו.
"התחלתי להעריץ את אורי זוהר עוד מימי בית 
מגיעה  הייתה  האגדית  הנח"ל  כשלהקת  הספר, 
שבירושלים  ימק"א  באולם  להופעה  פעם  מדי 

ולא היה אז מצחיק ממנו.
ונפלו  אבי  נפטר  התכנית  על  החזרות  "בעת 
ללהקת  יותר  לחזור  רציתי  ולא  השמים,  עלי 
ויכולת,  ורצון  כוחות  בי  היו  לא  כי  הנח"ל, 
לשיר, ובוודאי שלא להצחיק במערכונים, רציתי 
מן  לצאת  לא  להסתגר,  בירושלים,  להישאר 

הבית להיות לבד עם עצמי, עם אבי.
איתי  וישב  בירושלים  לשבעה  הגיע  "הוא 
והצטער איתי ואני זוכר שאמרתי לו שאני עצוב 
ואיך אחזור לצחוק? הוא דיבר ודיבר ואני בכיתי 
חכם  איש  של  הגיון  מלאות  ובמילים  ובכיתי, 
אותי  להחזיר  הצליח  הבנתי,  שנים  אחרי  שרק 

ללהקה.
באחד  מירושלים  ללהקה  "כשחזרתי 
החופשים, הבאתי עימי מחזור תפילות של אבי 
שהיה יקר לי ביותר, והבאתי לו כשי של תודה 
על שהתעקש על חזרתי ללהקה ולחיים ופשוט 
ליד  אז  עמד  הוא  סופי.  אין  מעצב  אותי  הציל 
לו  מגיש  ואני  הלהקה,  אנשי  בכל  מוקף  הבמה 

את הסידור של אבי, הוא מביט בסידור ושואל 
"מה זה?".

שואל  והוא  תפילה",  "סידור  לו  אומר  "אני 
אותי "מה עושים עם זה?''. אמרתי "אם רוצים 
הזה"  בדבר  כתוב  "מה  לפעמים",  מתפללים 
הוא שאל לצחוקם העצור של כל אנשי הלהקה 
שסביבנו, ועניתי "יש בו שלוש תפילות, שחרית 
מנחה וערבית", "ואני צריך להתפלל עם הספר 
להקה  למול  מובך  עומד  ואני  שאל  הזה?", 
וכמעט  רם  בקול  מלצחוק  עצמה  את  שעוצרת 

בכיתי, כי הסידור היה של אבי.
אז  תיקח",  אל  צריך  "לא  לו  אמרתי  "אז 
הוא אמר "טוב בסדר נראה מה נעשה עם זה". 
נפלאות דרכי ההשגחה שאני מספר לכם על הרב 
ששמו אורי זוהר ששאל אותי פעם מזמן מזמן, 
בגלגול אחר של חייו על סידור תפילה "מה זה 

הדבר הזה?".
באחד  שלי  הבמאי  היה  הוא  כך  אחר  "שנים 
הסרטים ונתגלה שם כבמאי כשרוני מאין כמוהו. 
היה לי קשה איתו בסרט והיו לנו ימים לא קלים 
בשל כך. את סיפור מערכת היחסים ביני לבינו, 
כתבתי בספר הביוגראפי שלי ובין היתר סיפרתי 
ידי  על  מבוים  להיות  ותחושתי  סבלי,  על  שם 
בשעה  טלפון  קיבלתי  כשנה  לפני  זוהר.  אורי 
זוהר מציג עצמו, אחרי  ואורי  מאוחרת בלילה, 
לי  והוא אומר  שלא דיברנו כמה עשרות שנים, 
עכשיו  קוראת  אשתי  תקשיב!  לך,  "שלום  כך: 
את ספרך, אני לא! כי אני קורא רק ספרי קודש, 
לי  אומרת  ואשתי  מבין  אתה  הזמן  על  לי  חבל 
שאני חייב לבקש ממך סליחה ומחילה, ככה היא 

אומרת, אז הנה אני מבקש סליחה''.
לו  שחומד  חקיין  איזה  שזה  חשבתי  "לרגע 
לצון, אבל אי אפשר היה לטעות בקולו של מי 
אמרתי  אז  ימי,  כל  הערצתי  לנשוא  לי  שהיה 

'אתה צוחק עכשיו?".
"והוא ענה לי: "לא, באמת שלא, אני מבקש 
ממך סליחה ומחילה, בבקשה תסלח לי". "אלף" 

שנים עברו מאז הסרט, והייתי בהלם, מודה.
זה מה  כי  "אז אמרתי לו "אני סולח בסדר", 
אני  כמה  אז  לו  לספר  ורציתי  מהפה  לי  שיצא 
נפעם מדמותו, ונשתנקתי בגרוני, ואהבתי אותו 
באותו רגע, והודיתי לו בליבי, על מי שהוא ועל 

מי שאני בזכותו.
"ואני כל כך מצטער עכשיו שכבר לא אוכל 
מאוחרת,  לילה  שעת  באיזו  יותר,  אליו  לצלצל 
שעת רצון, להזכיר לו את הצעקות ההן שצעקתי 
ממצוקת נפש ולבקש ממנו מעמקי הלב מחילה, 

בתקווה שיסלח".

אחר מיטתו של מחולל מהפכת התשובה בדור האחרון הרה"ג אורי זוהר זצ"ל

בגיל 86 לאחר שלקה בליבו הסתלק אחד ממייסדי תנועת התשובה ב-45 השנים האחרונות הרה"ג אורי 
זוהר זצ"ל ⋅ דברי ההספד והפרידה חצו מחנות – חרדים וחילונים כאחד, כאשר רבים מחברי תנועת 

התשובה ראו בו מורה הדרך שסלל את הדרך לעולמה של תורה לרבבות יהודים שעשו בעקבותיו את 
הצעדים הראשונים לעולם התשובה ⋅ כזוהר הרקיע

אבי תנועת התשובה 

צילום משה מילנר לע"מ
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מאת: ינון פלח, מינכן | צילומים:אלי איטקין

לליבנו,  קרוב  מיצגיו  שאתם  היהודי  העם 
זוכרים את העבר ומרכינים ראש. בשם ממשלת 
בוואריה אזרחיה והעם הגרמני אנו מודים לכם 
כאן  הזו  הועידה החשובה  את  לקיים  שבחרתם 
על אדמת גרמניה. אנו מחויבים מתמיד להילחם 
יד  ומושיטים  אנטישמיות  גילויי  בכל  בנחישות 
אוהבת לאומה היהודית בכל מה שניתן לאל ידנו 
כדי שתשגשגו ותפרחו – כך אמר שר הפנים של 
בוואריה מר יואכים הרמן בעצרת זיכרון שקיימה 
'ועידת רבני אירופה' באתר מחנה הריכוז דכאו 
אירופה'  רבני  'ועידת  של  הל"ב  הכינוס  בסיום 

שהתקיים במינכן.
הועידה  כי  תקוותו  את  הביע  הרמן  השר 
נשמח  מצדנו  'אנו  בבוואריה;  שוב  תתכנס 
בידידות  חסותנו  את  ונעניק  שוב  אתכם  לארח 
אמת באהבה'. שר הפנים אמר עוד כי ממשלתו 
קליטת  את  להרחיב  כדי  משאבים  תשקיע 
המבקרים הרבים באתר מחנה ההשמדה; 'בשם 
הקורבנות ולמען הזיכרון החשוב של האנושות 

לזוועות ולעולם לא עוד'.
'ועידת  של  הל"ב  כינוס  ננעל  השבוע  בסוף 
יומו  במינכן.  כאמור,  שהתקיים  אירופה'  רבני 
בקהילה  לביקור  הוקדש  הכינוס  של  האחרון 
שחרית  תפילת  לאחר  העיר.  שבמרכז  היהודית 
בבית הכנסת המפואר, השתתפו הרבנים בדיונים 
ושיעורים ופנל שאלות ותשובות עם חברי בית 
הדין הגדול של הועידה, אורח הכבוד הגאון רבי 
אשר ווייס גאב"ד 'דרכי הוראה', נשיא הועידה 
רב ואב"ד מוסקבה הגאון רבי פנחס גולדשמידט 
והמנהל הרבני ראש ישיבת 'תורת חיים' הגאון 

רבי משה לבל. 
אתר  את  כאמור  הרבנים,  פקדו  צאתם  בטרם 
זיכרון  עצרת  קיימו  שם  דכאו  הריכוז  מחנה 
של  רבה  בוואריה,  של  הפנים  שר  בהשתתפות 
ונשיאת  ברודמן  אהרון  שמואל  הרב  מינכן 
הרה"ג  קזבלנקה  של  רבה  היהודית.  הקהילה 
והרב  'מגילה'  מסכת  סיום  ערך  סבג  יעקב  רבי 
רפאל מנת רבה של אוסם נשא תפילת 'א-ל מלא 

רחמים'.
של  היסוד  כינוס  התקיים  לכן  קודם  ערב 
החטיבה הבינלאומית של 'ועידת רבני אירופה' 
פנים אל פנים. כזכור, לפני כשנה וחצי החליטה 
חטיבה  הועידה  במסגרת  להקים  הועידה 
קהילה  מכל  רבנים  בתוכה  שתאגד  בינלאומית 

במטרה  הוועידה.  עם  פעולה  בשיתוף  שחפצה 
המשך  הבטחת  למען  אחד  כאיש  לעמוד 
היהודיים.  ושגשוגם של החיים  פיתוחם  קיומם 
לחטיבה  הצטרפו  האחרונים  החודשים  במהלך 
ודיינים  הדין  בתי  אבות  הראשים  הרבנים   24
ודרום  אפריקה  המפרץ  מדינות  ערב  ממדינות 
הראשיים  הרבנים  השתתפו;  בכינוס  אמריקה. 
של איראן, קזבלנקה מרוקו, תוניסיה, גיאורגיה, 
צ'ילי,  האמירויות,  איחוד  תורכיה,  אזרביז'אן, 
אורוגוואי,  גוואטמאלה,  קולומביה,  מקסיקו, 

פנמה, וראש הקהילות היהודיות בארגנטינה. 
הקמתה,  'מאז  כי:  אמר  גולדשמידט  הגר"פ 
'ועידת  סייעה  השנייה,  העולם  מלחמת  לאחר 
כמובן,  באירופה  רבות  לקהילות  אירופה'  רבני 
ולקהילות רבות בעולם, חלקן גם תחת משטרים 
אפלים, במסירות נפש של ממש. ואכן זכינו וכל 
פניה מכל קהילה מכל מקום שיהיה זכתה למענה 
השינויים  לאור  כיום,  הוועידה.  מצד  האפשרי 
בעולם,  לאחרונה  המתרחשים  גאופוליטיים 
ובמיוחד באזור המפרץ וצפון אפריקה, קיבלנו 
פניות רבות מרבני האזור להרחיב את הפעילות 
הקהילות  עבור  גם  הועידה  של  הרשמית 
הגיעו  הללו  הפניות  העולם.  ברחבי  היהודיות 
יותר, בהם אין התאגדות  גם ממקומות רחוקים 
לימינם  לעמוד  כדי  ולקהילה,  לרבנים  מתאימה 

בעת הצורך. 
ושגשוג  טיפוח  בבניה  שכם  אל  שכם  'נפעל 
במסגרת  אלה,  בקהילות  ומצוות  תורה  חיי 
פרויקט הדגל של הועידה לבקשת גדולי ישראל 
מרן  ולאחריו  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  מרן 
הגר"ג  מרן  ויבדלח"א  זצ"ל  קניבסקי  הגר"ח 
אברכים  כוללי  הקמת  שליט"א;  אדלשטיין 
במדינות  מיוחד  מאמץ  נקדיש  אירופה,  ברחבי 
קהילתית  תשתית  להקמת  והכוונה  וסיוע  אלה, 
חינוכית רבנית ובתי דין מתאימה - הועידה גם 

בפני  ובעוז  בגאון  היהודית  העמדה  את  תביע 
ההנהגה במדינות אלה'.

 הגר"מ לבל אמר כי "רבות הבעיות העומדות 
ובמדינות אלה במיוחד.  כולו  על הפרק בעולם 
ישראל  ימי  בדברי  נזכרים  אנו  אלה  ובימים 
כאשר  אסיה'  אירו  רבני  'ועידת  את  ייסדנו  עת 
נכנסנו למעונו לקבל את ברכת פוסק הדור מרן 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל ובחביבות מיוחדת בירך 
בפה קודשו את כולנו; 'אני מברך כל אחד ואחד 
מכם בהצלחה להרבות תורה ויראת שמים בכל 
מקומות מושבותיכם להגדיל תורה ולהאדירה".

הגר"מ לבל הוסיף כי "הועידה תסייע במגוון 
נושאים ובהם: הקמת בתי כנסת, בתי  רחב של 
ספר ותלמודי תורה בכל מקום שיידרש וטיפוח 
חיים יהודיים. דאגה לשגר לכל אחד מתי הכנסת 
רוחניים  ומנהיגים  רבנים  היהודיים  והמרכזים 
טהור  יהודי  בתוכן  למלא  כדי  לכך  שהוכשרו 
את המרכזים ולהעביר המסורת התורתית בדרך 
יהודית בחינוך  חיי קהילה  לניהול  ישראל סבא 
במיוחד  הלכתיות  בעיות  שמים.  ויראת  לתורה 
קהילתיות.  מערכות  בניית  האסלאם.  במדינות 
קביעת מנהגים במקומות בהם בטלו הקהילות. 
בירורי זהות יהודית בעירוב המשפחה. נאמנות 
השגחה. בעיות כשרות. ענייני נישואין וגירושין. 
הדין  בתי  עם  פעולה  שיתוף  ממונות.  דיני 
בנושא  המשמר  על  עמידה  וישראל.  באירופה 
הגיורים שייעשו אך ורק לפי הנחייתם של גדולי 
'ועידת רבני אירופה'  ישראל ובתיאום מלא עם 
ופעילות כדי להביא להקמת נציגות הנהלת בתי 

הדין הרבניים במדינות אלה".
את פרויקט הקמת הכוללים ירכז הרב אהרון 
איפס"א  וארגון  הוועידה  נציגות  ראש  קוטלר 
בארה"ב. את החטיבה מרכז מזכיר הועידה הרב 

אהרון שמואל בסקין.
גראמי  יהודה  רבי  הרה"ג  איראן  של  רבה 
היהודים  וחיי  הקהילה  על  בהתרגשות  סיפר 
השולטת  האסלאם  דת  פי  על  'כידוע  במדינה. 
גם בחוקי המדינה אסורה צריכת אלכוהול ולכן 
אין בנמצא מכירת יין בחנויות ברחבי המדינה. 
מוחלט,  דת  לחופש  הזוכה  היהודית  הקהילה 
אך   - יין  ושיווק  לייצור  פרטי  זיכיון  קיבלה 
באופן המאפשר שימוש לצריכה עצמית בלבד. 
מיותר לציין מה יקרה למוסלמי שיימצא מערים 
יין מהקהילה היהודית  ורוכש לעצמו  על החוק 

וכמובן מה יקרה למוכר'.
עופות  שחיטת  גם  כי  גראמי  הרב  סיפר  עוד 
מתקיימת באופן פרטי מדי שבוע, לצד שחיטת 

אתגר  היא  השחיטה  חודשים.  מספר  מדי  בקר 
אינן  פסולות  שחיטות  כי  העובדה  בשל  מיוחד 
כי  העובדה  בשל  העם,  להמון  להימכר  יכולות 
באיסלאם  השיעית  הדת  על  הנמנים  התושבים 
הסונים  בעוד  בלבד.  "חלאל"  בשר  אוכלים 
ידי  על  שנשחט  כשר  בשר  גם  לדוגמה  יאכלו 

היהודים'.
הרב גראמי אומר כי ב-15 בתי הכנסת בטהרן 
מתקיימות  ושיראז  באיספאהן  כ-20  ובעוד 
את  גודשים  מתפללים  והמוני  כסדרן  התפילות 
כבכל  נוהגים  אנו  השבועות  בחג  הכנסת.  בתי 
ושם  הלילה  כל  במשך  ללמוד  ישראל  בית 
אינם  הכנסת  בתי  ותיקין.  בתפילת  מתפללים 
נוהגים  ואנו  עצים  וענפי  בפרחים  מקושטים 
בפרחים  התורה  ספרי  וכתרי  רימוני  את  לקשט 
לכבוד חג מתן תורה. כמו כן אין נוהגים אצלנו 

לאכול מאכלי חלב'.  
סיפר  איסייב  זמיר  הרב  אזרבייג'אן  של  רבה 
בירת  בבאקו  היהודיים  החיים  על  בגאווה 
אזרבייג'אן; 'אין אצלנו כל גלוי של אנטישמיות. 
אחד  היהודים.  את  מכבדים  מאוד  האזרים 
החיילים היהודים שנהרג בקרבות נישא כגיבור 
בקרב  מצליח  לעם  דוגמא  היא  וישראל  העם, 

אזרחי המדינה'.
בהתייחסו לחג השבועות, סיפר הרב איסייב 
היהודיות  הקהילות  בו  ייחודי,  מנהג  על 
בלב  אחד  'כאיש  תורה  מתן  בחג  מתאחדים 
כדי  אחד  כנסת  בבית  כולם  ומתכנסים  אחד', 
לבטא את המעמד; "כולנו עוברים לבית הכנסת 
הגדול של קהילת 'היהודים ההרריים, להם בית 
כנסת בן 3 קומות ורחב ידיים, שם מקיימים את 

סדרי הלימוד בליל החג".  
ביתאן  חיים  רבי  הרה"ג  תוניסיה  של  רבה 
ספרו   את  משלים  הוא  אלה  בימים  כי  סיפר 
יהודי  בקרב  המונהגות  וההלכות  מנהגי  על 
תוניס בשולחן ערוך – אורח חיים ויורה דעה'. 
'המנהגים הייחודיים בחג השבועות בקרב יהודי 
בליל  אנו מתכנסים  ישראל  כלל  כל  כמו  ג'רבא 
היום  בצהרי  בצוותא.  ללימוד  השבועות  חג 
ואגדות חז"ל  אנו מתכנסים ללימוד ספר משלי 
נוסף  מנהג  וחביבותה'.  תורה  במתן  העוסקים 
בקרב העדה התוניסאית – מספר הרב ביתאן - 
חג  שאסרו  הרי  גלויות  של  שני  ליו"ט  שבנוסף 
של שבועות, יום טוב שני, הוא כיום חול המועד 
בו  עושים  אינן  ג'רבא  יהודי  ועניין.  דבר  לכל 
מלאכה ושומרים על היום ככל דיני חול המועד.

