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 בס"ד • העיתון המרכזי של חולון בת ים מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי כ"ט בתמוז תשפ"ב 28/7/22 • גיליון מס' 638

מערכת 'קו עיתונות' מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל חג שבועות שמח

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

על השליחות שהוטלה 
עליו ע"י כ"ק מרן האדמו"ר 

מגור • מציב יעדים 
ומעריך: שמונה מנדטים 

ליהדות התורה • על 
ממשלה עם גנץ וסער • 
על המאבק הפנימי בין 
דגל התורה לאגו"י • על 

ההסכם עם דגל התורה • 
על החשש לזליגת קולות 

לבן גביר • ועל היום 
שאחרי הבחירות: יהדות 
התורה תמיד הלכה עם 

הימין | עמ' 14-16

גירסת אנשי המספרים
אברהם  עו"ד  ישראל'  'אגודת  מטעם  הבחירות  ועדת  וחבר  ק.מ.ח  סמנכ"ל 
יוסטמן: "עבור שתי המפלגות ידרשו בין 300 ל-310 אלף קול וזה נראה גבוה 
ובר  אברהם  'דגל'  איש   • שעברה"  בפעם  שהושגו  אלף  ל-248  ביחס  מעט, 
מתמקד בהוכחת העובדה ש'דגל' עוברת בוודאות בריצה עצמאית, הוא מונה 
ניתוח  על  הסתמכות  תוך  במהירות,  'דגל'  קולות  של  הבולטים  הריכוזים  את 

התוצאות בבחירות המקומיות בערים בהן דגל התמודדה לבד | עמ' 12

"אנחנו נהיה לשון המאזניים וגורם מכריע"         
חבר הכנסת העתידי הרב יצחק גולדנקופף, נציג חסידות גור בראיון מקיף

אבי גרינצייג

איש על דגלו
"בלתי מתקבל על הדעת 

שנציגים חסידיים 
שנבחרים מכוחם של 

אותם קולות, יפעלו באופן 
עצמאי ויעשו כל מה שבא 

להם"

(הטור המלא בעמ' 12-13)

ינון פלח

דואט פוליטי
גנץ ולאחמ"כ גם סער 

חזרו שוב ושוב על 
המנטרה ולפיה אם נתניהו 

לא ישיג 61, המפלגות 
החרדיות יצטרפו לממשלה 

בראשות גנץ

(הטור המלא בעמ' 10)

הסכם ערים 
תאומות בין בת-ים 

למנהטן: בת-ים 
תקבל השקעות 
של מיליון וחצי 

שקלים
| עמ' 4



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

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם

בית הארחה באוירה קיבוצית 
לחובבי הנוף, הטבע והאקסטרים

מנרה לודג'
חופשה משפחתית 

ישראלית אמיתית רק ב-

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



דיאט יופלה 
קיווי | מרנג לימון
בד״צ ועדת מהדרין

 עד גמר המלאי | בחנויות הנבחרות בלבד | ההנחות או המבצעים הסופיים
ייקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי | ט.ל.ח

 מעדן תנובה דיאט 
שוקולד קרמל מלוח
בד״צ ועדת מהדרין

יולו עם שברי בייגלה
שוקולד בלונד | שוקולד חלב

בד״צ ועדת מהדרין

מוצרי פרווה לתשעת הימים

מגוון מוצרי
לתשעת הימים

קוטג׳ תנובה 5%
עם זעתר

בד״צ ועדת מהדרין

טיוב להקפאה
תות בננה

בד״צ ועדת מהדרין

GO יוגורט
בטעם טבעי

בד״צ ועדת מהדרין

מאגדת קרלו שוקולד בננה
100 גרם X  8 יחידות
בד״צ ועדת מהדרין

מאגדת זוג עמק
600 גרם X  2 יחידות
בד״ץ העדה החרדית

מאגדת יופלה תות
100 גרם X  12 יחידות
בד״ץ העדה החרדית

משקה בריסטה אורז ושקדים
1 ליטר

בד״ץ העדה החרדית

מאגדת משקאות BIO אישיים
על בסיס שיבולת שועל ושקדים

100 מ״ל X 6 יחידות
בד״ץ העדה החרדית



משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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, מלי מתתוב, ישראל אלי

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

כ�ט בתמוז תשפ"ב 428/7/22 בחולון בת ים

נחתם הסכם הערים התאומות בין בת-ים למנהטן: 
בת-ים תקבל השקעות של מיליון וחצי שקלים

בת-ים היא היחידה בישראל, והשנייה בעולם, שזוכה לחתום על הסכם שכזה עם מנהטן • נשיא מנהטן מארק לוין ציין בטקס, 
שהתקיים במעמד ראש העיר בת-ים צביקה ברוט ושגריר ישראל באו�ם גלעד ארדן, כי �אנחנו נרגשים מאד מהקשר עם 
בת-ים, שהפכה להיות עיר מובילה בישראל ובעלת הישגים בתחומים רבים. אנחנו מעוניינים ללמוד הרבה מכם בנושאים 

כמו ניהול הקורונה ומצבי חירום, התחדשות עירונית, חדשנות בחינוך, וניהול עירוני מקצועי ונכון"

מאת: אלי כהן

עובדי האגפים השונים במשרד 
בני  חולון  יתושבי  דת  לשירותי 
את  לעדכן  מוזמנים  ומעלה   75
בעמדות  שלהם  הרב-קו  כרטיסי 
העיר  ברחבי  שמוצבות  שירות 
בתחבורה  חינם  מנסיעה  וליהנות 

הציבורית.
והבטיחות  התחבורה  משרד 
עיריית  עם  בתיאום  בדרכים, 
חולון, מציב עד לתאריך 26 ביולי 
חולון,  ברחבי  שירות  עמדות 
לטובת עדכון כרטיסי הרב-קו של 
תושבי העיר בני 75 ומעלה. זאת, 
שווה"  "דרך  רפורמת  במסגרת 
ייהנה  במסגרתה  המשרד,  של 

ציבור זה מנסיעה חינם בתחבורה 
באוגוסט  מ-1  החל  הציבורית, 

.2022
אזרחים ותיקים בני 75 ומעלה, 
להגיע  מוזמנים  חולון,  תושבי 
בכרטיס  הפרופיל  עדכון  לשם 
לאחת מעמדות  זהב-קו  לפרופיל 
(יש  השירות על פי הפירוט הבא 

להצטייד בכרטיס הרב-קו):
ביולי,   26-25 שלישי,  ביום 
ברחבת   -  16:30-10:30 בשעות 
במרכז  ויצמן,  בכיכר  המדיטק, 
המסחרי בקריית שרת ובכיכר סירן.

שירות  לקבל  ניתן  בנוסף, 
במרכזי  הרגילות  בשעות הקבלה 
התחבורה  משרד  של  הקו"  "על 

והבטיחות בדרכים.

חולון מהדרת פני זקנים
החל מאוגוסט, בני 75 ומעלה נהנים מנסיעה 

חינם בתחבורה הציבורית בעיר

מאת: אלי כהן

מרגש  אירוע  עלייה:  קולטת  חולון 
עיריית  בבית  התקיים  לחולון  וייחודי 
חדשים  עולים  בהשתתפות  חולון 
"ברוכים  לכנס  למקום  שהגיעו  רבים, 
הבאים לחולון". את הכנס ערכה עבורם 
עלייה  מחלקת  בהובלת  העירייה, 

וקליטה שבאגף קהילה.
האחרונים  בחודשים  הגיעו  לחולון 
מאוקראינה,  חדשים  עולים  כ-600 
מרוסיה ומבלרוס. העולים הוזמנו למפגש 
לסייע  שנועד  ומלבב,  חם  פנים  קבלת 

בעיר  שלהם  ויעילה  נעימה  בקליטה 
שניתן  כמה  עד  עליהם  ולהקלא  ובארץ 
בתקופה הקשה והמורכבת שהם עוברים. 
העיר,  ראש  במעמד  התקיים  האירוע 
מנכ"ל  ובהשתתפות  ששון,  מוטי 
מרחב  מנהלת  ניסים,  ארז  העירייה, 
חולון-בת ים במשרד העלייה והקליטה, 
הקליטה  ויועצת  ליטרובניק  אנה 
המשרד,  של  חולון  בסניף  בקהילה 
האומנותית  בתוכנית  גורנשטיין.  זיוה 
הופיעו הזמרות העולות הטריות אדלינה 

מויסייב ומילה סחנין.
כלל  העולים  בפני  נחשפו  באירוע 

השירותים העירוניים הרלוונטיים ומידע 
נוספים,  נחוצים  שירותים  אודות  על 
כגון: הביטוח הלאומי, שירות התעסוקה 
רוסית  דוברי  רבים  עירייה  עובדי  ועוד. 
לדגל"  "נקראו  העירייה  מחלקות  מכלל 
והשתתפו בכנס על מנת לתרגם מילולית 
ברור  באופן  ולהנגישו  המידע  את 
לעולים. כמו כן, דפי מידע רבים תורגמו 

לרוסית וחולקו לבאי הכנס. 
בחולון  החדשים  העולים-התושבים 
הלב  מחממת  מהמחווה  מאד  התרגשו 
והמידע השימושי שקיבלו וציינו כי הם 

כבר מרגישים בבית.

עיריית חולון קיימה כנס מיוחד לעולים החדשים
עיריית חולון קיימה כנס לעולים החדשים שהגיעו לחולון באחרונה מֵאזורי המלחמה 
באירופה • ע"פ הנתונים: לחולון הגיעו בחודשים האחרונים כ-600 עולים חדשים 

מאוקראינה, מרוסיה ומבלרוס

מאת: אלי כהן

דת  לשירותי  במשרד  השונים  האגפים  עובדי 
רשמית  נחתם  יורק,  ניו  בעירית  שנערך  יבטקס 
החוף  עיר  בין  התאומות  הערים  ברית  הסכם 
יורק.  בניו  היוקרתי  הרובע  לבין  הישראלית 
בעולם,  והשנייה  בישראל,  היחידה  היא  בת-ים 

שזוכה לחתום על הסכם שכזה עם מנהטן.
נשיא מנהטן מארק לוין ציין בטקס, שהתקיים 
במעמד ראש העיר בת-ים צביקה ברוט ושגריר 
נרגשים  "אנחנו  כי  ארדן,  גלעד  באו״ם  ישראל 
עיר  להיות  שהפכה  בת-ים,  עם  מהקשר  מאד 
מובילה בישראל ובעלת הישגים בתחומים רבים. 
בנושאים  מכם  הרבה  ללמוד  מעוניינים  אנחנו 
התחדשות  חירום,  ומצבי  הקורונה  ניהול  כמו 
עירונית, חדשנות בחינוך, וניהול עירוני מקצועי 
ללמוד  שתוכלו  נשמח  מידה  באותה  ונכון. 
שנעשה,  הפעולה  שיתופי  באמצעות  מאיתנו, 

יתרונות רבים בשורה של נושאים״.
ההסכם  השגת  על  שעבד  ברוט,  העיר  ראש 
יחזור לארץ השבוע עם הישג  במשך כשנתיים, 
כבר  שיגיעו  שקלים  וחצי  מיליון  של  נוסף 
גינות  בפיתוח  כהשקעה  הקרובים  בחודשים 

ופארקים לטובת תושבי בת-ים. בעיר מתכוונים 
העיר  שם  על  החדשים  הפארקים  לאיד  לקרוא 

התאומה החדשה.
ברוט, ששימש בעבר כיועץ למנהיגים בעולם, 
בת- עבור  היסטורי  הסכם  ״זהו  כי  בטקס  אמר 

לה  שיש  מההחלטה,  מאד  נרגשים  אנחנו  ים. 
מצד  משמעותית  הצהרה  גם  כפולה:  חשיבות 
כיום  שבת-ים  בעולם  החשובות  הערים  אחת 
היא עיר מובילה, ובנוסף מדובר במערכת שלמה 
של פעילויות משותפות עם העיר החשובה הזו, 
שיתרמו המון למערכת החינוך בבת-ים, למאבק 
בקורונה ולבריאות הציבור, בהגנה על חופי הים, 

ובשחרור חסמים להתחדשות עירונית".
אני  לאו"ם  ״כשגריר  ארדן:  גלעד  השגריר 
מוביל שיתופי פעולה שמחברים בין מדינות כדי 
להפוך את העולם למקום טוב יותר. והיום אתם 
כמובילים של בת ים ומנהטן עושים זאת ברמה 
אני  שלכם.  התושבים  בין  והעירונית  הישירה 
משיתוף  המון  ירוויחו  ותושביה  ים  בטוח שבת 
העולם.  מבירות  אחת  מנהטן,  עם  הפעולה 
חשוב  הישג  הוא  היום  כאן  שנחתם  ההסכם 

ומשמעותי לעיר ואני גאה להיות חלק ממנו".
ברוט ציין כי בעקבות ההסכם הצליחה העיריה 

לסגור  המקומיים  עם  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
השקעה ראשונה של איש עסקים אמריקני בבת-
לצורך  שקלים  וחצי  כמיליון  יתרום  אשר  ים, 
חינוכיות  ותכניות  פארקים,  בפיתוח  השקעה 

לילדי העיר.
לימודים  לקיים  בעיר  נערכים  הראשון  בשלב 
הראשון  בשלב   – תלמידים  של  משותפים 
באמצעות הזום ובשנה הבאה גם דרך משלחות 
תלמידי  את  לשתף  מתכוונים  בבת-ים  הדדיות. 

כמו  בעיר,  שנלמדות  ייחודיות  בתכניות  מנהטן 
בכל  שחמט  לימודי  א',  בכיתות  סינית  לימודי 
הספר,  בבתי  הרחפנים  תחום  לימוד  ג',  כיתות 
החינוך  במוסדות  טק  והיי  סייבר  לימודי  וכן 

היסודיים.
ניו-יורק,  בעירית  שהתקיים  הטקס,  לאחר 
צפוי להגיע נשיא מנהטן לביקור גומלין בבת-ים 

לקראת סוף השנה.

 בטקס חתימת הסכם ערים תאומות השגריר, ראש העיר ונשיא מנהטן עם ההסכם



הצמדה למדד 
או ריבית מעולה?

הגבוהה מביניהן שלך!

התקופה  בתום  ומעלה.   ₪  10,000 למפקידים 
קבועה  ריבית  שיעור  מבין  הגבוה  הסכום  יתקבל 

אינו  האמור  לצרכן.  המחירים  למדד  הצמדה  או  ברוטו 
המותאם  ליעוץ  תחליף  או  חסכונות  לקבלת  הצעה  מהווה 

לצרכי לקוח. כפוף לתנאי הבנק ולאישורו. הבנק רשאי להפסיק 
הפקדות.  5,000 ל-  מוגבל  מלאי  עת.  בכל  לחיסכון  הפקדות 

WIN
WIN

בתקופה של אי וודאות כלכלית 
המקצוענים של בנק הפועלים

דואגים לכם לרווח בלי סיכונים.

"WIN WIN חפשו "חיסכון
או חייגו 2407*



כ�ט בתמוז תשפ"ב 628/7/22 בחולון בת ים

מאת: יוסף טולידנו

לדבר.  מסוגלת  בקושי  כך.  כל  מתרגשת  "אני 
תליתי  כך  וכל  חודשיים  לפני  נפטר  שלי  אבא 
תקוות בהגרלה הזו כדי להכניס ספר תורה לעילוי 
נשמתו. זה נראה לי כמו חלום". כך, במילים אלו, 
אמרה הגב' דינה אוחנה מכפר חב"ד שזכתה בליל 
והמפואר  המהודר  התורה  בספר  האחרון  שישי 
השותפים  כלל  בין  הגרלה  לאחים  יד  ערך  עליו 

למצוות פדיון שבויים. 
עורכים  שבה  ברציפות  ה-12  השנה  הייתה  זו 
ספר  על  המסורתית  ההגרלה  את  לאחים  ביד 
בית  המוני  עברו,  כבשנים  הפעם  וגם  תורה, 
ישראל שהפכו להיות שותפים בפעילות הקודש 
של הארגון, מילאו את פרטיהם והצטרפו להגרלה 

הנדירה. 
מנחם  מר  רו"ח  בפיקוח  שנערכה  בהגרלה 
עם  ומיד  אוחנה  הגב'  כאמור  זכתה  אקרמן, 
עלייתה בגורל חייג אליה הרב יואב זאב רובינסון 
מבכירי הפעילים ובישר לה בשמחה על זכייתה. 

תוכל  האם  ושאלה  הוסיפה  אף  אוחנה  הגב' 
אשר  חדש  חב"ד  לבית  התורה  ספר  את  להכניס 
במקביל  האם  וכן  משלו,  תורה  לספר  זקוק 

ז"ל,  אביה  נשמת  לעילוי  התורה  ספר  להקדשת 
תוכל להקדיש את הספר גם לעילוי נשמת סביה 
בחיוב.  כמובן  ונענתה  לה,  היקרים  וסבתותיה 
האישית  לרשותו  הופך  הספר  שפרסמנו,  "כפי 
של הזוכה. רק הוא יחליט לאיזה בית כנסת יכניס 
או  נשמת  ולעילוי  האירוע  יתרחש  מתי  אותו, 

לזכות מי הוא יוקדש".
העמוקה  "תודתנו  נמסר:  לאחים  יד  מהנהלת 
הרימו  אשר  הנאמנים  השותפים  לכלל  נתונה 
להצלת  הענפה  הפעילות  לחיזוק  נכבדה  תרומה 
להמשיך  נוכל  ובעזרתכם  בזכותכם  רק  נפשות. 
לאבינו  ולהחזירם  אובדות  נשמות  להציל 

שבשמים".

מאת: יחיאל חן

לאור הביקוש הגדול בקרב הלקוחות לטיסות 
המטוסים  לצי  מחזירה  על  אל  ובחגים,  בקיץ 
החזרת  החברה.  לשירות  ה-777  ממטוסי  חלק 
הטיסות  לוח  את  להרחיב  תאפשר  המטוסים 
בעונה החמה ואף לבחון יעדים נוספים. המטוס 
בחודשים  קורונה,  תקופת  אחרי  לטוס  חוזר 
המטוסים  את  החברה  השמישה  האחרונים 
על מנת  וההתאמות  כל הבדיקות  והם עברו את 

להשיבם לפעילות.
למגוון  השבוע  כבר  לשירות  נכנסו  המטוסים 
לוח  את  אוגוסט  חודש  במהלך  ויתגברו  יעדים 
הטיסות בין היתר ליעדים בנגקוק, פוקט, אתונה 

ודובאי, יעדים מבוקשים בעונה זו.
מטוסי ה-777 של אל על כוללים 279 מושבים 
המחולקים ל-2 מחלקות שירות: תיירים ועסקים. 
מחלקת העסקים גדולה ומרווחת, עם 41 מושבי 
עסקים. השירות שיוענק במהלך הטיסה ללקוחות 
מחלקת העסקים נועד לספק חווית טיסה נעימה 
מהשירות  כחלק  יוקרתית.  באווירה  אישי  ויחס 
ללקוחות  יוענקו  טווח,  ארוכי  ליעדים  בטיסות 
ארוחות  לוקסיטן,  מבית  יוקרתית  נוחות  ערכת 
מגוונות לבחירת הלקוחות של שף אל על, שחף 
ללקוחות  ועוד.  מגוון  יינות  תפריט  שבתאי, 

המחלקה שהינם ללא מכשיר אישי, יוצע אייפד 
לצפייה בתכנים בצירוף אוזניות. 

יוצע  הטיסה,  חוויית  את  להנעים  מנת  על 
לכלל הלקוחות ב-2 המחלקות מגוון תכנים רחב 
ותוכניות מגוונות של מוזיקה, שיעורים והרצאות 
המותאמים גם לציבור הלקוחות שומרי המצוות. 
זאת, בנוסף לאפשרות צפייה בתכנים  הקיימים 
אשר  במטוס,  המותקנת  הבידור  במערכת 
החורף  תחילת  במהלך  ריענון  לעבור  מתוכננים 

הבעל"ט. 
"חזרתם  מסחר:  סמנכ"ל  ודיש,  ירום  לדברי 
והיא  ממש,  של  בשורה  היא  ה-777  מטוסי  של 
תאפשר לנו להציע ללקוחות שלנו טיסות נוספות 

ליעדים מגוונים בנוחות ובטיחות".

הגב' דינה אוחנה מכפר חב"ד שזכתה בגורל החליטה להקדישו 
לעילוי נשמת אביה ואמרה בהתרגשות: "אבא שלי נפטר לפני 
ספר  להכניס  כדי  הזו  בהגרלה  תקוות  תליתי  כך  וכל  חודשיים 

תורה לעילוי נשמתו. זה נראה לי כמו חלום"

הקיץ  בחודשי  היוצאות  הטיסות  לוח  על  הצפוי  העומס  בשל 
הוחלט באל-על להחזיר לשירות א מטוסי הענק 777 הכוללים 

279 מושבים

הזוכה בספר התורה בהגרלת יד לאחים: 

"הגשמת חלום לע"נ אבא 
שנפטר לפני חודשיים"

הטריפל 7 חוזר לטוס: אל על 
מחזירה לשירות את מטוסי ה-777

חוזר לפעילות. טריפל 7 (צילום: עידו וכטל) 

סיום כתיבת ספר התורה (צילום: יד לאחים) 

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות
סוג 3

קו"ח ניתן לשלוח:

« שנתיים ניסיון לפחות
« שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

« אחראית לקוחות, גביה
« יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

« שעות עבודה 9:00-17:00
« עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

מייל:

פקס:
03-5796645

sari@kav-itonut.co.il

קורות חיים ותיק עבודות:
shlomi@kav-itonut.co.il



מאת: יוסף טולידנו

לדבר.  מסוגלת  בקושי  כך.  כל  מתרגשת  "אני 
תליתי  כך  וכל  חודשיים  לפני  נפטר  שלי  אבא 
תקוות בהגרלה הזו כדי להכניס ספר תורה לעילוי 
נשמתו. זה נראה לי כמו חלום". כך, במילים אלו, 
אמרה הגב' דינה אוחנה מכפר חב"ד שזכתה בליל 
והמפואר  המהודר  התורה  בספר  האחרון  שישי 
השותפים  כלל  בין  הגרלה  לאחים  יד  ערך  עליו 

למצוות פדיון שבויים. 
עורכים  שבה  ברציפות  ה-12  השנה  הייתה  זו 
ספר  על  המסורתית  ההגרלה  את  לאחים  ביד 
בית  המוני  עברו,  כבשנים  הפעם  וגם  תורה, 
ישראל שהפכו להיות שותפים בפעילות הקודש 
של הארגון, מילאו את פרטיהם והצטרפו להגרלה 

הנדירה. 
מנחם  מר  רו"ח  בפיקוח  שנערכה  בהגרלה 
עם  ומיד  אוחנה  הגב'  כאמור  זכתה  אקרמן, 
עלייתה בגורל חייג אליה הרב יואב זאב רובינסון 
מבכירי הפעילים ובישר לה בשמחה על זכייתה. 

תוכל  האם  ושאלה  הוסיפה  אף  אוחנה  הגב' 
אשר  חדש  חב"ד  לבית  התורה  ספר  את  להכניס 
במקביל  האם  וכן  משלו,  תורה  לספר  זקוק 

ז"ל,  אביה  נשמת  לעילוי  התורה  ספר  להקדשת 
תוכל להקדיש את הספר גם לעילוי נשמת סביה 
בחיוב.  כמובן  ונענתה  לה,  היקרים  וסבתותיה 
האישית  לרשותו  הופך  הספר  שפרסמנו,  "כפי 
של הזוכה. רק הוא יחליט לאיזה בית כנסת יכניס 
או  נשמת  ולעילוי  האירוע  יתרחש  מתי  אותו, 

לזכות מי הוא יוקדש".
העמוקה  "תודתנו  נמסר:  לאחים  יד  מהנהלת 
הרימו  אשר  הנאמנים  השותפים  לכלל  נתונה 
להצלת  הענפה  הפעילות  לחיזוק  נכבדה  תרומה 
להמשיך  נוכל  ובעזרתכם  בזכותכם  רק  נפשות. 
לאבינו  ולהחזירם  אובדות  נשמות  להציל 

שבשמים".

מאת: יחיאל חן

לאור הביקוש הגדול בקרב הלקוחות לטיסות 
המטוסים  לצי  מחזירה  על  אל  ובחגים,  בקיץ 
החזרת  החברה.  לשירות  ה-777  ממטוסי  חלק 
הטיסות  לוח  את  להרחיב  תאפשר  המטוסים 
בעונה החמה ואף לבחון יעדים נוספים. המטוס 
בחודשים  קורונה,  תקופת  אחרי  לטוס  חוזר 
המטוסים  את  החברה  השמישה  האחרונים 
על מנת  וההתאמות  כל הבדיקות  והם עברו את 

להשיבם לפעילות.
למגוון  השבוע  כבר  לשירות  נכנסו  המטוסים 
לוח  את  אוגוסט  חודש  במהלך  ויתגברו  יעדים 
הטיסות בין היתר ליעדים בנגקוק, פוקט, אתונה 

ודובאי, יעדים מבוקשים בעונה זו.
מטוסי ה-777 של אל על כוללים 279 מושבים 
המחולקים ל-2 מחלקות שירות: תיירים ועסקים. 
מחלקת העסקים גדולה ומרווחת, עם 41 מושבי 
עסקים. השירות שיוענק במהלך הטיסה ללקוחות 
מחלקת העסקים נועד לספק חווית טיסה נעימה 
מהשירות  כחלק  יוקרתית.  באווירה  אישי  ויחס 
ללקוחות  יוענקו  טווח,  ארוכי  ליעדים  בטיסות 
ארוחות  לוקסיטן,  מבית  יוקרתית  נוחות  ערכת 
מגוונות לבחירת הלקוחות של שף אל על, שחף 
ללקוחות  ועוד.  מגוון  יינות  תפריט  שבתאי, 

המחלקה שהינם ללא מכשיר אישי, יוצע אייפד 
לצפייה בתכנים בצירוף אוזניות. 

יוצע  הטיסה,  חוויית  את  להנעים  מנת  על 
לכלל הלקוחות ב-2 המחלקות מגוון תכנים רחב 
ותוכניות מגוונות של מוזיקה, שיעורים והרצאות 
המותאמים גם לציבור הלקוחות שומרי המצוות. 
זאת, בנוסף לאפשרות צפייה בתכנים  הקיימים 
אשר  במטוס,  המותקנת  הבידור  במערכת 
החורף  תחילת  במהלך  ריענון  לעבור  מתוכננים 

הבעל"ט. 
"חזרתם  מסחר:  סמנכ"ל  ודיש,  ירום  לדברי 
והיא  ממש,  של  בשורה  היא  ה-777  מטוסי  של 
תאפשר לנו להציע ללקוחות שלנו טיסות נוספות 

ליעדים מגוונים בנוחות ובטיחות".

הגב' דינה אוחנה מכפר חב"ד שזכתה בגורל החליטה להקדישו 
לעילוי נשמת אביה ואמרה בהתרגשות: "אבא שלי נפטר לפני 
ספר  להכניס  כדי  הזו  בהגרלה  תקוות  תליתי  כך  וכל  חודשיים 

תורה לעילוי נשמתו. זה נראה לי כמו חלום"

הקיץ  בחודשי  היוצאות  הטיסות  לוח  על  הצפוי  העומס  בשל 
הוחלט באל-על להחזיר לשירות א מטוסי הענק 777 הכוללים 

279 מושבים

הזוכה בספר התורה בהגרלת יד לאחים: 

"הגשמת חלום לע"נ אבא 
שנפטר לפני חודשיים"

הטריפל 7 חוזר לטוס: אל על 
מחזירה לשירות את מטוסי ה-777

חוזר לפעילות. טריפל 7 (צילום: עידו וכטל) 

סיום כתיבת ספר התורה (צילום: יד לאחים) 



כ�ט בתמוז תשפ"ב 828/7/22 בחולון בת ים

מאת: חיים רייך

בעת  הראשית  הרבנות  עובד  תקיפת  בעקבות 
הרבנות  מנכ"ל  פנה  כשרות,  ביקורת  ביצוע 
ישראל  למשטרת  גולדברג  הראל  הראשית 
מתן  תוך  הדין  את  התוקף  עם  למצות  בדרישה 

קדימות לתיק.
במכתב המופנה לתנ"צ דדו זמיר ראש חטיבת 
חטיבת  ראש  לנדס  שלומית  ותנ"צ  התביעות 
חקירות במשטרת ישראל מציין מנכל הרבנות כי 
ביום שלישי י"ג תמוז תשפ"ב, 13/7/22, במהלך 
פעילות ביקורת שגרתית של צוות עובדי הרבנות 
הכשרות,  בתחום  בפיקוח  העוסקים  הראשית 
בבית העסק "מעדני בשר" שברח' מבשר 9, בשוק 
הרבנות  עובד  קשות  הותקף  אביב,  בתל  התקווה 
הראשית לישראל, התקיפה בוצעה בפומבי לעיני 
הביקורת  שצוות  לאחר  בשוק,  ושבים  העוברים 
זיהה חשד לעבירה על חוק איסור הונאה בכשרות 

בבית העסק. 
העובד, שנזקק בהמשך לטיפול רפואי כתוצאה 

מן התקיפה, הגיש תלונה במשטרת ישראל.
"מיותר לומר", מציין גולדברג "כי אנו רואים 
ראוי  אירוע אלימות  כל  זה.  אירוע  רבה  בחומרה 
לגנאי וטעון טיפול נחרץ של גורמי האכיפה. על 
לתקיפת  ביחס  הדברים  נכונים  וכמה,  כמה  אחת 

עובד ציבור שפעל במסגרת מילוי תפקידו". 
הרבנות  מבחינת  כי  גולדברג  מציין  במכתבו 
הראשית, "התוקף פגע לא רק בעובד יקר ומסור 
שלנו, אלא בכל אחד ואחד מעובדי אגף הכשרות 
תודעת  ברבנות הראשית הפועלים, מתוך  הארצי 
שליחות, כדי להבטיח שצרכני הכשרות בישראל 
לא יוכשלו על ידי בעלי עסקים המציגים מרכולתם 

ככשרה בעוד אינה כזו.
את  מעלה  והוא  גלים,  היכה  הנדון  "האירוע 
את  שירתיע  באופן  מצנן  אפקט  ליצירת  החשש 
גורמי מערך הכשרות הממלכתי בישראל מלבצע 
ככל  להם  יבולע  שמא  מחשש  נאמנה  תפקידם 

שיחשפו ליקויי כשרות".
השולח  "כמנהל  גולדברג:  מסיים  מכתבו  את 
את עובדיו לשטח על מנת להבטיח את האינטרס 
אני  כלפיהם,  אחריות  תחושת  מתוך  הציבורי, 
פונה אליכם באופן אישי בבקשה כי תנחו בדבר 
הנדון,  באירוע  לטיפול  גבוה  קדימות  סדר  מתן 
בנחרצות וביעילות, במטרה למצות את הדין עם 

המעורבים במעשה הנפשע בהקדם האפשרי".
הראשית,  הרבנות  מנכ"ל  של  למכתבו  בנוסף 
עובד  של  החמורה  העובד  תקיפת  ובעקבות 
פעלה  העסק,  בבית  הכשרות  וליקוי  הרבנות 
מול  המנכ"ל,  הנחיית  פי  על  הראשית,  הרבנות 
המועצה הדתית תל אביב להסרת הכשרות מבית 

העסק.

מאת: אריה שורץ

אחד ומיוחד מבין פועליו של מרכז 'לנחותם' 
שע"י  הישיבה  לבן  וחיזוק  להכוונה  המרכז   -
'ועד הישיבות' הינו מערך האברכים 'מנחילים' 
בו אברכים המקדישים מזמנם ל'קירוב קרובים' 
- תלמידים יקרים מבני הישיבות הנצרכים לגדול 
ובדאגה  במסירות  שיכוונם  גביהם  על  העומד 

אישית, להצעידם בס"ד על במתי ההצלחה.
כי  עולה  אלו  בימים  העולים  מהנתונים 
'מנחילים'  פרוייקט  של  הנוכחי  הקיץ  מחזור 
שע"י מרכז 'לנחותם' רשם הצלחה למעלה מן 
המשוער בס"ד עם הירתמותם של אברכים רבים 
אשר ביקשו להימנות על המערך הגדול ולשאת 

בעולה של תורה.
בימים האחרונים הביעו מרנן ורבנן שליט"א 
הערכתם  את  בהתרגשות  המרכז  ראשי  בפני 
אברכים  לאותם  אלו  נתונים  נוכח  הגדולה 
של  בידיהם  לסייע  ליבם  שנשאם  מופלאים 
גם  כמו  פרס,  לקבל  מנת  על  שלא  תלמידים 
ושהוצג  האברכים  ידי  על  המתקבל  מהמשוב 
על ידי ראשי המרכז על קבלות, הספקים וסיומי 
התלמידים  עם  האברכים  שמשלימים  מסכתות 

בימים אלו עם סיום זמן הקיץ.
עוד עולה כי לקראת ימי בין הזמנים הקרבים 
אותם  המלווים  לאברכים  רבים  תלמידים  פנו 
במשך זמן הקיץ כשהם מפצירים בהם להמשיך 
יחד בלימודם ובקשר הקבוע עמם גם בימי בין 
הזמנים, דבר המבטא את הקשר הקרוב והמיוחד 
שחשים התלמידים עם האברכים, וברצונם העז 

לבל ינתק.
מאוד  עד  הפליאו  כבר  שליט"א  ורבנן  מרנן 
עת נוסדה התוכנית בזכותם הגדולה של אותם 
אברכים מסולאים שנשאם ליבם להקדיש מזמנם 
בלא כל תמורה לקרב קרובים, ולסייע ולתמוך 
זכות  בתלמיד להעמידו בקרן אורה, שיש בכך 
חז"ל  שהסמיכו  את  והזכירו  ולדורות,  לשעה 
ע"כ את הפסוק 'אז תקרא וה' יענה' ומובטחים 

הם במידה כנגד מידה לנחת בביתם.
להצלחה  בס"ד  זוכה  זו  חשובה  תוכנית 
לה  כותרים  שליט"א  הישיבות  וראשי  יתירה, 
היטב,  ניכרים  פירותיה  כאשר  ותהילה,  שבח 
זכתה  שליט"א  ורבנן  מרנן  ע"י  יסודה  ומאז 
בס"ד להעמדתם של תלמידים הרבה,  לקרבם 

לתומכם ולחזקם.
בהיכלי  הפועל  'לנחותם'  מערך  כי  יצויין, 
של  והכוונתם  הנהגתם  תחת  עומד  הישיבות 
לומד  בה  הרוחני  והצוות  הישיבה  ראשי 
על  נעשה  לתלמיד  הנוגע  עניין  וכל  התלמיד, 

דעתם ובהכוונתם הישירה.
בכל  לפנות  ניתן  כי  נמסר  'לנחותם'  ממרכז 
עת בבקשות עבור תלמיד הנדרש לאברך מלווה 
במוקד הייעודי המיוחד שע"י המרכז שמספרו 

.072-3730600
כמו"כ מעוררים ראשי המרכז לשימת לב של 
ומכריו,  מקרוביו  תלמידים  על  ואחד  אחד  כל 
וסיוע  להכוונה  ונצרכים  לקושי  נקלעו  באם 
בסידור מקום לימודים כראוי עבורם או לחיזוק 
בלא  לפנות  יש  הצורך  בהתעורר  וכי  וסעד, 

שיהוי למוקד הייעודי המיוחד שע"י המרכז.

הראל  הראשית  הרבנות  מנכ"ל  כותב  ישראל  למשטרת  במכתבו 
הנדון,  באירוע  לטיפול  גבוה  קדימות  סדר  מתן  בדבר  תנחו  גולדברג: 
וביעילות, במטרה למצות את הדין עם המעורבים במעשה  בנחרצות 

הנפשע בהקדם האפשרי"

הישיבות  ועד  שע"י  'לנחותם'  מערך  על  הנמנים  אברכים 
ימשיכו וילוו את התלמידים גם בימי בין הזמנים זאת לבקשתם 

של התלמידים 

מנכ"ל הרבנות הראשית בפניה למשטרה:

למצות את הדין עם 
תוקפי מפקח הכשרות

עומדים על גביהם 

כ"ב בתמוז תשפ"ב 21/7/22בפתח-תקוה8

מאת: חיים רייך

הוצבה  וגדולת-מימדים  חדשה  אנדרטה 
לפני מספר ימים באתר המורשת הלאומית 'עין 
התמימה  האנדרטה  הגולן.  שברמת  קשתות' 
לכאורה, המשלבת מוטיבים יהודיים, הוצבה 
'מועצה  לנדרי', בשיתוף  'קורט  בידי הארגון 
אינו  שהעניין  מסתבר  אך  גולן'.  אזורית 
נוצרי,  כומר  הוא  לנדרי  קורט  כך:  כל  פשוט 
הציב  אותו  הפסל  אוונגליסטית.  בכת  חבר 
הציג, לצד סמלים יהודיים מובהקים, גם את 
סמלה של ה"יהדות" המשיחית, לצד ציטוט 
הצטרפותם  שמשמעותו  הנצרות,  ממקורות 
האנדרטה  הטמאה.  ל'אמונה'  היהודים  של 
בין-דתית,  אחווה  כביכול,  לסמל,  נועדה 

'אחווה' שמשמעותה המעשית המרת דת.
המועצה  אל  מיד  פנו  לאחים  יד  בארגון 
לחומרת  ליבם  תשומת  את  והסבו  האזורית, 
אישי  וכן  רבנים  הצטרפו  זו  לפניה  המעשה. 
הצבתו  על  שמחו  הקשת,  גווני  מכל  ציבור 
הארץ  באדמת  מובהק  מסיונרי  סמל  של 
ייתכן  "לא  המצרים.  בין  ימי  של  בעיצומם 
שסמלם של עובדי עבודה זרה יתנוסס באתר 

מימין  רבים,  אנשים  כתבו  לאומית",  מורשת 
ומשמאל". אמש (שני), נעתר ראש המועצה, 
כיסוי  על  והחליט  לפניות,  רוקח  חיים 

האנדרטה לקראת הסרתה המוחלטת.
והסבירו  ההחלטה  על  ברכו  לאחים  ביד 
נוצרית- כת  היא  המשיחית"  "היהדות  כי 

בשילוב  העוסקת  דבר  לכל  אוונגליסטית 
יהודית'  'תרבות  עם  נוצריים  מוטיבים  של 
ולאפשר פעילות  ובלבול  ליצור טשטוש  כדי 
של  והסרתו  "כיסוי  הקודש.  בארץ  מסיונרית 
הלגיטימציה  במניעת  נוסף  צעד  הינם  הפסל 
הציבורית לפעילות המסיון, כחלק מהמערכה 
ומעם  ישראל  מארץ  המוחלט  מיגורה  על 

ישראל".

מאת: יוסף טלידנו
בשבוע שעבר הוזמן הרב הראשי לישראל הראשון 
הביטחונית  בתעשייה  לסיור  יוסף  הגר"י  לציון 
מתקדמות"  לחימה  מערכות  "רפאל  המסווגת 
מהמתקדמות  הגנה  מערכות  ומייצרת  המפתחת 
בעולם כמו מערכת כיפת ברזל, מערכת מעיל-רוח, 

ועוד. 
בפתח הביקור בחברה, צפה הרב הראשי במיצג 
הייחודיות, אשר  ההגנה  מערכות  את  סודי המדמה 
במסגרתן דגמים של המערכות כיפת ברזל, שרביט 
ועוד  רוח  מעיל  אנרגיה,  נשק  גיל,  טילי  קסמים, 

המפותחים ומיוצרים על ידי החברה.
מאת  נרחבת  סקירה  הראשי  הרב  שמע  בביקור, 
הד"ר  רפאל  יו"ר  בראשות  רפאל  הנהלת  צמרת 
עוזי לנדאו וד"ר צחי גליקמן ראש חטיבת המחקר 
ההגנה  מערכות  אודות  החברה,  של  והפיתוח 
ידם  על  המיוצרות  והמתוחכמות  המחודשות 
וביניהם מערת "כיפת ברזל, מערכות הלייזר "מגן-
המערכות  מליבת  וכן  האווירי  ההגנה  מערך  אור", 
תוך  ישראל,  ארץ  על  בהגנה  העוסקות  המסווגות 
ההלכתיים  ולהיבטים  לשאלות  מתייחס  שהרב 
אותם  הנחה  שבמהלכם  ההנהלה  ידי  על  שהועלו 
הרב ואמר להם "הפעולות שלכם מוגדרות כהצלת 
נפשות ממש, בזכותם עם ישראל יכול לשכון בשקט 
האיומים  למרות  זאת  בשגרה,  ולהמשיך  בארץ 

הרבים המופנים כנגדנו מצד אויבנו".
חטיבת  עובדי  את  הראשי  הרב  פגש  בנוסף, 
שיעור  להם  מסר  ואף  רפאל  של  והפיתוח  המחקר 

סבוכות,  הלכתיות  לשאלות  ענה  שבסיומו  מיוחד 
בנוגע לפיתוחים השונים המיוצרים על ידי החברה, 
כמו כן קבע הרב מזוזה בבית הכנסת החדש שנפתח 

על ידי החברה עבור העובדים.
מהיקף  מאוד  הרב  התפעל  הביקור,  במהלך 
וכן מנשות האברכים  ישיבות  בוגרי  עובדי החברה 
ניכר מהעובדים  המועסקים בחברה, המהווים חלק 
המיומנות  בין  לשלב  והמצליחים  בחברה 
בחברה  המיוצרים  המיוחדים  בפיתוחים  וההצלחה 
הכלים  את  להם  שנתנה  התורנית  ההשכלה  לבין 
והודה  אלו  פיתוחים  ולפתח  לייצר  ההתפתחותיים 
למנהלי החברה על שהם מאפשרים לדבר זה לקרות. 
בסיום הביקור כתב הרב הראשי לעובדי החברה: 
"ברכתי לכל העובדים, כולם, שימשיכו בפעילותם 
זוכים  שאתם  חלקיכם  ואשרי  אשריכם  הברוכה, 
להיות שליחי ההשגחה להגן על העם היושב בציון, 
דברים נפלאים המוכיחים על אתה חונן לאדם דעת, 
חכמה בינה ושכל רב, דברים שמגנים עלינו ועל כל 
העם, תהיו ברוכים ותזכו לסייעתא דשמיא, להמשיך 

לפתח מערכות נפלאות כאלה". 

הוצבה  יהודיים,  מוטיבים  המשלבת  לכאורה,  תמימה  אנדרטה 
אך  גולן'.  אזורית  'מועצה  בשיתוף  לנדרי',  'קורט  ארגון  בידי 
מסתבר שמדובר בארגון הקשור ליהודים המשיחיים המאמינים 
באותו האיש. בהתערבות 'יד לאחים', כוסה הסמל הנוצרי והוא 

יוסר מהאתר

את  המדמה  סודי  במיצג  יוסף  הגר"י  צפה  בחברה,  הביקור  בפתח 
מערכות ההגנה הייחודיות, אשר במסגרתן דגמים של המערכות כיפת 
ברזל, שרביט קסמים, טילי גיל, נשק אנרגיה, מעיל רוח ועוד המפותחים 
"הפעולות  הראשל"צ:  אמר  ביקורו  בסיום   • החברה  ידי  על  ומיוצרים 

שלכם הם הצלת נפשות ממש"

הנהלת ישיבת מיר בדינר המיוחד של הישיבה:

הסמל הנוצרי כוסה ויוסר מאתר 
'עין קשתות' ברמת הגולן

הביקור הסודי של הראשון לציון ברפאל

הסמל הנוצרי כוסה. אתר 'עין קשתות' ברמת הגולן 

הראשל"צ הגר"י יוסף בביקורו ברפאל 



בחופשת בין הזמנים חוסכים כרטיסי נסיעה בין עירונית
ומתקדמים למנויים החדשים של דרך שווה:

להגיע בבין הזמנים
הכי רחוק שאפשר

משתלם
לנסוע יותר

פמ
ל

משתלם לנסוע לטיול
משפחתי בתחבורה הציבורית 

*הכרטיס תקף לנסיעה ללא הגבלה בכל הארץ (למעט אילת) גם ברכבת הקלה, ברכבלית,
    במטרונית ובכרמלית, נסיעות ברכבת ישראל יהיו בתוספת תשלום לפי תחנת המוצא והיעד.

**פירוט הישובים באזור 1 באתר ״דרך שווה״.

דרך שווה
עם כרטיס חופשי ארצי* נוסעים באוטובוסים מצפון ועד דרום,
ברכבלית ובכרמלית בחיפה, וברכבת הקלה ב-225 ₪ לחודש.

לראשונה ילדים/ות ונוער נוסעים ב-50% הנחה, ב-112.5 ₪ בלבד!

חוסכת מאות שקלים ליום טיול!

חופשי חודשי מוזל-אזור 1**
לנסיעות בטווח עד 40 ק"מ ב-99 ₪ בלבד

(אזרחים/ות ותיקים/ות, ילדים/ות ונוער ב-49.5 ₪!)

בני/ות 75 ומעלה זכאים/ות
לנסיעות חינם ללא הגבלה

(מחייב הרשמה לפרופיל "זהב-קו")
בנות 75-62 ובני 75-67 ממשיכים ליהנות מ-50% הנחה

נסיעות של 90 דקות בסביבה שלך
מעבר בין קווים בטווח 15 ק"מ ללא הגבלה - 

בעלות נסיעה אחת - 5.5 ₪!

אנשים עם מוגבלות
וזכאי/ות הביטוח הלאומי 

הגדלת ההנחה מ-33% ל-50% בטעינת ערך צבור

בחופשת בין הזמנים חוסכים כרטיסי נסיעה בין עירונית

למידע נוסף חפשו ״דרך שווה״
או התקשרו למוקד 8787*

מאת: חיים רייך

בעת  הראשית  הרבנות  עובד  תקיפת  בעקבות 
הרבנות  מנכ"ל  פנה  כשרות,  ביקורת  ביצוע 
ישראל  למשטרת  גולדברג  הראל  הראשית 
מתן  תוך  הדין  את  התוקף  עם  למצות  בדרישה 

קדימות לתיק.
במכתב המופנה לתנ"צ דדו זמיר ראש חטיבת 
חטיבת  ראש  לנדס  שלומית  ותנ"צ  התביעות 
חקירות במשטרת ישראל מציין מנכל הרבנות כי 
ביום שלישי י"ג תמוז תשפ"ב, 13/7/22, במהלך 
פעילות ביקורת שגרתית של צוות עובדי הרבנות 
הכשרות,  בתחום  בפיקוח  העוסקים  הראשית 
בבית העסק "מעדני בשר" שברח' מבשר 9, בשוק 
הרבנות  עובד  קשות  הותקף  אביב,  בתל  התקווה 
הראשית לישראל, התקיפה בוצעה בפומבי לעיני 
הביקורת  שצוות  לאחר  בשוק,  ושבים  העוברים 
זיהה חשד לעבירה על חוק איסור הונאה בכשרות 

בבית העסק. 
העובד, שנזקק בהמשך לטיפול רפואי כתוצאה 

מן התקיפה, הגיש תלונה במשטרת ישראל.
"מיותר לומר", מציין גולדברג "כי אנו רואים 
ראוי  אירוע אלימות  כל  זה.  אירוע  רבה  בחומרה 
לגנאי וטעון טיפול נחרץ של גורמי האכיפה. על 
לתקיפת  ביחס  הדברים  נכונים  וכמה,  כמה  אחת 

עובד ציבור שפעל במסגרת מילוי תפקידו". 
הרבנות  מבחינת  כי  גולדברג  מציין  במכתבו 
הראשית, "התוקף פגע לא רק בעובד יקר ומסור 
שלנו, אלא בכל אחד ואחד מעובדי אגף הכשרות 
תודעת  ברבנות הראשית הפועלים, מתוך  הארצי 
שליחות, כדי להבטיח שצרכני הכשרות בישראל 
לא יוכשלו על ידי בעלי עסקים המציגים מרכולתם 

ככשרה בעוד אינה כזו.
את  מעלה  והוא  גלים,  היכה  הנדון  "האירוע 
את  שירתיע  באופן  מצנן  אפקט  ליצירת  החשש 
גורמי מערך הכשרות הממלכתי בישראל מלבצע 
ככל  להם  יבולע  שמא  מחשש  נאמנה  תפקידם 

שיחשפו ליקויי כשרות".
השולח  "כמנהל  גולדברג:  מסיים  מכתבו  את 
את עובדיו לשטח על מנת להבטיח את האינטרס 
אני  כלפיהם,  אחריות  תחושת  מתוך  הציבורי, 
פונה אליכם באופן אישי בבקשה כי תנחו בדבר 
הנדון,  באירוע  לטיפול  גבוה  קדימות  סדר  מתן 
בנחרצות וביעילות, במטרה למצות את הדין עם 

המעורבים במעשה הנפשע בהקדם האפשרי".
הראשית,  הרבנות  מנכ"ל  של  למכתבו  בנוסף 
עובד  של  החמורה  העובד  תקיפת  ובעקבות 
פעלה  העסק,  בבית  הכשרות  וליקוי  הרבנות 
מול  המנכ"ל,  הנחיית  פי  על  הראשית,  הרבנות 
המועצה הדתית תל אביב להסרת הכשרות מבית 

העסק.