"אנו מחויבים מתמיד להילחם בנחישות בכל גילויי אנטישמיות ומושיטים יד אוהבת לאומה היהודית" ⋅ הורחבה פעילות 
החטיבה הבינלאומית; עשרות רבנים ממדינות ערב, מדינות המפרץ, וממדינות אפריקה ודרום אמריקה צורפו כחברים 
עמיתים ב'ועידת רבני אירופה' ⋅ נשיא הועידה הגר"פ גולדשמידט: 'נפעל שכם אל שכם בבניה טיפוח ושגשוג חיי תורה 

ומצוות בקהילות, במסגרת פרויקט הדגל של הועידה לבקשת גדולי ישראל"

בעצרת זיכרון באתר מחנה הריכוז דכאו ננעל הכינוס הל"ב של ׳ועידת רבני אירופה׳, אמר שר הפנים של בוואריה:

 "העם היהודי שאתם מיצגיו קרוב 
לליבנו, זוכרים את העבר ומרכינים ראש"
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ביום  הדרמטי  ההצבעות  מליל  תובנות  כמה 
תבוסות  שתי  הקואליציה  נחלה  שבו  השבוע,  שני 
מחפירות: אי יכולת לשמר את הסטטוס קוו בדמות 
הארכת תקנות החירום ביו"ש ואי יכולת למנות שר 
והקואליציה  בממשלה. החוק היחיד שהאופוזיציה 
יסכימו על העברתו: החוק לפיזור הכנסת והקדמת 

הבחירות.
ממשלה לא מתפקדת עם קואליציה שאין לה רוב 
בכנסת היא ממשלה משותקת. מנהלים אותה אנשים 
שבמשך שנתיים טענו שחייבים להחליף את נתניהו 
בגלל שהממשלה משותקת. קואליציה שאינה יכולה 

להעביר חוקים, איבדה את זכות הקיום שלה.
עושה  ממרצ  העצמאית  הח"כית  זועבי:  רינאווי 
היא  כאחד.  ולקואליציה  למפלגה  מחבריה  צחוק 
פרשה לאחר שלא יכלה לשאת את חילול אל אקצא 
כלשונה. חזרה בה אחרי שלפיד הבטיח לה שחרור 
המקומיות  הרשויות  עבור  שקלים  מיליוני  מאות 
בחזרה  זועבי  ח"כ  את  לקבל  שמח  "אני  הערביות. 
צ'ק  על  לה  שחתם  אחרי  לפיד  אמר  לקואליציה", 
בניגוד  שקלים.  ממיליארד  למעלה  של  קואליציוני 
לצ'ק של לפיד, דווקא להבטחה של זועבי לא היה 
כיסוי. ביום שני היא הצביעה נגד הקואליציה. לפיד 

נאמנות  עבור  כך,  כל  גבוה  סכום  שולם  לא  מעולם  מכעס.  רתח 
יצא  לפיד  הוא,  בלשונו  כך.  כל  קצר  זמן  לפרק  כך  כל  מופרכת 

פראייר. 
יאיר לפיד: רה"מ החליפי התגלה במלוא עליבותו מול הח"כית 
ראש  ללשכת  להיכנס  שאיפתו  יחיד.  כסיעת  שמתנהלת  ממרצ 
הממשלה ב-2023 נמוגה מול עיניו, אולם בדרך להגשמת החלום, 
הוא מוכן למלא בכל שבוע טופס לוטו חדש, ולהמר על חשבונם 
של אזרחי המדינה. בכל פעם זה נגמר בסכומי עתק לכל מי שרק 

מצייץ על כוונותיו להחרים או לפרוש. 
עם  לגוש  אצטרף  "לא  לפיד:  הצהיר   2013 בחירות  במוצאי 
נתניהו  את  לפיד  הכתיר  בכך  זועבי.  חנין  הייתה  זו  אז  זועביז". 
לראש הממשלה ומנע הקמת בלוק חוסם עם שלי יחימוביץ ומפלגת 
בעיה  הייתה  לא  כבר  ללפיד   2021 בחירות  במוצאי  העבודה. 
להצטרף לגוש עם הזועביז'. לא חנין, רינאווי. הפעם, כדי למנוע את 

המשך כהונת נתניהו. בשני המקרים, לפיד שילם מחירים גבוהים.
כיו"ר  כיהנה  אחדים  חודשים  לפני  שעד  מי  סילמן:  עידית 
שבכוונתה  הודיעה  היא  פוליטיקה.  לעשות  למדה  הקואליציה, 
נגד.  להצביע  כוונה  לה  הייתה  לא  ביו"ש.  התקנות  לחוק  להתנגד 
ואל  יפול  החוק  שממילא  וגנאים  לזועבי  מסר  העבירה  רק  היא 
להם להתבזות בעיני בוחריהם. הח"כים הערבים מצמצו ראשונים. 
רע"מ  חברי  שלושת  נגד.  הצביעו  מרע"ם  והח"כ  ממרצ  הח"כית 
מלאכתה  להצביע.  כלל  צריכה  הייתה  לא  סילמן  נעדרו.  האחרים 
שגית  הכנסת  שיועמ"שית  נחשף  למחרת  רק  אחרים.  ע"י  נעשתה 
עילה  אינה  כשר  כהנא  למינוי  שהתנגדות  לסילמן  הבהירה  אפק 

מספקת להכריז עליה כפורשת.
כהנא  מתן  של  מחדש  מינויו  את  להביא  בניסיון  כהנא:  מתן 
המקוזזים,  בניכוי  ברירה.  הייתה  לא  כבר  לסילמן  הדתות,  לשר 
בתום  למליאה  נכנסה  סילמן  אחד.  קול  של  רוב  היה  לקואליציה 

ההצבעה ובהקראה החוזרת הצביעה נגד. 
מספר התומכים והמתנגדים היה זהה: חמישים וחמישה ח"כים 
לכל צד. בנט התעקש שזו תהיה הצעת אמון. הממשלה לא נופלת 
במצב כזה, אבל היא בהחלט לא קיבלה את אמון הכנסת. ממשלה 
כהצבעת  שתוכרז  מתעקש  הממשלה  כשראש  לאמון  זוכה  שלא 

אמון, נמצאת שלב אחד לפני אי אמון וקריסת הממשלה.
ימינה: רק לפני למעלה משנה, סיעת ימינה נהנתה מאידיליה בין 
המפוצלת  הסיעה  זו  הממשלה,  כינון  מאז  שחלפה  בשנה  חבריה. 
הוכרזה  טרם  אך  פרשה  סילמן  כפורש.  הוכרז  שיקלי  ביותר. 
בנט  עם  שהולך  הסיעה  ח"כי  מבין  היחיד  כהנא,  מתן  כפורשת. 
היא  לכהן כשר,  לחזור  בעיניים עצומות, הבין שמי שמנעה ממנו 
חברת מפלגתו. הוא קיווה שלפחות תימנע כדי שלא תוכרז כפורשת. 

ברגעי ההצבעה האחרונים, כהנא נהנה מרוב זעום: 55 בעד מול 54 
מתנגדים. ואז הגיחה סילמן למליאה והוסיפה את קולה למתנגדים. 

ההצעה נפלה וכהנא יסתפק בתפקיד סגן השר.
שלא  למצמץ,  מבלי  כלפון  יו"ט  מפלגתו  חבר  את  שהדיח  מי 
אימפריות,  אחרת.  בדרך  בו  ינהג  במפלגתו  אחר  שמישהו  יצפה 
הייתה  לא  אולי  ימינה  עצמן.  תוך  אל  קורסות  הקלישאה,  כמאמר 
את  עצמה.  תוך  אל  קורסת  בהחלט  היא  אך  פוליטית,  אימפריה 

המפלות הגדולות, ימינה סופגת מחברי מפלגתה.
ניר אורבך: כבר שבועות ארוכים שמקורביו דואגים לעדכן שהוא 
על הקצה. אידיאולוגית, אורבך נמצא בקצה הסקאלה של הממשלה 
הזו. מחשבות על פרישה חלפו בראשו כבר לפני זמן רב. הוא ממתין 
כראש  לבנט להמשיך  כדי לאפשר  יפרוש,  שאחד מח"כי השמאל 

ממשלה גם בתקופת המעבר. הקרדיט שנתן לבנט אוזל גם הוא. 
לחילופי  גלש  שכמעט  וטיבי  גנאים  לבין  אורבך  בין  העימות 
מהלומות, נראה כמעט מבוים. הניסוי עם רע"ם נכשל, אמר אורבך 
הניסוי  וגם  ייתכן  החוק.  נפילת  לאחר  המליאה  בירכתי  לגנאים 
לשיקלי  להצטרף  הטבעי  המועמד  הוא  אורבך  נכשל.  'ימינה'  עם 
וסילמן. בנט מנסה להחזיק אותו בכוח. הוא יודע שפרישה נוספת, 
מאיצה את הקץ על כהונתו כראש ממשלה. אורבך )אורי( הביא את 
בנט לפוליטיקה. אורבך )ניר( עשוי לסיים את הקריירה הפוליטית 

של מי שלפני עשור הבטיח ש'משהו חדש מתחיל'.
האופוזיציה: בליכוד לא מתרגשים מהעובדה שהחוק להארכת 
לי  אמר  בעבר,  הוכחנו  כבר  עבר.  לא  ביו"ש  חירום  תקנות לשעת 
מס'  וכעבור  האזרחות  חוק  את  שהפלנו  בליכוד,  בכיר  השבוע 
ללימודים'  'ממדים  בחוק  גם  יותר.  טוב  חוק  העברנו  חודשים 
של  יותר  טוב  חוק  להביא  הצלחנו  שעות  מס'  וכעבור  התנגדנו 
75% במקום 66%. גם את חוק תקנות יו"ש שהפלנו, נדאג להביא 

במקומו חוק טוב יותר.
גדעון סער: המפתח לגורלה של הממשלה הנוכחית נמצא בידיו 
של מי שנחשב למתנגד החריף ביותר של נתניהו וכמי שיש לו הכי 
הקואליציה,  מפלגות  מבין  לבחירות.  מהליכה  להפסיד  מה  הרבה 
אחוז  את  רואה  הסקרים  שבמרבית  היחידה  היא  חדשה'  'תקווה 
החסימה מלמטה. סער בנה לעצמו אליבי להפלת הממשלה בנושא 
ושקד  בנט  מול  יותר  הבכיר  כמועמד  אותו  זה ממצב  אידיאולוגי. 
בקרב על קולות הימין הרך. ספק רב האם זה מה שיציל את עתידו 

הפוליטי.
של  לגודלה  ביחס  ביותר  הגבוה  השלל  את  שקיבלה  המפלגה 
)6 מנדטים, חמישה משרדי ממשלה – משפטים, חינוך,  המפלגה 
חישוב  של  קולות  עושה  ומורשת(,  ירושלים  תקשורת,  שיכון, 

מסלול מחדש. 
הרבה  אין  סער,  בפני  העומדת  הפוליטית  הוויז  שבתוכנת  אלא 

מוצא.  ללא  דרך  היא  לבחירות  הליכה  גישה.  דרכי 
חתחתים.  דרך  היא  נתניהו  בראשות  ממשלה  הקמת 
אחר  מישהו  בראשות  חלופית  ממשלה  הקמת 
משובש.  כביש  היא  אחרת  ממפלגה  או  מהליכוד 
סער יצטרך לבחור בין הצעה רעה )לתת זכות קדימה 
לדרך  )להיכנס  יותר  עוד  רעה  להצעה  לנתניהו( 

משובשת שמובילה לתהום פוליטי(. 

כאן מפרקים

החיים בלשכת ראש הממשלה הפכו עבור נפתלי 
בנט לרולטה. הוא אינו יודע מה מצפה לו בכל רגע 
נתון. איום מצד חבר בקואליציה או נטישה של אחד 
שניהם  את  מקבל  הוא  לפעמים  לשכתו.  מבכירי 

באותו יום.
בחודשיים  הקואליציוניים  המשברים  רשימת 
של  פרישתה  שלמה:  לקדנציה  מספיקה  האחרונים, 
סילמן, פרישתה וחזרתה של זועבי, הקפאת החברות 
של רע"מ, השרירים של מיכאל ביטון, הדרישות של 
של  ההדחה  סער,  גדעון  של  האיומים  אבידר,  אלי 
של  העצמאות  פינטו,  משירלי  החשש  כלפון,  יו"ט 
מאזן גנאיים, המו"מ מאחורי הקלעים בין תקווה חדשה לליכוד וזו 

רק רשימה חלקית.
מפעילים  הקואליציה  ראשי  שבהן  בשעות  השבוע,  שני  ביום 
בהצעתו  לתמוך  הקואליציה  שבחברי  הסוררים  על  לחצים  מכבש 
של שר המשפטים גדעון סער להאריך את תקנות יו"ש, נחתה על 
דוברו  סידי,  מתן  נוספת:  מהדהדת  פרישה  הממשלה  ראש  לשכת 
שנים  ארבע  מזה  בנט  עם  בצמוד  שעובד  ומי  הממשלה  ראש  של 
וחצי, הודיע על פרישה מהתפקיד. אחרי היועצת המדינית שמרית 
דובר  נעמי ששון,  צבי, העוזרת האישית  גן  מאיר, ראש הסגל טל 
ימינה עובד פרל, הגיע תורו של הדובר סידי להבין שאין לו הרבה 
הלשכה  בכירי  אחד,  חודש  בתוך  המתפרקת.  בלשכה  לחפש  מה 
ביותר  הקשה  בשעה  הממשלה  ראש  את  נטשו  במדינה,  החשובה 

לממשלתו.
ראשי  לשכות  מבין  ביותר  המסוכסכת  הלשכה  היא  בנט  לשכת 
בנט  את  משכו  הלשכה  בתוך  המחנות  ראשי  בעבר.  הממשלה 
מתן  מאיר משמאל.  מימין, שמרית  צבי  גן  טל  מנוגדים.  לכיוונים 
סידי היה הדובר הנאמן, שמעבר לתפקידו היה גם יועץ פוליטי ומי 
שניהל את המשברים עבור ראש הממשלה. שמרית מאיר כבר לא 
גן צבי ארז את חפציו. פרישתו של סידי מותירה  בלשכה. גם טל 
את בנט חשוף בצריח. את המשבר הזה בלשכה סידי כבר לא יוכל 

לפתור.
הכתבים  את  השבוע  לתדרך  דאגו  הממשלה  ראש  בלשכת 
שמדובר בהחלטה מודעת של בנט להיפטר מבכירי לשכתו, מתוך 

כוונה לבנות סגל חדש, נטול סכסוכים. 
שימו לב איך 'ישראל היום' שבעבר היה עיתון הבית של נתניהו 
וכיום הפך במידה רבה לביטאון של ימינה, מתאר את גל הנטישות 
מהליך  כחלק  מגיעה  סידי  של  "עזיבתו  הממשלה:  ראש  בלשכת 
מכוון שמוביל בנט, לעצב מחדש את לשכתו, אחרי שנה בשלטון 
ובשל הסכסוכים  זה,  שבה הוא לא מתחזק בדעת הקהל. על רקע 
בשבועות  בנט  נפרד  האחרונה,  בשנה  הלשכה  את  שאפיינו 
האחרונים מהיועצת המדינית, שמרית מאיר, מאיש סודו מספר 1, 
טל גן צבי, מהעוזרת הצמודה, נעמי ששון, וכעת מדוברו הקרוב, 
האחרונות,  בשנים  בנט  של  הראשון  במעגל  היו  כולם  סידי.  מתן 

ולפי גורמים בלשכתו הוא קיבל החלטה מודעת להיפרד מהם".
כשהלשכה מתפרקת על ראשו, בנט עסוק בקוסמטיקה. ארבעה 
החלטה  לא  היא  עוצמה,  רב  תפקיד  שנוטשים  בלשכה  בכירים 
מהדהדת  אמירה  זו  מכוון.  הליך  זה  ואין  מהם  להיפרד  מודעת 
שמצביעיו  אחרי  עבורו.  לעבוד  מהם  אחד  כל  של  האמון  בחוסר 
הם  אף  נוטשים  הקרובים  נאמניו  הממשלה,  כינון  עם  אותו  נטשו 

במלאות שנה להקמתה.

ינון פלח

בסער בת רבים

מחשב מסלול מחדש: גדעון סער )צילום דוברות הכנסת(
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עתירה נגד רפורמת הסלולר: 
פטרונות, זלזול ופגיעה בזכויות 

מאת: חיים רייך

לבג"ץ  עתירה  הוגשה  שלישי  ביום  השבוע, 
התקשורת  שר  שמוביל  הסלולר  רפורמת  נגד 
יועז הנדל, תוך פגיעה ברבבות משפחות שומרי 
הסלולרי  במכשירי  המשתמשות  ומצוות  תורה 
בלאק  זלמן  עוה"ד  דורש  בעתירה  הכשרים. 
צו  לתת  ליעקב,  אמת  ארגון  העותרים,  בשם 
על תנאי לביטול הרפורמה משורה ארוכה של 
לסיום  עד  ביניים  צו  לתת  כן  וכמו  נימוקים, 
הדיון בבקשה, שכן הרפורמה מתוכננת להיכנס 
ייגרם  תתחיל,  שהיא  ומרגע  ב31.7  לתוקף 
הסלולרי  משתמשי  לרבבות  הפיך  בלתי  נזק 
גם  עמד  ליעקב'  'אמת  ארגון  כזכור,  הכשר. 
לדחייה  שהביאה  המוצלחת  העתירה  מאחורי 
לילדי  המעונות  בסבסוד  שתוכנן  הקיצוץ  של 

אברכים.
כי הרפורמה של  וטוענים  העותרים פותחים 
השר הנדל פוגעת בזכויות יסוד של האוטונומיה 
פוגעת בשוק החופשי  היא  כן  וכמו  של הפרט 
לפני  פנו  כבר  העותרים  החוזים.  ובחופש 
התקשורת  לשר  הליכים  מיצוי  במכתב  כחודש 
וביקשו ממנו לבלום את הרפורמה, אך לטענתם 
כן,  כמו  העניין.  מן  שלא  לפנייתם  הגיב  השר 
התקשורת  שר  שערך  השימוע  גם  לטענתם, 
קודם להחלת הרפורמה לא פורסם כנדרש ולא 

הגיע לידיעת הציבור.
השר  לדברי  בניגוד  כי  טוענים  גם  העותרים 
הסלולר  בשוק  תחרות  היום  גם  קיימת  הנדל, 
החברות  בין  כשר  מספר  לנייד  וניתן  הכשר 
הסלולר  של  מחירו  כך,  על  יתר  השונות. 
ולפיכך,  בשוק,  ביותר  הזולים  בין  הוא  הכשר 
אותה  תוסיף  ומה  הטעם  מה  העותרים  תוהים 

'תחרות' שהשר מדמה לייצר. גם לגבי מחירם 
השר  כי  העותרים  טוענים  המכשירים,  של 
המכשיר,  עלות  של  הטכנית  מהסוגיה  התעלם 
מיוצר  שהמוצר  ומכך  הנדרשת  מהאחריות 
מחירו  הדברים  ומטבע  יותר  קטנה  בכמות 

מתייקר.
טלפון  מספרי  כי  הנדל  השר  של  טענתו  גם 
ידי  על  בחריפות  מותקפת  ציבורי  משאב  הם 
מתכלים,  למשאבים  ובניגוד  מאחר  העותרים, 
בחסר.  או  מוגבל  משאב  אינם  טלפון  מספרי 
נעוצה  הבעיה  אילו  כי  טוענים  העותרים 
במונופול הנתון בידיה של ועדת הרבנים – ניתן 
לא  אך  זה,  לעניין  נקודתיים  פתרונות  לייצר 
הקומות  כל משמעותן של  את  לחלוטין  לבטל 

הכשרות.
טענות  של  שורה  העותרים  מצרפים  בנוסף, 
משפטיות המצביעות על כך שהרפורמה סותרת 
פי  על  וכי  שונים,  בהיבטים  המחוקק  דבר  את 
של  בסמכותו  אינה  כלל  ההחלטה  קבלת  חוק 
השר. לסיום, מאשימים העותרים את השר הנדל 
זרים  משיקולים  ההחלטה  את  קיבל  הוא  כי 
ופופוליסטיים, הנובעים מתחושת פטרונות על 

המגזר החרדי.
מארגון 'אמת ליעקב' נמסר: "צר לנו שהשר 
לפניות  בזלזול  להגיב  או  להתעלם  בחר  הנדל 
חודש  מראשית  מכתבנו  כולל  שקיבל,  הרבות 
מאי. לו היה חפץ באמת בטובת הציבור החרדי, 
היה השר יכול לייצר לא מעט שיפורים בשירותי 
מאות  של  רצונם  לשביעות  הכשר,  הסלולר 
'לחנך'  מנסה  הוא  זאת,  במקום  צרכנים.  אלפי 
רמיסת  ותוך  לחוק  בניגוד  החרדי,  הציבור  את 
זכויות יסוד אזרחיות וקנייניות. אנו מאמינים כי 
בג"ץ יבלום את הרפורמה הפוגענית ובסופו של 

דיון, יקבל את עתירתנו במלואה".

מאת: יחיאל חן

שנמשכה  ופעילות  נרחבת  הערכות  לאחר 
נעמי'  'חסדי  החסד  בארגון  למעלה משבועיים, 
חג  לקראת  הפעילות  את  בהצלחה  מסכמים 

השבועות.
חג  וערכות  מזון  סלי  קיבלו  משפחות  אלפי 
מיוחדות, לנוכח העבודה שחג השבועות בצמוד 
לשבת ודורש הערכות רבה יותר והוצאות כבדות 

עבור משפחות רבות.
חלב  מוצרי  של  רחב  מגוון  הכילה  הערכה 
שונים  חלב  ומעדני  שוקו  גבינות,  חלב,  כמו: 

וכמובן עוגת גבינה.
יתומים  האחרונה  בשנה  נוספו  "לצערנו, 
אומר  מעיינינו",  בראש  והם  רבים  ואלמנות 
אנו  "בנוסף,  נעמי.  חסדי  יו"ר  כהן,  יוסף  הרב 
נוספות  משפחות  לאלפי  מענה  לתת  משתדלים 
בנו.  הנעזרות  המשפחות  למעגל  שהצטרפו 
וניצולי  קשישים  על  רבים,  נזקקים  על  מדובר 
קודמות  בשנים  שלהם.  החג  שמחת  שזו  שואה 
לאלפי  מזון  סלי  השבועות   חג  בערב  חילקנו 
יותר.  גדול  אף  היה  המספר  והשנה  משפחות 
לתת  משתדלים  אנו  הגדלנו.  המזון  סלי  את  גם 
כדי  את המענה המיטבי עבור המשפחות הללו 

שלפחות בחג יוכלו להרגיש שמחה אמיתית.
"בנוסף למצרכי היסוד ומוצרי החלב, הוספנו 
מיני מתיקה לילדים – מגיע להם לשמוח בחג! 

לב  קורעות  בפניות  נתקלים  שלנו  המתנדבים 
של ילדים יתומים, לא רק שאביהם נלקח מהם, 
גם חרפת רעב מאיימת עליהם. הם חשים  אלא 
את המצוקה והלחץ של האמא ואלו מראות שאי 

אפשר לעמוד בפניהם. הלב נשבר".
האור  "נקודת  כהן:  יוסף  הרב  מוסיף  עוד 
שלנו, היא מספרם הרב של האנשים טובי הלב 
ומציעים  מתקשרים  ולסייע,  לעזור  שנחלצים 
שמאפשר  מה  וזה  לתרום  או  להתנדב  עזרה, 
זו,  בהזדמנות  הזו.  הכבירה  הפעילות  את  לנו  
המסורים  המתנדבים  לאלפי  להודות  ברצוני 
המסורה  פעילותם  על  הארץ  רחבי  בכל  שלנו, 
הגיעו  שהערכות  לוודא  כדי  האחרונים  בימים 
לכל משפחה. הקב"ה ישלם שכרכם מן השמים 

ותבורכו בחג שמח".

ארגון 'אמת ליעקב' עתר לבג"ץ נגד רפורמת הסלולר של השר הנדל ⋅ בין 
הנימוקים: פגיעה בזכויות יסוד ובשוק החופשי, חריגה מסמכויות, קבלת 

ההחלטה משיקולים זרים וטענות שגויות של שר התקשורת ⋅ "השר מחפש 
לחנך את הציבור החרדי במקום לנסות להביא לו תועלת"

אלפי ערכות חג שימחו משפחות נזקקות, קשישים וניצולי שואה

הסתיימה בהצלחה רבה 
פעילות שבועות בחסדי נעמי

הערכות של חסדי נעמי 

בברכה
קו עיתונות

אריאל קוניק - יו"ר 
ינון פלח - עורך ראשי 

ענבי הגפן בענבי הגפן
דבר נאה ומתקבל

למכובדנו הנעלה, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, 

הרה"ג  שמואל צברי שליט"א 
ולנוו"ב הרבנית תחי'

נאמנם של גדולי ישראל זצוק"ל ויבלח"א, העומד בראש מוסדות 
החינוך "דרכי איש" ברוח התורה

עם נישואי בתו הכלה המהוללה יסכה תחי' 
עב"ג החתן שלמה רבינוביץ הי"ו

בורא עולם בקנין השלם זה הבניין
שתשרה השמחה במעונם ויזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלציהם 

מזלא טבא וגדיא יאה

לרגל השמחה השרויה במעונו

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:
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על סדר היום
אבי גרינצייג

תרשמו את הרגע: יום שני בלילה, השעה 22:50, 
בקול  מודיע  גינזבורג  איתן  ח"כ  הכנסת  יו"ר  סגן 
הארכת  בעניין  ההצבעה  תוצאות  על  מונוטוני 
ושניים  חמישים   – חירום  שעת  תקנות  של  תוקפן 
הארכת  מתנגדים.  ושמונה  חמישים  תומכים, 
התקנות לא עברה, ונדמה כי לראשונה מאז הוקמה 
הממשלה, הרגישו גם אחרוני השרים האופטימיים 
של  המשכר  וריחה  רועדים  כיסאותיהם  את 
מערכת הבחירות המתקרבת התפשט באוויר.

חוסר  מהתחלה:  נתחיל  כדרכנו, 
ביחס לשטחי  ישראל  מדינת  ההחלטיות של 
לאפשר  והצורך  גיסא,  מחד  ושומרון  יהודה 
תקניים  חיים  במקום  הישראלים  לתושבים 
ככל שניתן מאידך גיסא, מחייבים את הכנסת 
להאריך אחת לחמש שנים את תקנות החירום 
והותרתה  העוגה  אכילת  מצב של  שיאפשרו 
על  הישראלי  החוק  החלת  כלומר,  שלמה. 
ושומרון,  ביהודה  הנמצאים  ישראל  אזרחי 
ושומרון  יהודה  על  החוק  את  להחיל  מבלי 

עצמם. מין קסם ישראלי שכזה.
בסוף חודש יוני, בעוד כשלושה שבועות, 
במידה והכנסת לא תאריך את התקנות – יפוג 
תוקפן. מאחר ומדובר בסוגיה משפטית, היא 
נופלת תחת אחריותו של שר המשפטים וסגן 
תחילת  מאז  סער.  גדעון  הממשלה,  ראש 
אישור  את  לקדם  סער  ניסה  הקיץ  מושב 
הקואליציוני  המצב  בגלל  אולם  התקנות, 
המורכב ורצף המרידות הפנימיות, ולבקשת 
לדחות  הסכים  ולפיד,  בנט  הממשלה  ראשי 

אותן פעם אחר פעם.
בשבוע שעבר כלו כל הקיצין וסער הציב 
בעיניו  כי  והודיע  דרמטי,  אולטימטום 
"ממשלה שאינה מסוגלת להעביר חקיקה כזו 
- אין לה זכות קיום". תיכף נעסוק במשמעויות 
האפשריות הטמונות בדברים, שהפכו באופן 
מיידי את ההצבעה לסמל המרכזי של המאבק 
על סיכוייה של הקואליציה המקרטעת לשרוד 

את מושב הקיץ.
קשה:  בעיה  להם  שיש  הבינו  בקואליציה 
הסיכוי היחיד להעברת התקנות, דורש תמיכה 
פלוס  הקואליציה,  חברי  שישים  של  מלאה 
למשחק  מחוץ  סילמן  את  שתשאיר  הרתעה 
ותותיר את האופוזיציה עם חמישים ותשעה 
שהפעם  ברור  היה  לכולם  בלבד.  מתנגדים 
מהרשימה  קולות  'לקנות'  ניתן  יהיה  לא 
מדובר  חבריה  שמבחינת  משום  המשותפת, 
ב'כיבוש',  הכרה  של  ובסוג  'לאומי'  בחוק 

ואין מצב שהם לא יתייצבו למחות.
שהתנהל  הקמפיין  דווקא  הגורל,  צחוק 
בסוגיית  האופוזיציה  חברי  של  ראשם  על 
הליכוד  את  והוביל  ללימודים'  'ממדים 
האופוזיציה  לראשי  גרם  חלקית,  לכניעה 
והחלטה  אחידה  חזית  ולהציב  להתגבש 
לטרפד כל חקיקה שהיא מכל סוג, תוך שהם 
מפתחים חסינות מתבקשת ללחץ התקשורתי 
לא  שמעולם  נדמה  ככלל,  עליהם.  שהופעל 
לחיבוק  ביו"ש  היהודית  ההתיישבות  זכתה 

תקשורתי חם ודואג כפי שחוותה בשבוע האחרון.
כך, נפתח משחק מוחות מרתק, במסגרתו מנסה 
חברת הכנסת עידית סילמן לשכנע את ח"כי רע"מ 

להתנגד  או  להימנע  מלכתחילה  להם  שעדיף 
בסופו  תלוי  יהיה  אכן  הדבר  שאם  משום  לחוק, 
במחיר  גם   - נגד  תצביע  היא  בהצבעתה,  דבר  של 
הפרשתה מסיעת ימינה. מנגד, לפיד ובנט השקיעו 
מרע"מ  לחברים  להסביר  בניסיון  האנרגיה  את 
ולחברת הכנסת זועבי ממרצ שהצטרפה אליהם, כי 
אדרבה, אם יצביעו יחד עם הקואליציה, הם אמנם 
יבלעו באופן חד פעמי צפרדע, אבל סילמן לא תעז 

להצביע נגד והקואליציה תשרוד.

מאזן מקולקל
ההצבעה  מועד  הגיע  כאמור,  בלילה,  בשני 
שסיכוייה  ההבנה  אף  על  הקואליציה,  הגורלית. 
להעביר את התקנות קלושים, ועל אף שניתן בדוחק 
גם  ונדרשת  )מאחר  בשבוע  התהליך  את  לדחות 
העברת התקנות בועדות ובשלוש קריאות, אי אפשר 
התעקשה  ממש(,  התשעים  לדקה  עד  אותן  לדחות 

לבחון את כוחה בפזיזות, ונכשלה כישלון חרוץ.
גל  בשל  חלקם  התקזזו,  כנסת  חברי  שישה 
לרדאר  מתחת  בינתיים  שמוסתר  הטרי  הקורונה 
נכון  ישראלים  אלף  ל-20  קרוב  להדביק  והספיק 
לשעת כתיבת השורות. במצב דברים נסבל, הייתה 
הקואליציה סופגת הפסד סביר על בסיס תיקו )כדי 
להעביר תקנות או מינוי נדרש רוב( ומנסה לסחוב 
עד לשבוע הבא. במצבה הנוכחי, ברחו כל הסוסים 

וגם שרפו את האורווה אחריהם.
סיבוב  בתחילת  כבר  ספק,  כל  להסיר  כדי 
מרע"מ  גנאים  מאזן  ח"כ  הכריז  הראשון  ההצבעה 
הקואליציה  כי  הבהיר  ולמעשה,  מתנגד,  הוא  כי 
ואת  לסיעה  חבריו  את  אילץ  וגם  מפלה  תנחל 
הקולגות ממרצ לעשות חושבים - האם הם מוכנים 
לאידיאולוגיה  בניגוד  בתקנות  ולתמוך  להתבזות 
תוריד.  ולא  האישית, למרות שהצבעתם לא תעלה 
גנאים, שעבר מסע שכנוע מאסיבי – כולל איומים 
בסנקציות – על ידי יו"ר סיעתו חה"כ מנסור עבאס, 
ניר  כשחה"כ  מהמליאה,  ההצבעה  לאחר  נמלט 
פיזית  אותו  תוקפים  כמעט  קארה  ואביר  אורבך 
אפשר  אי  נכשל".  ש"הניסוי  במרירות  לו  וזועקים 
לשפוט את זעמם של השניים בחומרה, הם שילמו 
הממשלה,  של  קיומה  עבור  כבד  תדמיתי  מחיר 

והחברים מרע"מ עושים לעצמם שבת 
בכל שני וחמישי.

מיד אחר כך המשיך 
המחאה:  מצעד 
רע"מ  חברי  שלושת 
למליאה  נכנסו  לא 
מהצבעה,  ונמנעו 
מחברי  ושלושה 
רוזין,  )מיכל  מרצ 
לסקי(  וגבי  רז  מוסי 
מדומה  מחאה  ביצעו 
בסבב  כשנעדרו 
הראשון  ההצבעה 
כדי  בשני  רק  ונכנסו 
הבושות,  את  לצמצם 
רחמים  מתוך  אולי 
שר  סיעתם,  יו"ר  על 
הבריאות ניצן הורוביץ 
הוא  אף  שלקה 

המורדת- הכנסת  חברת  לעשות  הגדילה  בקורונה. 
שהצטרפה  זועבי,  רינאוי  ג'ידא  חוזרת-מורדת 
להיעדר  לסילמן  ואפשרה  נגד  הצביעה  לגנאים, 
מההצבעה בלב שקט. התוצאה הסופית: התרסקות 
כקריטי  שהוכרז  בנושא  טוטאלית,  קואליציונית 

לקיומה של הממשלה.
אם לא די בכישלון הראשון, התעקשו בקואליציה 
להעלות גם את צירופו המחודש של ח"כ מתן כהנא 
במסגרת  שהתפטר  לאחר  הדתות,  כשר  לממשלה 
טוב  יום  ח"כ  את  להדיח  במטרה  הנורבגי  החוק 
את  ולהפוך  נאמנותו,  לגבי  חשד  שעלה  כלפון 
ההצבעה לאי אמון, מתוך הבנה שהפעם יהיה קולה 
של סילמן מכריע, ומתוך רצון לאלץ אותה להימנע 

ולרשום מיני-ניצחון בלילה שחור.
את  לדחוק  הניסיון  בומרנג,  בהטלת  כמו  אבל 
האומץ  את  דווקא  ממנה  חילץ   - הקיר  אל  סילמן 
הוא  בסיבוב השני של ההצבעה, כשקולה  להיכנס 
ולטרפד את המינוי בשוויון  נגד  המכריע, להצביע 
55 )וחמישה מקוזזים לכל צד(. סילמן עוד הספיקה 
להעביר על חודו של קול הצעת חוק קואליציונית 
מול  תומכים  )ארבעה  מקרקעין  מיסוי  בעניין 
בטיעונים  לשמש  שעשוי  במה  מתנגדים(  שלושה 
לעונש, אם וכאשר תעמוד הפרשתה מסיעת ימינה 
נוספת  בסוכריה  צורך  היה  כאילו  לסיום,  למבחן. 
להמתיק את הלילה, נפלה גם הצעת חוק של ח"כ 
גלעד קריב להנצחת זכרו של ברל כצנלסון, בשוויון 
בעקבות  מתנגדים,  ושלושה  תומכים  שלושה  של 

טעות בניהול הקיזוזים.

תקווה חדשה-ישנה
שני נושאים עומדים כעת על הפרק, ובשניהם יש 
לסכן  ולמצער  הממשלה  של  דרכה  את  לסיים  כדי 
ביו"ר  תלוי  שבהם  והמשמעותי  הראשון  אותה: 
סער,  סער.  גדעון  המשפטים  שר  חדשה,  תקווה 
להעביר  מסוגלת  שלא  שממשלה  הצהיר  כאמור, 
סער,  ואצל  קיום,  זכות  לה  אין  הזו  החקיקה  את 
אולי הפוליטיקאי המנוסה ביותר בקואליציה )לצד 
וליברמן(, אין אמירות דקלרטיביות לצורכי  אלקין 
ייצור כותרות. כל מילה מחושבת ומדודה, וכל צעד 

נעשה במחשבה תחילה.
נדיר  רצף  סער  קיים  להצבעה,  שקדמו  בימים 

אין לה תקנה
WIN- סער יצר מצב של

WIN מבחינתו, בהניחו את 
קיומן של שלוש אפשרויות: 
האחת, הקואליציה תצליח 
איכשהו להעביר את 
התקנות, והוא יסומן כמי 
שבלם את הסחטנות של 
רע"מ ושות', העביר חקיקה 
חיונית וייצב את הממשלה. 
השנייה, הקואליציה נכשלת, 
הכנסת מתפזרת והולכים 
לבחירות, כפי שמסתמן כבר 
למעלה מחודש. במקרה 
כזה, סער יוכל להציג 
לבוחריו את ההליכה על חבל 
דק שהבטיח מלכתחילה. 
בתסריט השלישי, הממשלה 
אמנם מתפרקת, אך 
הכנסת אינה מתפזרת 
והיא מצליחה להקים 
ממשלת ימין בראשות 
נתניהו, כשלגוש ימין-
חרדים מצטרפת 'תקווה 
חדשה' ויחד עמה שלישיית 
המתנדנדים של ימינה 
בהובלת שרת הפנים איילת 
שקד או כחול לבן בכיכובו 
של שר הביטחון בני גנץ

תודה על 23 
שנים. ח"כ 
לשעבר יעקב 
ליצמן
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של ראיונות ובכולם חזר על אותו מסר: האופוזיציה 
עדיין  והוא  ממלכתי  אחריות  בחוסר  מתנהלת  אמנם 
מעדיף ממשלה נטולת נתניהו כפי שהבטיח בבחירות, 
עם זאת, הקואליציה אינה יכולה להסיר את האחריות 
אפשר  אי  כן,  וכמו  כתפיה,  מעל  משילות  להשגת 
הצבעה.  בכל  בודדים  ח"כים  של  לסחטנות  להסכים 
למצב  להתייחס  סירב  סער  שבקצפת:  הדובדבן 
היפותטי של התפרקות הממשלה ולהצהיר כי יעדיף 
הליכה לבחירות בכל מחיר על פני חבירה לממשלת 

ימין בראשות נתניהו.
בניסיון לנתח את המהלך, נראה כי סער יצר מצב 
קיומן  את  בהניחו  מבחינתו,   WIN-WIN של 
תצליח  הקואליציה  האחת,  אפשרויות:  שלוש  של 
איכשהו להעביר את התקנות, והוא יסומן כמי שבלם 
את הסחטנות של רע"מ ושות', העביר חקיקה חיונית 
נכשלת,  הקואליציה  השנייה,  הממשלה.  את  וייצב 
שמסתמן  כפי  לבחירות,  והולכים  מתפזרת  הכנסת 
להציג  יוכל  סער  כזה,  במקרה  מחודש.  למעלה  כבר 
לבוחריו את ההליכה על חבל דק שהבטיח מלכתחילה 
לפחות  עקרונותיו,  על  עמידה  לצד  נתניהו  הדחת   –
באופן חלקי. כבונוס, ראוי לציין כי הליכה לבחירות 
אוטומטי,  באופן  ביו"ש  החירום  תקנות  את  תשמר 
לפחות עד אחרי בחירתה של הכנסת העשרים וחמש.

לאור  במיוחד  למרתק  שהופך  השלישי,  בתסריט 
החשיפות החוזרות ונשנות על מגעים בין נציגי 'תקווה 
וההקלטות  ההדלפות  ולאור  הליכוד,  ונציגי  חדשה' 
גובה  את  להנמיך  הליכוד  לח"כי  מורה  נתניהו  של 
אך  מתפרקת,  אמנם  הממשלה  סער,  מול  הלהבות 
הכנסת אינה מתפזרת והיא מצליחה להקים ממשלת 
ימין בראשות נתניהו, כשלגוש ימין-חרדים מצטרפת 
ויחד עמה שלישיית המתנדנדים של  'תקווה חדשה' 
כחול  או  שקד  איילת  הפנים  שרת  בהובלת  ימינה 
לבן בכיכובו של שר הביטחון בני גנץ, ואולי אפילו 

שניהם.
נדגיש, עד לפני שבוע היה מדובר בתסריט הרחוק 
והדחוק מכולם, ולו בשל משקעי העבר בין הצדדים 
חדשה  תקווה  ח"כי  כל  כמעט  של  האמון  וחוסר 
בנתניהו, שלא לדבר על שקד וגנץ. אבל בפוליטיקה 
הוא  אתמול  של  אפשרי  הבלתי  בפוליטיקה,  כמו 
התרחיש הסביר בעליל של היום, ולא נתפלא אם כבר 
בשבועות הקרובים יחולו תזוזות טקטוניות בשולחן 

הממשלה.

דילמה גרעינית
חברת  של  האפשרית  הפרשתה  הוא  השני  הנושא 

את  לטרפד  בניסיון  ימינה,  מסיעת  סילמן  הכנסת 
ראוי  המוסגר,  במאמר  שלה.  העתידית  הקריירה 
לציין כי באופוזיציה הבטיחו לסילמן ולשיקלי כי אם 
יימצאו שישים ואחד ח"כים להרכבת ממשלה חלופית 
להכניס  מאמץ  כל  ייעשה  הכנסת,  לפיזור  אפילו  או 
במסגרת  להתמודד  להם  שיאפשר  תיקון  בחקיקה 

מפלגה קיימת ויבטל את הפרשתם, אם וכאשר.
אטומי  לנשק  להתייחס  מרבים  בתורת המשחקים, 
המצוי בידיהן של שתי מעצמות יריבות כאל נשק של 
שיווי משקל, מאחד ושני הצדדים מודעים למשמעות 
המובטחת,  ההדדית  וההשמדה  בו  השימוש  של 
שניהם צפויים להימנע משימוש בו. לפי אותה תזה, 
ההפרשה, משום  בנשק  להימנע משימוש  אמור  בנט 
לשורות  בידיים  סילמן  את  דוחף  הוא  מקרה  שבכזה 
האופוזיציה, כופה תיקו קבוע במליאת הכנסת ומאבד 

כל סיכוי לשימור ממשלתו.
הייתה  סילמן  גם  חשיבה,  קו  אותו  לפי  מאידך, 
אמורה להימנע מלשחק באש ולהצביע נגד הממשלה 
ממילא  זאת,  תעשה  שאם  משום  מהותיים,  בעניינים 
עליה  בהכרזה  להפסיד  מה  כבר  לבנט  יהיה  לא 
עם  ביד  יד  צועדת  היא  הכי  בלאו  שהרי  כפורשת, 
האטומי',  ב'נשק  השתמשה  כאמור,  סילמן,  הליכוד. 
גם אם בזהירות, בלית ברירה ובמשורה. עכשיו הכדור 
בידיו של בנט )ובידיו של יו"ר ועדת הכנסת, ח"כ ניר 
אורבך, שעל פניו יקבל את גזר הדין של יו"ר סיעתו 

בעניין(.
בהפוך על הפוך, אם בנט יקדם בימים הקרובים את 
ההכרזה על סילמן כפורשת, לא יהיה זה מתוך רצון 
אדרבה,  אלא  הקואליציה,  את  ולהציל  עליה  לאיים 
לנקום  ומרצון  הכי  בלאו  קורס  שהעסק  הבנה  מתוך 
הקבורה  בארון  האחרון  המסמר  את  שתקעה  במי 
בנט  סילמן,  של  למזלה  האגרת.  בעל  של  הפוליטי 
טרוד באיוש מחדש של לשכתו הקורסת, אחרי ארבע 
מחודש,  פחות  בתוך  בלשכה  בכירים  של  עזיבות 
ויתכן  השבוע,  שנטש  סידי  מתן  הותיק  הדובר  כולל 
שזה יספק לו את התירוץ להתחמק בינתיים מלעסוק 
בח"כית הסוררת, ויש לדבר טעם נוסף, כפי שיפורט.