מאת: אריה שורץ

אחד ומיוחד מבין פועליו של מרכז 'לנחותם' 
שע"י  הישיבה  לבן  וחיזוק  להכוונה  המרכז   -
'ועד הישיבות' הינו מערך האברכים 'מנחילים' 
בו אברכים המקדישים מזמנם ל'קירוב קרובים' 
- תלמידים יקרים מבני הישיבות הנצרכים לגדול 
ובדאגה  במסירות  שיכוונם  גביהם  על  העומד 

אישית, להצעידם בס"ד על במתי ההצלחה.
כי  עולה  אלו  בימים  העולים  מהנתונים 
'מנחילים'  פרוייקט  של  הנוכחי  הקיץ  מחזור 
שע"י מרכז 'לנחותם' רשם הצלחה למעלה מן 
המשוער בס"ד עם הירתמותם של אברכים רבים 
אשר ביקשו להימנות על המערך הגדול ולשאת 

בעולה של תורה.
בימים האחרונים הביעו מרנן ורבנן שליט"א 
הערכתם  את  בהתרגשות  המרכז  ראשי  בפני 
אברכים  לאותם  אלו  נתונים  נוכח  הגדולה 
של  בידיהם  לסייע  ליבם  שנשאם  מופלאים 
גם  כמו  פרס,  לקבל  מנת  על  שלא  תלמידים 
ושהוצג  האברכים  ידי  על  המתקבל  מהמשוב 
על ידי ראשי המרכז על קבלות, הספקים וסיומי 
התלמידים  עם  האברכים  שמשלימים  מסכתות 

בימים אלו עם סיום זמן הקיץ.
עוד עולה כי לקראת ימי בין הזמנים הקרבים 
אותם  המלווים  לאברכים  רבים  תלמידים  פנו 
במשך זמן הקיץ כשהם מפצירים בהם להמשיך 
יחד בלימודם ובקשר הקבוע עמם גם בימי בין 
הזמנים, דבר המבטא את הקשר הקרוב והמיוחד 
שחשים התלמידים עם האברכים, וברצונם העז 

לבל ינתק.
מאוד  עד  הפליאו  כבר  שליט"א  ורבנן  מרנן 
עת נוסדה התוכנית בזכותם הגדולה של אותם 
אברכים מסולאים שנשאם ליבם להקדיש מזמנם 
בלא כל תמורה לקרב קרובים, ולסייע ולתמוך 
זכות  בתלמיד להעמידו בקרן אורה, שיש בכך 
חז"ל  שהסמיכו  את  והזכירו  ולדורות,  לשעה 
ע"כ את הפסוק 'אז תקרא וה' יענה' ומובטחים 

הם במידה כנגד מידה לנחת בביתם.
להצלחה  בס"ד  זוכה  זו  חשובה  תוכנית 
לה  כותרים  שליט"א  הישיבות  וראשי  יתירה, 
היטב,  ניכרים  פירותיה  כאשר  ותהילה,  שבח 
זכתה  שליט"א  ורבנן  מרנן  ע"י  יסודה  ומאז 
בס"ד להעמדתם של תלמידים הרבה,  לקרבם 

לתומכם ולחזקם.
בהיכלי  הפועל  'לנחותם'  מערך  כי  יצויין, 
של  והכוונתם  הנהגתם  תחת  עומד  הישיבות 
לומד  בה  הרוחני  והצוות  הישיבה  ראשי 
על  נעשה  לתלמיד  הנוגע  עניין  וכל  התלמיד, 

דעתם ובהכוונתם הישירה.
בכל  לפנות  ניתן  כי  נמסר  'לנחותם'  ממרכז 
עת בבקשות עבור תלמיד הנדרש לאברך מלווה 
במוקד הייעודי המיוחד שע"י המרכז שמספרו 

.072-3730600
כמו"כ מעוררים ראשי המרכז לשימת לב של 
ומכריו,  מקרוביו  תלמידים  על  ואחד  אחד  כל 
וסיוע  להכוונה  ונצרכים  לקושי  נקלעו  באם 
בסידור מקום לימודים כראוי עבורם או לחיזוק 
בלא  לפנות  יש  הצורך  בהתעורר  וכי  וסעד, 

שיהוי למוקד הייעודי המיוחד שע"י המרכז.

הראל  הראשית  הרבנות  מנכ"ל  כותב  ישראל  למשטרת  במכתבו 
הנדון,  באירוע  לטיפול  גבוה  קדימות  סדר  מתן  בדבר  תנחו  גולדברג: 
וביעילות, במטרה למצות את הדין עם המעורבים במעשה  בנחרצות 

הנפשע בהקדם האפשרי"

הישיבות  ועד  שע"י  'לנחותם'  מערך  על  הנמנים  אברכים 
ימשיכו וילוו את התלמידים גם בימי בין הזמנים זאת לבקשתם 

של התלמידים 

מנכ"ל הרבנות הראשית בפניה למשטרה:

למצות את הדין עם 
תוקפי מפקח הכשרות

עומדים על גביהם 

כ"ב בתמוז תשפ"ב 21/7/22בפתח-תקוה8

מאת: חיים רייך

הוצבה  וגדולת-מימדים  חדשה  אנדרטה 
לפני מספר ימים באתר המורשת הלאומית 'עין 
התמימה  האנדרטה  הגולן.  שברמת  קשתות' 
לכאורה, המשלבת מוטיבים יהודיים, הוצבה 
'מועצה  לנדרי', בשיתוף  'קורט  בידי הארגון 
אינו  שהעניין  מסתבר  אך  גולן'.  אזורית 
נוצרי,  כומר  הוא  לנדרי  קורט  כך:  כל  פשוט 
הציב  אותו  הפסל  אוונגליסטית.  בכת  חבר 
הציג, לצד סמלים יהודיים מובהקים, גם את 
סמלה של ה"יהדות" המשיחית, לצד ציטוט 
הצטרפותם  שמשמעותו  הנצרות,  ממקורות 
האנדרטה  הטמאה.  ל'אמונה'  היהודים  של 
בין-דתית,  אחווה  כביכול,  לסמל,  נועדה 

'אחווה' שמשמעותה המעשית המרת דת.
המועצה  אל  מיד  פנו  לאחים  יד  בארגון 
לחומרת  ליבם  תשומת  את  והסבו  האזורית, 
אישי  וכן  רבנים  הצטרפו  זו  לפניה  המעשה. 
הצבתו  על  שמחו  הקשת,  גווני  מכל  ציבור 
הארץ  באדמת  מובהק  מסיונרי  סמל  של 
ייתכן  "לא  המצרים.  בין  ימי  של  בעיצומם 
שסמלם של עובדי עבודה זרה יתנוסס באתר 

מימין  רבים,  אנשים  כתבו  לאומית",  מורשת 
ומשמאל". אמש (שני), נעתר ראש המועצה, 
כיסוי  על  והחליט  לפניות,  רוקח  חיים 

האנדרטה לקראת הסרתה המוחלטת.
והסבירו  ההחלטה  על  ברכו  לאחים  ביד 
נוצרית- כת  היא  המשיחית"  "היהדות  כי 
בשילוב  העוסקת  דבר  לכל  אוונגליסטית 
יהודית'  'תרבות  עם  נוצריים  מוטיבים  של 
ולאפשר פעילות  ובלבול  ליצור טשטוש  כדי 
של  והסרתו  "כיסוי  הקודש.  בארץ  מסיונרית 
הלגיטימציה  במניעת  נוסף  צעד  הינם  הפסל 
הציבורית לפעילות המסיון, כחלק מהמערכה 
ומעם  ישראל  מארץ  המוחלט  מיגורה  על 

ישראל".

מאת: יוסף טלידנו
בשבוע שעבר הוזמן הרב הראשי לישראל הראשון 
הביטחונית  בתעשייה  לסיור  יוסף  הגר"י  לציון 
מתקדמות"  לחימה  מערכות  "רפאל  המסווגת 
מהמתקדמות  הגנה  מערכות  ומייצרת  המפתחת 
בעולם כמו מערכת כיפת ברזל, מערכת מעיל-רוח, 

ועוד. 
בפתח הביקור בחברה, צפה הרב הראשי במיצג 
הייחודיות, אשר  ההגנה  מערכות  את  סודי המדמה 
במסגרתן דגמים של המערכות כיפת ברזל, שרביט 
ועוד  רוח  מעיל  אנרגיה,  נשק  גיל,  טילי  קסמים, 

המפותחים ומיוצרים על ידי החברה.
מאת  נרחבת  סקירה  הראשי  הרב  שמע  בביקור, 
הד"ר  רפאל  יו"ר  בראשות  רפאל  הנהלת  צמרת 
עוזי לנדאו וד"ר צחי גליקמן ראש חטיבת המחקר 
ההגנה  מערכות  אודות  החברה,  של  והפיתוח 
ידם  על  המיוצרות  והמתוחכמות  המחודשות 
וביניהם מערת "כיפת ברזל, מערכות הלייזר "מגן-
המערכות  מליבת  וכן  האווירי  ההגנה  מערך  אור", 
תוך  ישראל,  ארץ  על  בהגנה  העוסקות  המסווגות 
ההלכתיים  ולהיבטים  לשאלות  מתייחס  שהרב 
אותם  הנחה  שבמהלכם  ההנהלה  ידי  על  שהועלו 
הרב ואמר להם "הפעולות שלכם מוגדרות כהצלת 
נפשות ממש, בזכותם עם ישראל יכול לשכון בשקט 
האיומים  למרות  זאת  בשגרה,  ולהמשיך  בארץ 

הרבים המופנים כנגדנו מצד אויבנו".
חטיבת  עובדי  את  הראשי  הרב  פגש  בנוסף, 
שיעור  להם  מסר  ואף  רפאל  של  והפיתוח  המחקר 

סבוכות,  הלכתיות  לשאלות  ענה  שבסיומו  מיוחד 
בנוגע לפיתוחים השונים המיוצרים על ידי החברה, 
כמו כן קבע הרב מזוזה בבית הכנסת החדש שנפתח 

על ידי החברה עבור העובדים.
מהיקף  מאוד  הרב  התפעל  הביקור,  במהלך 
וכן מנשות האברכים  ישיבות  בוגרי  עובדי החברה 
ניכר מהעובדים  המועסקים בחברה, המהווים חלק 
המיומנות  בין  לשלב  והמצליחים  בחברה 
בחברה  המיוצרים  המיוחדים  בפיתוחים  וההצלחה 
הכלים  את  להם  שנתנה  התורנית  ההשכלה  לבין 
והודה  אלו  פיתוחים  ולפתח  לייצר  ההתפתחותיים 
למנהלי החברה על שהם מאפשרים לדבר זה לקרות. 
בסיום הביקור כתב הרב הראשי לעובדי החברה: 
"ברכתי לכל העובדים, כולם, שימשיכו בפעילותם 
זוכים  שאתם  חלקיכם  ואשרי  אשריכם  הברוכה, 
להיות שליחי ההשגחה להגן על העם היושב בציון, 
דברים נפלאים המוכיחים על אתה חונן לאדם דעת, 
חכמה בינה ושכל רב, דברים שמגנים עלינו ועל כל 
העם, תהיו ברוכים ותזכו לסייעתא דשמיא, להמשיך 

לפתח מערכות נפלאות כאלה". 

הוצבה  יהודיים,  מוטיבים  המשלבת  לכאורה,  תמימה  אנדרטה 
אך  גולן'.  אזורית  'מועצה  בשיתוף  לנדרי',  'קורט  ארגון  בידי 
מסתבר שמדובר בארגון הקשור ליהודים המשיחיים המאמינים 
באותו האיש. בהתערבות 'יד לאחים', כוסה הסמל הנוצרי והוא 

יוסר מהאתר

את  המדמה  סודי  במיצג  יוסף  הגר"י  צפה  בחברה,  הביקור  בפתח 
מערכות ההגנה הייחודיות, אשר במסגרתן דגמים של המערכות כיפת 
ברזל, שרביט קסמים, טילי גיל, נשק אנרגיה, מעיל רוח ועוד המפותחים 
"הפעולות  הראשל"צ:  אמר  ביקורו  בסיום   • החברה  ידי  על  ומיוצרים 

שלכם הם הצלת נפשות ממש"

הנהלת ישיבת מיר בדינר המיוחד של הישיבה:

הסמל הנוצרי כוסה ויוסר מאתר 
'עין קשתות' ברמת הגולן

הביקור הסודי של הראשון לציון ברפאל

הסמל הנוצרי כוסה. אתר 'עין קשתות' ברמת הגולן 

הראשל"צ הגר"י יוסף בביקורו ברפאל 
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במתקפת  השבוע  יצאו  סער  וגדעון  גנץ  בני 
יחד  והמשפטים, שחברו  הביטחון  ראיונות. שרי 
הבוחר  את  לשכנע  מצליחים  לא  אחת,  לרשימה 
שתי  חלקיו.  מסכום  גדול  שהשלם  הישראלי 
חברי   14 עם  ה-24  מהכנסת  שיוצאות  המפלגות 
כנסת משותפים, החלו את האיחוד המשותף עם 
מספר זהה של מנדטים בסקרים. שבוע לאחר מכן 
מדדי הסוקרים הצביעו על ירידה ל-13 מנדטים. 
 12 על  מצביעים  הסקרים  נוסף,  שבוע  בחלוף 
החדשה.  התקווה  לבן  כחול  לרשימת  מנדטים 
בבחירות  סער  לגדעון  שקרה  כפי  הזה,  בקצב 
חד  מספר  לקראת  תתכנס  הרשימה  אשתקד, 

ספרתי של מנדטים.
מסרים  דף  יש  המאוחדת  המפלגה  לראשי 
אחיד. גנץ ולאחמ"כ גם סער חזרו שוב ושוב על 
המנטרה ולפיה אם נתניהו לא ישיג 61, המפלגות 
החרדיות יצטרפו לממשלה בראשות גנץ. הדברים 
מכוונים לאוזני מצביעי יש עתיד. המטרה: לשכנע 
שהיו"ר  רשימה  על  קולם  את  לבזבז  שלא  אותם 

שלה יתקשה להרכיב ממשלה.
של  התמרון  שמרחב  יודעים  סער  וגם  גנץ  גם 
המפלגות החרדיות אינו גדול. או שנתניהו משיג 
61 חברי כנסת, או שמקימים ממשלת אחדות עם 
לבחירות  הליכה  או  הליכוד,  עם  יחד  וסער  גנץ 
קיימת  לא  היטב:  יודעים  וגנץ  סער  שישיות. 
האפשרות ששס ויהדות התורה יחברו לקואליציה 
יסכימו  ובליכוד  במידה  בה.  חבר  אינו  שהליכוד 
ממשלה  כראש  יכהן  נתניהו  כאשר  רוטציה  על 

החרדיות  במפלגות  הממשלה,  בראשות  ראשון  יכהן  וגנץ  חליפי 
יברכו על כך, אך לא ילכו לבדם לקואליציה ללא הליכוד.

הקולות שנשמעים מפיהם של חלק מחברי הכנסת, בעיקר בדגל 
התורה, נועדו בעיקר כדי למנוע מתקפות מצד המפלגות הגדולות 
שמערכת  שלנו  "המטרה  הבחירות.  בתקופת  החרדי  הציבור  כנגד 
הצבעה  למנוע  כדי  דתיים,  בנושאים  תעסוק  לא  הזו  הבחירות 
בציבור  מאבק  דגלם  על  שחרטו  למפלגות  חילונית  מאסיבית 
למיקסום  להגיע  היא  "המטרה  התורה.  ביהדות  אומרים  החרדי", 
אחוז  עם  החילוני.  הציבור  והרדמת  החרדי  הציבור  בתוך  הצבעה 
הצבעה נכון, אנחנו מקבלים מנדט נוסף. זה כבר קרה באחד מסבבי 
הבחירות האחרונים כאשר יהדות התורה הגיעה לשמונה מנדטים. 
זו השאיפה שלנו וזו הסיבה ששינינו את השיח. שים לב שהמערכת 
הפוליטית עוסקת בסוגיא הכי חשובה בבחירות האלו: למי יש יותר 

סיכוי במחנה מתנגדי נתניהו להביא את המפלגות החרדיות". 
תקשורת  של  ישיר  המשך  מהווים  כאן  המובאים  הדברים 
שמתנהלת מתחת לפני השטח בין חברים ביש עתיד וכחול לבן עם 
פיזורם.  על  הכנסת  חברי  הצביעו  בטרם  עוד  החרדיות,  המפלגות 
שהקונסטלציה  ההכרה  חלחלה  הנוכחית  הקואליציה  ראשי  בקרב 
הפוליטית הנוכחית מכריחה את כל מי שמקבל את המנדט מנשיא 
יציבה,  וגפני. מי שרוצה קואליציה  המדינה, להרים טלפון לדרעי 

המפלגות החרדיות הן פוליסת ביטוח.
ראשי  עם  האישיים  בקשרים  מתהדרים  וסער  גנץ  בכדי,  לא 
יש עתיד,  המפלגות החרדיות. לפיד, כמו גם כמה מחברי רשימת 
שומרים על קשרים הדוקים עם חלק מחברי הכנסת של שס ויהדות 
התורה. חלקם הגיעו לחגוג בחתונת נכדתו של ח"כ משה גפני. לפיד 
וחלק מראשי מפלגתו, אף הטריחו עצמם לפני שבועות אחדים כדי 
להגיע לחדר סיעת יהדות התורה כדי להשתתף בחגיגת יום ההולדת 

הספונטנית שערכה הסיעה ליו"ר דגל התורה.
במפלגות החרדיות לא ממהרים לשפוך מים צוננים על תקוותיהם 

של ראשי מפלגות הקואליציה. אחד מחברי הכנסת של ש"ס, מסביר 
לא  החרדים  הכנסת  מחברי  אחד  "אף  ביותר:  הברורה  בצורה  לי 
באמת מתכוון להיות חלק מקואליציה שבה מירב מיכאלי מעודדת 
מחיצה  תהיה  שלא  נלחם  לפיד  יאיר  בשבת,  ציבורית  תחבורה 
נציג התנועה  ברחבה הרפורמית בכותל המערבי, גלעד קריב הוא 
אותנו  שמחרים  ליברמן  אביגדור  העבודה,  במפלגת  הרפורמית 
העתידית  בקואליציה  מרכזית  שושבינה  שהיא  ומרצ  גורף  באופן 
הזו. מה יש לנו לחפש בקואליציה כזו? אלו קוו יסוד משותפים יש 
לנו? יש מישהו שחושב שיש בכלל היתכנות לייצר מכנה משותף 
בנושאים שעבורנו הם הליבה של הליבה? כל עוד בני גנץ וגדעון 
ידעו להביא  ומבטיחים שהם  קורצים לקהל הבוחרים שלהם  סער 
את המפלגות החרדיות, שיערב להם. אנחנו לא חייבים לשחק את 
המשחק שלהם. לנו יש מחויבות למחנה הימין שהוא המחנה של 

הציבור המסורתי".
בנובמבר,  ה-1  במוצאי  המעטפות  אחרונות  תיפתח  כאשר  רק 

נוכל לדעת האם ההערכה המוקדמת הוכיחה את עצמה.

סעדה במרומים
הריאיון שהעניק משה סעדה, מי שכיהן עד לפני מס' ימים כסגן 
ראש המחלקה לחקירות שוטרים - לעמית סגל בחדשות 12, אמור 
להרעיד את אמות הסיפים. בשני חלקי הריאיון ששודרו במהדורה 
האשמות  של  שורה  סעדה  מטיח  ושלישי,  שני  ימי  של  המרכזית 
של  והמשטרתית  המשפטית  הצמרת  נגד  תקדים,  וחסרות  חריפות 
היועמ"ש  אלשיך,  רוני  לשעבר  המשטרה  מפכ"ל  כולל  ישראל, 
לשעבר אביחי מנדלבליט, פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן ובכירי 

המשטרה ולהב 433. 
סעדה מגולל את דרכי הפעולה של השלושה, כיצד אלשיך שיבש, 

ניצן טייח ומנדלבליט השקיף, לטענתו. אלה  שי 
דברים שמעולם לא נאמרו ע"י בכיר שמכיר היטב 
את המערכות מבפנים. על המפכ"ל לשעבר רוני 
אלשיך טען סעדה: "הוא אימץ נורמות עברייניות 
מדבר  שאני  והנורמות  במח"ש.  להילחם  כדי 
לשקר,  ליירט,  לסכל,  לאיים,   - כולל  זה  עליהן, 

לשבש".
כדי  עליו  שהופעלו  לחצים  על  מעיד  סעדה 
אלקיען,  אבו  יעקוב  של  מותו  את  לחקור  שלא 
אחרי שכבר הבין שהחקירה משתבשת מול עיניו. 
בשב"כ  בכיר  תפקיד  לו  הוצע  אף  מסוים  בשלב 
אימת  היה  סעדה  תפקידו.  את  שיעזוב  ובלבד 

המערכת. הוא לא הסכים ליישר קו.
לתיקי  קשורה  סעדה,  של  לטענתו  הסיבה, 
נתניהו. לדבריו, בשלב מסוים הבין שכל המערכת 
או  נתניהו,  בחקירות  ועסוקה  מטרה  מוכוונת 
אחד  שיקול  "יש  עצמו:  סעדה  של  במילותיו 
נתניהו  תיקי  נתניהו.  תיקי  ויחיד,  אחד  מרכזי, 
הכי חשוב,  הדבר  להיות  הופכים  תקופה  באותה 

כל המערכת מוכוונת תיקי נתניהו".
אין ספק שסעדה בחר את התזמון לקיים ראיון 
כנגד  ביותר  חריף  אישום  כתב  מגיש  הוא  שבו 
ארוכות.  שנים  במשך  בה  חבר  שהיה  המערכת 
המחנות  כאשר  בחירות,  ערב  של  אלו  בימים 
מהחלוקה  להשתחרר  מצליחים  לא  הפוליטיים 
הדיכוטומית של כן ביבי, רק לא ביבי, זהו נושא 
נפיץ שמחזק את טענתם של תומכי נתניהו בדבר 

רדיפה משפטית.
להתמודד  שוקל  הפרסומים,  לפי  לפחות  כך  שסעדה,  העובדה 
הטענות  את  להקהות  אמורה  לא  הדתית,  הציונות  של  בפריימריז 
שהעלה. מן הראוי שהדברים ייחקרו באופן בלתי תלוי. אילו אלשיך 
וניצן היו אזרחים מן השורה, הם היו נקראים לחקירה למחרת שידור 
הדברים. העובדה ששום דבר לא נעשה, היא הסיבה המרכזית לכך 
שאמון הציבור במערכת המשפטית והמשטרתית, נמצא בשפל חסר 

תקדים.
שזכה  הפרסום  גם  הפריימריז.  ערב  חינם  פרסום  הרוויח  סעדה 
לסיכוייו  יתרום  בהכרח  לא  החברתיות,  ברשתות  נרחב  להדהוד 
גם אם לא  ריאלי.  להתברג בצמרת הרשימה שתציב אותו במקום 
מחייבים  דבריו  ה-25,  בכנסת  המניין  מן  כח"כ  עצמו  את  ימצא 
בירור מעמיק וחקירה יסודית. מי שבמשך שני עשורים חקר וטיפל 
מראה  הציב השבוע  שידעה המשטרה,  ביותר  הסוערות  בפרשיות 
יכולים  לא  הם  והפרקליטות.  המשטרה  בכירי  של  עיניהם  מול 
סעדה  את  שהביאו  בסיבות  עוסקת  שתכליתה  בתגובה  להסתפק 
לציבור  ולתוכן.  למהות  להתייחס  מבלי  לדברים  פומביות  לתת 
מגיע תשובות, גם אם הן לא משרתות את האג'נדה או מחזקות את 

הטענות שעלו כבר בראשיתן של חקירות נתניהו.
להם  מעניק  שהחוק  מי  של  לרגליהם  נר  להיות  חייבת  האמת 
כלים לחקר האמת. זו תכליתה של משטרה חוקרת. כשנתניהו קרא 
'לחקור את החוקרים', היו שראו בכך זילות במערכות האכיפה. על 

רקע דבריו של סעדה, הקריאה הזו נשמעת רלוונטית מתמיד.
על  שמפקחת  המשטרה  החוקרים,  של  החוקרת  היא  מח"ש 
שאינה  בצורה  טוען  המחלקה  בצמרת  בכיר  כאשר  המשטרה. 
בשחיתות  נגועים  בצמרת  שהקודקודים  פנים,  לשתי  משתמעת 
יצאו השניים  בסיומה  גם אם  מנוס מפתיחת חקירה,  אין  וריקבון, 
בכתבה  להסתכם  יכולות  לא  הזה  מהסוג  טענות  רבב.  מכל  נקיים 

במהדורת חדשות.