בנט מודע לאפשרות הלא בלתי קיימת שגם עבאס 
אפילו  ואולי  גנאים,  בח"כ  קשה  ביד  לטפל  יידרש 
דינה של הממשלה  כזה,  כפורש. במקרה  עליו  יכריז 
חבר  בידי  ייעשה  שהדבר  אלא  הכי,  בלאו  להתפזר 
ובמקרה  הקואליציה,  של  הימני  מהאגף  שלא  כנסת 
כך,  בנט.  נפתלי  ייוותר  המעבר  ממשלת  ראש  כזה, 
באופן פרדוקסלי, אם בנט יממש את נקמתו בסילמן 
ממשלת  ראשות  את  מגש  על  להושיט  עשוי  הוא 
המעבר ליאיר לפיד, ואילו הוא יתאפק ויצליח להוביל 
לפרישה של אחד או יותר מח"כי רע"מ, הוא ירוויח 

לכל הפחות את החודשים הללו.
השיקולים  אחד  גם  זה  כי  הנמנע  מן  לא 
קיום  כמבחן  התקנות  של  בהצבתן  סער  של 
תוכל  לא  שרע"מ  הבנה  מתוך  לממשלה, 
לתמוך במלואה בחוק, ומתוך הנחה שהדבר 
של  לפרישתם  מבוטל  לא  בסיכוי  יוביל 
ח"כים מהאגף הימני בקואליציה )כולל אולי 
להתמודד  צפוי  סער  עצמה(.  חדשה  תקווה 
בנט,  של  בייס  אותו  על  הקרובות  בבחירות 

לפגוש  יעדיף  שהוא  להניח  וסביר 
אותו בשדה הקרב הפוליטי כשר עם 
מפורקת  ולשכה  מקרטעת  מפלגה 

ולא כראש ממשלה מכהן.

נפרדים מיענקל
רגע היסטורי נרשם השבוע בכנסת 
ישראל: לראשונה מאז הוקמה כנסת 
לא  בתוכה,  ישראל  ואגודת  ישראל 
נציג  המפוארת  גור  לחסידות  היה 
של  לתוקף  כניסתה  עם  בכנסת, 
והח"כ  השר  שהגיש  ההתפטרות 
יעקב  והחסיד הנאמן בהווה  לשעבר 
ליצמן, אחרי יותר מעשרים ושלושה 
מארבע  פחות  לא  בכנסת.  שנים 
פעמים בעבר החזיקה החסידות בשני 
נציגים, אך מעולם לא הייתה נטולת 

נציג לחלוטין.
לכנסת  זמני  במצב  מדובר  אמנם, 
כבר  כי  ברור  ולכל  בלבד,  הנוכחית 
חדש  מועמד  יוצב  הבאה  ברשימה 
מטעם הסיעה המרכזית, אולם באופן 
חריג, לא ידוע מי הוא יהיה. השבוע, 
הגנים  רשת  מנהל  של  שמו  פורסם 
של בית יעקב, יצחק גולדקנופף, כמי 

שמועמד להיכנס לנעליו של ליצמן.
שאמרו  במקום  להרחיב  מבלי 
התנדפה  ההצעה  כי  רק  נציין  לקצר, 
המובילים  והשמות  שבאה,  כלעומת 
כבר  כאן  שפורסם  )כפי  הם  עדיין 
העיר  ראש  סגן  חודשים(  כמה  לפני 
שהיה  ומי  זייברט  חנוך  ברק  בני 
 – ליצמן  של  והמסור  היעיל  העוזר 

נאמר  גולדקנופף  של  לזכותו  בבצ'יק.  מוטי 
שהוא שמע מן הסתם שהכנסת מתנהלת כגן 

ילדים, ומטבע הדברים הרגיש שייך לעניין.

אולטימטום מחושב. מ"מ רה"מ ושר המשפטים גדעון סער

בהפוך על הפוך, אם בנט יקדם 
בימים הקרובים את ההכרזה 
על סילמן כפורשת, לא יהיה 

זה מתוך רצון לאיים עליה 
ולהציל את הקואליציה, אלא 
אדרבה, מתוך הבנה שהעסק 
קורס בלאו הכי ומרצון לנקום 

במי שתקעה את המסמר 
האחרון בארון הקבורה 

הפוליטי של בעל האגרת. 
למזלה של סילמן, בנט טרוד 

באיוש מחדש של לשכתו 
הקורסת, אחרי ארבע עזיבות 

של בכירים בלשכה בתוך פחות 
מחודש, כולל הדובר הותיק 

מתן סידי שנטש השבוע, ויתכן 
שזה יספק לו את התירוץ 

להתחמק בינתיים מלעסוק 
בח"כית הסוררת
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מאת:  חיים רייך

בדריכות  ממתינים  הפוליטית  במערכת 
להחלטתו של שר המשפטים גדעון סער, אחרי 
שהציג את ההצבעה על הארכת התקנות לשעת 
חבר  שהוא  לקואליציה  כמבחן  ביו"ש  חירום 
בה. מלכתחילה, סיכויה של ההצעה לעבור לא 
סילמן  עידית  שח"כ  העובדה  בשל  גבוהים  היו 

הודיעה כי תתנגד.
לכך  גרמה  להתנגד  סילמן  של  ההחלטה 
גנאיים  )מאזן  הערביים  מהח"כים  ששניים 
הם  אף  החליטו  ממרצ(  זועבי  ורינאווי  מרע"מ 
חברי  נעדרה.  דבר  של  בסופו  סילמן  להתנגד. 
רע"מ נעדרו אף הם והאופוזיציה רשמה ניצחון 

פרלמנטרי.
בימים כתיקונם, הארכת התקנות נעשית באופן 
כמעט אוטומטי פעם בחמש שנים. להצעה זו יש 
אלא  בה.  שתומכים  כנסת  חברי  ממאה  למעלה 
הרואה  השמאל  מחנה  התהפכו.  שהיוצרות 
את  ושומרון  ביהודה  היהודית  בהתיישבות 
הערבים,  הכנסת  חברי  בייחוד  הכיבוש,  המשך 
את  לשכנע  בניסיון  הקואליציה  לצד  התייצבו 
להשקפת  שמנוגדת  בהצעה  לתמוך  חבריהם 
הישראלי  השלטון  המשך  את  ומסדירה  עולם 
ארץ  נאמני  הימין,  מחנה  כל  מנגד,  ביו"ש. 
את  שמייצגים  הסיפוח  ותומכי  השלמה  ישראל 
תושבי יהודה ושומרון, בחרו להתנגד להחלטה 
שבעבר תמכו בה פעם אחר פעם ושהם תומכים 

בה אידיאולוגית.
על  וההחלטות  כתיקונם  לא  שהימים  אלא 
שיקולים  פי  על  מתקבלות  ההצבעה  אופן 
המערכת  של  הדיכוטומית  החלוקה  פוליטיים. 
הפוליטית המורכבת ממחנה 'רק לא ביבי' מול 
למחוזות  הכנסת  את  מביאה  ביבי',  'רק  מחנה 

הזויים שטרם נראו כמותם.

"הניסוי איתכם נכשל"

חברי  ש-58  לאחר  שנפלה  ההצבעה  בתום 
ח"כ  התפרץ  בה,  תמכו   52 ורק  התנגדו  כנסת 
ניר אורבך לעברו של ח"כ מאזן גנאיים והטיח 
הניסוי   - שותפים  להיות  רוצים  לא  "אתם  בו: 
סער  גדעון  שאם  היא  ההערכה  נכשל".  איתכם 
הנוכחית,  הקואליציה  את  שיפרק  זה  יהא  לא 

ניר אורבך יהיה הבא בתור שיודיע על פרישתו 
מהקואליציה.

יו"ר רע"ם מנסור עבאס מנסה עדיין להיאחז 
הנוכחית.  הקואליציה  עם  הפוליטית  בשותפות 
לאחר ההפסד בהצבעה אמר עבאס: "יש סיכוי 
לשרת  תמשיך  והקואליציה  שהממשלה  טוב 
את כל אזרחי המדינה. מוקדם לקבוע שהניסוי 

נכשל". 
ההצבעה:  בתום  אמר  לפיד  יאיר  החוץ  שר 
יותר  חזקים  נחזור  הפסד,  אחרי  תמיד  "כמו 
וננצח בסיבוב הבא". ספק רב אם לפיד מאמין 

לדברים של עצמו.
משמעותי  במבחן  מדובר  סער,  מבחינת 
"לא  סער:  אמר  הסיעה  בישיבת  לקואליציה. 
חוזר  אני  פוליטי.  משחק  כלי  הוא  עניין  כל 
זאת  לתמוך.  הקואליציה  חברי  כל  על   - ואומר 
החלטת הממשלה ומדובר בדבר יסודי המקיים 
55 שנה. חבר כנסת  את הסטטוס קוו הקיים זה 
מהקואליציה שאינו תומך בחוק פועל אקטיבית 
יש  לקבל,  רק  אפשר  אי  בקואליציה  לפירוקה. 
לרחוץ  יוכל  לא   - יתמוך  שלא  מי  אחריות.  גם 

בניקיון כפיו. ככה אי אפשר לנהל מדינה".
בקואליציה ניסו להסביר כי חוק תקנות יהודה 
חמש  מדי  שמוארך  שגרתי,  חוק  הוא  ושומרון 
המשפטי  המצב  את  ומסדיר   ,1967 מאז  שנים 
בשטחים,  המתגוררים  ישראלים  של  והפלילי 

מאפשר למערכת האכיפה והשיפוט הישראליים 
לפעול כלפי מתנחלים, ומסדיר שורה של זכויות 
וחובות להם הם זכאים. החוק מעולם לא עורר 
כעת  מתקשה  הממשלה  אך  בעבר,  קשיים 
להתנגד  האופוזיציה  החלטת  לאור  באישורו 
באופן גורף לכל חקיקה ממשלתית כדי להפעיל 

לחץ ולהביא להפלת הממשלה.
מבלי  הנוכחי  החודש  בסוף  יפקע  החוק  אם 
משילותי  כאוס  להיווצר  צפוי  בחוק,  שיחודש 
ניתן  בין השאר, לא  ושומרון.  ומשפטי ביהודה 
יהיה להעמיד לדין תושבים המתגוררים ביו"ש 
בבתי משפט בישראל, המשטרה לא תוכל לחקור 
או לעצור באזור יהודה ושומרון, ומוסדות כמו 
רשות המיסים וההוצאה לפועל לא יוכלו לפעול 

בשטחים אלו.

"שתחזיר את המנדט"

תוצאות  את  אהבו  לא  הקואליציה  ראשי 
הקואליציה  ראשי  המעטה.  בלשון  ההצבעה 
מרצ  וליו"ר  עבאס  מנסור  רע"ם  ליו"ר  קוראים 
ניצן הורביץ להדיח את מאזן גנאיים ובהתאמה 
תלוי  שזה  אלא  מהכנסת.  זועבי  רינאוי  את 

בהחלטה של השניים להתפטר מעצמם.

"הדבר הנכון וההגון הוא שזועבי תחזיר את 
המנדט", אמר לפיד. "אנשים צריכים לעשות עם 
יכול לחיות עם  - מי שלא  עצמם את ההחלטה 
הקואליציה הזו שיעזוב ומי שיכול לחיות איתה 

שיתחייב לה".
אורבך  שהטיח  לדברים  גם  התייחס  לפיד 
"לא  נכשל":  רע"ם  עם  "הניסוי  ולפיו  בגנאים 
צריך  ריתחא  בשעת  במילה  שנאמר  משפט  כל 
74 שנה לא היתה  לקחת ככיוון פוליטי. במשך 
שינוי  מביאים  אנחנו  ערבית,  מפלגה  בממשלה 
בתחום הזה והוא לא יקרה בקלות. יש לנו שותף 
רב  באומץ  זה  את  שמוביל   - עבאס  מנסור   -
מהצד של רע"ם. החברה הישראלית לא תסתגל 
לזה ביום. יהיו הרבה פעמים שאנשים יגידו שזה 
עסק  זה  שתהליכים  להגיד  ותפקידי  הצליח  לא 

מסובך קשה וארוך".
את  לזועבי  הראה  הורוביץ  ניצן  מרצ  יו"ר 
" הממשלה  כשכתב:  מהכנסת  החוצה  הדרך 
הישגים  בה  יש  ולמרצ  ולישראל,  לנו  חשובה 
רבים. אנחנו מחויבים להחלפת נתניהו ולבלימת 
לחזרתם  יד  תתן  לא  מרצ  גביר.  סמוטריץ'/בן 
קשות.  והחלטות  מאמץ  מחייב  זה  לשלטון. 
את  לסיים  יכול  בקשיים,  לעמוד  יכול  שלא  מי 
על  לשמור  כדי  הרף  ללא  עובד  אני  תפקידו. 

הממשלה ולמנוע בחירות. משוכנע שנצליח".
גם ראש הממשלה נפתלי בנט התייחס למצב 
"השנה  אופטימיות:  לשדר  וניסה  הממשלה 
ביותר  השקטה  הייתה  הממשלה  של  הראשונה 
בעוטף עזה, באשקלון ובשדרות. זה הישג אדיר 

של הממשלה".
בראיון  הבהיר  עצמו  גנאים  מאזן  ח"כ 
עוזרת  לא  הנוכחית  הממשלה  כי  לוואלה! 
מפלגתו  עם  בשותפות  קואליציה  של  ל"ניסוי" 
להצליח, וכי בכוונתו להמשיך להצביע לפי צו 

מצפונו גם בפעמים הבאות. 
שלנו  השותפות  ניסוי  אם  לדעת  ניתן  "לא 
נכשל, לא יכול לענות על השאלה הזאת כעת", 
כמה  עוד  יקח  "זה  הבהיר:  אך  גנאים,  אמר 
חודשים עד שנדע אבל לצערי הממשלה הזאת 
שצריך  מי  יצליח.  הזה  שהניסוי  כדי  עוזרת  לא 
שלא  בנט  הממשלה  ראש  הוא  אחריות  לקחת 

הצליח לשמור על חברי המפלגה שלו".

במערכת הפוליטית מעריכים שמדובר בעניין של ימים או שבועות בודדים עד שהקואליציה תתפרק באופן סופי ⋅ במצב שבו 
הקואליציה אינה יכולה להעביר אף לא חוק אחד, סבלנותם של חלק מחבריה פוקע ⋅ שר המשפטים גדעון סער שמלכתחילה 

אמר שאי אפשר ככה לנהל מדינה מחשב את עתידו הפוליטי וצפוי להכריז בימים הקרובים על עתידה של הקואליציה ⋅ ניר 
אורבך, הבהיר שנמאס לו להיות תלוי בחברי רע"ם וצפוי להיות הפורש הבא

דריכות במערכת הפוליטית לקראת החלטתו של שר המשפטים גדעון סער

קואליציה ללא רוב

שעה של קורת רוח. נתניהו והנגבי )צילומים: נועם מושקוביץ דוברות הכנסת(אומרים שלום לקואליציה? עבאס וטאהא

מודאגים. בנט, לפיד וגנץ בשולחן הממשלה
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                  

                  

נסמכה  מדוע  מביא  פרשתינו  בפתיחת  רש"י 
המנורה לפרשת חנוכת המזבח והקרבת 
הנשיאים? לפי שחלשה דעתו של אהרון 
הכהן כשראה שהנשיאים הביאו קרבנות 
הקב"ה:  לו  אמר  עמהם.  היה  לא  והוא 
את  ומטיב  מדליק  שאתה  משלהם,  גדולה  שלך 
הנרות  הדלקת  מדוע  בהסבר  עסקו  רבים  הנרות. 
המזבח?  בחנוכת  הקרבנות  מהקרבת  גדולה 
וביארו: שהקרבת הקרבנות היו יכולים לראות גם 
מבחוץ, אבל הדלקת הנרות היא בקודש ואף אחד 
גדולה  שלך  לכן  בצנעה,  עבודה  וזה  רואה,  אינו 
ובהשקט  בפנימיות  שהיא  עבודה  כי  משלהם. 

הרחק מעין רואים, זהו העבודה הגדולה ביותר.
את  פירש  זצ"ל  גלינסקי  יעקב  רבי  המגיד 
הפסוק: "ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה 
ולא יעבוד עוד" )במדבר ח, כ"ה(. שהנה לעת זקנה 
מתאווה  אינו  הוא  התאווה,  כח  אדם  אצל  נחלש 
"מבן  וזהו  כבצעירותו,  הגשמיים  לדברים  כבר 
זקוק  שאינו  העבודה",  מצבא  ישוב  שנה  חמשים 

כבר לעבוד על תאוותיו כל כך. אולם, אומר הכתוב 
"ולא", היינו לעבוד על עצמו להיות בבחינת "לא" 
זקנותו  בימי  עוד",  "יעבוד  ע"ז  ענוה,  מידת   -
ימשיך לעמול על כך. כי לגבי הגאוה כח התאווה 
אם  מתגבר.  אדרבה  אלא  נחלש,  שאינו  רק  לא 
בצעירותו עוד היה כוחו עמו להתאפק ולא לדרוש 
ברמה שיכבדוהו, אך עתה בזקנותו אין כוחו עימו 

ומתבזה למען כבודו.
הכי  האנשים  אחד  את  שאל  שאדם  מספרים 
יותר  מישהו  יש  האם  גייטס  ביל  בעולם,  עשירים 
מישהו  יש  "כן,  ענה:  והוא  בעולם?  ממך  עשיר 

יותר עשיר ממני".
שלא  בתקופה  זה  היה  סיפור:   סיפר  הוא  ואז 
בשדה  הייתי  מפורסם.  איש  ולא  עשיר  הייתי 
התעופה בניו יורק כשראיתי מוכר עיתונים. רציתי 
לקנות עיתון, וכשלקחתי אותו בידיים גיליתי שאין 
את  בצד  השארתי  אז  עבורו.  מטבעות  מספיק  לי 
הרעיון לקנות והחזרתי את העיתון למוכר. אמרתי 

לו שאין לי מספיק כסף.

בחינם".  זה  את  לך  נותן  "אני  אמר:  המוכר 
אחרי  העיתון.  את  לקחתי  הסכמתי  בהתעקשותו, 
3 חודשים נחתתי באותו שדה תעופה ושוב חסרו 
לי כמה מטבעות לקנות עיתון. המוכר נתן לי שוב 
את העיתון בחינם. סירבתי ואמרתי לו שלא נעים 
נותן  כשאני  לקחת.  יכול  "אתה  אמר:  הוא  לי. 
את  לקחתי  אפסיד".  לא  אני  שלי,  מהרווחים  לך 

העיתון.
מפורסם  איש  להיות  הפכתי  שנים   19 אחרי 
הזה.  המכירות  באיש  נזכרתי  פתאום  וידוע. 
של  וחצי  חודש  ואחרי  אחריו,  לחפש  התחלתי 
חיפושים מצאתי אותו ושאלתי: אתה מכיר אותי? 

הוא אמר "כן, אתה ביל גייטס!".
עיתון  לי  שנתת  זוכר  "אתה   : אותו  שאלתי 
לך  שנתתי  זוכר  אני  "כן,  אמר,  המוכר  בחינם?" 
פעמיים". אמרתי לו: ״אני רוצה לשלם על העזרה 
שנתת לי בפעמיים אלה. מה שתרצה בחייך תגיד 
לי, ואתן". המוכר אמר לי: "מר ביל גייטס, אתה 
שלך  העזרה  את  להשוות  תוכל  שכעת  מאמין 

לעזרה שלי? לא ולא!" 
-שאלתי, למה?"