ינון פלח

דואט פוליטי 

בונים על המפלגות החרדיות. גנץ וסער | צילום: לע"מ



במתקפת  השבוע  יצאו  סער  וגדעון  גנץ  בני 
יחד  והמשפטים, שחברו  הביטחון  ראיונות. שרי 
הבוחר  את  לשכנע  מצליחים  לא  אחת,  לרשימה 
שתי  חלקיו.  מסכום  גדול  שהשלם  הישראלי 
חברי   14 עם  ה-24  מהכנסת  שיוצאות  המפלגות 
כנסת משותפים, החלו את האיחוד המשותף עם 
מספר זהה של מנדטים בסקרים. שבוע לאחר מכן 
מדדי הסוקרים הצביעו על ירידה ל-13 מנדטים. 
 12 על  מצביעים  הסקרים  נוסף,  שבוע  בחלוף 
החדשה.  התקווה  לבן  כחול  לרשימת  מנדטים 
בבחירות  סער  לגדעון  שקרה  כפי  הזה,  בקצב 
חד  מספר  לקראת  תתכנס  הרשימה  אשתקד, 

ספרתי של מנדטים.
מסרים  דף  יש  המאוחדת  המפלגה  לראשי 
אחיד. גנץ ולאחמ"כ גם סער חזרו שוב ושוב על 
המנטרה ולפיה אם נתניהו לא ישיג 61, המפלגות 
החרדיות יצטרפו לממשלה בראשות גנץ. הדברים 
מכוונים לאוזני מצביעי יש עתיד. המטרה: לשכנע 
שהיו"ר  רשימה  על  קולם  את  לבזבז  שלא  אותם 

שלה יתקשה להרכיב ממשלה.
של  התמרון  שמרחב  יודעים  סער  וגם  גנץ  גם 
המפלגות החרדיות אינו גדול. או שנתניהו משיג 
61 חברי כנסת, או שמקימים ממשלת אחדות עם 
לבחירות  הליכה  או  הליכוד,  עם  יחד  וסער  גנץ 
קיימת  לא  היטב:  יודעים  וגנץ  סער  שישיות. 
האפשרות ששס ויהדות התורה יחברו לקואליציה 
יסכימו  ובליכוד  במידה  בה.  חבר  אינו  שהליכוד 
ממשלה  כראש  יכהן  נתניהו  כאשר  רוטציה  על 

החרדיות  במפלגות  הממשלה,  בראשות  ראשון  יכהן  וגנץ  חליפי 
יברכו על כך, אך לא ילכו לבדם לקואליציה ללא הליכוד.

הקולות שנשמעים מפיהם של חלק מחברי הכנסת, בעיקר בדגל 
התורה, נועדו בעיקר כדי למנוע מתקפות מצד המפלגות הגדולות 
שמערכת  שלנו  "המטרה  הבחירות.  בתקופת  החרדי  הציבור  כנגד 
הצבעה  למנוע  כדי  דתיים,  בנושאים  תעסוק  לא  הזו  הבחירות 
בציבור  מאבק  דגלם  על  שחרטו  למפלגות  חילונית  מאסיבית 
למיקסום  להגיע  היא  "המטרה  התורה.  ביהדות  אומרים  החרדי", 
אחוז  עם  החילוני.  הציבור  והרדמת  החרדי  הציבור  בתוך  הצבעה 
הצבעה נכון, אנחנו מקבלים מנדט נוסף. זה כבר קרה באחד מסבבי 
הבחירות האחרונים כאשר יהדות התורה הגיעה לשמונה מנדטים. 
זו השאיפה שלנו וזו הסיבה ששינינו את השיח. שים לב שהמערכת 
הפוליטית עוסקת בסוגיא הכי חשובה בבחירות האלו: למי יש יותר 

סיכוי במחנה מתנגדי נתניהו להביא את המפלגות החרדיות". 
תקשורת  של  ישיר  המשך  מהווים  כאן  המובאים  הדברים 
שמתנהלת מתחת לפני השטח בין חברים ביש עתיד וכחול לבן עם 
פיזורם.  על  הכנסת  חברי  הצביעו  בטרם  עוד  החרדיות,  המפלגות 
שהקונסטלציה  ההכרה  חלחלה  הנוכחית  הקואליציה  ראשי  בקרב 
הפוליטית הנוכחית מכריחה את כל מי שמקבל את המנדט מנשיא 
יציבה,  וגפני. מי שרוצה קואליציה  המדינה, להרים טלפון לדרעי 

המפלגות החרדיות הן פוליסת ביטוח.
ראשי  עם  האישיים  בקשרים  מתהדרים  וסער  גנץ  בכדי,  לא 
יש עתיד,  המפלגות החרדיות. לפיד, כמו גם כמה מחברי רשימת 
שומרים על קשרים הדוקים עם חלק מחברי הכנסת של שס ויהדות 
התורה. חלקם הגיעו לחגוג בחתונת נכדתו של ח"כ משה גפני. לפיד 
וחלק מראשי מפלגתו, אף הטריחו עצמם לפני שבועות אחדים כדי 
להגיע לחדר סיעת יהדות התורה כדי להשתתף בחגיגת יום ההולדת 

הספונטנית שערכה הסיעה ליו"ר דגל התורה.
במפלגות החרדיות לא ממהרים לשפוך מים צוננים על תקוותיהם 

של ראשי מפלגות הקואליציה. אחד מחברי הכנסת של ש"ס, מסביר 
לא  החרדים  הכנסת  מחברי  אחד  "אף  ביותר:  הברורה  בצורה  לי 
באמת מתכוון להיות חלק מקואליציה שבה מירב מיכאלי מעודדת 
מחיצה  תהיה  שלא  נלחם  לפיד  יאיר  בשבת,  ציבורית  תחבורה 
נציג התנועה  ברחבה הרפורמית בכותל המערבי, גלעד קריב הוא 
אותנו  שמחרים  ליברמן  אביגדור  העבודה,  במפלגת  הרפורמית 
העתידית  בקואליציה  מרכזית  שושבינה  שהיא  ומרצ  גורף  באופן 
הזו. מה יש לנו לחפש בקואליציה כזו? אלו קוו יסוד משותפים יש 
לנו? יש מישהו שחושב שיש בכלל היתכנות לייצר מכנה משותף 
בנושאים שעבורנו הם הליבה של הליבה? כל עוד בני גנץ וגדעון 
ידעו להביא  ומבטיחים שהם  קורצים לקהל הבוחרים שלהם  סער 
את המפלגות החרדיות, שיערב להם. אנחנו לא חייבים לשחק את 
המשחק שלהם. לנו יש מחויבות למחנה הימין שהוא המחנה של 

הציבור המסורתי".
בנובמבר,  ה-1  במוצאי  המעטפות  אחרונות  תיפתח  כאשר  רק 

נוכל לדעת האם ההערכה המוקדמת הוכיחה את עצמה.

סעדה במרומים
הריאיון שהעניק משה סעדה, מי שכיהן עד לפני מס' ימים כסגן 
ראש המחלקה לחקירות שוטרים - לעמית סגל בחדשות 12, אמור 
להרעיד את אמות הסיפים. בשני חלקי הריאיון ששודרו במהדורה 
האשמות  של  שורה  סעדה  מטיח  ושלישי,  שני  ימי  של  המרכזית 
של  והמשטרתית  המשפטית  הצמרת  נגד  תקדים,  וחסרות  חריפות 
היועמ"ש  אלשיך,  רוני  לשעבר  המשטרה  מפכ"ל  כולל  ישראל, 
לשעבר אביחי מנדלבליט, פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן ובכירי 

המשטרה ולהב 433. 
סעדה מגולל את דרכי הפעולה של השלושה, כיצד אלשיך שיבש, 

ניצן טייח ומנדלבליט השקיף, לטענתו. אלה  שי 
דברים שמעולם לא נאמרו ע"י בכיר שמכיר היטב 
את המערכות מבפנים. על המפכ"ל לשעבר רוני 
אלשיך טען סעדה: "הוא אימץ נורמות עברייניות 
מדבר  שאני  והנורמות  במח"ש.  להילחם  כדי 
לשקר,  ליירט,  לסכל,  לאיים,   - כולל  זה  עליהן, 

לשבש".
כדי  עליו  שהופעלו  לחצים  על  מעיד  סעדה 
אלקיען,  אבו  יעקוב  של  מותו  את  לחקור  שלא 
אחרי שכבר הבין שהחקירה משתבשת מול עיניו. 
בשב"כ  בכיר  תפקיד  לו  הוצע  אף  מסוים  בשלב 
אימת  היה  סעדה  תפקידו.  את  שיעזוב  ובלבד 

המערכת. הוא לא הסכים ליישר קו.
לתיקי  קשורה  סעדה,  של  לטענתו  הסיבה, 
נתניהו. לדבריו, בשלב מסוים הבין שכל המערכת 
או  נתניהו,  בחקירות  ועסוקה  מטרה  מוכוונת 
אחד  שיקול  "יש  עצמו:  סעדה  של  במילותיו 
נתניהו  תיקי  נתניהו.  תיקי  ויחיד,  אחד  מרכזי, 
הכי חשוב,  הדבר  להיות  הופכים  תקופה  באותה 

כל המערכת מוכוונת תיקי נתניהו".
אין ספק שסעדה בחר את התזמון לקיים ראיון 
כנגד  ביותר  חריף  אישום  כתב  מגיש  הוא  שבו 
ארוכות.  שנים  במשך  בה  חבר  שהיה  המערכת 
המחנות  כאשר  בחירות,  ערב  של  אלו  בימים 
מהחלוקה  להשתחרר  מצליחים  לא  הפוליטיים 
הדיכוטומית של כן ביבי, רק לא ביבי, זהו נושא 
נפיץ שמחזק את טענתם של תומכי נתניהו בדבר 

רדיפה משפטית.
להתמודד  שוקל  הפרסומים,  לפי  לפחות  כך  שסעדה,  העובדה 
הטענות  את  להקהות  אמורה  לא  הדתית,  הציונות  של  בפריימריז 
שהעלה. מן הראוי שהדברים ייחקרו באופן בלתי תלוי. אילו אלשיך 
וניצן היו אזרחים מן השורה, הם היו נקראים לחקירה למחרת שידור 
הדברים. העובדה ששום דבר לא נעשה, היא הסיבה המרכזית לכך 
שאמון הציבור במערכת המשפטית והמשטרתית, נמצא בשפל חסר 

תקדים.
שזכה  הפרסום  גם  הפריימריז.  ערב  חינם  פרסום  הרוויח  סעדה 
לסיכוייו  יתרום  בהכרח  לא  החברתיות,  ברשתות  נרחב  להדהוד 
גם אם לא  ריאלי.  להתברג בצמרת הרשימה שתציב אותו במקום 
מחייבים  דבריו  ה-25,  בכנסת  המניין  מן  כח"כ  עצמו  את  ימצא 
בירור מעמיק וחקירה יסודית. מי שבמשך שני עשורים חקר וטיפל 
מראה  הציב השבוע  שידעה המשטרה,  ביותר  הסוערות  בפרשיות 
יכולים  לא  הם  והפרקליטות.  המשטרה  בכירי  של  עיניהם  מול 
סעדה  את  שהביאו  בסיבות  עוסקת  שתכליתה  בתגובה  להסתפק 
לציבור  ולתוכן.  למהות  להתייחס  מבלי  לדברים  פומביות  לתת 
מגיע תשובות, גם אם הן לא משרתות את האג'נדה או מחזקות את 

הטענות שעלו כבר בראשיתן של חקירות נתניהו.
להם  מעניק  שהחוק  מי  של  לרגליהם  נר  להיות  חייבת  האמת 
כלים לחקר האמת. זו תכליתה של משטרה חוקרת. כשנתניהו קרא 
'לחקור את החוקרים', היו שראו בכך זילות במערכות האכיפה. על 

רקע דבריו של סעדה, הקריאה הזו נשמעת רלוונטית מתמיד.
על  שמפקחת  המשטרה  החוקרים,  של  החוקרת  היא  מח"ש 
שאינה  בצורה  טוען  המחלקה  בצמרת  בכיר  כאשר  המשטרה. 
בשחיתות  נגועים  בצמרת  שהקודקודים  פנים,  לשתי  משתמעת 
יצאו השניים  בסיומה  גם אם  מנוס מפתיחת חקירה,  אין  וריקבון, 
בכתבה  להסתכם  יכולות  לא  הזה  מהסוג  טענות  רבב.  מכל  נקיים 

במהדורת חדשות.

ינון פלח

דואט פוליטי 
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על סדר היום
אבי גרינצייג

בין  בעימות המתפתח  לא מעט  כאן  עסקנו  כבר 
ראשון  פרסום  כולל  ישראל,  ואגודת  התורה  דגל 
הנפרדת  הריצה  נשקלה  בה  הרצינות  מידת  של 
בדגל התורה, בגיבויו ובהכוונתו של נשיא מועצת 
גדולי התורה, מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין. 
השבוע, התלהטו שוב הרוחות, וכדרכן של שמועות 
טיפול  המסלול  לאורך  שעוברות  כאלו  בפרט   –
לה  – אבדה  ומשונים  אינטרס שונים  בעלי  ידי  על 

המהות.
עצם  על  אינה  הדגלאית  הטענה  להבין,  צריך 
עודף  יחס  והעדר  הוגנת  הלא  הכוחות  חלוקת 
בעת  בחשבון  נלקח  לכשעצמו  זה  לליטאים. 
את  שחילק  האחרון  ההיסטורי  ההסכם  חתימת 
העוגה חמישים חמישים. הליטאים הואילו למחול 
הייצוג  לטובת  מביאים  שהם  הקולות  יתרת  על 
השפלה  מתחושת  להימנע  מטרה  מתוך  האגודאי, 
בקרב הציבור החסידי, והאמת והשלום אהבו. נכון, 
ייצוגיות  טענות  גם  עולות  הנוכחי  העימות  בשולי 
התפקידים  בחלוקת  לשיפור  דרישות  ונשמעות 
וכדומה, אבל לא על זה המאבק. לא על תפקיד כזה 

או אחר יכריע מרן ראש הישיבה ללכת בנפרד.
הישיבה,  ראש  מרן  של  ביתו  באי  לפי 
הבעיה נעוצה בשימוש שעושים נציגי אגודת 
ישראל בכוחם. "צריך להבין", הם מסבירים, 
לבעלי  משלנו,  לאברכים  קורא  "כשמרן 
לבנות  הישיבות,  לבחורי  הליטאיים,  בתים 
הסמינרים, לצאת ולהצביע ולפעול להצלחת 
הרשימה, הוא לוקח אחריות על הייצוג הזה. 
הנציגים  של  פעולותיהם  שכל  אומר  הווי 
מתקבל  בלתי  הגדולות.  כתפיו  על  מונחות 
על הדעת שנציגים חסידיים שנבחרים מכוחם 
של אותם קולות, יפעלו באופן עצמאי ויעשו 

כל מה שבא להם".
לשתי  נחלקת  מחדדים,  הם  כך  הטענה, 
רמות: תחילה, עצם העובדה שאגודת ישראל 
נשענת על קולות ליטאיים ומקבלת החלטות 
כפי  הליטאית,  ההנהגה  על  מקובלות  שאינן 
הגדשת  אבל  למשל.  הגיוס,  בחוק  שהיה 
כבר  הסאה שאירעה בשנה האחרונה מהווה 
אפילו  מדובר  שאין  משום  מדרגה  עליית 

בהחלטת 'מועצת'.
הייתה  ישראל  אגודת  של  ה'מועצת'  "אם 
מתכנסת ומקבלת החלטה בסיפור של בעלזא 
והממ"ח, עוד היינו מסתדרים עם זה איכשהו, 
ישראל  גדולי  של  ההנהגות  כששתי  גם 
להסכמות.  להגיע  ידעו  הן  ביניהן,  חלוקות 
אבל לא ייתכן מצב שבו נציג בודד – גם אם 
על דעת רבו, ואפילו אם רבו חבר לכשעצמו 
ועושה  פוליטית  – מקבל החלטה  ב'מועצת' 
הדבר  אגב,  שלנו.  הפוליטי  בכוח  שימוש 
אינו מכוון דווקא כלפי חסידים, גם אם יבוא 
מחר ח"כ ליטאי מ'דגל' ויגיד שהראש ישיבה 
לפעול אחרת מהחלטת  לו  האישי שלו אמר 
ה'מועצת' באיזו סוגיה, הוא יידרש להתפטר. 
אי אפשר שכל אחד בוחר לו למי הוא מקשיב, 

זה ניפוץ של כל מושג ההנהגה של גדולי ישראל".
כך.  כל  פשוט  אינו  שהפתרון  הסיבה  גם  זו 
ב'דגל' לא יסתפקו בקבלת התפקיד הבכיר והמקום 
הראשון, משום שלא על זה המאבק (גם אם יש לא 
בהזדמנות  לתקן  שישמחו  במפלגה  פעילים  מעט 
נושא  גם  הזה, לשיטתם).  גם את העוול  זו  חגיגית 

ה'אחריות' להשלכת קולותיהם של האגודאים לפח, 
טכני  בלוק  לאיזה  הדרך  להם  תימצא  ולא  במידה 
(עם ש"ס או עם בן גביר) משחק רק תפקיד משני, 

משום שמדובר בנושא אידיאולוגי ומהותי.
בגדול, ב'דגל' משרטטים שני מסלולים אפשריים 
ליציאה מהפלונטר: האחד, התאמת הייצוג בכנסת 
לגודל קהל הבוחרים, לא משום הצורך בתיקון יחסי 
הייצוג בין הצדדים, אלא משום שאז איש לא יוכל 
להתלונן על פעילותו של רעהו ויתקיים 'נהרא נהרא 
ידרוש  השני  המסלול  המקובל.  במובנו  ופשטיה' 
ישראל  שאגודת  כזה  באופן  מסוימת,  יצירתיות 
שחבריה  לכך  ערבויות  התורה  לדגל  לספק  תוכל 
של  החלטותיה  את  הנוגד  אופן  בשום  יפעלו  לא 

ה'מועצת' הדגלאית.
כדרכו של עולם, ומאחר ונותרו עוד חודשיים עד 
ונצפה  נשמע  נקרא,  שעוד  סביר  הרשימות,  סגירת 
באינסוף כותרות על הפיצול האפשרי ועל הדרישות 
נאזין  וישנים.  חדשים  גורמים  ועל  וההתחשבנות 
בלתי  מכמות  להיזון  ונזכה  ומכאן  מכאן  לח"כים 
פוסקת של אינפורמציה ומלל. כדאי שלא להתבלבל 
– הסוגייה שהובאה כאן היא ורק היא העניין המצוי 
לא  מהותי,  פתרון  לה  יימצא  לא  ואם  הפרק,  על 
לבד,  לרוץ  הפעם  תבחר  התורה  שדגל  הנמנע  מן 

לצלילי שירת ה'שש-שלוש'.

פינת המספרים
שאלה  לא,  אם  ובין  עצמאית  ירוצו  אם  בין 
שתי  בין  הכוחות  חלוקת  כמובן  היא  השאלות 
הסיעות. אם שואלים את אנשי המספרים, כל אחד 
בצד  מרוחים  (והקולות)  שהחמאה  משוכנע  מהם 
ועדת  וחבר  ק.מ.ח  לסמנכ"ל  הדיבור  זכות  שלו. 
אברהם  עו"ד  ישראל'  'אגודת  מטעם  הבחירות 
יוסטמן ולחבר ועדת הבחירות מטעם 'דגל התורה' 

אברהם ובר.
"ראשית, אני לא מצליח להבין מה התחדש מאז 
שחתמנו על הסכם החמישים חמישים. או שמכבדים 
הסכמים או שהפסקנו לכבד אותם... כל המספרים 
היו  בירושלים,  שקרה  מה  כולל  היום,  שידועים 
יוסטמן  פותח  אז",  כבר  'דגל'  לראשי  ידועים 
וממשיך: "ברור לכל בר דעת שהמספר המינימאלי 
שיידרש בכדי לעבור את אחוז החסימה הוא בין 150 

ל-155 אלף קול, זה אומר שעבור שתי 
בין  ידרשו  המפלגות 
קול  אלף  ל-310   300
מעט  גבוה  נראה  וזה 
יהדות  של  מהיכולת 
ביחד  להשיג,  התורה 
או לחוד, ביחס ל-248 
בפעם  שהושגו  אלף 
להביא  כדי  שעברה. 
גידול  יותר,  אלף   60
של 25%, צריך לקרות 
של  גודל  בסדר  משהו 
לא  ולגמרי  גדול  נס 
ריצה  שאפילו  ברור 
מפוצלת תצליח להגיע 

למספרים כאלה.
כל  עם  "בנוסף, 
דגל  לסופרי  הכבוד 

מדי  אותם  ומעדכנים  מספרים  שמפריחים  התורה 
אגודת  משמעות.  שום  האלו  למספרים  אין  שבוע, 
ישראל יודעת שגם לה יש 'בונקר' של 150 אלף קול 
ואין לה בעיה לרוץ לבד במידה ודגל התורה תחליט 
שזה מה שהיא רוצה. נרוץ לבד ונקבל בע"ה קולות 
אחוז  את  בנחת  שנעבור  כך  נוספים  קהלים  של 
חושבים  לא  אנחנו  בכך,  חפצים  איננו  החסימה. 

שהגיע הזמן, אבל איננו חוששים".
יוסטמן,  עם  להתווכח  קשה  אחד  בדבר  לפחות 
מדי  גדול  אתגר  כמו  נראים  ומעלה  קול  אלף   300
קלוש.  להשגתם  והסיכוי  החרדיות  הסיעות  לשתי 
כמעט  תוביל  המפלגות  שתי  של  עצמאית  ריצה 
בוודאות למצב בו אחת מהן לא עוברת ומסכנת את 

כל הגוש.
לעומתו, איש 'דגל' אברהם ובר מתמקד בהוכחת 
עצמאית,  בריצה  בוודאות  עוברת  ש'דגל'  העובדה 
הוא מונה את הריכוזים הבולטים של קולות 'דגל' 
התוצאות  ניתוח  על  הסתמכות  תוך  במהירות, 
התמודדה  דגל  בהן  בערים  המקומיות  בבחירות 
לבד, קיזוז ריכוזים חסידיים (דוגמת ערד וחצור, או 
הקהילות החסידיות באשדוד וכדומה) וקביעת סף 
האחרונות,  הארציות  בתוצאות  בהתחשב  מינימום 
'דגל'  של  הפנימי  הנתונים  מסד  על  גם  ובהתבסס 

המשקלל בוחרים שאכן הצביעו למפלגה.
"אם ניקח את ירושלים כדוגמה חישובית, קיבלנו 
לבד 42 אלף קול, אמנם זה היה בעירייה אבל עברו 
להצבעה  כבר  זכאים  ה-17  בני  ולכן  שנים   3 מאז 
של  טבעי  גידול  ובתוספת  הארציות  בבחירות  גם 
שנתיים. גם אם נקזז מעט חוצניקים (שאינם זכאים 
לבחור בארצי), יש לנו לפחות 40 אלף קול שם. בבני 
ברק אנחנו מצפים לקבל לפחות 30 אלף, במודיעין 
עילית 16 אלף, בבית שמש 9 אלף, בביתר עילית 5 
אלף, בפתח תקווה כ-4.5 אלף ובאלעד וחיפה - 3 
אלף בכל אחת. כבר יש לנו בנק מינימאלי של 110 

אלף קול".
ובר ממשיך ומונה רשימת ערים בהם דגל התורה 
קולות  של  נאה  מינימאלי  מספר  לעצמה  סופרת 
(כ-1,400),  יערים  קרית  השאר:  ובין  מובטחים, 
(כ- רכסים   ,(1,250) נתיבות   ,(2,250) אופקים 

צפת,  נתניה,  אשדוד,  לוד,  (כ-800),  ת"א   ,(2,300
אחת),  בכל  (כאלף  זאב  וגבעת  רחובות  עפולה, 
כרמיאל (כ-750), טבריה, חולון, תפרח ובאר שבע 
רעננה  הרצליה,  השרון,  רמת  אחת)  בכל  (כ-700 

איש על דגלו

לפי באי ביתו של מרן 
ראש הישיבה, הבעיה 
נעוצה בשימוש שעושים 
נציגי אגודת ישראל בכוחם. 
"צריך להבין", הם מסבירים, 
"כשמרן קורא לאברכים 
משלנו, לבעלי בתים 
הליטאיים, לבחורי הישיבות, 
לבנות הסמינרים, לצאת 
ולהצביע ולפעול להצלחת 
הרשימה, הוא לוקח אחריות 
על הייצוג הזה. הווי אומר 
שכל פעולותיהם של 
הנציגים מונחות על כתפיו 
הגדולות. בלתי מתקבל על 
הדעת שנציגים חסידיים 
שנבחרים מכוחם של אותם 
קולות, יפעלו באופן עצמאי 
ויעשו כל מה שבא להם"

אנשי 
המספרים 
וחברי ועדת 
הבחירות, 
עו"ד אברהם 
יוסטמן 
ואברהם ובר
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וחדרה (כ-400 בכל אחת), אשקלון ורמת גן (כ-500 
על  נוספים,  קול  אלף  כ-21  הכל  ובסך  אחת),  בכל 
זה יש להוסיף לפחות 10 אלף קול – חלקה של דגל 
למינימום  הגענו  והנה  הכפולות,  במעטפות  התורה 

מובטח של 141 אלף קול.
נוספות, עם כמה  רבות  ערים  להוסיף  יש  על אלה 
מאות קולות של 'דגל' בכל אחת (בת ים, נצרת עילית, 
ומספר  וכדומה)  נהריה  ירוחם,  סבא,  כפר  ראשל"צ, 
יסודות  עמוס,  מעלה  בסגנון  קטנים  יישובים  של  רב 
יו"ש.  ברחבי  הפזורים  ומצביעים  חיים  חפץ  וקיבוץ 
אלף   20 לפחות  להם  יש  הפנים-דגלאי,  הניתוח  לפי 
מה  הללו,  המוקדים  מכלל  במצטבר  נוספים  קול 
שמעביר אותם כבר בוודאות את אחוז החסימה, עוד 
שעשויות  רבות  חסידיות  קבוצות  טבעי,  גידול  לפני 
ומצביעים  אישיים  מטעמים  התורה  בדגל  לתמוך 
לסיכום,  העצמאית.  הריצה  בעקבות  הביתה  שישובו 
מעריך ובר כי דגל תשיג בריצה עצמאית כ-180 אלף 
מנדטים.  לחמישה  מתורגמים  להיות  שעשויים  קול, 
ומה באשר לאגודה? "אני בטוח שהם יסתדרו בכזה 

מקרה, הם ילדים גדולים", הוא מסכם.

ועדת הפספוס
ועדת  בפני  העדויות  הסתיימו  השבוע,  בסוף 
האחרון,  העד  של  בהופעתו  מירון  לאסון  החקירה 
בנימין  לשעבר  הממשלה  וראש  האופוזיציה  ראש 
של  בעיצומה  במשפטו  לעצירה  במקביל  נתניהו, 
בית  פגרת  עקב  קליין,  הדס  של  הנגדית  החקירה 
הועדה  חברי  צפויים  הקרובה  בתקופה  המשפט. 
לספוג  שעשויים  אלו  לאותם  אזהרה  מכתבי  לשלוח 
המתפטר  הניצב  הנראה  ככל  בהם  אישיות,  מסקנות 
אף  ואולי  במשטרה  נוספים  בכירים  לביא,  שמעון 

דמויות במערכת הפוליטית.
לאורך תקופת פעילותה עשתה הועדה רושם הגון 
סיימה  היא  הצער  למרבה  יחסי,  באופן  ומקצועי, 
ראשית,  אמורים?  דברים  במה  חמצמץ.  בטעם 
בשאלה  לנתניהו  הועדה  חברי  נטפלו  בה  הנוקדנות 
כביכול  היכולת  וחוסר  אשם"  מרגיש  הוא  "האם 
להבין את העובדה הפשוטה – עם כל הרצון הטוב, 
ראש ממשלה לא עובר בעצמו כמעט על שום מכתב 
שמגיע ללשכתו, ולבטח אינו מעורב בכל אירוע ברמת 
דרגי השטח והניהול. אפילו שתי החלטות הממשלה 
יותר מאשר אצל כל ראש  שהתקבלו בנושא (שתיים 

ממשלה אחר) הן עניין נדיר למדי.
הדיונים  את  להצמיד  העיקש  הניסיון  שנית, 
בסוגיית הגבלת קהל בעקבות מגפת הקורונה לסוגיית 
פוליטי  ניחוח  של  מאולץ  רושם  הותיר  הבטיחות, 
ורצון לגנוב איזו כותרת או שניים לפני סיום עבודת 
מקצועי  ממשלתי  שדיון  מבין  דעת  בר  כל  הועדה. 
שעוסק במגבלות הקורונה גרידא, אינו אמור להציף 
שאלות של בטיחות, ממש כמו שהוא לא אמור להציף 
שאלות של תחבורה, של מזון או של היערכות שירותי 
וחברי  ושוב,  שוב  הדברים  על  חזר  נתניהו  הכבאות. 
הועדה – כאילו במכוון – חזרו על אותה שאלה בסבר 

פנים חמור.
הדרך  בתחילת  כבר  ביותר:  הגרוע  וזה  ולסיום, 
ועדת  של  אמינותה  כי  זו  נכבדה  בבמה  כתבתי 
את  גם  לעדות  תזמן  בתעוזתה, האם  תיבחן  החקירה 
את  ומנעו  העותרים  עם  להסדר  היועמ"שים שהגיעו 
שהובילו  כפי  ושיקומו,  הקדוש  האתר  הפקעת  הליך 
שרי האוצר דאז, שטייניץ ואחריו לפיד, והאם תזמן גם 
את שופטי בג"ץ שאישרו את הסיכום ואפשרו גרירת 
רגליים על פני קרוב לעשור. הם הם האנשים שמסמסו 
את החלטת הממשלה ואת התהליך הרצוי שהיה עשוי 
להציל חיי אדם, והם אלו שיותר מכל פוליטיקאי או 
כצפוי,  זה  גם  הועדה,  לציבור.  תשובה  חייבים  קצין 
לפחות,  ובעיניי  גלימתם,  בשיפולי  מלגעת  נמנעה 

איבדה את יושרתה.

הג'וב הבריטי
לפני שלושה שבועות, אחרי לינץ' פוליטי באדיבות 
אובססיבי  תקשורתי  השחרה  ומסע  למפלגה  חבריו 
(מזכיר לכם משהו?) הכריז ידיד ישראל המכהן כראש 
הממשלה הבריטי, בוריס ג'ונסון, על כוונתו להתפטר 
בחירות  ייערכו  לא  הבריטי  החוק  לפי  מתפקידו. 
שנתיים),  לפני  נערכו  (האחרונות  לפרלמנט  ארציות 
ובמקום זאת נדרשת מפלגת השמרנים להציב מועמד 
בתפקיד  לכהן  הזכות  את  מהמלכה  שיקבל  חלופי 
ג'ונסון עד תום הקדנציה בעוד שלוש שנים.  במקום 
המועמד יידרש כמובן להרכיב ממשלה על בסיס חברי 
מפלגתו, המחזיקה ברוב מוחץ של מושבי הפרלמנט.

למרות המסורות העתיקות באי, מעט מאוד דברים 
הפרוצדורה  בפשטות,  נעשים  הבריטית  בפוליטיקה 
בנויה  הגמר  לקו  עד  השמרנית  המפלגה  שעוברת 
זקוק  להתמודד  המעוניין  מועמד  כל  כדלקמן: 
לחתימתם של עשרים חברי פרלמנט ממפלגתו, שלב 
אותו צלחו לא פחות משמונה מועמדים. כאן עוברים 
לסדרת הצבעות בקרב חברי הפרלמנט של המפלגה 

– 365 במספר.
מהמועמדים  אחד  כל  נדרש  הראשונה  בהצבעה 
יריבו  האנט,  (ג'רמי  שניים  תומכים,   30 להשיג 
זאווי)  נאדים  ג'ונסון ושר האוצר  הישיר לשעבר של 
נערכו  כך  מיד. אחר  ונשמטו  בקריטריונים  עמדו  לא 
אחד  מועמד  נשר  בהם  הצבעה,  סבבי  שלושה  עוד 
בכל סיבוב, זה שהשיג את המספר הנמוך ביותר של 
תומכים (הנושרים: יו"ר ועדת החוץ טום טוגנדהאט, 
השרה הזוטרה קמי בנדוק והתובעת הכללית סואלה 
המועמדים  שלושת  הגיעו  הגמר  לקו  ברוורמן). 
ומי  הקודם  האוצר  שר  סונאק,  רישי  המובילים: 
של  ממשלתו  להתפוררות  הובילה  שהתפטרותו 
לשעבר  ההגנה  ושרת  טראס  ליז  החוץ  ג'ונסון, שרת 

פני מורדאנט.
ביום רביעי שעבר נערך הסינון האחרון בפרלמנט, 
שני  את  ולהשאיר  אחד  מועמד  עוד  לנפות  במטרה 
של  קולותיהם  אלפי  מאות  על  להתמודד  המובילים 
חברי המפלגה השמרנית בכל בריטניה. סונאק וטראס 
מנהיגים פלגים מוגדרים במפלגה (הפלג המתון והפלג 

אחד  שאם  ידעו  שניהם  בהתאמה),  הימני, 
מהם יגיע לקו הגמר מול מורדאנט, סיכוייהם 
אפסיים. מורדאנט נהנית מפופולאריות חוצת 
ולפי כל הפרשנויות, הסקרים ומכוני  קווים, 
היא  בהם,  התברכה  שהממלכה  ההימורים 
הייתה מנצחת את שניהם בנוק אאוט ובפער 

דו ספרתי.
לפני  האחד  בסיבוב  עצמו,  בפרלמנט 
על  קל  ביתרון  סונאק  החזיק  האחרון, 
בפער  השני  במקום  החזיקה  וזו  מורדאנט, 
היה  לפיכך,  האתגר,  טראס.  פני  על  מינורי 
העברת תמיכתם של נציגים מסונאק לטראס 
ביתרון  יישארו  ששניהם  כך  מדויק,  במינון 
ראש  להתמודדות  ויעברו  מורדאנט,  על 
שמותירה  כזו  המפלגה,  חברי  בקרב  בראש 
לציין,  מיותר  התוצאה,  סיכוי.  לשניהם 

תומכים   137 כנדרש:  בדיוק  הייתה 
לסונאק, 113 לטראס ואת מורדאנט 
הם הצליחו לסלק בכוחות משותפים 
והיא קיבלה רק 105 תומכים (עשרה 

נוספים נמנעו או נפסלו).
שהוביל  סונאק,  אירוני,  באופן 
לאורך כל סבבי ההצבעה בפרלמנט, 
את  המחוכם  בתרגיל  ושהציל 
עשוי  טראס,  של  מועמדותה 
לה,  להפסיד  גבוהה  בסבירות 
(השמרנים)  הטוריז  שחברי  משום 
מפלגת  מרכז  כמו  ממש  הרשומים, 
יותר  ימניים  הישראלית,  הליכוד 
המפלגה,  של  המצביעים  מממוצע 
 – ביניהם  יותר  הימנית   – וטראס 
מובילה על סונאק בסקרים בלמעלה 
מ-15%. כעת השניים נערכים לקרב 
הקרובים,  בחודשיים  מדם  עקוב 
החירום,  בקלף  ישתמש  כשסונאק 
עדכניים  סקרים  על  בהתבסס  ויטען 
תפסיד  היא  תנצח,  טראס  אם  כי 
הקופה,  כל  על  בקרב  בהמשך 
לטובת היריבים השנואים מהלייבור 
מפלגת  של  הבריטית  (המקבילה 

העבודה).
לסיום, מאחר ואנחנו רואים הכל 
המקומית  הלירה  של  הגרוש  דרך 
נעדכן  מלבכם,  דאגה  הסר  ולמען 
בעלי  נחשבים  המועמדים  שני  כי 
ואוהדי  יהודים  עם  טובים  קשרים 
המפלגה  כמסורת  ישראל,  מדינת 

המודחת  למורדאנט  בניגוד  הטורית, 
שנתפסה רק לפני חודשים כשהיא מתארחת 
בכנס עם תומכי ג'יהאד וטיפוסים מפוקפקים 
עד  במתח  ונעקוב  נמשיך  וכמובן,  נוספים. 

לסיום הבחירות ב5 בספטמבר.

הנהגת דגל התורה. ח"כי הסיעה אצל מרן ראש הישיבה

ב'דגל' משרטטים שני 
מסלולים אפשריים ליציאה 

מהפלונטר: האחד, התאמת 
הייצוג בכנסת לגודל קהל 

הבוחרים, לא משום הצורך 
בתיקון יחסי הייצוג בין 

הצדדים, אלא משום שאז איש 
לא יוכל להתלונן על פעילותו 

של רעהו ויתקיים 'נהרא נהרא 
ופשטיה' במובנו המקובל. 

המסלול השני ידרוש יצירתיות 
מסוימת, באופן כזה שאגודת 

ישראל תוכל לספק לדגל 
התורה ערבויות לכך שחבריה 

לא יפעלו בשום אופן הנוגד 
את החלטותיה של ה'מועצת' 

הדגלאית



כ�ט בתמוז תשפ"ב 1428/7/22 בחולון בת ים

"אנחנו נהיה
לשון המאזניים
וגורם מכריע"         

חבר הכנסת העתידי הרב יצחק גולדנקופף, נציג חסידות גור עוד לא נבחר לכנסת    אך מגיע למערכת הבחירות עם משנה סדורה ועם תכניות ברורות לקדנציה הבאה:

חיים רייך  
ול־ את מרבית חייו הקדיש לחינוך 
קדושת השבת. כשנקרא לדגל לפני 
המרכ־ הסיעה  נציג  להיות  כחודש, 
זית בכנסת במקומו של השר לשע־
בר יעקב ליצמן – הוא היה מופתע. 
בראיון מיוחד לרגל המינוי, מתייחס 
גולד־ יצחק  הרב  גור  חסידות  איש 
קנופף למערכת הבחירות הקרובות, 
מפלגתו,  בפני  העומדות  לאופציות 
ומדוע הוא משוכנע שבנימין נתניהו 

ישיג יותר מ-61. 
איך הגעת לפוליטיקה?

"לא הגעתי, שלחו אותי..." 

בלי הודעה מוקדמת? 

"קיבלתי הוראה מכ"ק האדמו"ר 
מגור שליט"א. זה היה בראש חודש 
עם  ביחד  יום  באותו  נכנסתי  סיוון, 
מצוה,  בר  שחגג  שלי  והנכד  הבן 
על  טוב  מזל  ברכת  לקבל  נכנסנו 
השמחה. הרבי אמר לי 'בערב תחזור 
הכניסו  אליו,  הגעתי  בערב  אלי'. 

אותי לחדר הפנימי שלו. הרבי אמר לי 'אני ממנה אותך 
שליח היהדות החרדית ושליח חסידות גור לכנסת. אני 
אותיות:  בארבע  לרבי  עניתי  שתצליח'.  אותך  מברך 

הנני".

והרבי הציב לך יעדים, מה תצטרך לעשות בכנסת? 

נושאים  באיזה  שיחה  התפתחה  ערב  "באותו 
מסביר  לפעול",  וכיצד  לעסוק,  צריך  בפוליטיקה 
מה  כל  הם  שעלו  "הנושאים  ומוסיף:  גולדקנופף, 
שהממשלה הנוכחית החריבה כולל הפגיעה הכלכלית 
התורה,  בני  גיוס  נושא  גם  עלה  החרדי.  בציבור  שלה 

מודה  גולדקנופף  הכותל".  קדושת  הישיבות,  תקציבי 
שבועיים  שתוך  סיוון,  חודש  בראש  אז,  ידענו  "לא  כי 
תתפוצץ הממשלה, אבל כנראה שגדולי ישראל רואים 

יותר טוב מאיתנו מה יהיה".

כבר  פעלים.  רב  איש  הוא  גולדקנופף  יצחק  הרב 
במשך שנים מתרוצץ לדאוג לשלל הנושאים שקשורים 
הוא  אותו  מעסיק  שהכי  הנושא  אבל  החרדי,  למגזר 
קדושת השבת. כמי שמכהן במקביל גם כמזכיר ועדת 
הרבנים למען קדושת השבת, הוא מתכוון לעסוק בנושא 

השבת גם בהיותו חבר כנסת. 

כיום ישנו כבר בכנסת מי שפועל לכך רבות, ח''כ 

משה אבוטבול, שהקים את השדולה 
למען השבת. גולדקנופף מצהיר שלא 
תומכים  "אנחנו  בסתירה:  מדובר 
בכל גוף שקם למען השבת, ההוראה 
מתקופת  עוד  ישראל,  גדולי  של 
עיר  שבכל  זה  חיים,  החפץ  מרן 
יהיו משגיחים שיעוררו את קדושת 
השבת. עם זאת, שונה ועדת הרבנים 
עשרת  בכנסת.  שדולה  מאשר 
פותרים  בוועדה  שחברים  הרבנים 
בעיות הלכתיות של השבת, יושבים 
ודנים. למשל בחנויות  סביב שולחן 
האם   am:pm כמו  שבת  שמחללות 
היינו  חול?  ביום  שם  לקנות  אפשר 
הגרי"ש  הולכים להתייעץ עם מרנן 
והגר"ע  שטיינמן  הגראי"ל  אלישיב, 
יוסף זצוק"ל ויבלח"א מרן האדמו''ר 
מגור. לשם כך הוקמה ועדת הרבנים 

- ואנחנו נמשיך עם זה".

"נהיה לשון המאזניים"

נחזור שנייה לפוליטיקה. שעות אחרי ספירת הקולות 
ממשיכים  מנדטים,   61 לנתנ__יהו  אין  ששוב  ומתברר 

איתו או שמחפשים אופציות אחרות? 

"לא שמעתי אצל גדולי ישראל על שינוי במדיניות 
שלהם. אנחנו הולכים עם הימין, ותמיד יהדות התורה 
הלכה עם הימין". כשניסינו לתקן אותו שהחרדים לא 
עכשיו,  "בפרט  כי  מסביר  הוא  הימין,  עם  הלכו  תמיד 
אחרי שסבלנו שנה שלמה מממשלת השמאל, אנחנו לא 

פוזלים לשמאל".

על השליחות שהוטלה עליו ע"י כ"ק מרן האדמו"ר מגור: "הרבי אמר לי 
'אני ממנה אותך שליח היהדות החרדית ושליח חסידות גור לכנסת. אני 
מברך אותך שתצליח'. עניתי לרבי בארבע אותיות: הנני" • מציב יעדים: 
"מנסור עבאס עם ארבעה מנדטים קיבל 50 מיליארד, אז ש''ס ואנחנו 
עם 17 מנדטים נוכל לבקש יותר" • קובע: "נהיה לשון המאזניים – לא 

נתבייש לדרוש תקציבים" • מעריך: "אני צופה ליהדות התורה לא פחות 
משמונה מנדטים" • על ממשלה עם גנץ וסער: "גנץ עצמו התקשר אלי 
עם איחולים לבביים, ובהחלט הוא יכול להיות שותף בממשלת ימין. שר 
הביטחון נמצא במרכז, אבל כל השאלה היא האם הוא יהיה מרכז-ימין 
או מרכז-שמאל. גם גדעון סער הוא ימין. כמובן שנתניהו בראש אבל 
האיחוד בין השניים בהחלט יכול להפוך אותם לאופציה" • על המאבק 

הפנימי בין דגל התורה לאגו"י: "לא כתוב בהסכם שאם תהיה כנסת 
קצרה אז הם יקבלו שוב את הראשות. ואם הכנסת הייתה מתארכת 

במקום ארבע שנים לחמש שנים, זה אומר שהיינו מתחלפים באמצע 
הקדנציה? לא" • על ההסכם עם דגל התורה: "אם אתה לא מכבד 

הסכמים אז בשביל מה אתה עושה בכלל הסכם? מחר אף אחד לא ירצה 
לעשות איתך הסכמים" • על החשש לזליגת קולות לבן גביר: "אין אפילו 

אחוז אחד של זליגה מיהדות התורה לכיוון בן גביר. כל החבר'ה, הנוער 
הצעיר שסביבו ורץ עם הדעות שלו - זה הכול נוער צעיר מאוד, או נוער 
שאף פעם לא היה בכלל ביהדות התורה" • על היום שאחרי הבחירות: 

"אנחנו הולכים עם הימין, ותמיד יהדות התורה הלכה עם הימין"

חבר הכנסת העתידי הרב יצחק גולדנקופף, נציג חסידות גור עוד לא נבחר לכנסת    אך מגיע למערכת הבחירות עם משנה סדורה ועם תכניות ברורות לקדנציה הבאה:

הרב גולדקנופף עם כ"ק מרן האדמו"ר מגור



15 בחולון בת יםכ�ט בתמוז תשפ"ב 28/7/22

"אנחנו נהיה
לשון המאזניים
וגורם מכריע"         

חבר הכנסת העתידי הרב יצחק גולדנקופף, נציג חסידות גור עוד לא נבחר לכנסת    אך מגיע למערכת הבחירות עם משנה סדורה ועם תכניות ברורות לקדנציה הבאה:

חיים רייך  
ול־ את מרבית חייו הקדיש לחינוך 

קדושת השבת. כשנקרא לדגל לפני 
המרכ־ הסיעה  נציג  להיות  כחודש, 
זית בכנסת במקומו של השר לשע־

בר יעקב ליצמן – הוא היה מופתע. 
בראיון מיוחד לרגל המינוי, מתייחס 
גולד־ יצחק  הרב  גור  חסידות  איש 

קנופף למערכת הבחירות הקרובות, 
מפלגתו,  בפני  העומדות  לאופציות 
ומדוע הוא משוכנע שבנימין נתניהו 

ישיג יותר מ-61. 
איך הגעת לפוליטיקה?

"לא הגעתי, שלחו אותי..." 

בלי הודעה מוקדמת? 

"קיבלתי הוראה מכ"ק האדמו"ר 
מגור שליט"א. זה היה בראש חודש 
עם  ביחד  יום  באותו  נכנסתי  סיוון, 
מצוה,  בר  שחגג  שלי  והנכד  הבן 
על  טוב  מזל  ברכת  לקבל  נכנסנו 
השמחה. הרבי אמר לי 'בערב תחזור 
הכניסו  אליו,  הגעתי  בערב  אלי'. 

אותי לחדר הפנימי שלו. הרבי אמר לי 'אני ממנה אותך 
שליח היהדות החרדית ושליח חסידות גור לכנסת. אני 
אותיות:  בארבע  לרבי  עניתי  שתצליח'.  אותך  מברך 

הנני".

והרבי הציב לך יעדים, מה תצטרך לעשות בכנסת? 

נושאים  באיזה  שיחה  התפתחה  ערב  "באותו 
מסביר  לפעול",  וכיצד  לעסוק,  צריך  בפוליטיקה 
מה  כל  הם  שעלו  "הנושאים  ומוסיף:  גולדקנופף, 
שהממשלה הנוכחית החריבה כולל הפגיעה הכלכלית 
התורה,  בני  גיוס  נושא  גם  עלה  החרדי.  בציבור  שלה 

מודה  גולדקנופף  הכותל".  קדושת  הישיבות,  תקציבי 
שבועיים  שתוך  סיוון,  חודש  בראש  אז,  ידענו  "לא  כי 
תתפוצץ הממשלה, אבל כנראה שגדולי ישראל רואים 

יותר טוב מאיתנו מה יהיה".

כבר  פעלים.  רב  איש  הוא  גולדקנופף  יצחק  הרב 
במשך שנים מתרוצץ לדאוג לשלל הנושאים שקשורים 
הוא  אותו  מעסיק  שהכי  הנושא  אבל  החרדי,  למגזר 
קדושת השבת. כמי שמכהן במקביל גם כמזכיר ועדת 
הרבנים למען קדושת השבת, הוא מתכוון לעסוק בנושא 

השבת גם בהיותו חבר כנסת. 

כיום ישנו כבר בכנסת מי שפועל לכך רבות, ח''כ 

משה אבוטבול, שהקים את השדולה 
למען השבת. גולדקנופף מצהיר שלא 
תומכים  "אנחנו  בסתירה:  מדובר 
בכל גוף שקם למען השבת, ההוראה 
מתקופת  עוד  ישראל,  גדולי  של 
עיר  שבכל  זה  חיים,  החפץ  מרן 
יהיו משגיחים שיעוררו את קדושת 
השבת. עם זאת, שונה ועדת הרבנים 
עשרת  בכנסת.  שדולה  מאשר 
פותרים  בוועדה  שחברים  הרבנים 
בעיות הלכתיות של השבת, יושבים 
ודנים. למשל בחנויות  סביב שולחן 
האם   am:pm כמו  שבת  שמחללות 
היינו  חול?  ביום  שם  לקנות  אפשר 
הגרי"ש  הולכים להתייעץ עם מרנן 
והגר"ע  שטיינמן  הגראי"ל  אלישיב, 
יוסף זצוק"ל ויבלח"א מרן האדמו''ר 
מגור. לשם כך הוקמה ועדת הרבנים 

- ואנחנו נמשיך עם זה".