עיתונים  מוכר  כשהייתי  לך  ״עזרתי  אמר:  הוא 
כשהפכת  רק  לי  לעזור  מנסה  אתה  ועכשיו  עלוב 
יכולה  שלך  העזרה  איך  בעולם.  עשיר  הכי  לאיש 
גם  זאת  כשעושים  הגדולה  לשלי?"  להתאים 

כשאין לך, ובצנעה.
יותר  היה  העיתונים  שמוכר  הבנתי  יום  באותו 
כדי  עשיר  להיות  חיכה  לא  הוא  כי  ממני,  עשיר 

לעזור למישהו.
הם  באמת  שהעשירים  להבין  צריכים  אנשים 
אלה שיש להם לב עשיר, ולא הרבה כסף. חשוב 
לאחרים.  לעזור  כדי  עשיר  לב  בעל  להיות  מאוד 
הוא  הקושי  מדי,  יותר  לך  כשיש  לתת  מאוד  קל 
לתת מתנה, כשאין לך כמעט ממה לתת. כי אזי גם 

הנתינה היא בשקט ובצנעה.
לקיים  קשה  רואים,  כשכולם  מצווה  לקיים  קל 
מצווה כשזה בצנעה. הענווה היא עבודה תמידית 

ואינה פוסקת לעולם.





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

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

רמז לנרות חנוכת בית חשמונאי
ְּבַהֲעֹלְתָך  ֵאָליו  ְוָאַמְרָּת  ַאֲהרֹן  ֶאל  ַּדֵּבר 

ֶאת ַהֵּנרֹת )ח, ב(
וברש"י: "למה נסמכה פרשת המנורה 
חנוכת  אהרן  שכשראה  לפי  הנשיאים,  לפרשת 
היה עמהם בחנוכה,  הנשיאים חלשה דעתו, שלא 
הוא:  ברוך  הקדוש  לו  אמר  שבטו,  ולא  הוא  לא 
ומטיב  מדליק  שאתה  משלהם,  גדולה  שלך  חייך, 

את הנרות". 
מתשובתו  במשמע  שיש  מתקשים,  הראשונים 
משלהם"  גדולה  "שלך  לאהרון  הקב"ה  של 
כל  קיימת  והיא  בזמן,  מוגבלת  שלהם  שהזכות 
קרבנות,  בו  ומקריבים  קיים  המקדש  בית  עוד 
והיא  בזמן,  מוגבלת  אינה  אהרן  של  זכותו  ְוִאּלּו 
כל  סוף  שהרי  ביאור,  טעון  והדבר  לעולם,  נוהגת 
בבית  הקרבנות  הקרבת  על  שהזכויות  כשם  סוף, 
המקדש - שנזקפו לזכותם של הנשיאים שהקריבו 
וביטול  בית המקדש  חורבן  עם  פסקו   – ראשונים 
ההמשכיות  על  הזכויות  גם  כך  הקרבנות,  הקרבת 
המקדש  בית  חורבן  עם  פסקו  המנורה  שבהדלקת 
וביטול הדלקת הנרות במנורה, ונמצא גם הדלקת 

המנורה היתה מוגבלת בזמן!     
בילמדנו  עוד  "וראיתי  הרמב"ן:  כך  על  וכתב 
ו(:  )טו,  רבה  במדרש  וכן  ה(  בהעלותך  )תנחומא 
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: לך אמור לאהרן, 
אל תתיירא, לגדולה מזאת אתה מוכן. הקרבנות כל 
הנרות  אבל  נוהגים,  הם  קיים  המקדש  שבית  זמן 
אינם בטלים לעולם. והנה דבר ידוע שכשאין בית 
המקדש קיים, והקרבנות בטלים מפני חורבנו, אף 
חנוכת  לנרות  אלא  רמזו  לא  אבל  בטלות.  הנרות 
חשמונאי שהיא נוהגת אף לאחר חורבן בגלותנו". 
הכהן,  אהרן  של  בניו  חשמונאי,  בית  מלכות 
הדלקת  את  וחידשו  המקדש  בית  את  שטיהרו 
המנורה, העניקו לנו הדלקת נרות לעולם, גם בזמן 
החורבן, בהיותנו בגלות. נרות החנוכה מפיצים את 

אור הקדושה האלוקי גם בעת חשיכה!
עם ישראל חי וקיים

התורה  אור  את  לכבות  רוצים  העולם  אומות 
הקדושה מעם ישראל, אך לא יעלה בידם. נשמות 

פני  מול  "אל   - ולהתקדש  להאיר  ימשיכו  ישראל 
המנורה יאירו שבעת הנרות". ובאיזה אור? באור 
של התורה הקדושה! "כי נר מצוה, ותורה - אור" 

)משלי ו, כג(. 
האור של לימוד התורה לא ייכבה לעולם! וזהו 
"ויוסף  בספר  מובא  ישראל.  עם  של  הקיום  סוד 
אברהם": לפני כמאתיים שנה נשאל אחד מגדולי 
הפילוסופים הגויים, עמנואל קאנט: "אתה מאמין 

באלוקים?" - "כן".
- "האם אתה יכול להוכיח את קיומו של בורא 

לעולם המנהל את עולמו?"
אמר להם: "יש הוכחה ברורה לכך: קיומו של 
עם  כמו  נרדף  עם  בהיסטוריה  אין  היהודי.  העם 
עם  והעינויים  הרדיפות  כל  אחרי  ואם  ישראל. 
של  לקיומו  ברורה  הוכחה  זו   - וקיים  חי  ישראל 
בורא עולם. הדבר היה יכול להתרחש רק בעזרתו 

ובהשגחתו האלוקית". 
גזירות  ישראל  עם  על  ניתכים  ודור  דור  בכל 
דם,  עלילות  עינויים,  גירוש,  טבח,  שמד,  קשות, 
התנכלויות  כמה  קודש.  כתבי  שריפת  צלב,  מסעי 
ישראל  עם  את  לנתק  כדי  האומות  מתנכלים 
מאלוקיו ומתורתו, כמה גזירות גזרו כדי להביא את 
נטבחו  ורבבות  אלפים  דתם.  את  להמיר  היהודים 
ועלו על המוקד על קדושת ה', מסרו את נפשם על 
מזבח האמונה, עמדו כצור חלמיש ונשארו נאמנים 

לה' ולתורתו. 
חי  ישראל  עם  כך,  בשל  ודווקא  זאת,  כל  ועם 

וקיים! 
"לא מאסתים ולא געלתים לכלותם"

מואב,  עמון,  הקדמונים?  העמים  כל  הם  היכן 
כנען, אשור, בבל, פרס, יוון רומי - מה נשאר מהם? 
בתהומות  נעלמו  קדם  מימי  האומות  כל  כלום! 
ביד  בעולם  ששלטו  עתיקות  אימפריות  הנשיה. 
ממצאים  כמה  מלבד  זכר,  מהן  נשאר  לא  רמה, 
אין  מדינה,  איזו  להם  יש  אם  גם  ארכיאולוגיים... 
זכר לשליטה העצומה שהיתה להם בימי קדם. הם 
גם  אלא  ופוליטית  מדינית  מבחינה  רק  לא  שלטו 
ותרבותית, השפה שלהם שלטה  כלכלית  מבחינה 

בעולם. ומה נשאר מכל זה? כלום! 

האומה הגדולה בימינו – אמריקה, היא בסך הכל 
שהתיישבו  פרימיטיביים  שבטים  כמה  של  אוסף 
 - ותרבותה  אנגליה  שנים.  מאות  כמה  לפני  שם 

פחות מאלף שנים. 
שנים.  אלפי  בן  הוא  ישראל  עם  זאת,  לעומת 
הקב"ה בחר בנו להיות לו עם סגולה מכל העמים. 
זכינו לקבל את התורה בהר סיני ולשמוע את קול 
ה' מדבר מתוך ההר. מאז, עם ישראל עבר נדודים 
וגלויות, הוא נשלט בידי אומות גדולות ואכזריות, 
גם  שרדו  איתו  ויחד  שרד,  הגזירות  כל  ולמרות 
ממשיכים  אנו  היום  עד  ושפתו.  תרבותו  צביונו, 
להתפלל ולדבר באותה שפה של התורה הקדושה.

אפשר  אי  ישראל,  עם  את  להכחיד  אפשר  אי 
לכופף אותו! הקב"ה מבטיח לנו )ויקרא כו, מד(: 
"ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים 

ולא געלתים לכלותם". 
בגרמניה  קם  דורות  שנים  עשרות  כמה  לפני 
הצורר הארור ימח שמו, והכריז על "פתרון סופי" 
שמות  חוללו  שמם  ימח  הנאצים  היהודי.  לעם 
שיטתית  בצורה  לפועל,  הוציאו  הם  ישראל.  בעם 
הסופי".  "הפתרון  של  התוכנית  את  ומסודרת, 
למחנות  ריכוז,  למחנות  נשלחו  יהודים  מיליוני 
עבודה, ומשם למשרפות. השואה הנוראה השמידה 
גדולי  ביניהם רבנים  ישראל,  ששה מיליונים מעם 
ישיבות,  בחורי  רוח, תלמידי חכמים,  וענקי  תורה 
ומאות אלפי תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם 

חטא. עולם התורה באירופה חרב עד היסוד. 
אבל הצוררים הארורים לא השיגו את מבוקשם. 
"לא  הבטיח  הקב"ה  הרי  וקיים!  חי  ישראל  עם 

מאסתים ולא געלתים לכלותם". 
ההפיכה.  מתוך  וקם  מעפר  התנער  ישראל  עם 
הוא כונן מחדש את עולם התורה והעמיד דור חדש 
ומופלא של לומדי תורה, השוקדים על התורה ועל 

העבודה. 
יאירו   - הנרות  את  "בהעלותך  בנו  התקיים  כך 

שבעת הנרות".  
אין ישראל נגאלים אלא בתשובה

אמנם, במקביל, בגלל נסיבות התקופה, חל אצל 
חלקים בעם ישראל ריחוק מתורת ה'. לפני מאתיים 

שנה החלו לנשוב רוחות ההשכלה והחדירו לתוככי 
לא  אשר  פסולים  וערכים  זרות  רוחות  ישראל  עם 

שערום אבותינו. 
שהשילה  לקבוצה  שייכים  היו  המדינה  ראשי 
מעליה את הטלית והתפילין של בית אבא. הם רצו 
בלי  אלוקים,  בלי  חלוצים,  של  חדש  דור  להקים 

תורה ומצוות, היוֹ לא תהיה. 
המוניות  עליות  החלו  המדינה  קום  לאחר 
לארץ ישראל, ממזרח וממערב. במקום לבסס את 
השלטון בארץ על היסודות היהודיים ברוח ישראל 
הזרים  הערכים  את  השלטון  ראשי  אימצו  סבא, 
מבחינה  שמות  חולל  הדבר  העולם.  תרבות  של 
זה  מה  יודע  שאינו  שלם  דור  בארץ  קם  רוחנית. 
'שמע ישראל'. דור האבות שרצה להקים דור של 
תינוקות  ארצות,  עמי  של  דור  הקים  אפיקורסים, 

שנשבו. 
של  ומופלאה  חדשה  תופעה  החלה  ואז 

"בהעלותך את הנרות" - עולם התשובה! 
עם ישראל חוזר למקורות. בנים אובדים חוזרים 
מאות  הקדושה.  התורה  אל  שבים  האמונה,  לחיק 
ובוחרים  הקודם  חייהם  אורח  את  נוטשים  אלפים 
בחיי תורה ומצוות, עוזבים את הבלי העולם הזה 
מקימים  ה'.  לעבודת  עתותיהם  כל  את  ומקדישים 
בתים של תורה ומגדלים בנים ובני בנים המאירים 

את העולם באור של תורה ויראת שמים. 
המופלאה  מהתופעה  להתפעם  שלא  אפשר  אי 
האדיר  להשתאות מהצימאון  אי אפשר שלא  הזו, 
חזון  מתגשם  עינינו  לנגד  ה'.  דבר  את  לשמוע 
הנביאים )עמוס ח, יא(: "הנה ימים באים נאם ה' 
והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים 

כי אם לשמוע את דברי ה'". 
אין ספק שזהו אחד מסממני הגאולה של אחרית 
כל  ומצאוך  לך  "בצר  התורה:  אומרת  הימים. 
הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלקיך 
ושמעת בקולו". ואמרו חז"ל כי אין ישראל נגאלים 
אלא בתשובה - "כלו כל הקיצין, ואין הדבר תלוי 
אלא בתשובה ומעשים טובים"  )סנהדרין צז ע"ב(. 
וכל זה מהווה עוד ביטוי מופלא של "בהעלותך 

את הנרות".
)מתוך משכני אחריך במדבר ח"א(. 

עם ישראל חי וקיים

שלך גדולה משלהם
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לאישה
מאת: הילה פלאח

  

  

הציבור"  ב"יחסי  ומורדות  עליות  יש  החלב  למוצרי 
מהם  להימנע  מחליטים  אנשים  פעם  לא  שלהם. 

במקרים  למשל  מוצדקות  חלקן  שונות,  מסיבות 
חיים.  כאורח  או  החלב  לחלבון  אלרגיה  של 
מדעות  או  בטן"  מ"תחושות  נובעות  חלקן 

קדומות או מ"חוכמת ההמונים".
אנחנו  ונבין מה  למוצרי החלב  נרים  בואו  אז 
או הגוף שלנו מפסידים כאשר אנחנו נמנעים 
מחלב ומוצריו ומדוע לא ניתן ואף לא מומלץ 

להמיר את העושר התזונתי בתוספים.
במחקרים  וברורות  חותכות  עדויות  קיימות 

מפני  החלב  מוצרי  של  המגן  האפקט  על  קליניים 
מחלות לב וכלי דם, יתר לחץ דם וסרטן המעי. קימות 

מספר עדויות המרמזות על קשר הפוך בין צריכת מוצרי 
האשה,  סרטן  מוחי,  שבץ  אלצהיימר,  כמו  מחלות  לבין  חלב 

אוסטיאופורוזיס, סינדרום מטבולי וסוכרת.
diary matrix מבטא את הצורה שבה המרכיבים השונים ארוזים במוצרי 
החלב. המטריקס משפיע על תהליכי ספיגה ועיכול ולכן על שובע, משקל 

ובריאות. 
בנוסף לכך בעל החיים מייצר מבנה בעל 3 שכבות -חלבון, שומן ואנזים 
)MFGM( ומשפיע לטובה על התפקוד החיסוני שלנו ועל רמות הכולסטרול 

שלנו והוא מצוי בעיקר בגבינות ובשמנת.
והדבר  הדרגתית  בצורה  עולה  בדם  הסידן  חלב,  מוצרי  צורכים  כאשר 
משפיע לטובה על כלי הדם שלנו ולכן מונע מחלות לב וכלי דם. לעומת 
זאת, בעקבות צריכת סידן מתוסף תזונה חלה עליה חדה ולרמות גבוהות 
 atherosclerosis של סידן בדם. לפי מחקר שהתפרסם בכתב העת המדעי
ב-2020, העלייה החדה של סידן בדם גורמת להסתיידות בעורקים, לכיווץ 

כלי דם ולהתבטאות גנים שפוגעים בכלי הדם.
ב-100 גרם גבינת ריקוטה 600 מ"ג סידן, בשילוב חצי כוס חלב מועשר 

ו-100 גרם כרוב והגעתם להמלצה היומית לצריכה. 
 

השלם עולה על סך חלקיו

חוץ מסידן שנספג בצורה מיטבית במעי ובצורה בטוחה לכלי הדם שלנו 
תקבלו עושר של נוטריאנטים ממוצרי החלב והם:

•חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה החשוב לשמירה על מסת השריר ולתפקוד 
חיסוני תקין.

•אשלגן ומגנזיום החשובים לתפקוד מערכת הלב וכלי הדם.
•ויטמין K2 הקשור עם גמישות העורקים. 

•ויטמיני B החשובים למערכת העצבים. 
D החשוב לבריאות העצמות, לאיזון רמות  •ויטמין 
סוכר, ליצור הורמונים, למניעת השמנה ולמניעת 

דיכאון.
השפעה  להם  שיש  פרוביוטים  •חיידקים 
מחקרים  וישנם  העיכול  מערכת  בריאות  על 
משקל  על  החיובית  השפעתם  על  המצביעים 

ומצבי מחלה.

כמו  ירוקים  ירקות  עם  החלב  מוצרי  את  שלבו 
ירק,  בלביבות  בפשטידות,   - ותרד  ברוקולי 
מוקפצים במחבת עם חמאה ושום או בתנור עם שמן 
זית ותבלינים. ברוקולי נחשב לאחד המזונות הבריאים 
ריכוז  בעל  והוא  המצליבים  למשפחת  שייך  הוא  ביותר. 
גבוה של נוגדי חימצון. בעל ערך קלורי נמוך ומכיל רכיבים אנטי 
דלקתיים. ישנם מחקרים המראים קשר בין צריכת ברוקולי לאיזון סוכרת 
עשיר  הוא  חימצון.  ונוגדי  מינרלים  של  גדולות  כמויות  בתרד   .2 מסוג 
בסיבים תזונתיים, וישנם מחקרים המצביעים על קשר בין צריכתו להאטת 

תהליכי הזדקנות ואיזון לחץ הדם ורמות הסוכר.
 

מה עוד ניתן להכין ממוצרי חלב?

של  גדולה  כמות  מכיל  )גמבה(  אדום  פלפל   - בגבינה  ממולאים  פלפלים 
ויטמינים ומינרלים כמו ויטמין C, מגנזיום ואבץ. חצי פלפל אדום מכסה 
ריקוטה,  בגבינת  הפלפלים  את  מלאו   .C לויטמין  היומיות  הדרישות  את 
פרמז'ן ותבלו בשמן זית, בזיליקום ואורגנו. הכניסו לתנור ואפו 15 דקות 

וקיבלתם מנה טעימה להפליא. 
צזיקי – המאכל היווני המפורסם המבוסס על יוגורט מלפפון, שמיר ושום 
בשולחן.  בריאות  פצצת  מהווה  הכנה,  דקות  מ-5  פחות  מזמנכם  ויגזול 
אשלגן  כמו  חשובים  מינרלים  שהוזכרו+  הרכיבים  כל  של  עושר  ממש 
ונוגדי חמצון כמו לוטאין )במלפפון ובשמיר( ואליצין )בשום( וקבלו הגנה 
מפני דלקות, זיהומים ומחלות לב וכלי דם. משתלב נהדר לצד פשטידות 

וירקות. מומלץ לתבל במעט שמן זית מלח ופלפל. 
את  לנו  ומעלה  לסוכר  בפה  כבר  מתפרק  שבלחם  שהעמילן  לב  שימו 
הסוכר בדם. מי שמדד אי פעם סוכר לאחר אכילת לחם בבדיקה רגילה או 

באמצעות מד סוכר רציף וודאי שם לב.
זכרו כי אין תחליף למזון השלם. 

*עדינה בכר, דיאטנית סוכרת ותזונה קטוגנית במרכז DMC לטיפול בסוכרת.

השבועיהטיפ 

הבשלת  של  החקלאית  העונה  בתחילת  אנו 
ופרח  צמח  כל  לא  אך  והפירות,  התבואה 
מתאימים לחיות בתוך הבית. בעוד שבגינות 
פרחי  את  לראות  כבר  אפשר  ובאדניות 
כמו  המרפא  וצמחי  התבלינים  השמש, 
בזיליקום, נענע, מרווה והזעתר כבר פורחים, 

לצמחי הבית דרושה תשומת לב מיוחדת. 

דודי יהודאי מחנות הצמחים 'חי לי' במרכז 
Mall 7 שדרות מספר לנו על שני צמחי בית 
הבית,  למראה  תורמים  רק  שלא  מיוחדים 

אלא גם מתאפיינים ביכולות טיהור אוויר: 
בבית  לגידול  מתאים  ה-ספטיפליום  צמח 
מפני שלא זקוק לשמש אלא רק למים ואור 

ונחשב ל'מטהר אוויר טבעי'. 

ולטהר  יותר לסנן  יכולת טובה  ל-סנסיווריה 
את האוויר מאשר לרוב צמחי הפנים ובניגוד 
לצמחים רבים אחרים היא סופחת פחמן דו 
מחקרים  בלילה.  גם  חמצן  ופולטת  חמצני 
מסוימים אפילו מעריכים כי ביכולת הצמחים 
כ-10  של  ברדיו  מהאוויר  מזהמים  לנקות 

מטרים סביב הצמח.

הפרחים  בשלל  או  בהם  תבחרו  אם  בין 
של  הייחודיים  לצרכים  לב  שימו  והצמחים, 
אור, מים וצל לכל צמח פנים, אך דודי מחנות 
הצמחים 'חי לי' בMall 7 שדרות מציין כי 
לחה  תהיה  שהאדמה  חשוב  הצמחים  ברוב 
הצמח  לשימור  לתרום  כדי  לדשן  ומומלץ 

ועזות הצבעים.