"נהיה לשון המאזניים"

נחזור שנייה לפוליטיקה. שעות אחרי ספירת הקולות 
ממשיכים  מנדטים,   61 לנתנ__יהו  אין  ששוב  ומתברר 

איתו או שמחפשים אופציות אחרות? 

"לא שמעתי אצל גדולי ישראל על שינוי במדיניות 
שלהם. אנחנו הולכים עם הימין, ותמיד יהדות התורה 
הלכה עם הימין". כשניסינו לתקן אותו שהחרדים לא 
עכשיו,  "בפרט  כי  מסביר  הוא  הימין,  עם  הלכו  תמיד 
אחרי שסבלנו שנה שלמה מממשלת השמאל, אנחנו לא 

פוזלים לשמאל".

על השליחות שהוטלה עליו ע"י כ"ק מרן האדמו"ר מגור: "הרבי אמר לי 
'אני ממנה אותך שליח היהדות החרדית ושליח חסידות גור לכנסת. אני 
מברך אותך שתצליח'. עניתי לרבי בארבע אותיות: הנני" • מציב יעדים: 
"מנסור עבאס עם ארבעה מנדטים קיבל 50 מיליארד, אז ש''ס ואנחנו 
עם 17 מנדטים נוכל לבקש יותר" • קובע: "נהיה לשון המאזניים – לא 

נתבייש לדרוש תקציבים" • מעריך: "אני צופה ליהדות התורה לא פחות 
משמונה מנדטים" • על ממשלה עם גנץ וסער: "גנץ עצמו התקשר אלי 
עם איחולים לבביים, ובהחלט הוא יכול להיות שותף בממשלת ימין. שר 
הביטחון נמצא במרכז, אבל כל השאלה היא האם הוא יהיה מרכז-ימין 
או מרכז-שמאל. גם גדעון סער הוא ימין. כמובן שנתניהו בראש אבל 
האיחוד בין השניים בהחלט יכול להפוך אותם לאופציה" • על המאבק 

הפנימי בין דגל התורה לאגו"י: "לא כתוב בהסכם שאם תהיה כנסת 
קצרה אז הם יקבלו שוב את הראשות. ואם הכנסת הייתה מתארכת 

במקום ארבע שנים לחמש שנים, זה אומר שהיינו מתחלפים באמצע 
הקדנציה? לא" • על ההסכם עם דגל התורה: "אם אתה לא מכבד 

הסכמים אז בשביל מה אתה עושה בכלל הסכם? מחר אף אחד לא ירצה 
לעשות איתך הסכמים" • על החשש לזליגת קולות לבן גביר: "אין אפילו 

אחוז אחד של זליגה מיהדות התורה לכיוון בן גביר. כל החבר'ה, הנוער 
הצעיר שסביבו ורץ עם הדעות שלו - זה הכול נוער צעיר מאוד, או נוער 
שאף פעם לא היה בכלל ביהדות התורה" • על היום שאחרי הבחירות: 

"אנחנו הולכים עם הימין, ותמיד יהדות התורה הלכה עם הימין"

חבר הכנסת העתידי הרב יצחק גולדנקופף, נציג חסידות גור עוד לא נבחר לכנסת    אך מגיע למערכת הבחירות עם משנה סדורה ועם תכניות ברורות לקדנציה הבאה:

הרב גולדקנופף עם כ"ק מרן האדמו"ר מגור



כ�ט בתמוז תשפ"ב 1628/7/22 בחולון בת ים

על  סער  וגדעון  גנץ  בני  הודיעו  משבועיים  למעלה  לפני 
חדשה  ותקווה  לבן  כחול  הקרובות.  בבחירות  ריצה משותפת 
חברו למפלגת 'כחול לבן התקווה החדשה', ולטענת גולדקנופף 
"גנץ  לקואליציה.  חברים  בתור  גנץ  לא  גם  פסול,  לא  סער   -
יכול  הוא  ובהחלט  לבביים,  איחולים  עם  אלי  התקשר  עצמו 
להיות שותף בממשלת ימין. שר הביטחון נמצא במרכז, אבל 
כל השאלה היא האם הוא יהיה מרכז-ימין או מרכז-שמאל. גם 
גדעון סער הוא ימין. כמובן שנתניהו בראש אבל האיחוד בין 

השניים בהחלט יכול להפוך אותם לאופציה. 

החרדים  המצביעים  את  מעסיק  שהכי  שהנושא  ספק  אין 
בימים אלו, זאת השאלה האם הרמזים שמפזרים נציגי יהדות 
כוונה אמיתית  לגבי היפרדות מנתניהו, מאותתים על  התורה 
מול  עתידי  במו"מ  שלהם  התמרון  מרחב  הגברת  על  רק  או 
נתייחס  עוד  שבהמשך  המיועד,  התורה  יהדות  יו"ר  הליכוד. 
לתואר הזה, לא מתאמץ להרוס את התזה הזאת. "אנחנו נהיה 
לשון המאזניים וגורם מכריע", מצהיר גולדקנופף, "אני צופה 

ליהדות התורה לא פחות משמונה מנדטים".

שרים?  תפקידי  הפעם  שתדרשו  משמעותו  מכריע'  'גורם 
זכותו  אז  הרשימה  בראש  שעומד  שמי  ברור,  הסכם  לנו  "יש 
לבחור שני את התפקיד. אז את התפקיד הראשון יבחר קודם 
מבין  אני  לכבדו,  שחובה  החתום  להסכם  בהתאם  גפני  הרב 
יתכן  אז  ירצה  לא  הוא  אם  הכספים.  ועדת  את  רוצה  שהוא 
ואני אכנס לשם, ואם הוא כן ירצה אז אני אבחן אפשרות של 
תפקיד סגן שר במעמד שר". כששאלנו את הנציג החדש של 
חסידות גור האם הוא כבר תכנן איזה תפקיד שר יקבל, משיב 
גולדקנופף כי לא. "זה עדיין רחוק, יש לנו עוד הרבה-הרבה 

עבודה לפני שנחשוב על תפקידים", לדבריו.

ולהתייחס  לשוב  גולדקנופף  הסכים  שהתעקשנו,  אחרי 
לדרישות שיעלו המפלגות החרדיות, במהלך המו''מ להרכבת 
ארבעה  שעם  רע''מ,  מקרה  את  לנו  הזכרנו  הבאה.  הממשלה 
53 מיליארד שקל.  מנדטים בלבד הצליח מנסור עבאס לקבל 
"מה שהיה בממשלה האחרונה זה 'הצגה' של הרכבת ממשלה. 
ראש  להיות  יכל  בנט)  (נפתלי  מנדטים  שישה  עם  אחד  אם 
ממשלה, אז יהדות התורה גם יכולה לדרוש בבחירות הקרובות 

את ראשות הממשלה כי אנחנו נקבל שמונה מנדטים..."

מיליארד,   50 קיבל  מנדטים  ארבעה  עם  עבאס  "מנסור 
17 מנדטים נוכל לבקש יותר. הכול יכול  אז ש''ס ואנחנו עם 
להיות", מצהיר גולדקנופף. הכוונה ברורה: אין פשרות הפעם. 
המפלגות החרדיות יעמדו על שלהן, וידרשו את מה שמגיע להן 
עד השקל האחרון. לדבריו, "כל אלו שיגידו לנו הפעם ש'אין 
כסף', אין כסף לישיבות ואין כסף לתקציבים, אז שיסתכלו על 
יוקר המחייה. מחירי הדלק, הלחם והחלב עולים, ואנחנו נפעל 
להורדת יוקר המחייה. לא נתבייש לבקש. נקח חלק לישיבות 
וחלק ליוקר המחייה, נדאג גם לדירות לצעירים, יש לנו מספיק 

דרכים לסייע לציבור החרדי עם הכספים".

"כנסת קצרה? זה לא כתוב בהסכם"

הפנימית.  לפוליטיקה  הגענו  הארצית,  הפוליטיקה  אחרי 
בין  הסכסוכים  על  כבר  נכתבו  וכתבות  תדרוכים  אינסוף 
ספק שהשיא  אין  אבל  התורה,  יהדות  בתוך  השונים  הפלגים 
נשבר עם חתונת נכדתו של ח"כ הרב גפני אליה הוזמנו חברי 
העבודה  מפלגת  ויו"ר  עתיד'  'יש  חברי  כולל  רבים  כנסת 
חברים  בקרב  גם  נוחות  לאי  שגם  דבר  מיכאלי,  מירב  השרה 
לתוך  ליפול  מתכוון  לא  ממש  גולדקנופף  אבל  התורה.  בדגל 

ההשמצות ההדדיות מול המחותן שלו, ח''כ משה גפני.

"מה יש לי לומר יותר מ'מזל טוב', זה מה שיש לי לומר", 

הוא אומר. 

עתיד'  'יש  אנשי  את  להזמין  מוגזם?  לך  נראה  היה  לא  זה 
לשמחה משפחתית בבני ברק?

"לא הייתי בחתונה, חיתנתי גם אני נכד באותו יום, והייתי 
עסוק בשמחה שלי. הגיעו אלינו הח"כים לשעבר הרב ליצמן 
פינדרוס  מקלב,  טסלר,  הכנסת  וחברי  דרעי,  אריה  והרב 

ואייכלר".

לפי ההסכם בין דגל התורה לאגודת ישראל, הפעם תורו 
של נציג חסידות גור לעמוד בראשות יהדות התורה. אנחנו רק 
השאלה,  את  השלמנו  לא  עוד  הנושא,  את  להזכיר  מתחילים 
נכבד את ההסכם",  "אנחנו  נשאל.  יודע מה  כבר  וגולדקנופף 
נתעקש?  פירוש  "מה  הראשון?  המקום  על  תתעקשו  מצהיר. 
זה ההסכם. אנחנו מכבדים את ההסכם". בתדרוכים פנימיים 
להישאר  צריך  עדיין  שגפני  התורה,  בדגל  להסביר  יודעים 
ועוד  קצרה  כנסת  הייתה  וזאת  מאחר  הרשימה  בראשות 

באופוזיציה, בלי תפקידים. 

יהיה  שאם  בהסכם  כתוב  "לא  להשיב:  ממהר  גולדקנופף 
כנסת קצרה אז הם יקבלו שוב את הראשות. ואם הכנסת הייתה 
שהיינו  אומר  זה  שנים,  לחמש  שנים  ארבע  במקום  מתארכת 
סיום  את  מסביר.  הוא  לא",  הקדנציה?  באמצע  מתחלפים 
התשובה שלו בעניין, אנחנו לא יודעים האם מדובר בציניות או 
ברצינות: "אני חושב שכל אחד שמח לכבד הסכמים. אם אתה 
הסכם?  בכלל  עושה  אתה  מה  בשביל  אז  הסכמים  מכבד  לא 
מאוד  אנחנו  הסכמים.  איתך  לעשות  ירצה  לא  אחד  אף  מחר 

רוצים לכבד את ההסכמים לטובת כל הצדדים".

"במקרה וההסכם לא יכובד מצידה של דגל התורה", טוען 
גולדקנופף, "נעלה את הנושא על שולחנם של אגודת ישראל 
רוצים  לא  שהם  יודיעו  בדגל  אם  התורה.  גדולי  מועצת  ושל 
לכבד את ההסכם, אז נצטרך ללכת לשולחנם של גדולי ישראל 
ולשאול שאלה. בינתיים אף אחד לא ניגש אלינו ואמר שהוא 

לא רוצה לכבד את ההסכם, זאת שאלה היפותטית". 

למה נראה לך הוגש חוק הורדת אחוז החסימה על ידי גפני? 

גולדקנופף מפתיע: "זה לא בשביל פיצול בינינו. לא הייתי 
עדיין בפוליטיקה ולא התעמקתי בנושא, אבל שמעתי בשיחות 

שקיימתי - שזה בשביל הציונות הדתית".

"יש פוטנציאל של מאות אלפי מצביעים"

המסר:  על  ושוב  שוב  גולדקנופף  חזר  הריאיון  במהלך 
"יהדות התורה תקבל 8 מנדטים". כשניסינו להבין מאיפה הוא 
יש תשובה  גור  לנציג חסידות  כך בטוח במספרים האלו,  כל 
מוכנה מראש: "אנחנו כבר פתחנו את מערכת הבחירות. הקמנו 
קהל  להביא  היא  שלנו  והכוונה  השבת  שומרי  למען  מטה 
מצביעים נוסף דרך המטה. כל יהודי באשר הוא, לא משנה אם 
הוא גר בקיבוץ או בכפר נידח אם יש להם זיקה לשבת והיא 

יקרה להם אנחנו הבית שלהם".

תחת  יקח  מתנדב  וכל  פעילים,  לפי  העבודה  את  "נחלק 
חסותו כמאה שמות מכל עיר ועיר, אם זה בבאר שבע ואם זה 
בקריית מוצקין. אם הוא יהודי מתפלל שהולך עם כיפה ומגיע 
שיצביע  לכך  לפעול  נוכל  מסורתי,  יהודי  לכותל,  פעם  מדי 
הצפי  השבת.  קדושת  לשמירת  שדואגת  התורה  יהדות  למען 

שלנו זה ששתי המפלגות החרדיות יגדלו הפעם".

מנגד, ישנם כאלו באגודת ישראל שלא מרוצים מהמהלך 
שרק  בבייס  להתמקד  קודם  עדיף  לשיטתם  גולדקנופף.  של 
את  הביתה  להשיב  האחרונות,  הבחירות  במערכות  דימם 
עשרות אלפי הקולות מתוך המגזר החרדי שהלכו לאיבוד, עוד 
גם  המסורתי.  מהמגזר  חדשים  קולות  להביא  לפני שמתפנים 
על זה יש לגולדקנופף תשובה: "זה מטות נפרדים, נפעל כמובן 
בשום  לזלזל  אסור  חשוב,  וזה  אבל,  שלנו.  המגזר  בתוך  גם 
רעיון שעולה על השולחן לקראת ההיערכות לבחירות. סבלנו 
בשום  בוחלים  לא  שאנחנו  כך  האחרונה,  בממשלה  מרורים 

רעיון כדי לנצח".

על  לנו  לספר  יודע  התורה  יהדות  של  העתידי  הח''כ 
סקר פנימי שקיבלה המפלגה ממכון הסקרים של רפי סמית, 
בכל הקשור לחשש מאיבוד קולות לאיתמר בן גביר ורשימת 
אחד  אחוז  אפילו  שאין  לי  "נדמה  לדבריו,  הדתית.  הציונות 
של זליגה מיהדות התורה לכיוון בן גביר. כל החבר'ה, הנוער 
צעיר  נוער  הכול  זה   - שלו  הדעות  עם  ורץ  שסביבו  הצעיר 
מאוד, או נוער שאף פעם לא היה בכלל ביהדות התורה. הם 
נהנים מהעובדה שבן גביר מגיע לזירת פיגוע אבל הם יודעים 
היטב שביום יום מי שיעמוד לצמידם בעת צרה או בעיה אלו 

הנציגים שלנו".

"יש אלפי פעילים שרק רוצים להגיע ולעבוד, נעשה הכול 
עם  ומסיים  גולדקנופף,  מוסיף  ימין",  ממשלת  להקים  כדי 
עקיצה כאשר אנחנו מתעניינים מדוע בכל זאת ג' איבדה אלפי 
קולות במערכות הבחירות האחרונות. "אני לא יודע, רק יכול 
בראשות  האחרונות  הבחירות  במערכות  עמדתי  שלא  לומר 
הרשימה. יכול להיות שאם הייתי יו"ר יהדות התורה אז היינו 

מקבלים יותר קולות".

"במקרה וההסכם לא 
יכובד מצידה של דגל 

התורה", טוען גולדקנופף, 
"נעלה את הנושא על 
שולחנם של אגודת 

ישראל ושל מועצת גדולי 
התורה. אם בדגל יודיעו 

שהם לא רוצים לכבד 
את ההסכם, אז נצטרך 

ללכת לשולחנם של גדולי 
ישראל ולשאול שאלה. 

בינתיים אף אחד לא ניגש 
אלינו ואמר שהוא לא 

רוצה לכבד את ההסכם, 
זאת שאלה היפותטית"

עם ח"כ הרב אורי מקלב



על  סער  וגדעון  גנץ  בני  הודיעו  משבועיים  למעלה  לפני 
חדשה  ותקווה  לבן  כחול  הקרובות.  בבחירות  ריצה משותפת 
חברו למפלגת 'כחול לבן התקווה החדשה', ולטענת גולדקנופף 
"גנץ  לקואליציה.  חברים  בתור  גנץ  לא  גם  פסול,  לא  סער   -
יכול  הוא  ובהחלט  לבביים,  איחולים  עם  אלי  התקשר  עצמו 
להיות שותף בממשלת ימין. שר הביטחון נמצא במרכז, אבל 
כל השאלה היא האם הוא יהיה מרכז-ימין או מרכז-שמאל. גם 
גדעון סער הוא ימין. כמובן שנתניהו בראש אבל האיחוד בין 

השניים בהחלט יכול להפוך אותם לאופציה. 

החרדים  המצביעים  את  מעסיק  שהכי  שהנושא  ספק  אין 
בימים אלו, זאת השאלה האם הרמזים שמפזרים נציגי יהדות 
כוונה אמיתית  לגבי היפרדות מנתניהו, מאותתים על  התורה 
מול  עתידי  במו"מ  שלהם  התמרון  מרחב  הגברת  על  רק  או 
נתייחס  עוד  שבהמשך  המיועד,  התורה  יהדות  יו"ר  הליכוד. 
לתואר הזה, לא מתאמץ להרוס את התזה הזאת. "אנחנו נהיה 
לשון המאזניים וגורם מכריע", מצהיר גולדקנופף, "אני צופה 

ליהדות התורה לא פחות משמונה מנדטים".

שרים?  תפקידי  הפעם  שתדרשו  משמעותו  מכריע'  'גורם 
זכותו  אז  הרשימה  בראש  שעומד  שמי  ברור,  הסכם  לנו  "יש 
לבחור שני את התפקיד. אז את התפקיד הראשון יבחר קודם 
מבין  אני  לכבדו,  שחובה  החתום  להסכם  בהתאם  גפני  הרב 
יתכן  אז  ירצה  לא  הוא  אם  הכספים.  ועדת  את  רוצה  שהוא 
ואני אכנס לשם, ואם הוא כן ירצה אז אני אבחן אפשרות של 
תפקיד סגן שר במעמד שר". כששאלנו את הנציג החדש של 
חסידות גור האם הוא כבר תכנן איזה תפקיד שר יקבל, משיב 
גולדקנופף כי לא. "זה עדיין רחוק, יש לנו עוד הרבה-הרבה 

עבודה לפני שנחשוב על תפקידים", לדבריו.

ולהתייחס  לשוב  גולדקנופף  הסכים  שהתעקשנו,  אחרי 
לדרישות שיעלו המפלגות החרדיות, במהלך המו''מ להרכבת 
ארבעה  שעם  רע''מ,  מקרה  את  לנו  הזכרנו  הבאה.  הממשלה 
53 מיליארד שקל.  מנדטים בלבד הצליח מנסור עבאס לקבל 
"מה שהיה בממשלה האחרונה זה 'הצגה' של הרכבת ממשלה. 
ראש  להיות  יכל  בנט)  (נפתלי  מנדטים  שישה  עם  אחד  אם 
ממשלה, אז יהדות התורה גם יכולה לדרוש בבחירות הקרובות 

את ראשות הממשלה כי אנחנו נקבל שמונה מנדטים..."

מיליארד,   50 קיבל  מנדטים  ארבעה  עם  עבאס  "מנסור 
17 מנדטים נוכל לבקש יותר. הכול יכול  אז ש''ס ואנחנו עם 
להיות", מצהיר גולדקנופף. הכוונה ברורה: אין פשרות הפעם. 
המפלגות החרדיות יעמדו על שלהן, וידרשו את מה שמגיע להן 
עד השקל האחרון. לדבריו, "כל אלו שיגידו לנו הפעם ש'אין 
כסף', אין כסף לישיבות ואין כסף לתקציבים, אז שיסתכלו על 
יוקר המחייה. מחירי הדלק, הלחם והחלב עולים, ואנחנו נפעל 
להורדת יוקר המחייה. לא נתבייש לבקש. נקח חלק לישיבות 
וחלק ליוקר המחייה, נדאג גם לדירות לצעירים, יש לנו מספיק 

דרכים לסייע לציבור החרדי עם הכספים".

"כנסת קצרה? זה לא כתוב בהסכם"

הפנימית.  לפוליטיקה  הגענו  הארצית,  הפוליטיקה  אחרי 
בין  הסכסוכים  על  כבר  נכתבו  וכתבות  תדרוכים  אינסוף 
ספק שהשיא  אין  אבל  התורה,  יהדות  בתוך  השונים  הפלגים 
נשבר עם חתונת נכדתו של ח"כ הרב גפני אליה הוזמנו חברי 
העבודה  מפלגת  ויו"ר  עתיד'  'יש  חברי  כולל  רבים  כנסת 
חברים  בקרב  גם  נוחות  לאי  שגם  דבר  מיכאלי,  מירב  השרה 
לתוך  ליפול  מתכוון  לא  ממש  גולדקנופף  אבל  התורה.  בדגל 

ההשמצות ההדדיות מול המחותן שלו, ח''כ משה גפני.

"מה יש לי לומר יותר מ'מזל טוב', זה מה שיש לי לומר", 

הוא אומר. 

עתיד'  'יש  אנשי  את  להזמין  מוגזם?  לך  נראה  היה  לא  זה 
לשמחה משפחתית בבני ברק?

"לא הייתי בחתונה, חיתנתי גם אני נכד באותו יום, והייתי 
עסוק בשמחה שלי. הגיעו אלינו הח"כים לשעבר הרב ליצמן 
פינדרוס  מקלב,  טסלר,  הכנסת  וחברי  דרעי,  אריה  והרב 

ואייכלר".

לפי ההסכם בין דגל התורה לאגודת ישראל, הפעם תורו 
של נציג חסידות גור לעמוד בראשות יהדות התורה. אנחנו רק 
השאלה,  את  השלמנו  לא  עוד  הנושא,  את  להזכיר  מתחילים 
נכבד את ההסכם",  "אנחנו  נשאל.  יודע מה  כבר  וגולדקנופף 
נתעקש?  פירוש  "מה  הראשון?  המקום  על  תתעקשו  מצהיר. 
זה ההסכם. אנחנו מכבדים את ההסכם". בתדרוכים פנימיים 
להישאר  צריך  עדיין  שגפני  התורה,  בדגל  להסביר  יודעים 
ועוד  קצרה  כנסת  הייתה  וזאת  מאחר  הרשימה  בראשות 

באופוזיציה, בלי תפקידים. 

יהיה  שאם  בהסכם  כתוב  "לא  להשיב:  ממהר  גולדקנופף 
כנסת קצרה אז הם יקבלו שוב את הראשות. ואם הכנסת הייתה 
שהיינו  אומר  זה  שנים,  לחמש  שנים  ארבע  במקום  מתארכת 
סיום  את  מסביר.  הוא  לא",  הקדנציה?  באמצע  מתחלפים 
התשובה שלו בעניין, אנחנו לא יודעים האם מדובר בציניות או 
ברצינות: "אני חושב שכל אחד שמח לכבד הסכמים. אם אתה 
הסכם?  בכלל  עושה  אתה  מה  בשביל  אז  הסכמים  מכבד  לא 
מאוד  אנחנו  הסכמים.  איתך  לעשות  ירצה  לא  אחד  אף  מחר 

רוצים לכבד את ההסכמים לטובת כל הצדדים".

"במקרה וההסכם לא יכובד מצידה של דגל התורה", טוען 
גולדקנופף, "נעלה את הנושא על שולחנם של אגודת ישראל 
רוצים  לא  שהם  יודיעו  בדגל  אם  התורה.  גדולי  מועצת  ושל 
לכבד את ההסכם, אז נצטרך ללכת לשולחנם של גדולי ישראל 
ולשאול שאלה. בינתיים אף אחד לא ניגש אלינו ואמר שהוא 

לא רוצה לכבד את ההסכם, זאת שאלה היפותטית". 

למה נראה לך הוגש חוק הורדת אחוז החסימה על ידי גפני? 

גולדקנופף מפתיע: "זה לא בשביל פיצול בינינו. לא הייתי 
עדיין בפוליטיקה ולא התעמקתי בנושא, אבל שמעתי בשיחות 

שקיימתי - שזה בשביל הציונות הדתית".