מצרכים: 
L 3 ביצים

1/2 כוס שמן 
1 וחצי כוסות מים 
1 שקית סוכר וניל 

1 וחצי כוסות סוכר 
2 כפיות קקאו 

1 וחצי כוסות קמח תופח
אופן ההכנה : 

1. קערת היבשים – לשים בקערה את כל החומרים היבשים ולערבב היטב 
2. קערת הרטובים – לשים בקערה את כל החומרים הרטובים ולערבב היטב 
ולערבב  הרטובים  החומרים  את  ולשפוך  שקע  לעשות  היבשים  בקערת   .3

היטב לאיחוד
4. למזוג לגביעי הגלידה 3/4 גובה מהבלילה 

5. לאפות בתנור שחומם מראש ב- 175 מעלות למשך 30 דקות. 
מחפשים עוד קינוחים ושוקולדים מיוחדים מחול שישדרגו כל אווירה או אירוע? כנסו לחוויה בחנות הממתקים "מתוק של מקום"

ציפוי וקישוט: 
1. להביא לכמעט רתיחה של שמנת מתוקה/פרווה ולשפוך אותה לקערה עם 

השוקולד, לאחר מספר שניות לערבב לאיחוד והמסה מלאה.
2. להכין בצלוחית סוכריות צבעוניות.

3. כשגביעי הגלידה עם השוקולד מוכנים טובלים אותם הפוך לתוך בלילת 
השוקולד ומעמידים לצינון.

4. לאחר צינון כמעט מלא יש לשים סוכריות צבעוניות מעל. 

ציפוי וקישוט: 
150 גרם שמנת מתוקה 
150 גרם שוקולד מריר 

סוכריות צבעוניות 

נמנעים ממוצרי חלב? 
כדאי לכם לדעת מה אתם מפספסים

למה כדאי 
להכניס לבית 

צמחי בית?

עוגת שוקולד בגביעי גלידה עם פצפוצים 

 ?dairy matrix Milk fat globule membrane (MFGM(האם שמעתם אי פעם על המושגים
⋅ אם לא, אתם חייבים להכיר ולדעת למה כדאי לכם לכלול מוצרי חלב בתפריט 

⋅ הדיאטנית עדינה בכר ממליצה לכם על הרכב מיוחד של מאכלי חלב

פעם שמעתם על עוגה בתוך גביע גלידה? אז הגיע הזמן להכין ולהפתיע את אלו שלא מכירים בקינוח לא 
מהעולם הזה! מתאים לאירועים משפחתיים וימי הולדת לילדים

באדיבות: שרית וזאנה 

פרח הסאנסיויריה | צילום: יח"צ



1700-556-700
הגיע הזמן לשינוי אמיתי! התקשרו עכשיו:

תוצאות 
כבר

מהחודש 
הראשון!

כמוסות בוסטר קליר
+ בוסטר קליר קרם

שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

booster.ttmisrael.com

עור חלק ובריא?

עכשיו זה
 אפשרי!

סובלים מאקנה?

אנחנו מחויבים לתהליך
עד לעור בריא וקורן!

השילוב המהפכני
לעור חלק בריא!

הפורמולה, פרי פיתוחה
של חברת TTM הישראלית,
מבוססת על תמציות צמחים
ומכילה ויטמינים ומינרלים
החשובים לבריאות העור

כמוסות בוסטר קליר
תוסף תזונה מהפכני - תרכובת 

נטורופתית מוכחת קלינית, 
המאזנת מצבי עור מדולק 

במקרים של אקנה

בוסטר קליר קרם
קרם לאיזון מצבי 

אקנה, אותו פיתחנו על 
בסיס תמציות צמחים 

המתאימות למצבי דלקת



דירות 
למכירה

ט’ סיון- י’ סיון תשפ”ב
8/6/22-9/6/22

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

 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(_____________________________________________

 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

 מציאה!! בשבטי 
ישראל דופלקס 5 חד', 

סה"כ 120 מ"ר, קומה ג'
)ללא מעלית(, חזית, 

ומשופצת, 2,050,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 באפשטיין/חברון דירת 
2.5 חדרים, ק"ק 

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

+ אפשרות להרחבה, 
1,750,000 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(_____________________________________________

 ברחוב רבי עקיבא אזור 
סוקולוב, בטאבו משותף, 
דירת 3 חדרים, קומה ג' 
ללא מעלית, משופצת, 
1,500,000 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

פנטהאוזים ודירות גן

 דירת נכה 4 חדרים 
בשיכון ה' + מרפסת 50 

מ"ר, בבניין חדיש, 
2,500,000 ש"ח בלעדי 

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

 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, 
1,620,000 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(_____________________________________________

 דירת נכה 4 חדרים 
בשיכון ה' + מרפסת 50 

מ"ר, בבניין חדיש, 
2,500,000 ש"ח בלעדי 

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

 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
 באבן גבירול בטאבו 

משותף יח"ד 2 חדרים, 
30 מ"ר, קומה א', 

מרוהטת, מושכרת 2,500
ש"ח, א"א לקחת 

משכנתא, 670,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501)11-11(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

 בקהילות יעקב 5 חד' 
משופצת, 220 מ"ר, מרפסת 

פרגולה 35 מ"ר + יחידת דיור, 
3,000,000 ש"ח א.ב. נכסים

_____________________________________________)21-25ש(050-5344030

 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(_____________________________________________

 3 חד' גדולים, כ- 100 מ"ר, 
משופצת + פ"א, ק"א + 2 

מרפסות + שירותים כפולים 
+ 2 אמבטיות, חזית, במרכז 
_____________________________________________)22-25ל(ר' עקיבא ב"ב 053-2759816

 ברבי עקיבא באזור 
סוקולוב, בטאבו משותף, 
2 יח"ד חדשות, קומה ד' 
ללא מעלית, המושכרות 

ב- 5,200 ש"ח, 
1,500,000 ש"ח תיווך 

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

4-4.5 חדרים
 דירת גג, 4 חד', נוף 

פתוח, מאווררת, 1,550,000 
_____________________________________________)23-26ש(ש"ח, לל"ת 052-3658991

בני ברק

 להשכרה ברחוב חברון 
באזור העירייה דירת 4.5 

חדרים ענקית + 
מרפסות, מטבח בנפרד, 

סוכה, קומה ב' עם 
מעלית, חזית, כניסה 
1.7.22, 5,400 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

 ג.שפרא, א.דתי, טאבו, 
קומה ג', מצב מצויין. 965,000 

ש"ח, ללא תיווך
_____________________________________________)23-26ל(055-3057241

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

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

טבריה

4-4.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

ירושלים

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

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

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)25-25(הכוכבים: 02-5713375

+5 חדרים 

 ברחוב בן גוריון-הרב קוק 
דופלקס גג 200 מ"ר, 3 כיווני 

אויר, מרפסות ענקיות, מעלית 
+ חניה מאגדים-נדל"ן משה 

_____________________________________________)25-25(דסקל 050-5926021

 בעל דירה, נמכור/נשכיר 
את דירתך ללא עמלת דמי 

_____________________________________________)25-25(תיווך תיווך צור 03-6701920

 באזור הרצוג בבניה 4 ח'
2,050,000, 5 חדרים 

2,800,000, גדולה מאוד
B.D.A 25-25(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 90 
מ"ר, משופצת, ק"ב, מעלית, 
2,280,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)25-25(_____________________________________________

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

2,600,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)25-25(_____________________________________________

 באנילביץ, בניין חדש, דירה 
נכה מחולקת, 2 מפלסים, 

40+75, 2,600,000 תיווך ישוב
הארץ 03-8007000

052-3344721)25-25(_____________________________________________

 מציאה!!! בבלעדיות 
ברבי טרפון 50 מטר, מחולק 

ל- 2 "פנחס נכסים"
055-6789653)25-25(_____________________________________________

 בסוקולוב-שפרוט 110 
מ"ר + מרפסת ענקית, ק"ק, 

מפוארת, 2,350,000 גמיש 
_____________________________________________)25-25(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 התחילה הבניה, באמרי 
ברוך 4-5 חד' גדולות, 

פנטהאוזים, קבלן אמין תיווך 
_____________________________________________)25-25(הנדל"ן 050-4177419

 בצירלסון לקראת אכלוס 
פנטהאוז יחיד בקומה, 160 

מ"ר + 30 מ"ר מרפסת, 
5,050,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)25-25(_____________________________________________

דופלקסים
 בשלמה בן יוסף דופלקס 

120 מטר, אופציה 80 מטר 
מוכן, מתאים לטאבו משותף 
_____________________________________________)25-25("פנחס נכסים" 055-6789653

+5 חדרים 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)5-5(23 ב"ב 

 באזור לנדאו 5 חדרים 
גדולה ויפה, 120 מטר + 

מחסן וחניה, 3,000,000 גמיש 
B.D.A 25-25(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור סוקולוב 5.5, 
משופצת כחדשה, כ- 150 

מטר + יחידה 25 מטר, 
מושכרת ב- 2,500 שקלים, 

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

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

2,700,000 גמיש "פנחס 
_____________________________________________)25-25(נכסים" 055-6789653

 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(_____________________________________________

 באזור אבן גבירול 4 
חד' גדולה, משופצת 

וממוזגת + סוכה + א.
הרחבה, 2,200,000 ש"ח 

_____________________________________________)25-25(תיווך- 050-5749543

 באזור רמב"ם 4.5 חדרים, 
100 מטר, גדולה + מעלית, 

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

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד' + מרפסות, 90 מ"ר, ק"ב, 

חזית, ניתן להפוך ל- 4 חד', 
1,850,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רח' טבריה 
3 חד', 80 מ"ר, משופצת, 
ק"ג, גג בטון )א. עתידית(, 

חזית, מאווררת, 1,800,000 
_____________________________________________)25-25(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בקוטלר 3 חד', 65 מ"ר, 
ק"א, משופצת, סוכה גדולה, 

1,820,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)25-25(_____________________________________________

 בגני טל, ק"ז, 3 חד' + 
מרפסת, 85 מ"ר, נוף אדיר, 

2,020,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)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

 מצויינת להשקעה! 
בשיכון ה' 35 מ"ר, 2.5 

חדרים, טאבו מסודר, 
משופצת ויפה + חצר + 
אופציה, כניסה פרטית, 

רק 849,000 ש"ח 
_____________________________________________)25-25(זנזוריגולד 054-3245118

 בחברון 2.5 חד', 70 מטר, 
קומה 1, 1,780,000 גמיש 

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

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

אופציה, 1,530,000 תיווך 
_____________________________________________)25-25(אלטרנטיב 054-5500263

4-4.5 חדרים
 חדשה בשוק, בקרית 

היובל, במיקום טוב, באורוגואי,
4 חדרים, מרווחת + פינת 

אוכל, מרפסת סגורה, שירותים 
כפולים, ונוף יפה בלעדי לתיווך 

_____________________________________________)25-25(צימוקי 052-2600936

פתח תקווה

עמנואל
+5 חדרים

 בהזדמנות חד פעמית, 
דירת 5 וחצי חד' )מול 

המועצה(, מפוצלת, מושכרת 
 yk ל- 2, לל"ת, נוף מרהיב
_____________________________________________)24-27ש(נכסים טל': 053-3157222

 ברב קוק 4 חדרים + גג +
2 חדרים + מעלית וחניה, 

3,200,000 ש"ח 
_____________________________________________)25-25(050-3528252 דוד נכסים

פנטהאוזים ודירות גן

 בקרית הרצוג 3 חדרים ו-
4.5 חדרים, משופצים מאד, 

בק"א, עמלת תיווך חצי חודש 
_____________________________________________)25-25(תיווך צור 03-6701920

 להשכרה בשבטי ישראל 4
חד', בניין חדש, קומה 2, 

4,600 ש"ח "פנחס נכסים" 
055-6789653)25-25(_____________________________________________

 בבעל שם טוב 4 חד', 
חזית, ק"א )לא לממושך(, 
_____________________________________________)25-25(מחיר גמיש 050-4177419

 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

3-3.5 חדרים
 הרב קוק 3.5 חדרים, ק"ב, 

עורפית, שקטה, עם מעלית 
_____________________________________________)25-25(וחניה תיווך צור 03-6701920

 מערב העיר!! כ- 5.5 
חד', ק"א, כ- 200 מ"ר, 
מ.סוכה, ג.לנכים, חניה, 

3,250,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 קריית הרצוג 6 חד', 
ק"א, כ- 155 מ"ר, מ.

מהיסוד, ממ"ד, מ.שמש, 
א.הרחבה 40 מ"ר, 
2,380,000 בלעדי 

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

 פרדס כץ דירת גן 5 
חד', משופצת, כ- 240 
מ"ר, כ.פרטית + יח"ד, 

3,550,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 א.סוקולוב 4 חד', כ- 
85 מ"ר, משופצת, 

מעלית, א.למרפסת, 
1,850,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)25-25(לדיור" 052-5222690

 במתחם בנדיקט 
היוקרתי, זכות בקרקע  
לפנטהאוז כ- 170מ"ר, 

1,999,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)25-25(_____________________________________________

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

רק 800,000 נדל"ן 
_____________________________________________)25-25(הקריה 050-3000121

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

הבית, 6,499,000 נדל"ן 
_____________________________________________)25-25(הקריה 050-3000121

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

מ"ר, מ.חלקית, 2 
מרפסות, 2,400,000 

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

 בעמק יזרעאל דירת 
נכה 5 חד', משופצת, 

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

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 בנורוק דופלקס כ- 
170 מ"ר, ק"ד, מעלית, 

מחולקת ל- 3 יחידות, 
2,499,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)25-25(_____________________________________________

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

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

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 במכבים 2.5 חד', ק"ב, 
כ- 50 מ"ר, 3 כ"א, 

אופציה ענקית, 
1,590,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)25-25(_____________________________________________

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

1,850,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)25-25(הקריה 050-3000121

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

גדולות, 1,950,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)25-25(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון 4 
חדרים חדשה, כ- 100 מטר, 

מחולקת, 2,400,000
B.D.A 25-25(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

2,300,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)25-25(_____________________________________________

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

2,400,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)25-25(_____________________________________________

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

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
058-7870079)25-25(_____________________________________________

 בק.יעקב-אמרי חיים 4 
חד', חזית, ק"א, מעלית, 
חדשה, 85 מ"ר + חניה, 
2,220,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)25-25(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, צפונה, 
בשלד, 4 חד' גדולות, מ- 

2,000,000, ערבות בנקאית 
_____________________________________________)25-25(תיווך הנדל"ן 050-4177419

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

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

03-5799308)25-25(_____________________________________________

הציבור מוזמן בזאת להציע הצעות, לרכישת זכויות בדירה ברח'   .1
 5 4/6, קומה שניה בני ברק, הידועה גם כתת חלקה  גניחובסקי 
בחלקה 763 בגוש 6195, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים בלשכת 

רישום המקרקעין בפתח תקווה )להלן: "הנכס"(.
על כל מציע מוטלת החובה לבדוק את מצבו הפיזי, העובדתי,   .2
המשפטי והתכנוני של הנכס וכל עניין אחר הקשור בנכס, והאחריות 

לכך תחול על המציע בלבד.
.)"AS IS"( הנכס ימכר במצבו כפי שהוא  .3

ניתן להגיע לביקור בנכס בתאריך 15.6.2022 בשעה 10:00-11:00   .4
ובתאריך 22.6.22 בשעה 17:30-18:30.

טופס הצעה יימסר לכל דורש במועדי הביקור או במשרדה של   .5
מנהלת העיזבון.

 28.6.22 הצעות בכתב לרכישת הזכויות בנכס יש להגיש עד ליום   .6
בשעה 18:00 במשרדה של עוה"ד מאיה ויסמן ברחוב לבונטין 3, תל-

03-6422121 פקס:03-6422929, בסכום שלא יופחת  אביב. טלפו: 
מ-1,530,000 ₪.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד   .7
10% מהסכום המוצע,  3 חודשים או שיק בנקאי בגובה  בתוקף ל- 
לפקודת עוה"ד מאיה יוסף ויסמן. סכום ההמחאה הבנקאית יוחזר 
)במשרד הח"מ( למציעים שהצעתם לא תתקבל, ללא הצמדה ו/או 

ריבית.
לתנאים  ובהתאם  ההצעה  טופס  גבי  על  תוגש  שלא  הצעה   .8

המפורטים בה לא תתקבל.
המציע אשר הצעתו תתקבל יחתום על חוזה אשר ינוסח אצל הח"מ   .9

- והמחאתו תשמש כמקדמה על חשבון תמורת המכירה.
מציע שהצעתו תתקבל ואשר יבחר לחזור בו מהצעתו, הערבות   .10

הבנקאית/השיק הבנקאי, שהפקיד, יחולטו.
על המציע הזוכה מוטלת החובה לרישום הזכויות על שמו באמצעות   .11

מי מטעמו.
המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים, והח"מ רשאית על פי שיקול   .12
דעתה הבלעדי לבטלה, להאריך את המועד לקבלת הצעות, לשנות 
ו/או התמחרות בין  את התנאים לקבלת הצעות, לנהל תחרות 
המציעים כולם או מקצתם ו/או היורשים והיא אינה מתחייבת 

לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא.
ההתקשרות עם המציע שהצעתו תתקבל, כפופה לאישור בית משפט   .13

לענייני משפחה בתל אביב.
לא ישולמו דמי תיווך בדרך כלשהי.  .14

מאיה יוסף ויסמן, עו"ד
בתפקידה כמנהלת עיזבון

הזמנה להציע הצעות לרכישת
זכויות בנכס בבני ברק

בס"ד

קול העיר ב"ב /  8326543 / 

לפרסום
בלוח

03-6162228



ט’ סיון- י’ סיון תשפ”ב 28/6/22-9/6/22 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

03-6162228

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

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

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

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

ספסופה
 במלון רמדה, חדר + 

מטבחון, כולל שרותי המלון, 
_____________________________________________)16-40ש(ללא אוכל 0527-184183

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

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

 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

ירושלים והסביבה
 בנין ישיבה להשכרה 

בשבתות + חדר אוכל + בית 
כנסת 054-8376899

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

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

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

 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

בני ברק

בר יוחאי

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/משפחות 
+ בריכה מוצנעת, חדר 

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

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

 דירות נופש גדולות, 
מאובזרות, גינה, מטופחת, 

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

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות, מסעדת "רוטשילד" 
מהדרין בסמיכות

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

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

 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

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

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

 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
_____________________________________________)28-26/22ש(077-5590283

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

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

 דופלקס פרטי וחצרות, 
במרכז צפת, עד 26 איש + 

צימרים לזוגות עם נוף לכנרת, 
הבית משופץ 053-2749180 

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

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

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

קרליבך - חב"ד
_____________________________________________)22-23/23ש(052-7646814

 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(

 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

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

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

_____________________________________________)33-32/22ש(וואצאפ(

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

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

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

+ מתקנים, ביהכנ"ס צמוד, 
_____________________________________________)7-32/22ש(פארק קרוב 053-2827371

 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(_____________________________________________

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

050-8550462)1-4/23(_____________________________________________

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

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

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

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

צפת

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות/לזוגות, אטרקציות 

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

 צימר בעיר העתיקה, קרוב 
לבתי כנסת, גלריות ומסעדות 

_____________________________________________)24-27(רחל 058-5225174

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)47-46/22ש(קרליבאך 052-7153475

 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

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

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

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

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

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

 בגאולה דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 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

 "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

 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

 מעוניין למכור נכס 
בראש שקט ורגוע? ליעוץ 

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

 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

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

חדשים, 33 מ"ר, מיידי
058-3271092)25-25(_____________________________________________

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

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

ירושלים
1-1.5 חדרים
 בבית וגן חדר וחצי, 

מרוהטת וממוזגת, כניסה 
_____________________________________________)22-25ל(פרטית, מיידית 053-3169314

 להשכרה חנות במהרש"ל 
ב"ב, 15 מ"ר + 9 מ"ר גלריה, 
2,800 ש"ח "תיווך-יש-נדל"ן" 

0506-75-77-28)25-25(_____________________________________________

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

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

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

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

_____________________________________________)17-28ש(050-4776772

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 בק. שמואל דירת נופש 
מפוארת גדולה וממוזגת, 

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

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 
_____________________________________________)21-32ש(לסוויטה 052-3540874

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

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

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

 15 מיטות, מרפסת 
לכנרת ולגולן, נקיה, מרווחת, 

חצר, קרוב לשטיבלאך, 
תחבורה ציבורית במקום 

_____________________________________________)20-31ש(050-4124556

טבריה

 חדשה, בקרית 
שמואל, 4 חדרים, 

נקיה, מרווחת, נוף 
מדהים, במרכז

050-4191727/6 וואצאפ 
055-9836473 מייל 

me18543672@gmail.com)19-44(_____________________________________________

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

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

 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

 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

_____________________________________________)33-25/22ש(053-3226630 053-7707020

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה 052-4714818
_____________________________________________)34-30/22ש(050-5238722