"יש פוטנציאל של מאות אלפי מצביעים"

המסר:  על  ושוב  שוב  גולדקנופף  חזר  הריאיון  במהלך 
"יהדות התורה תקבל 8 מנדטים". כשניסינו להבין מאיפה הוא 
יש תשובה  גור  לנציג חסידות  כך בטוח במספרים האלו,  כל 
מוכנה מראש: "אנחנו כבר פתחנו את מערכת הבחירות. הקמנו 
קהל  להביא  היא  שלנו  והכוונה  השבת  שומרי  למען  מטה 
מצביעים נוסף דרך המטה. כל יהודי באשר הוא, לא משנה אם 
הוא גר בקיבוץ או בכפר נידח אם יש להם זיקה לשבת והיא 

יקרה להם אנחנו הבית שלהם".

תחת  יקח  מתנדב  וכל  פעילים,  לפי  העבודה  את  "נחלק 
חסותו כמאה שמות מכל עיר ועיר, אם זה בבאר שבע ואם זה 
בקריית מוצקין. אם הוא יהודי מתפלל שהולך עם כיפה ומגיע 
שיצביע  לכך  לפעול  נוכל  מסורתי,  יהודי  לכותל,  פעם  מדי 
הצפי  השבת.  קדושת  לשמירת  שדואגת  התורה  יהדות  למען 

שלנו זה ששתי המפלגות החרדיות יגדלו הפעם".

מנגד, ישנם כאלו באגודת ישראל שלא מרוצים מהמהלך 
שרק  בבייס  להתמקד  קודם  עדיף  לשיטתם  גולדקנופף.  של 
את  הביתה  להשיב  האחרונות,  הבחירות  במערכות  דימם 
עשרות אלפי הקולות מתוך המגזר החרדי שהלכו לאיבוד, עוד 
גם  המסורתי.  מהמגזר  חדשים  קולות  להביא  לפני שמתפנים 
על זה יש לגולדקנופף תשובה: "זה מטות נפרדים, נפעל כמובן 
בשום  לזלזל  אסור  חשוב,  וזה  אבל,  שלנו.  המגזר  בתוך  גם 
רעיון שעולה על השולחן לקראת ההיערכות לבחירות. סבלנו 
בשום  בוחלים  לא  שאנחנו  כך  האחרונה,  בממשלה  מרורים 

רעיון כדי לנצח".

על  לנו  לספר  יודע  התורה  יהדות  של  העתידי  הח''כ 
סקר פנימי שקיבלה המפלגה ממכון הסקרים של רפי סמית, 
בכל הקשור לחשש מאיבוד קולות לאיתמר בן גביר ורשימת 
אחד  אחוז  אפילו  שאין  לי  "נדמה  לדבריו,  הדתית.  הציונות 
של זליגה מיהדות התורה לכיוון בן גביר. כל החבר'ה, הנוער 
צעיר  נוער  הכול  זה   - שלו  הדעות  עם  ורץ  שסביבו  הצעיר 
מאוד, או נוער שאף פעם לא היה בכלל ביהדות התורה. הם 
נהנים מהעובדה שבן גביר מגיע לזירת פיגוע אבל הם יודעים 
היטב שביום יום מי שיעמוד לצמידם בעת צרה או בעיה אלו 

הנציגים שלנו".

"יש אלפי פעילים שרק רוצים להגיע ולעבוד, נעשה הכול 
עם  ומסיים  גולדקנופף,  מוסיף  ימין",  ממשלת  להקים  כדי 
עקיצה כאשר אנחנו מתעניינים מדוע בכל זאת ג' איבדה אלפי 
קולות במערכות הבחירות האחרונות. "אני לא יודע, רק יכול 
בראשות  האחרונות  הבחירות  במערכות  עמדתי  שלא  לומר 
הרשימה. יכול להיות שאם הייתי יו"ר יהדות התורה אז היינו 

מקבלים יותר קולות".

"במקרה וההסכם לא 
יכובד מצידה של דגל 

התורה", טוען גולדקנופף, 
"נעלה את הנושא על 
שולחנם של אגודת 

ישראל ושל מועצת גדולי 
התורה. אם בדגל יודיעו 

שהם לא רוצים לכבד 
את ההסכם, אז נצטרך 

ללכת לשולחנם של גדולי 
ישראל ולשאול שאלה. 

בינתיים אף אחד לא ניגש 
אלינו ואמר שהוא לא 

רוצה לכבד את ההסכם, 
זאת שאלה היפותטית"

עם ח"כ הרב אורי מקלב
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                 
הרה"ג ראובן אלבז

ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ָׁשם  ַוָּיָמת  ָהָהר...  הֹר  ֶאל  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ַוַּיַעל 
ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלֵצאת  ָהַאְרָּבִעים  ִּבְׁשַנת 

ִמְצַרִים ַּבחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש (לג, לח)
דרך פעולת אהרן להשכנת השלום

התורה לא פירטה לנו במפורש את תאריך פטירתו 
של אף אחד מאבות האומה, רק תאריך פטירתו של 

אהרן הכהן, ראש חודש אב, נכתב במפורש.
מה המיוחד בו?

על אהרן הכהן נאמר (אבות א, יב) שהיה "אוהב 
ומקרבן  הבריות  את  אוהב  שלום,  ורודף  שלום 

לתורה".
רבנו עובדיה מברטנורא מביא מאבות דרבי נתן 

תיאור, כיצד השכין אהרן שלום בין איש לרעהו: 
"כשהיה רואה שני בני אדם מתקוטטים, היה הולך 
לכל אחד מהם שלא מדעת חברו, ואומר לו: 'ראה 
חברך איך הוא מתחרט ומכה את עצמו על שחטא 
לך, והוא אמר לי שאבוא אליך שתמחל לו', ומתוך 

כך כשהיו פוגעים זה בזה היו מנשקים זה את זה".
היה  יהודים,  בין  קטטה  על  אהרן  שמע  כאשר 
ומספר  היריבים  לשני  והולך  שלום  דרכי  מפני  משנה 
לכל אחד על החרטה הרבה של יריבו, וכך השכין שלום 

בין הניצים.
ביניהם  ששררה  ואשה  בעל  על  שמע  וכאשר 
מריבה עד שרצה הבעל לגרש את אשתו, היה הולך 
אל הבעל ואומר לו: "בשביל שאני שומע שנתגרית 
תמצא  ספק  אותה,  מגרש  אתה  אם  אשתך,  עם 
את  החזיר  וכך  כמותה..."  תמצא  לא  ספק  כמותה, 

הנשים לבעליהן, ולאחר מכן כאשר נולד לזוגות אלו 
בן, היו קוראים את שמו אהרן. 

ומספרים חז"ל, שכאשר נפטר אהרן הכהן, הלכו 
בשם  שנקראו  ילדים  אלף  שמונים  מיטתו  אחרי 
אהרן, שנולדו מההחזרה שהחזיר אהרן הכהן אשה 

אל בעלה.

כלי מחזיק ברכה
לכלל  אהרן  הועיל  והאחווה  השלום  בהשכנת 
ברכה,  כי כאשר שורר שלום שוררת  כולו,  ישראל 
רבי  "אמר  יב):  ג,  (עוקצין  המשנה  שאומרת  כפי 
כלי  הוא  ברוך  הקדוש  מצא  לא  חלפתא,  בן  שמעון 

מחזיק ברכה לישראל אלא השלום".
להחזקת  ישראל  עם  של  הכלי  היה  הכהן  אהרן 
השלום, הוא הצליח להסיר את המחיצות שהיו בין 

איש לאשתו, בין שכן לשכנו ובין אדם לחברו. 

להסיר את המחיצות
מחיצות  לרעהו  איש  בין  נוצרות  רבות  פעמים 
הנובעות מדמיונו של האדם. האדם מדמה בנפשו כי 
פלוני גרם לו כך, או התכוון לעשות לו כך וכך, ולכן 
ביניהם.  ומעמיד מחיצות שנאה  הוא מתרחק ממנו 
חברו  של  בלבו  היתה  לא  כי  ייתכן  דאמת  ואליבא 
כוונה רעה, ואדרבה רצה להועיל, אך מחיצות אלו 

מפרידות בין בני האדם. 
בכל  אלו  מחיצות  להסיר  דואג  היה  הכהן  אהרן 

יום ויום.

ברזל  חומת  מפסיקה  המקדש,  בית  שחרב  מיום 
ע"ב),  לב  (ברכות  שבשמים  לאביהם  ישראל  בין 
המחיצות  את  להסיר  היא  עלינו  המוטלת  והעבודה 
המפרידות והמבדילות בינינו, להרבות באהבה, אחווה, 
להסיר  נזכה  מדה,  כנגד  במדה  וכך,  ורעות,  שלום 
את המחיצה הנוראה המפסיקה בינינו לבין בוראנו, 

ונזכה לראות בגאולה השלימה.
של  פטירתו  תאריך  את  התורה  הזכירה  לכן 
מוטל  אב,  חודש  נכנס  ללמדנו שמיד כאשר  אהרן, 
עלינו לרדוף שלום ולאהוב שלום, לשמוח במעלות 
שתתרבה  נזכה  כך  ידי  ועל  חברינו,  ובהצלחות 

השמחה בחודש זה בגאולה השלמה.

מיתת נשיקה
בחז"ל (ילקו"ש רמז תשפז) מתוארת פטירתו של 

אהרן:
אלעזר  ואת  הכהן  אהרן  את  ליווה  רבינו  משה 
כמערה  ההר  נפתח  ההר,  להר  שהגיעו  וכיון  בנו, 
משה  מוצעת,  ומיטה  דלוק  נר  וראו  נכנסו,  והם 
ובכך  בנו,  לאלעזר  והלבישם  אהרן  בגדי  את  פשט 
ואהרן שכב על המיטה  גדול,  התמנה אלעזר לכהן 
ונטל  נשקו  כביכול,  והקב"ה  ישראל",  "שמע  ואמר 

את נשמתו.
חולאים  ללא  מיתה   - זה  פלא  ראה  רבינו  משה 
למות  יזכה  הוא  שגם  והתאווה   - ייסורים  וללא 

בנשיקה, ואכן זכה אף הוא לכך. 
כאשר ראו ישראל את משה ואלעזר לבוש הבגדים 

שלט  המוות  שמלאך  האמינו  לא  מההר,  יורדים 
באהרן, שעמד כנגד המלאך ועצר את המגפה. הם 
חשדו במשה רבנו שהרג את אהרן ונתן את הכהונה 

לבנו... ביקש משה רחמים.
ומלאכי   המערה  את  פתח  הקב"ה?  עשה  מה   
הכהן,  אהרן  של  מיטתו  את  לישראל  הראו  השרת 

ורק אז האמינו שהקב"ה לקח את נשמתו.

כוחה של אמונה
מיד לאחר פטירת אהרן נאמר: "ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני" 

(כא, א)
עם ישראל היו בתוך ענני כבוד, הגויים לא יכלו 

לראותם, אם כן כיצד שמע הכנעני?
ענני  ונסתלקו  אהרן  שמת  "שמע  מבאר:  רש"י 
כבוד". עם פטירתו של אהרן הסתלק הענן שסוכך 
פטירתו.  ידי  על  ישראל  ונתגלו  ישראל,  עם  על 

וכשנפטרה מרים נסתלקה הבאר.
תפילתו  והועילה  לקב"ה,  התפלל  רבינו  משה 
וחזרו ענני הכבוד ובארה של מרים, נמצא שבזכות 

משה זכו לכל העניינים. 
באיזו זכות זכה שעל ידו קיבלו גם את המן גם את 

ענני הכבוד וגם את בארה של מרים?
בזכות אמונתו האיתנה!

האות א' היא הראשונה – מי שיש לו מעל הכל 
ידי  על  ברכה.   - ב'  לאות  להמשיך  זוכה  אמונה, 

האמונה זוכה האדם לשפע ברכות.

אוהב שלום ורודף שלום

                  

ה ַמְסֵעי ְבֵני  פרשתינו פותחת במילים: "ֵאלֶּ
ואז מגיע  ִמְצַרִים",  ֵמֶאֶרץ  ָיְצאּו  ר  ֲאֶשׁ ִיְשָׂרֵאל 
פירוט של מ"ב מקומות ונקודות ציון במסעות 
זכו  מהמקומות  חלק  מדגישים:  הפרשנים  במדבר. 
נקראים  וחלק  ו“מתקה",  ”שפר  כמו  יפים  לשמות 
. אלה לא שמות במקור שניתנו  "חרדה ”או "מרה" 
שנתנו  אלה  הם  ישראל  בני  אלא  האלה.  למקומות 
למקום את שמו – לפי התנהגותם ורוחם. כלומר, כל 

מקום קיבל את שמו לפי הדרך בה התנהגו בו.
ללמדנו, כי האדם כותב את מסע חייו. הוא בוחר 
התחנות  לכל  רעים  או  טובים  שמות  לתת  האם 

שבדרך. 
נחום  רבי  הגה"צ  של  היחידה  בתו  על  מסופר 
ה'  עובדי  מגדולי  יאס,  העיר  אב"ד  זצוק"ל,  ליברזון 
שהייתה  טשורטקוב,  חסידי  משרידי  האחרון,  בדור 
לפרק  ובהגיעה  לפניה,  הלך  שמה  מעלות.  כלילת 
וטובי  הלמדנים  גדולי  הוריה  בפני  הוצעו  שידוכין 
בבית  והדהדו  כמעט  הבת.  עבור  לחתן  הבחורים 
קול מצהלות, כאשר כרעם ביום בהיר נחתה המכה 
הצדקת,  הנערה  את  תקפה  קשה  מחלה  הכואבת: 
והיא נפלה למשכב כשמצבה הולך ומדרדר במהירות.
העיר  בני  כל  קוצים.  כבשדה  פשטה  השמועה 
התאגדו בתפילות ובתחנונים לרפואתה של בת רבם, 

אולם ככל שהרבו דומה היה כי ננעלו השערים.
ומחמיר,  מידרדר  המצב  שישי.  יום  של  בוקרו 
הרופאים פוכרים ידיים בייאוש, קובעים כי: "נותרו 
חסיד  נחום,  רבי  ספורות".  שעות  רק  לחיות  לבת, 
ותיק שכל ימיו היה מקשה אחת של קודש לה', שומע 
למרה שחורה,  נופל  איננו  הוא  האיוב.  את בשורות 
אל  נשואות  מחשבותיו  אימה,  בצעקות  פורץ  איננו 
הכאב  מן  ולמעלה  השמש  מן  למעלה  שהוא  מקום 
של  הקודרות  תחזיותיהם  פי  על  אם  האימתני. 
הרופאים בשעות הקרובות יהיה עסוק ל"ע, מה יהא 
מתיישב  השבת?  של  לכבודה  במקווה  הטבילה  על 
בדעתו, בשעה שמוטלת בתו יחידתו על ערש דווי, 
ומחליט כי טוב יהיה לסיים עתה את הכנותיו לקראת 
שבת... גם אחר שטבל, עלה ונסתפג, לא מאבד הוא 
מיישוב דעתו. הוא שב לביתו ללמוד מספר הלכות 
נחוצות לעת כזו. או אז יצא לכיוון בית החולים בו 

מאושפזת בתו להיות עמה בשעותיה האחרונות.
שואל  "מה  עצמו:  את  ושואל  נחום  רבי  הולך 
המוטלת  העבודה  מהי  זו?  בשעה  אלוקי  ה'  מעימי 
לתהומות  לאובדן,  נשואות  אינן  מחשבותיו  עלי?" 
של:  הציווי  את  לעצמו  מצייר  והוא  והשכול.  היגון 
 - מאודך  ובכל  לבבך  בכל  אלוקיך  ה'  את  "ואהבת 
בכל מידה שהוא מודד לך". מול עיניו עומדת חופת 
קטיפה רכה - "קול ששון וקול שמחה" רקום עליה 
באותיות מוזהבות. הוא עומד נרגש, ונר דולק בידו, 
מוביל את בתו לחופתה. האושר גואה בלבבו, נהרה 
שפוכה על פניו, שזכה לרגע הגדול. ואז קורא לעצמו: 

"כשם שמברכין על הטובה, כן מברכין על הרעה".
תחת  והודיה  שמחה  אותה  והאמת,  התום  בכל 
שמים זרועי כוכבים, מקומה גם כאן, על ערש דווי. 
אלו  שם  הקב"ה.  מוביל  ולכאן  הקב"ה  מוביל  לשם 

רחמי אב, ואף כאן. 
כך  ומשתלהבת.  מתלהטת  נחום  רבי  של  רוחו 
לו לבית החולים בשעה שבתו על סף מעבר  צועד 
לעולם שכולו טוב. רק הנר שבידו נעדר... הנה הוא ר' 
נחום, זוכה להעלות לבוראו קרבן. וכך יוצאות מפיו 
מילים רותחות, טבולות בדם: "מבטיח אני לך בורא 
לקיים  אמשיך  הנימה,  כמלוא  ממך  אזוז  לא  עולם, 
והייתה  שלם"...  ובלב  באהבה  ולעובדך  מצוותיך 
לרצון  המוחלט  וביטולו  שמים  מלכות  עול  קבלת 
הבורא - מזעזעים עליונים ותחתונים. והוא נעצר על 

מפתן בית החולים.
ממרומי הפסגות הוא יורד אל הארץ, ושואל את 
ושיברון  כאבה  ממצולות  רעייתי  תחוש  "מה  עצמו: 
בעלה  של  המפזזות  ברגליו  תבחין  כאשר  לבבה, 
ובנהרה הנסוכה על פניו? הייטב בעיניה ובעיני ה'? 
ר' נחום ידע את התשובה. כהרף עין מיהר להצניע 
את ים רגשותיו הגואה, טמנם עמוק בלבבו, ועטה על 

פניו ארשת צער.
עוד הוא פוסע לעבר רעייתו לשמוע אודות המצב, 
נתקל בהם הרופא שיצא זה עתה מן המעבדה: "אתם 
אישרו  כאשר  לברר,  ביקש  הנערה?"  של  הוריה 
בפניו בהלמות לב, הוא מדווח  להם: "בדיקת הדם 
האחרונה שערכנו מצביעה על כך שלעת עתה נבלם 
זהירה  בהערכה  לעין.  הנראית  סיבה  ללא  הזיהום 

מאוד ניתן לומר, כי היא נסוגה מעט משערי המוות, 
על אף שמצבה עדיין קשה מאוד".

תקוה  קרן  פעימה.  החסיר  ההורים  של  ליבם 
עוד שעות  דרכה.  החלה מפלסת  ודקיקה  שברירית 
ספורות חלפו, מצבה החל להתייצב ולהשתפר בגדר 

נס גלוי ממש.
טרם כניסת השבת נקראו ההורים לחדר הרופאים: 
להם,  נאמר  כאן",  למתרחש  טבעי  הסבר  כל  "אין 
ובמצבה הרגיש  יצאה מכלל סכנה,  "היות שהחולה 
כי  מוטב  מאוד,  לה  מסוכנת  החולים  בבית  השהות 
רגליו  פיזזו  השבת  אותה  כל  לביתכם"...  תיקחוה 
בהודיה  השמימה  היו  נשואות  וידיו  נחום  רבי  של 
משתפכת על חסדי ה' המגולים שחזו בהם עין בעין, 
ועוד הוסיף ופיזז והילל על שעזרו הקב"ה וגם בשעות 
הקשות ביותר לא זז כמלוא הנימה מאמונתו ברחמיו 
ולשיברון  לעצב  נכנע  ולא  העולמים,  כל  בורא  של 

הלב.
ההתרחשות  פרטי  את  נחום  רבי  סיפר  כאשר 
לגה"צ ר' אליהו ראטה זצוק"ל, הפטיר ר' אליהו ואמר: 
"מובטחני כי אכן נגזרה הגזרה על הבת, אולם האמונה 
מגדר  למעלה  ישותו,  בכל  עצמו  שהלביש  והאהבה 
אנוש - קרעו את רוע גזר דינה וכתבו אותה לאלתר, 
לאורך ימים ושנות חיים". בת זו האריכה ימים ושנים 
והעמידה דור ישרים מבורך.  זה מה שמלמדת אותנו 
פרשתינו - האדם הוא שנותן שמות לתחנות במסע 

חייו,  ועל פי מעשיו נקבעים התוצאות.
"ֶרּב- שמו:  על  הקרוי  כנסת  בית  קיים  בקרקוב 

מפורסם,  בסיפור  הכרוך  שּול".  ַאייזיק-ֶרּב-יֹוְקל'ס 
לנסוע  עליו  כי  פעמים  כמה  שחלם  אייזיק  ר'  על 
לגשר,  מתחת  המלך  לחצר  סמוך  ושם  ּפַראג,  לעיר 
עליו לחפור באדמה, ואם יעשה כן ימצא אוצר גדול 

ויתעשר.
הסמוך  הגשר  אל  והלך  לפראג  אייזיק  ר'  נסע 
משמרתם  על  חיילים  עמדו  שם  אבל  המלך.  לחצר 
יומם ולילה, ופחד ר' אייזיק לחפור באדמה ולחפש 
את המטמון. מרוב צערו על הדרך הארוכה שעשה 
לשווא ועל שישוב לביתו בחוסר כול, החל ר' אייזיק 
לצעוד סמוך לאותו הגשר לכאן ולכאן, כשהוא עסוק 
ורק כשירדה  היום,  אותו  כל  כך עשה  במחשבותיו. 

גם  כך  המשיך  הוא  באכסניה.  לישון  הלך  החשכה 
ביום השני וביום השלישי. בשעת בוקר מוקדמת היה 
הולך אל המקום, מטייל ומשוטט בו, עסוק במחשבות 

קודרות, ורק לעת ערב היה עוזב את המקום.
הקצין הממונה על חיל המשמר שבמקום, הבחין 
ביהודי העני ההולך וסובב את הגשר יום יום, והוא 
כולו כפוף ונתון בצער גדול וקרא לו. הוא שאל אותו: 
"מה אתה מחפש? ולמי אתה מחכה במקום זה כבר 

כמה ימים?"
סיפר לו ר' אייזיק את כל העניין, כיצד חלם כמה 
לילות ברציפות כי כאן טמון אוצר גדול, וכי למטרה 
זו טרח ובא עד פראג. צחק הקצין ואמר לו: "האם 
היה כדאי שתיסע דרך ארוכה כל כך רק בגלל חלום? 
מי מאמין בכלל לחלומות? הנה גם אני חלמתי שעליי 
'ַאייזיק- ששמו  אדם  ישנו  שם  וכי  לְקַרקֹוב,  לנסוע 

תחת  זה  יהודי  של  בביתו  אחפור  ואם  ֶרּב-יֹוְקל'ס', 
אפשר  האם  גדול.  אוצר  אמצא  והכיריים  התנור 
להאמין לחלומות? הלוא אין בהם ממש! אתה חושב 
עשית  גדולה  שטות  קרקוב!  עד  אסע  כך  לשם  כי 

שבאת לכאן."
כל  כי  הבין  הקצין,  דברי  את  אייזיק  ר'  כששמע 
נסיעתו אל המקום לא הייתה אלא כדי שישמע דברים 
אלו, וידע כי האוצר אינו נמצא כאן אלא בביתו. כעת 
עליו לחפור בביתו ולחפש את האוצר. ואכן חזר ר' 
אייזיק לביתו וחיפש תחת התנור והכיריים, ומצא שם 
את האוצר והתעשר. ומכספו זה בנה את בית הכנסת 

הקרוי על שמו – "ֶרּב-ַאייזיק-ֶרּב-יֹוְקל'ס שּול".
מוסר  בשביל  זה  בסיפור  להשתמש  אנו  רגילים 
ההשכל שבו: האוצר נמצא אצלנו ולא זקוק לחפשו 

במקום אחר. 
אך יש להוסיף רעיון נפלא על הנמשל, הרי אלמלא 
זוכה  היה  לא  המרוחק  הגשר  אל  יהודי  אותו  הלך 
לדעת לעולם כי האוצר טמון בביתו!!... לעיתים זקוק 
להפנים  זוכה  הוא  בסופו  שרק  ארוך  למסע  האדם 
שהאוצר טמון בביתו. כך הדבר בעבודת השם ובמסע 
אל הקודש. גם למסע הארוך ואף לנפילות והנסיגות 
יש תפקיד להביאנו אל המטרה, אל החניה, וממנה 
אל המסע הבא. אך עלינו לדעת לתת למסע זה שמות 

מתוקים, כי אזי מגיעים אל היעד מהר יותר.

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

המסעות
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                 
הרה"ג ראובן אלבז

ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ָׁשם  ַוָּיָמת  ָהָהר...  הֹר  ֶאל  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ַוַּיַעל 
ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלֵצאת  ָהַאְרָּבִעים  ִּבְׁשַנת 

ִמְצַרִים ַּבחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש (לג, לח)
דרך פעולת אהרן להשכנת השלום

התורה לא פירטה לנו במפורש את תאריך פטירתו 
של אף אחד מאבות האומה, רק תאריך פטירתו של 

אהרן הכהן, ראש חודש אב, נכתב במפורש.
מה המיוחד בו?