מכוניות

מוצרים 
ושירותים
גמחים

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חד', למשפחות 
גדולות, קרוב לחיספין, בריכה 

_____________________________________________)10-47ש(ביישוב 050-9303353

 גמ"ח תהילים ניתן למסור
שמות לרפואה הצלחה וכו' 

052-7151321)24-27(_____________________________________________

 גמ"ח וויז מאובזר בבני 
_____________________________________________)24-27(ברק 055-6769951

מכירת רכבים

ניסן
 ניסן אקס טריילר, 7 

מקומות, יד 2, פרטי, הדגם 
_____________________________________________)25-28ש(הכי משוכלל 050-6751751

 גמ"ח של מוצרי פרחים 
קנדלברות לשבע ברכות בר 

מצוות ובריתות וכו' לפרטים   
_____________________________________________)25-25(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

 נוסעים לארה"ב? נהג 
חרדי + רכב מפואר ימתין לכם 

בשדה 001-718-5000-340 
balaguleh@gmail.com)22-25ש(_____________________________________________

 אבני נזר, בקומת הגג, 
חדש מהניילונים, מפואר, 3 ח', 
כ- 70 מ"ר, 3 כ"א + 20 מ"ר 
_____________________________________________)22-25ש(גג, 5,000 ש"ח 0548-438688

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

מיידי, 3,600 ש"ח
_____________________________________________)24-27ל(054-4594857

 בקובלסקי 3 חדרים, קו' 
4, מרוהטת חלקית, מאווררת, 

מיידית מאגדים-נדל"ן משה 
_____________________________________________)25-25(דסקל 050-5926021

 בשיכון ה' 3.5/4 חד', 
חדשה מקבלן, החל מ- 4,500 

ש"ח תיווך ישוב הארץ
058-7870079 03-8007000)25-25(_____________________________________________

 מציאה, להשכרה במינץ 3
חד', סוכה, 60 מטר, קומה 2, 

מפואר מאוד, 4,000 ש"ח 
_____________________________________________)25-25("פנחס נכסים" 055-6789653

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

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

055-6789653)25-25(_____________________________________________

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

מרפסת, ללא תיווך
054-3975952)20-26(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בבגנו )אזור העיריה( 2.5 
חד', קומת קרקע + יציאה 

לחצר, מיידי, 2,900 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ל(053-3126997

 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

 בק.הרצוג ברח' נורוק 2 
חד' גדולה, 50 מ"ר, שמורה 
וממוזגת, ללא ריהוט, ק"ב, 
_____________________________________________)24-25ל(2,900 ש"ח 052-7656856

 המכבים 2 חד', 60 מ"ר, 
ק"ג ללא מעלית, 3,200 ש"ח 
כולל ארנונה וריהוט "תיווך-יש-

_____________________________________________)25-25(נדל"ן" 0506-75-77-28

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(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 מחפש לקנות יחידת דיור 
בסנהדריה במחיר סביר
_____________________________________________)24-25ח(050-4160457 ירושלים

 מחפשים דירה 3-4 חד' 
_____________________________________________)24-25ח(באלעד 052-7167701

 להשכרה בלבד, 
בקרית הרצוג, מגרש 
מעל דונם, לאחסון או 
למבנה או לכל מטרה, 

לטווח ארוך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501)31-31(_____________________________________________

 דרושה דירה מחולקת 
בב"ב במצב טוב 

_____________________________________________)25-26ח(052-7137706

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

_____________________________________________)25-26ח(050-6651365

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)25-26ח(תיווך 054-7432035

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

_____________________________________________)25-26ח(מתיווך 052-3595314

 למכירה בהזדמנות, 
בחולון, מסעדה מהדרין, 

עובדת, בשרית, כולל 
_____________________________________________)25-26ש(בירושלים 052-3544116

לפרסום
בלוח

03-6162228

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
 להשכרה משרד במגדלי 

שקל- ב"ב, כ- 17 מ"ר, 2,200 
ש"ח 03-9732232 

_____________________________________________)23-26ש(052-7625782

 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

חשמונאים
 "צימר דן"- סוויטות 

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228
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10 מילים
 1,000,000

קוראים

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

ט’ סיון- י’ סיון תשפ”ב 8/6/22-9/6/22

לימוד נהיגה
 נהיגה ברמה אחרת, לימוד 

מהיר, יוסי בן יהודה. 
_____________________________________________)9-8/23ש(03-5352975 052-2595370

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-28/22ש(המלצות בשפע, 052-5487975

 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

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

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

יד שניה 
קונים

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

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

 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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 בבני ברק מקרר שארפ 
ב'ז 550 ליטר 500 ש"ח 

מצב מעולה 
053-3120620)22-25(_____________________________________________

תקשורת
 למכירה פלאפון סמסונג 

A-51 חדש 800 ש"ח
_____________________________________________)22-25ל(052-2437292

 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(_____________________________________________

כללי
 ספרי לימוד- ביה"ס 

יסודי רמת אהרן וסמינר 
בית יעקב, בחצי מחיר 

054-8527470)4-7(_____________________________________________

עורכי דין
 "מסורי" - משרד עורכי 

דין מוביל לגירושין - דיני 
משפחה - פלילי - ודיני 

עבודה - 03-5-70-70-70 
_____________________________________________)24-49ש(ר"ג.

 להקמת ביהכנ"ס בחריש 
דרושות תרומות כספיות 

חומשים סידורים וכו'
_____________________________________________)24-25ח(052-7194231

 מעונין לקנות 2 תוכונים 
_____________________________________________)24-25ח(במחיר סימלי 055-9178123

 דרושה קלנועית לזוג או 
בודד תקינה או תקולה

_____________________________________________)24-25ח(054-9985503

 מחפש גלגלים לאופני 
ילדים קידמי ואחורי ב"ב

_____________________________________________)24-25ח(050-5343924

 דרוש שנאי 6v למכונת 
חישוב במצב תקין

_____________________________________________)24-25ח(050-5343924

 דרושה שילדה של 
אמבטיה/טיולון של עגלת 

בוגבו פרוג במחיר סימלי ב"ב 
_____________________________________________)24-25ח(050-4107696

 מכשיר כושר 200
_____________________________________________)24-25ח(050-7757420

 טאבלט בצורת מחשב נייד 
13.3 אינץ חדש ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7154435

 מגהצים + טוחן בשר 500 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-7909362

 גמבוי חדש 2 מסכים של 
ds נינטנדו 130 משחקים 

כשרים ב- 350 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח(052-7154435

 מייבש כביסה במצב 
מעולה 400 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671 בני ברק

 מטחנת בשר מקורי עם 
 ax950 אביזרים למיקסר קנווד

חדש מהקופסא 350 ש"ח  
_____________________________________________)24-25ח(052-2515782 

 טוסטר 20 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח(054-4273857

 מסך מחשב דק 60 אינץ 
חדש 500 ש"ח פ"ת

_____________________________________________)24-25ח(052-7662828

 למכירה כיריים גז צבע לבן 
5 להבות שמור כחדש 150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-2437292

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-3558949

 מדיח כלים במצב חדש 
_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח פ"ת 052-7662828

 מקפיא 5 מגירות מצב 
טוב 300 ש"ח פ"ת

_____________________________________________)24-25ח(052-7662828

 כסא נוח חברת כתר 
כחדש ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(03-6169291

 כסאות ללא משענת כ"א 
_____________________________________________)24-25ח(20 ש"ח 053-3155415

 שולחן אוכל 75*85*150 
ניתן להארכה 400 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח(054-7216671 בני ברק

 למכירה מנורה יפה 200 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-8303051

 ספריה לילדים + שידה 
_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח 054-8303051

 מאוורר ניתן לתליה 100 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-8303051

 שידה 5 מגירות מתאים 
גם להחתלה חום כהה 250 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 050-7463631

 שידת מגירה + 2 דלתות 
*3 חום כהה 350 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(050-7463631

 2 שידות צידי מיטה + 
מגירה חום כהה 250 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(050-7463631

 שולחן 1.5*1.5 + תוספת 
0.6 + 6 כיסאות 500 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(050-7463631

 בסיס מיטה + ארגז חום 
כהה לא מזרון 300 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(050-7463631

 מזרון קנגרו מתאים 
למיטה עמינח צד קשיח צד 

גמיש 350 ש"ח יוסי
_____________________________________________)24-25ח(052-4076070

 למסירה מיטה וחצי 
חשמלי וארגז מצעים

_____________________________________________)24-25ח(054-7909362

 למכירה מיטת נוער מצב 
מעולה 250 ש"ח גמיש בני 

_____________________________________________)24-25ח(ברק 053-3076507

 למכירה כסא גלגלים מצב
מצוין 100 ש"ח בלבד

_____________________________________________)24-25ח(053-3076507

 למכירה מזנון סלוני עץ 
מלא מעוצב 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)24-25ח(053-3076507

 למכירה שידת מגירות לכל 
מטרה 180 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3076507

 ספה עור אמיתי צבע 
כחול כהה במצב חדש 500 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח פ"ת 052-7662828

 שולחן אוכל עגול נפתח 
ל- 12 מקומות עץ מלא במצב 

מצויין 500 ש"ח פ"ת
_____________________________________________)24-25ח(052-7662828

 מיטה וחצי + מזרון 
אורטופדי במצב מצויין 300 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח פ"ת 052-7662828

 כסאות ים 30 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח(052-7126106

 ישבנון לאסלה תקין 30 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-3463482

 שידת החתלה צבע 
שמנת 4 מגירות 80 ס"מ מצב 

מצוין 250 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)24-25ח(052-7121379

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

 למכירה אמבטיה לתינוק 
+ מעמד כחדש 60 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7148005

 מיטת תינוק חברת 
משכל במצב חדש 450 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(יוסי 052-4076070

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

 ביום ב' ט"ו איר אבד צמיד 
זהב עם תליונים בב"ב החשוב 

_____________________________________________)25-26ח(מאד לבעליו 052-7137706

 דרוש קורקינט חשמלי 
 ex-power מקולקל דגם
2020 לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)25-26ח(052-7396092

 דרושים אופניים חשמליות 
או רגילים תקינים או תקולים 

_____________________________________________)25-26ח(ב"ב 052-9544107

 דרושה מכונת חישוב עם 
סרט נייר במצב תקין

_____________________________________________)25-26ח(050-5343924

 דרושה מגילת אסתר עד 
500 שקל או ישנה במחיר 

_____________________________________________)25-26ח(סביר 050-6651365

 דרוש מזגן חלון בתרומה 
_____________________________________________)25-26ח(052-3595314

 דרושה יחידה פנימית 2.5
כוח של מזגן אלקטרה

_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)25-26ח(בתרומה 054-7938941

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)25-26ח(052-3595314

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

_____________________________________________)25-26ח(אלקטרה 052-3595314

 מחפש אופניים למבוגרים 
מגודל 26 תקינים או תקולים 

_____________________________________________)25-26ח(050-5343924

 דרוש מאוורר נייד או נייח 
_____________________________________________)25-26ח(תקין ב"ב 054-9985503

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 
_____________________________________________)25-26ח(גם אחרי פורים 052-3595314

 מעוניין בספרים מתוק 
האור ומדרשים ובספרים עם 
_____________________________________________)25-26ח(חידושי תורה 054-7432035

 מעוניין במגילת אסתר 
פסולה בתרומה
_____________________________________________)25-26ח(054-7432035

 מעוניין לקנות נגן 
סאנדיסק מהדגם הישן

_____________________________________________)25-26ח(052-7191083

 מחבת חשמלית בקוטר 
30 ס"מ חדשה באריזה 250 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 למכירה מדיח כלים 
מעולה של חברת בוש מצב 

מצויין 300 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(053-3076507

 למכירה פקס מצויין 120 
ש"ח + מדפסת 90 ש"ח + 

מסך מחשב 80 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(053-3076507

 מחשב נייד dell מסך 
מגע i5 בב"ב 500 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-7646516

 מחשב במצב מצויין 250 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח בב"ב 052-7646516

 מדפסת + סורק + פקס 
hp 3835 במצב מצוין 200 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 0527646516

 מחשב נייד מהיר ואיכותי 
_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 054-3558949

 טאבון איכותי פלטת אבן/
גז בקרטון 500 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-7114422

 מצלמת ילדים חדשה 30 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-8432782

 בהזדמנות!!! מחשב נייד
מצויין לכתיבה וצפייה מתאים 

לאברכים 500 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(053-3346080

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כוח גוניור 500 שקל

_____________________________________________)25-26ח(052-7396092

 אוזניות jbl חדשות 
מקוריות אלחוטיות נגד מים 

צליל איכותי עם מטען צג 
דיגיטלי 199 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-7154435

 מקרן חדש חברת סלאנ'ג 
עם רמקול מובנה + שלט + 

כל החיבורים 40 אינץ צפייה ב- 
_____________________________________________)25-26ח(250 ש"ח בלבד 052-7154435

 למכירה מיקרופונים שור
החל מ- 400 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-2437292

 בהזדמנות!!! מקרר 
אמקור לא עובד כמו חדש 300 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 050-4160457 י"ם

 למכירה מערכת מקצועית 
רמקולים + מגבר 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(ב"ב 052-9544107

 מדפסת משולבת 
אלחוטית a3 מדפיסה גם 

חוברות חסכונית במיוחד 499 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 058-3263264

 מחשב נייד עם מאגר 
ספרי קודש 499 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(058-3263264

 קומקום שקוף לחליטה 
מארז חדש + 4 כוסות 

איכותיות פוד אפיל 90 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(050-4087927

 מכונת תפירה חשמלית 
דגם מרדיקס במצב מצויין 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-7432035

 כרטיס לכל סוגי גמבוי 2
מסכים עם 482 משחקים 

חדש ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(052-7154435

 מצלמת דרך לרכב 3 
עדשות תוצרת פיור סינמה 

_____________________________________________)25-26ח(480 ש"ח 052-2727474

 למכירה שואב אבק 
סימנס במצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-3337530 אבנר

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(054-4273857

 נפה חשמלית 70 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-4273857

 כיריים גז 150 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח(054-4273857

 מגהץ קיטור 150 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(054-4273857

 כיריים אלקטרה שחור 
שמורים מאוד 400 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(054-8303051

 רדיאטור בטיחותי + שעון 
_____________________________________________)24-25ח(שבת 300 ש"ח 054-8303051

 מקפיא קטן גובה 1 מטר 
_____________________________________________)24-25ח(לבן 200 ש"ח 050-7463631

 מגהץ אדים 120 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(054-72166671 בני ברק

 תנור אפיה לבן 4 להבות 
_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח 054-7216671

 למכירה מערכת מקצועית 
רמקולים + מגבר 200 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(ב"ב 052-9544107

 מאוורר רצפה שמור ושקט
מאד 60 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)24-25ח(050-5343924

 מטחנת בשר מולינקס 
_____________________________________________)24-25ח(100 שקל 050-4131038

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 055-6651237

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-3558949

 מסך דק איכותי 23 אינץ 
_____________________________________________)24-25ח(רק 250 ש"ח 054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(054-3558949

 מקרר אמקור מצוין גובה 
174 רוחב 71 ס"מ 500 ש"ח 

ב"ב 050-4175491
_____________________________________________)24-25ח(052-7664064

 למסירה מקרר נאון גובה 
170 רוחב 60 מצב טוב

_____________________________________________)24-25ח(050-4175491

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

 מצלמה על בטריות חברת 
אולמפוס נקנה ב- 1,000 

_____________________________________________)24-25ח(ונמכר ב- 300 055-6772789

 תנור חימום חשמלי קטן
גרץ תקין 50 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 סדין חשמלי זוגי חב' 
זק"ש דגם ef-183 ב- 50 ש"ח    

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482 

 2 ארונות מדפים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות כ"א 

400 ש"ח 2 מזרונים כ"א 400 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 03-6199806

 ארון פלסטיק 120 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-7625772

 למכירה לול עץ כולל 
מזרון אורטופדי 140 ש"ח + 
עגלת טיולון 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)25-26ח(053-3076507

 עגלה סילבר קרוס כחדשה 
בשימוש שנה + תיק לעגלה 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 054-8414147

 סלקל לרכב במצב מצוין 
_____________________________________________)25-26ח(50 ש"ח בב"ב 054-8414147

 טרמפולינה צ'יקו כחדשה 
_____________________________________________)25-26ח(ב- 40 ש"ח 03-6169291

 איזופיקס בסיס לרכב 
לעגלת דונה 300 ש"ח במקום 

_____________________________________________)25-26ח(800 052-7646516

 מטרנה אקסטרה קייר 
_____________________________________________)25-26ח(שלב 1 50 ש"ח 054-8432782

 בקבוק קטן של אוונט/
טומי טיפי 20 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(054-8432782

 מוצץ אוונט תכלת 20 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-8432782

 משאבה חדשה דו"צ של 
tomy באריזה רק ב- 250 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח!! 058-3245685

 משאבת מדלה פאמפאין 
סטייל דו"צ רק 500 ש"ח! 

_____________________________________________)25-26ח(058-3245685

 עגלת בייבי ג'וגר טיולון 
צבע סגול רק 500 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(058-3245685

 משאבת מדלה מיני 
אלקטריק רק 100 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(058-3245685

 משאבה ידנית אוונט 90 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח! 058-3245685

 מיטת תינוק 500 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-7625772

 כסאות סלקל 60 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-7625772

 תלת אופן 120 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-7625772

 עגלות אופנתיות 400 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7625772

 טלפון סנדוויץ שולחני 
לחצני פשוט משומש במצב 

_____________________________________________)25-26ח(מעולה 25 ש"ח 050-4087927

 מולטי אפקט לגיטרה 
חברת דיגיטא'צ אמריקאי ב- 

190 ש"ח יהודה
_____________________________________________)25-26ח(052-7667577

 משדר לגיטרה חדש 
באריזה עובד על בטריות ב- 59 

_____________________________________________)25-26ח(שקל יהודה 052-7667577

 מולטי אפקט לגיטרה 
חברת דיגיטא'צ אמריקאי ב- 

490 ש"ח יהודה
_____________________________________________)25-26ח(052-7667577

 למסירה שו"ע 10 כרכים 
_____________________________________________)25-26ח(052-2437292

 4 כובעי נשים אלגנט 
שמורים 100 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(050-4087927

 קערת הגשה 26.5 ס"מ 
+ זוג כפות הגשה באריזה 80 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 050-4087927

 ספר מילון אוקספורד 
במצב מעולה אנגלי/עברי 

עברי/אנגלי 50 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(050-4087927

 מכונת תפירה דגם ברנט 
_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 054-7938941

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 

_____________________________________________)25-26ח(150 ש"ח 052-2727474

 למכירה גז 2 להבות 
במצב טוב 100 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)25-26ח(050-3337530

 sharp למכירה מיקרוגל 
ב- 300 ש"ח אבנר

_____________________________________________)25-26ח(050-3337530

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)25-26ח(050-3337530

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 150 ש"ח 

דניאל 050-5291073 אבנר
_____________________________________________)25-26ח(050-3337530

 ספה שולחן כיריים גז 
מקרר מכונת כביסה עד 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 053-8238687

 2 חבילות טבק לגלגול 
דלישג אדום ישראלי 140 שקל 

_____________________________________________)25-26ח(054-8486813

 תוכי קוקטייל מתוק 
שורק יפה לא מאולף במיוחד 

לילדים 200 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(055-6798858

 2 שעונים סייקו וקסיו 300 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח יעקב 052-7126790

 20000mah סוללת חירום 
חברת baseus לרכב 250 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח חדש 054-6969961

 מכירת אוכל לתוכים 
וקוואקרים במחיר מוזל

_____________________________________________)25-26ח(053-3582296

 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

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

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

_____________________________________________)39-33/22ש(077-40-900-70

לפרסום
בלוח

03-6162228

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל 
_____________________________________________)45-44/22ש(052-7674348

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מכשיר בייבי ליס- 
מסלסל שיער ומוברש, 

מקצועי מאד, חדש 
באריזה, של חברת 

remington, ב- 270 ש"ח 
054-6337121)4-7(_____________________________________________

 מערכת קולנועית + 6 
רמקולים + וואט כחדש 400 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 053-3121020

 מכשיר g.p.s ללא 
אינטרנט 1.60 350 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3121020

 מזגן חלון 1 כ"ס אלקטרה 
מצב מעולה 500

_____________________________________________)24-25ח(053-3121020

 מיקסר kenwood כחול 
לבן + מקצפה מטחנת בשר 
ומסחטת פרי הדר 350 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(050-4144107

לפרסום
בלוח

03-6162228

ריהוט
 שולחן לסלון, צבע חום 

כהה, נפתח ל- 3 מטר, 
וכסאות מרופדים חדישים, 
_____________________________________________)25-26(בהזדמנות 052-4227714

 למכירה וילון יפה 100 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-2437292

 למכירה ספה נפתחת + 
_____________________________________________)25-26ח(כיסוי 200 ש"ח 052-2437292

 למכירה 2 כורסאות ישיבה 
במצב טוב מאד 500 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-2819921

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 050-3337530

 שולחן עץ מלא צבע 
דובדבן גודל 1.70/90 מצב 

מצוין 500 ש"ח + 6 כיסאות 
כ"א 90 ש"ח 054-5339488 

_____________________________________________)25-26ח(מ- 16-20

 שידה 2 מגירות מצב 
מצויין 200 ש"ח בערב

_____________________________________________)25-26ח(054-8001611

 כורסה נפתחת למיטה 
_____________________________________________)25-26ח(250 ש"ח בערב 054-8001611

 למכירה מיטה יהודית עם 
מזרונים 400 ש"ח בלבד

_____________________________________________)25-26ח(053-3076507

 שולחן פינת אוכל נפתח 
ל- 3.5 מ' מצב מצוין 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-8451452

 שולחן מחשב 50*80 
_____________________________________________)25-26ח(120 ש"ח 052-7126106

 שולחן עגול למטבח 100 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-7126106

תינוקות
 עגלת טיולון טוק טוק 
חדשה בקרטון מתקפלת 

מזוודה צבע ג'ינס 470 
_____________________________________________)22-25(ש"ח 053-3120620

 סלקל חדש ומהמם לרכב 
מתאים לעגלת מוצי רק 350 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-8447306

 אופני אימון לילדים מצב 
חדש 180 ש"ח 054-3083102 

_____________________________________________)25-26ח(לא בווצאפ

 עגלת טיולים בריטקס 
אדומה במצב טוב 200 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(050-4100013

 למכירה מיטת תינוק מעץ 
כחדשה ללא מזרון 300 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בערב 054-8001611

 עגלת טיולון מצב מצויין 
_____________________________________________)25-26ח(200 ש"ח בערב 054-8001611

 כיסא אוכל לתינוק מצב 
מצויין 150 ש"ח בערב

_____________________________________________)25-26ח(054-8001611

 למכירה לול נשיאה 
מתקפל כולל תיק נשיאה צבע 

כחול כהה 180 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)25-26ח(053-3076507

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
_____________________________________________)24-25ח(150 ש"ח 054-7216671 ב"ב

 סלקל לתינוקות 130 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(054-7216671 בני ברק

 מזרון אורטופדי חדש 
למיטת מעבר 150 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח(054-7216671 בני ברק

 ערכות להכנת קשתות 
מפרחים לתעסוקה לילדות 

_____________________________________________)25-26ח(8-10 ש"ח 053-3187276

 פוני של פאה קצוצה חום 
חדשה ללא שיער ארוך בעורף 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 053-3187276

 3 חלוקי נשים חורפיים 
מידות s-m שמורים 60 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(כ"א 050-4087927

 למכירה זוהר עם פירוש 
הסולם חדש בקופסא במחיר 

מציאה סט 400 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(052-7694012

 מדף מעוטר מעץ בצבע 
חום כהה 59*25 רק 55 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-8447306

 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)25-26ח(הבן 120 ש"ח 050-4174525

 למכירה אופני הילוכים 
לילדים במצב מצויין 350 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(054-2819921

 רפידות לאופניים ופנימיות 
חדשות 29 20 ש"ח כ"א

_____________________________________________)25-26ח(03-5740868

 כסא תינוק לאופניים 
התקנה מאחור במצב טוב 

_____________________________________________)25-26ח(מאד 65 ש"ח 050-5343924

 למכירה מצלמת קנון 
חדשה באריזה ixus 185 ב- 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 054-8425408

 למכירה שמלה בצבע זהב 
תכלת לאירוע מידה 38 ב- 

_____________________________________________)25-26ח(100 ש"ח 054-8425408

 משחקים לילדים 30 
_____________________________________________)25-26ח(052-7126106

 חולצת אקסוס חדשה 
שרוול קצר מידה 17.5 85 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 053-3121020

 פיטום הקטורת + למנצח 
+ נרתיק כתב ספרדי חדש 
מהסופר נאה במיוחד 500 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 054-8430025

 למנצח בצורת מנורה על 
קלף קטן חדש מהסופר נאה 

במיוחד 150 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח(054-8430025

 חליפת גבר מידה 50 
נלבשה פעם אחת גוון אפור 

כהה מחוספס 200 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(054-8430025

 בהזדמנות! ספר הלשון 
שלנו ד' 20 ש"ח פרקים 

בהנדסת המישור א' 15 ש"ח
חשב נא 5 10 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(03-6163478

 מציאה! רולר ורוד 
בקופסא מידה 39 רק ב- 99 
ש"ח מיקודית בהיסטוריה 29 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 03-6163478

 תריסים +חלונות לסלון 
גובה 219 ס"מ  6 יחידות 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 054-8414147

 שלט גיימינג איכותי  
למחשב ולטלפון ולסוני 3 150 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 053-3147379 

 memory כרטיס זיכרון 
stick micro m2 ב- 15 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(053-3147379

 טלפון נוקיה 6131 במצב 
מצויין 120 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(053-3147379 

 למכירה/השכרה סט 
שמלות מהממות לילדות 

לאירוע 180 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(054-3083102

 שוטנשטיין ברכות חלק 
א' חדש באריזה 90 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(058-3233170

 בבא מציעא עוז והדר 
גמרא אדומה 80 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)25-26ח(38 60 ש"ח 058-3233170

 בהזדמנות! קישוט יוקרתי 
לקיר אם אשכחך כחדש ב- 20 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 03-6169291

 מציאה! תמונת קיר 
גדולה ויוקרתית ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(03-6169291

 מפת שולחן יוקרתית צבע 
שמנת חדש באריזה ב- 40 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 03-6169291

 מפת שולחן גוון ב'ז 
כחדשה ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(03-6169291

 אופניים לילדים גודל 16 
במצב חדש 230 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(054-6969961 בני ברק



ט’ סיון- י’ סיון תשפ”ב 48/6/22-9/6/22 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)24-25(_____________________________________________

 לארגון חסד דרושות 
טלפניות מהבית, שכר לפי 
שעה/אחוזים קו"ח למייל: 

mailamuta1@gmail.com)25-28ל(_____________________________________________

 למעון פיצקלאך בגבעת 
שמואל גננות/מטפלות, 

משרה מלאה/חלקית, תנאים 
_____________________________________________)21-24ש(נוחים וטובים 050-7884864

050-2022488

 דרוש נהג חלוקה 
לשכונה ברמת אביב, 

שעות 00:45-4:00, רכב 
פרטי חובה, שכר טוב 

למתאימים 
_____________________________________________)22-25ש(052-6473633

 דרושה עוזרת לפעם 
בשבוע בגבעת שמואל-ב"ב, 
_____________________________________________)23-26ש(תנאים טובים 054-6540088

 לחנוך כץ סוכנות 
לביטוח )פ"ת( חתמת 
אלמנטרי, נסיון חובה, 

קו"ח לפקס-
_____________________________________________)23-26ש(03-578-0503

 דרושות מטפלות 
למעון יום/לצהרון, 

למשרה מלאה/חלקית, 
במרכז בני ברק, תנאים 

מצויינים למתאימה
054-4842065)23-34(_____________________________________________

 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

 דרוש/ה קופאי/ת מנוסה 
_____________________________________________)24-27ש(למאפיה בב"ב 054-2802057

 מחפש עבודה באזור בית 
שמש בכל תחום אפשרי גם 

_____________________________________________)24-25ח(עוזר לשיפוצים 054-7933828

 דרושה מטפלת למעון 
למ"מ, חל"ד + אופציה 

לקבוע, נסיון חובה, 
תנאים מעולים
_____________________________________________)22-25ש(054-4893566

 לבית אבות בב"ב 
דרושה מזכירת מ.אנוש 

ל- 8 שעות ביום, החלפה 
לחל"ד עם אופציה לקבוע 
office@vatikim.net 22-25ש(קו"ח(_____________________________________________

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

 אופניים 120 ש"ח
_____________________________________________)25-26ח(052-7625772

 גלגליות מתחברות לנעל 
חדשות באריזה 30 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-7625772

 מטען ובטריה למצלמת 
קנון מקורי 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)25-26ח(058-3245685

 שמלת מעצבים להשכרה/
למכירה ורוד עתיק 350 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(מידה 34 058-3233170

 סט ספרים רפואות תימן 
ג' חלקים 150 ש"ח בירושלים 
_____________________________________________)24-25ח(050-4147729 054-8562463

 3 מסגרות לתמונה או 
לתעודה גודל a4 ב- 20 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(03-6496130

 למסירה שו"ע 10 כרכים 
_____________________________________________)24-25ח(052-2437292

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(050-4960603

 משקולות החל מ- 50 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 052-7126106

 אופני ילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(052-7126106

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(050-4960603

 למכירה אופניים לילדים 
במצב מצויין כ"א 150 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(054-2819921

 איי בי אס יונדאי משופץ 
_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח 050-4960603

 איי בי אס הונדה סיווק 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן משופץ 
פיקסו 500 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(050-4900603

 רובוט לטויוטה קורולה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(050-4900603

 מציאה! 2 אופניים לגיל 
6-12 200 ש"ח יוסי

_____________________________________________)24-25ח(052-4076070

 מכירת אוכל לתוכים 
וקוואקרים במחיר מוזל

_____________________________________________)24-25ח(053-3582296

 מעוניין לעבוד שעתיים 
בבוקר/בערב בגיהוץ וקיפול 
בגדים וכו' עבודות כלליות 

_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 מעוניין בעבודה כקופאי 
_____________________________________________)25-26ח(במכולת וכד' 052-7191083

ות/דרושים
לרשת מינימרקטים חרדית  

ברק בבית שמש ובבני 

ת/ת ראשי/קופאי
!למשמרת בוקר בלבד

7:00-15:00: שעות

ות /קופאים
7:00-15:00: בוקר

15:00-22:00: או ערב

050-7103245: לפרטים

ות/מחסנאים

!ניסיון חובה

ח"לשלוח קות /ת סניף נמרץ/מנהל

ות/סדרנים
7:00-15:00

ןניסיונדרשלא*

 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 
_____________________________________________)25-26ש(055-6684461

 בב"ב, מנה"ח, נסיון בשכר, 
משרה חלקית, נסיון חובה 

קו"ח למייל-
shpilberg2@014.net.il)25-26ש(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בב"ב 
דרושה פקידה עם נסיון 

בביטוח, לחצי משרה 
_____________________________________________)25-26ש(054-6340784

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת 

טלמיטינג, 4 משמרות 
בשבוע, תנאים טובים 

למתאימים 
_____________________________________________)25-26ש(052-4751951

 לישיבת "אורחות 
תורה" בב"ב ולישיבת 

"תורה בתפארתה" 
באלעד דרוש עובד 

לארוחת ערב קו"ח למייל- 
yaakov@maaznit.co.il)24-27ש(_____________________________________________

 ליוסי מעליות, רקע 
מכני/חשמלי, רשיון 

נהיגה, הכשרה במקום, 
_____________________________________________)24-27ש(במרכז 03-6160186

 לפיצוחיה בב"ב דרוש 
עובד בוגר ורציני לשעות 

אחה"צ ערב 
_____________________________________________)24-28ש(054-4596777

 מעוניין לעבוד כשכיר 
בתחום הפיזיותרפיה לחיזוק 

הגוף/אפשרי לפי שעה
_____________________________________________)25-26ח(052-7396092

 מעוניין לשמור על אנשים 
+ עזרה בבית/לפי שעה 

_____________________________________________)25-26ח(גמישות בשעות 050-6651365

 מעוניין לעבוד בתיקון 
וניקיון הבית אפשרי חד פעמי/

_____________________________________________)25-26ח(גמיש בשעות 052-3595314

 אקדח שליפה בלחץ 
אלחוטית חזק 24v חדש 

באריזה 270 שקל
_____________________________________________)25-26ח(054-6969961

 אופניים לילדים במצב טוב 
_____________________________________________)25-26ח(150 ש"ח 052-7126106

 צידנית ענקית 200 ש"ח 
_____________________________________________)25-26ח(052-7126106

 אוסף של שעוני יד גברים 
ונשים כ"א 5 ש"ח לא תקינים 

_____________________________________________)25-26ח(053-4190416

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(03-6199806 בערב

 אופניים לילדים 150
_____________________________________________)24-25ח(050-7757420

 עגלת מסע 150
_____________________________________________)24-25ח(050-7757420

 עגלת קניות גדולה חדשה 
בניילון ב- 120 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(03-6169291

 מזוודה גודל בינוני לא 
_____________________________________________)24-25ח(חדש 50 ש"ח 053-3155415

 פקטים קמל צהוב הונגרי 
_____________________________________________)24-25ח(ב- 200 ש"ח 054-8504884

 ספר לילדים מנוילן רגשות 
מספרות 65 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(053-3155415

 מעיל לבן גשם מידה 16 
צבע כחול פוקס 30 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(053-3155415

 למכירה אופני הילוכים 
לילדים גלגל 24 300 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(050-4107904

 למכירה אופני הילוכים
trek מידה m ב- 450 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(050-4107904

 משחק קופסא חדש 
השועל החמקמק פוקסמיינד 
_____________________________________________)24-25ח(50 ש"ח בב"ב 054-8547681

 בסיס לתליה למזגן סטנד 
חדש 70 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)24-25ח(052-2786557

 למכירה מגבעת מעולה 
_____________________________________________)24-25ח(180 ש"ח בלבד 053-3076507

 אופני ילדים bmx במצב 
טוב 30 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)24-25ח(050-5343924

 למכירה אופני ילדים 60 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח ב"ב 050-5343924

 כסא תינוק לאופניים 
התקנה מאחור במצב טוב 

מאד 65 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)24-25ח(050-5343924

 מחזורים ל- 3 רגלים ספרד 
_____________________________________________)24-25ח(50 ש"ח כ"א 050-4131038

 שמלה להשכרה/מכירה 
מידה 46 ציפי שכטר 400 

_____________________________________________)24-25ח(שקל 050-4131038

 שמלות צבע שמנת זהב 
מידה 18 ו- 40 קצר וארוך 250 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח כ"א 053-312448

 אקווריום על מעמד עם 
צמחיה משאבת פילטר

_____________________________________________)24-25ח(053-4124525

 פקט טבק לגלגול סיגריות 
באלי שאג ישראלי 300 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(055-6764048

 קסדה לאופנוע 150 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(055-6764048

 עלוני פרשת שבוע מצב 
רוח שבתון חב"ד ועוד 150 

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

 30 דיסקים מוסיקה 
חסידית פריד ורדיגר ועוד 150 

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

 זוג תוכונים + כלוב ענק 
ותא הטלה ותוספות 130 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(052-7615042

 תאי הטלה גדולים 
לקוקטיילים לדררות 

ולקווקארים 40 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)24-25ח(054-8412976

 למכירה מיקרופונים שור 
החל מ- 400 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(052-2437292

 למכירה כיסוי בד לכל רכב 
_____________________________________________)24-25ח(100 ש"ח 053-3121020

 E353 אורגן ימה 
למתחילים ברמה גבוהה כחדש 

_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח 054-3400458

 food 36 סיר סוטא'ז 
appeal בשימוש חודשיים 200 

_____________________________________________)23-24ח(שקל 052-6784969

 זרוע מתכווננת עם תופסן 
חדש לפלאפון וכד' ב- 65 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(052-7154435

 מגהץ שיער קנדי 40 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(בבני ברק 052-7600336

 שלט אוניברסלי לרכב/
שער חשמלי 50 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-8474176

 מייק אפ רבלון מס' 150 
חדש באריזה 40 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(054-8478028

 תוכונים צהובים עם עיניים 
אדומות עובדים 80 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)23-24ח(ב"ב 054-8412976

 חצאית הריון שחורה נוחה 
וקלילה + חצאית רגילה מידה 

s/m נלבשה פעם אחת 90 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח כ"א ב"ב 050-4107696

 אקווריום ברוחב מטר 450 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח ב"ב 054-8412971

 למכירה אופני ילדים 60 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח ב"ב 050-5343924

 מכונת תפירה דגם ברנט 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח 054-7938941

 שרשראות קשירה החל 
_____________________________________________)23-24ח(מ- 60 050-7757420

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)23-24ח(050-3337530

 ספר מילון אוקספורד 
במצב מעולה אנגלי/עברי-

עברי/אנגלי 50 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(050-4087927

 למכירה שמלת הריון 
מדהימה ורוד פוקסיה בשילוב 

חריזה 500 ש"ח
_____________________________________________)23-24ח(052-7116399

 למכירה חבילות עדשות 
חדשות מספרים שונים חברות 

טובות 3 זוגות 60 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(052-7116399

 קובץ מפרשים כלילת 
יופי גיטין חלק א' כחדש 80 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 058-3233170

 שוטנשטיין ברכות חלק 
א' חדש באריזה 90 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(058-3233170

 בבא מציעא עוז והדר 
גמרא אדומה 80 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)23-24ח(38 60 ש"ח 058-3233170

 כרטיס משחקים לגמבוי 
סוג עבה 10 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(053-3147379

 memory כרטיס זיכרון 
stick micro m2 ב- 20 ש"ח     

_____________________________________________)23-24ח(053-3147379

 טלפון נוקיה 6131 במצב 
מצויין 120 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(053-3147379 

 בהזדמנות! חשב נא מס'
7 10 ש"ח טיב הדקדוק 1,2 

כ"א 10 ש"ח מיקודית לבגרות 
בהיסטוריה 30 ש"ח

_____________________________________________)23-24ח(03-6163478  שלדה אופניים חשמליות 
ללא גלגלים 20 שקל

_____________________________________________)23-24ח(054-3177932

 2 מנועים לרכב לילדים 10 
_____________________________________________)23-24ח(שקל לאחד 054-3177932

 קורקינט לילדים 70 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(054-7216671 בני ברק

 למכירה שטריימל במצב 
מעולה )ללא קרוין( 500 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(054-8435908

 תוכי קוקטייל לוטינו מוכן 
לאילוף צעיר ובריא 220 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(03-5740868

 אוסף של שעוני יד גברים 
ונשים כ"א 5 ש"ח

_____________________________________________)22-23ח(053-4190416

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(03-6199806 בערב

 2 מנועים לרכב לילדים 10 
_____________________________________________)22-23ח(שקל לאחד 054-3177932

 שלדה אופניים חשמליות 
ללא גלגלים 30 שקל

_____________________________________________)22-23ח(054-3177932

 אופני ילדים 16 אינץ חסר 
צמיג ב- 20 שקל

_____________________________________________)22-23ח(054-3177932

 למכירה סיגריות מלברו 
לייט דיוטי פרי ישראלי 320 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 052-7139293

 אופני ילדים bmx במצב 
טוב 30 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)22-23ח(050-5343924

 8 תקליטי חזנות מלבסקי 
רוזנבלט קוסביצקי ויגודה 180 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 054-4497195

 ערכות להכנת קשתות 
מפרחים לתעסוקה לילדות 

_____________________________________________)22-23ח(8-10 ש"ח 053-3187276

 פאת פוני טבעית חום 
כהה חדשה ללא שיער ארוך 

בעורף 500 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(053-3187276

 זוג תוכי קוקטייל לוטינו 
יפים צעירים ובריאים מוכנים 

לאילוף 440 ש"ח 
_____________________________________________)22-23ח(055-6798858

 חליפות בר מצווה חדשות 
_____________________________________________)22-23ח(כ"א 250 ש"ח 054-8303051

 בגדי ספורט חדשים 
למבוגרים מפירמות ידועות 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח ליח' 054-5766728

 דרבוקה 100 ש"ח
_____________________________________________)22-23ח(054-8303051

 משקולות חדשות 20 קילו 
צלחות מתברגות נוחות מאוד 

_____________________________________________)22-23ח(250 ש"ח 03-5740868

 אופני BMX לילדים 150 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח 054-7216671 בני ברק

 מזוודה חדשה בצבע שחור 
_____________________________________________)22-23ח(80 ש"ח 054-7216671 ב"ב

 למכירה אופני ילדים 55 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח ב"ב 050-5343924

 אקווריום ברוחב מטר 450 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח ב"ב 054-8412971



מינהל תעסוקת אוכלוסיות
זרוע העבודה
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