על אהרן הכהן נאמר (אבות א, יב) שהיה "אוהב 
ומקרבן  הבריות  את  אוהב  שלום,  ורודף  שלום 

לתורה".
רבנו עובדיה מברטנורא מביא מאבות דרבי נתן 

תיאור, כיצד השכין אהרן שלום בין איש לרעהו: 
"כשהיה רואה שני בני אדם מתקוטטים, היה הולך 
לכל אחד מהם שלא מדעת חברו, ואומר לו: 'ראה 
חברך איך הוא מתחרט ומכה את עצמו על שחטא 
לך, והוא אמר לי שאבוא אליך שתמחל לו', ומתוך 

כך כשהיו פוגעים זה בזה היו מנשקים זה את זה".
היה  יהודים,  בין  קטטה  על  אהרן  שמע  כאשר 
ומספר  היריבים  לשני  והולך  שלום  דרכי  מפני  משנה 
לכל אחד על החרטה הרבה של יריבו, וכך השכין שלום 

בין הניצים.
ביניהם  ששררה  ואשה  בעל  על  שמע  וכאשר 
מריבה עד שרצה הבעל לגרש את אשתו, היה הולך 
אל הבעל ואומר לו: "בשביל שאני שומע שנתגרית 
תמצא  ספק  אותה,  מגרש  אתה  אם  אשתך,  עם 
את  החזיר  וכך  כמותה..."  תמצא  לא  ספק  כמותה, 

הנשים לבעליהן, ולאחר מכן כאשר נולד לזוגות אלו 
בן, היו קוראים את שמו אהרן. 

ומספרים חז"ל, שכאשר נפטר אהרן הכהן, הלכו 
בשם  שנקראו  ילדים  אלף  שמונים  מיטתו  אחרי 
אהרן, שנולדו מההחזרה שהחזיר אהרן הכהן אשה 

אל בעלה.

כלי מחזיק ברכה
לכלל  אהרן  הועיל  והאחווה  השלום  בהשכנת 
ברכה,  כי כאשר שורר שלום שוררת  כולו,  ישראל 
רבי  "אמר  יב):  ג,  (עוקצין  המשנה  שאומרת  כפי 
כלי  הוא  ברוך  הקדוש  מצא  לא  חלפתא,  בן  שמעון 

מחזיק ברכה לישראל אלא השלום".
להחזקת  ישראל  עם  של  הכלי  היה  הכהן  אהרן 
השלום, הוא הצליח להסיר את המחיצות שהיו בין 

איש לאשתו, בין שכן לשכנו ובין אדם לחברו. 

להסיר את המחיצות
מחיצות  לרעהו  איש  בין  נוצרות  רבות  פעמים 
הנובעות מדמיונו של האדם. האדם מדמה בנפשו כי 
פלוני גרם לו כך, או התכוון לעשות לו כך וכך, ולכן 
ביניהם.  ומעמיד מחיצות שנאה  הוא מתרחק ממנו 
חברו  של  בלבו  היתה  לא  כי  ייתכן  דאמת  ואליבא 
כוונה רעה, ואדרבה רצה להועיל, אך מחיצות אלו 

מפרידות בין בני האדם. 
בכל  אלו  מחיצות  להסיר  דואג  היה  הכהן  אהרן 

יום ויום.

ברזל  חומת  מפסיקה  המקדש,  בית  שחרב  מיום 
ע"ב),  לב  (ברכות  שבשמים  לאביהם  ישראל  בין 
המחיצות  את  להסיר  היא  עלינו  המוטלת  והעבודה 
המפרידות והמבדילות בינינו, להרבות באהבה, אחווה, 
להסיר  נזכה  מדה,  כנגד  במדה  וכך,  ורעות,  שלום 
את המחיצה הנוראה המפסיקה בינינו לבין בוראנו, 

ונזכה לראות בגאולה השלימה.
של  פטירתו  תאריך  את  התורה  הזכירה  לכן 
מוטל  אב,  חודש  נכנס  ללמדנו שמיד כאשר  אהרן, 
עלינו לרדוף שלום ולאהוב שלום, לשמוח במעלות 
שתתרבה  נזכה  כך  ידי  ועל  חברינו,  ובהצלחות 

השמחה בחודש זה בגאולה השלמה.

מיתת נשיקה
בחז"ל (ילקו"ש רמז תשפז) מתוארת פטירתו של 

אהרן:
אלעזר  ואת  הכהן  אהרן  את  ליווה  רבינו  משה 
כמערה  ההר  נפתח  ההר,  להר  שהגיעו  וכיון  בנו, 
משה  מוצעת,  ומיטה  דלוק  נר  וראו  נכנסו,  והם 
ובכך  בנו,  לאלעזר  והלבישם  אהרן  בגדי  את  פשט 
ואהרן שכב על המיטה  גדול,  התמנה אלעזר לכהן 
ונטל  נשקו  כביכול,  והקב"ה  ישראל",  "שמע  ואמר 

את נשמתו.
חולאים  ללא  מיתה   - זה  פלא  ראה  רבינו  משה 
למות  יזכה  הוא  שגם  והתאווה   - ייסורים  וללא 

בנשיקה, ואכן זכה אף הוא לכך. 
כאשר ראו ישראל את משה ואלעזר לבוש הבגדים 

שלט  המוות  שמלאך  האמינו  לא  מההר,  יורדים 
באהרן, שעמד כנגד המלאך ועצר את המגפה. הם 
חשדו במשה רבנו שהרג את אהרן ונתן את הכהונה 

לבנו... ביקש משה רחמים.
ומלאכי   המערה  את  פתח  הקב"ה?  עשה  מה   
הכהן,  אהרן  של  מיטתו  את  לישראל  הראו  השרת 

ורק אז האמינו שהקב"ה לקח את נשמתו.

כוחה של אמונה
מיד לאחר פטירת אהרן נאמר: "ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני" 

(כא, א)
עם ישראל היו בתוך ענני כבוד, הגויים לא יכלו 

לראותם, אם כן כיצד שמע הכנעני?
ענני  ונסתלקו  אהרן  שמת  "שמע  מבאר:  רש"י 
כבוד". עם פטירתו של אהרן הסתלק הענן שסוכך 
פטירתו.  ידי  על  ישראל  ונתגלו  ישראל,  עם  על 

וכשנפטרה מרים נסתלקה הבאר.
תפילתו  והועילה  לקב"ה,  התפלל  רבינו  משה 
וחזרו ענני הכבוד ובארה של מרים, נמצא שבזכות 

משה זכו לכל העניינים. 
באיזו זכות זכה שעל ידו קיבלו גם את המן גם את 

ענני הכבוד וגם את בארה של מרים?
בזכות אמונתו האיתנה!

האות א' היא הראשונה – מי שיש לו מעל הכל 
ידי  על  ברכה.   - ב'  לאות  להמשיך  זוכה  אמונה, 

האמונה זוכה האדם לשפע ברכות.

אוהב שלום ורודף שלום

                  

ה ַמְסֵעי ְבֵני  פרשתינו פותחת במילים: "ֵאלֶּ
ואז מגיע  ִמְצַרִים",  ֵמֶאֶרץ  ָיְצאּו  ר  ֲאֶשׁ ִיְשָׂרֵאל 
פירוט של מ"ב מקומות ונקודות ציון במסעות 
זכו  מהמקומות  חלק  מדגישים:  הפרשנים  במדבר. 
נקראים  וחלק  ו“מתקה",  ”שפר  כמו  יפים  לשמות 
. אלה לא שמות במקור שניתנו  "חרדה ”או "מרה" 
שנתנו  אלה  הם  ישראל  בני  אלא  האלה.  למקומות 
למקום את שמו – לפי התנהגותם ורוחם. כלומר, כל 

מקום קיבל את שמו לפי הדרך בה התנהגו בו.
ללמדנו, כי האדם כותב את מסע חייו. הוא בוחר 
התחנות  לכל  רעים  או  טובים  שמות  לתת  האם 

שבדרך. 
נחום  רבי  הגה"צ  של  היחידה  בתו  על  מסופר 
ה'  עובדי  מגדולי  יאס,  העיר  אב"ד  זצוק"ל,  ליברזון 
שהייתה  טשורטקוב,  חסידי  משרידי  האחרון,  בדור 
לפרק  ובהגיעה  לפניה,  הלך  שמה  מעלות.  כלילת 
וטובי  הלמדנים  גדולי  הוריה  בפני  הוצעו  שידוכין 
בבית  והדהדו  כמעט  הבת.  עבור  לחתן  הבחורים 
קול מצהלות, כאשר כרעם ביום בהיר נחתה המכה 
הצדקת,  הנערה  את  תקפה  קשה  מחלה  הכואבת: 
והיא נפלה למשכב כשמצבה הולך ומדרדר במהירות.
העיר  בני  כל  קוצים.  כבשדה  פשטה  השמועה 
התאגדו בתפילות ובתחנונים לרפואתה של בת רבם, 

אולם ככל שהרבו דומה היה כי ננעלו השערים.
ומחמיר,  מידרדר  המצב  שישי.  יום  של  בוקרו 
הרופאים פוכרים ידיים בייאוש, קובעים כי: "נותרו 
חסיד  נחום,  רבי  ספורות".  שעות  רק  לחיות  לבת, 
ותיק שכל ימיו היה מקשה אחת של קודש לה', שומע 
למרה שחורה,  נופל  איננו  הוא  האיוב.  את בשורות 
אל  נשואות  מחשבותיו  אימה,  בצעקות  פורץ  איננו 
הכאב  מן  ולמעלה  השמש  מן  למעלה  שהוא  מקום 
של  הקודרות  תחזיותיהם  פי  על  אם  האימתני. 
הרופאים בשעות הקרובות יהיה עסוק ל"ע, מה יהא 
מתיישב  השבת?  של  לכבודה  במקווה  הטבילה  על 
בדעתו, בשעה שמוטלת בתו יחידתו על ערש דווי, 
ומחליט כי טוב יהיה לסיים עתה את הכנותיו לקראת 
שבת... גם אחר שטבל, עלה ונסתפג, לא מאבד הוא 
מיישוב דעתו. הוא שב לביתו ללמוד מספר הלכות 
נחוצות לעת כזו. או אז יצא לכיוון בית החולים בו 

מאושפזת בתו להיות עמה בשעותיה האחרונות.
שואל  "מה  עצמו:  את  ושואל  נחום  רבי  הולך 
המוטלת  העבודה  מהי  זו?  בשעה  אלוקי  ה'  מעימי 
לתהומות  לאובדן,  נשואות  אינן  מחשבותיו  עלי?" 
של:  הציווי  את  לעצמו  מצייר  והוא  והשכול.  היגון 
 - מאודך  ובכל  לבבך  בכל  אלוקיך  ה'  את  "ואהבת 
בכל מידה שהוא מודד לך". מול עיניו עומדת חופת 
קטיפה רכה - "קול ששון וקול שמחה" רקום עליה 
באותיות מוזהבות. הוא עומד נרגש, ונר דולק בידו, 
מוביל את בתו לחופתה. האושר גואה בלבבו, נהרה 
שפוכה על פניו, שזכה לרגע הגדול. ואז קורא לעצמו: 

"כשם שמברכין על הטובה, כן מברכין על הרעה".
תחת  והודיה  שמחה  אותה  והאמת,  התום  בכל 
שמים זרועי כוכבים, מקומה גם כאן, על ערש דווי. 
אלו  שם  הקב"ה.  מוביל  ולכאן  הקב"ה  מוביל  לשם 

רחמי אב, ואף כאן. 
כך  ומשתלהבת.  מתלהטת  נחום  רבי  של  רוחו 
לו לבית החולים בשעה שבתו על סף מעבר  צועד 
לעולם שכולו טוב. רק הנר שבידו נעדר... הנה הוא ר' 
נחום, זוכה להעלות לבוראו קרבן. וכך יוצאות מפיו 
מילים רותחות, טבולות בדם: "מבטיח אני לך בורא 
לקיים  אמשיך  הנימה,  כמלוא  ממך  אזוז  לא  עולם, 
והייתה  שלם"...  ובלב  באהבה  ולעובדך  מצוותיך 
לרצון  המוחלט  וביטולו  שמים  מלכות  עול  קבלת 
הבורא - מזעזעים עליונים ותחתונים. והוא נעצר על 

מפתן בית החולים.
ממרומי הפסגות הוא יורד אל הארץ, ושואל את 
ושיברון  כאבה  ממצולות  רעייתי  תחוש  "מה  עצמו: 
בעלה  של  המפזזות  ברגליו  תבחין  כאשר  לבבה, 
ובנהרה הנסוכה על פניו? הייטב בעיניה ובעיני ה'? 
ר' נחום ידע את התשובה. כהרף עין מיהר להצניע 
את ים רגשותיו הגואה, טמנם עמוק בלבבו, ועטה על 

פניו ארשת צער.
עוד הוא פוסע לעבר רעייתו לשמוע אודות המצב, 
נתקל בהם הרופא שיצא זה עתה מן המעבדה: "אתם 
אישרו  כאשר  לברר,  ביקש  הנערה?"  של  הוריה 
בפניו בהלמות לב, הוא מדווח  להם: "בדיקת הדם 
האחרונה שערכנו מצביעה על כך שלעת עתה נבלם 
זהירה  בהערכה  לעין.  הנראית  סיבה  ללא  הזיהום 

מאוד ניתן לומר, כי היא נסוגה מעט משערי המוות, 
על אף שמצבה עדיין קשה מאוד".

תקוה  קרן  פעימה.  החסיר  ההורים  של  ליבם 
עוד שעות  דרכה.  החלה מפלסת  ודקיקה  שברירית 
ספורות חלפו, מצבה החל להתייצב ולהשתפר בגדר 

נס גלוי ממש.
טרם כניסת השבת נקראו ההורים לחדר הרופאים: 
להם,  נאמר  כאן",  למתרחש  טבעי  הסבר  כל  "אין 
ובמצבה הרגיש  יצאה מכלל סכנה,  "היות שהחולה 
כי  מוטב  מאוד,  לה  מסוכנת  החולים  בבית  השהות 
רגליו  פיזזו  השבת  אותה  כל  לביתכם"...  תיקחוה 
בהודיה  השמימה  היו  נשואות  וידיו  נחום  רבי  של 
משתפכת על חסדי ה' המגולים שחזו בהם עין בעין, 
ועוד הוסיף ופיזז והילל על שעזרו הקב"ה וגם בשעות 
הקשות ביותר לא זז כמלוא הנימה מאמונתו ברחמיו 
ולשיברון  לעצב  נכנע  ולא  העולמים,  כל  בורא  של 

הלב.
ההתרחשות  פרטי  את  נחום  רבי  סיפר  כאשר 
לגה"צ ר' אליהו ראטה זצוק"ל, הפטיר ר' אליהו ואמר: 
"מובטחני כי אכן נגזרה הגזרה על הבת, אולם האמונה 
מגדר  למעלה  ישותו,  בכל  עצמו  שהלביש  והאהבה 
אנוש - קרעו את רוע גזר דינה וכתבו אותה לאלתר, 
לאורך ימים ושנות חיים". בת זו האריכה ימים ושנים 
והעמידה דור ישרים מבורך.  זה מה שמלמדת אותנו 
פרשתינו - האדם הוא שנותן שמות לתחנות במסע 

חייו,  ועל פי מעשיו נקבעים התוצאות.
"ֶרּב- שמו:  על  הקרוי  כנסת  בית  קיים  בקרקוב 
מפורסם,  בסיפור  הכרוך  שּול".  ַאייזיק-ֶרּב-יֹוְקל'ס 
לנסוע  עליו  כי  פעמים  כמה  שחלם  אייזיק  ר'  על 
לגשר,  מתחת  המלך  לחצר  סמוך  ושם  ּפַראג,  לעיר 
עליו לחפור באדמה, ואם יעשה כן ימצא אוצר גדול 

ויתעשר.
הסמוך  הגשר  אל  והלך  לפראג  אייזיק  ר'  נסע 
משמרתם  על  חיילים  עמדו  שם  אבל  המלך.  לחצר 
יומם ולילה, ופחד ר' אייזיק לחפור באדמה ולחפש 
את המטמון. מרוב צערו על הדרך הארוכה שעשה 
לשווא ועל שישוב לביתו בחוסר כול, החל ר' אייזיק 
לצעוד סמוך לאותו הגשר לכאן ולכאן, כשהוא עסוק 
ורק כשירדה  היום,  אותו  כל  כך עשה  במחשבותיו. 

גם  כך  המשיך  הוא  באכסניה.  לישון  הלך  החשכה 
ביום השני וביום השלישי. בשעת בוקר מוקדמת היה 
הולך אל המקום, מטייל ומשוטט בו, עסוק במחשבות 

קודרות, ורק לעת ערב היה עוזב את המקום.
הקצין הממונה על חיל המשמר שבמקום, הבחין 
ביהודי העני ההולך וסובב את הגשר יום יום, והוא 
כולו כפוף ונתון בצער גדול וקרא לו. הוא שאל אותו: 
"מה אתה מחפש? ולמי אתה מחכה במקום זה כבר 

כמה ימים?"
סיפר לו ר' אייזיק את כל העניין, כיצד חלם כמה 
לילות ברציפות כי כאן טמון אוצר גדול, וכי למטרה 
זו טרח ובא עד פראג. צחק הקצין ואמר לו: "האם 
היה כדאי שתיסע דרך ארוכה כל כך רק בגלל חלום? 
מי מאמין בכלל לחלומות? הנה גם אני חלמתי שעליי 
'ַאייזיק- ששמו  אדם  ישנו  שם  וכי  לְקַרקֹוב,  לנסוע 
תחת  זה  יהודי  של  בביתו  אחפור  ואם  ֶרּב-יֹוְקל'ס', 
אפשר  האם  גדול.  אוצר  אמצא  והכיריים  התנור 
להאמין לחלומות? הלוא אין בהם ממש! אתה חושב 
עשית  גדולה  שטות  קרקוב!  עד  אסע  כך  לשם  כי 

שבאת לכאן."
כל  כי  הבין  הקצין,  דברי  את  אייזיק  ר'  כששמע 
נסיעתו אל המקום לא הייתה אלא כדי שישמע דברים 
אלו, וידע כי האוצר אינו נמצא כאן אלא בביתו. כעת 
עליו לחפור בביתו ולחפש את האוצר. ואכן חזר ר' 
אייזיק לביתו וחיפש תחת התנור והכיריים, ומצא שם 
את האוצר והתעשר. ומכספו זה בנה את בית הכנסת 

הקרוי על שמו – "ֶרּב-ַאייזיק-ֶרּב-יֹוְקל'ס שּול".
מוסר  בשביל  זה  בסיפור  להשתמש  אנו  רגילים 
ההשכל שבו: האוצר נמצא אצלנו ולא זקוק לחפשו 

במקום אחר. 
אך יש להוסיף רעיון נפלא על הנמשל, הרי אלמלא 
זוכה  היה  לא  המרוחק  הגשר  אל  יהודי  אותו  הלך 
לדעת לעולם כי האוצר טמון בביתו!!... לעיתים זקוק 
להפנים  זוכה  הוא  בסופו  שרק  ארוך  למסע  האדם 
שהאוצר טמון בביתו. כך הדבר בעבודת השם ובמסע 
אל הקודש. גם למסע הארוך ואף לנפילות והנסיגות 
יש תפקיד להביאנו אל המטרה, אל החניה, וממנה 
אל המסע הבא. אך עלינו לדעת לתת למסע זה שמות 

מתוקים, כי אזי מגיעים אל היעד מהר יותר.

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

המסעות

לאישה
מאת: הילה פלאח

  

הוא  הילדים  חדר 
בתוך  קטנה  ממלכה 
האישי  המקום  הבית, 
הילד,  של  והבטוח 
הוא  שבה  הפינה 
הסודות  את  שומר 
את  ומפתח  שלו 
כל  הפנימי.  עולמו 
ילד או ילדה הם עולם 
כל  גם  וכך  ומלואו 
זאת,  עם  יחד  חדר. 
עקרונות  מספר  יש 
שנכונים  עיצוביים 
אלוני  מומחי  לכולם. 
טיפים  מעניקים 

לעיצוב חדרי ילדים:
 

 המעצבת שרון דוד: 

"כמו בתכנון של כל חלל,  לפני שמתחילים אני ממליצה לברר 
שלו).  בגיל  הסתם  מן  תלויים  (אלה  הילד  של  הצרכים  מה 
שיעורים  להכנת  שולחן  ארון,  מיטה,  צריך  ילד  כלל  בדרך 

ומקום לאחסון ספרים, חומר לימודי, צעצועים ועוד.
1. מיקום- מומלץ למקם את המיטה בפינה האלכסונית מול 
של  החלל   במסדרון,  כשעוברים  אותה  ייראו  לא  כך  הדלת. 

החדר ינוצל יותר טוב והמיטה לא תחסום את הכניסה לחדר.

להיות  יכול  הילד  של  מהחפצים  גדול  חלק   – אחסון   .2
ולעיתים  גדול  בגדים  ארון  חייב  לא  ילד  בארון.  מאוחסן 
מספיק להם אפילו 2 או 3 דלתות. במצב כזה, אפשר לנצל את 

שאר מרחב הארון לאחסון צעצועים וספרים.

3. מדפים סגורים או פתוחים – כיוון שחדר הילדים יכול 
ספרים,  צעצועים,  כמו  בפריטים  ומלא  מאוד  עמוס  להיות 
הדברים  רוב  את  לאחסן  ממליצה  אני  ועוד,  קופסא  משחקי 

במדפים או ארונות סגורים, כדי לשמור על הסדר.  
לאקססוריז  פתוחים  מדפים   3 או   2 להשאיר  בהחלט  אפשר 
יותר  לא  אבל  ואוספים,  יצירה  איפור,  אביזרי  בובות,  כמו 
מזה. כשהכל סגור מאחורי דלתות, קל יותר לשמור את החדר 

מסודר.

שולחן   .4
לא  הכתיבה-  
ענק,  להיות  חייב 
מטר   1.20-1.60
בדרך  מקסימום. 
כלל זה גודל מספיק 
ילד.  של  לצרכים 
את  למקם  חשוב 
הפנים  עם  השולחן 
שהילד  כך  לדלת, 
ייראו את  או הילדה 
לחדר.  שנכנס  מי 
לשולחן  מסביב 
למקם  מומלץ 
רהיטי  או  מדפים 
אם  בין  אחסון, 

תלויים מעל השולחן או ממוקמים מצדדיו.

כל  את  עושה  כזה  קיר  הילדים  בחדר  גם   – כוח  קיר   .5
העיצוב. זה יכול להיות קיר עם טפט, צבע מיוחד לכל החדר, 
טפט בחצי גובה סביב כל היקף החדר ועוד רעיונות. זה בדיוק 
להביא  ויכול  ושונה  למיוחד  החדר  את  שהופך  הקטן  הדבר 

לידי ביטוי את מה שהילדים אוהבים. 

זה  אוהבים,  הם  מה  ילדיכם  את  תשאלו   - חשוב  הכי   .6
זו  הזמן.  רוב  כאן  לבלות  שהולכים  אלה  והם  שלהם  החדר 
חלק  לוקחים  שהם  ולהרגיש  להתבטא  להם  לתת  הזדמנות 
זה  את  לקחת  להם  תנו  שלהם.  האישית  הממלכה  בעיצוב 
למקום שלהם, עם הצבעים, התחביבים ותחומי העניין שלהם. 

שירגישו בבית. 

המעצבים נועה אביטן ואודי עשור:

תכננו- כמו כל חלל בבית גם עיצוב חדרי הילדים דורש   .1
תכנון קפדני מראש.

2. בחרו קו עיצובי וקונספט – חשוב שאלו יתאימו לילד, 
חשוב גם להתייחס לגודל החדר, צורכי אחסון והעמדה נכונה.

3. צבעוניות- מומלץ לבחור בגוונים רכים שנותנים תחושה 
נעימה יותר בחלל .

הטיפ 
השבועי

היגיינה  מוצרי  הם  פרספירנט  ואנטי  דאודורנט 
ונשים כאחד.  יומיומי אצל גברים  הנמצאים בשימוש 
בפתחה של העונה החמה, יצאנו לבדוק:  מהו ההבדל 

בין המוצרים וכיצד נבחר נכון? 
 

ויועצת ואסתטיקה עור ברפואת מומחית ,פואניונק סילבי ד"ר לדברי
בין   - להתנדף  הזיעה  לריח  עוזר  "רגיל"  "דאודורנט  פריז:  ליראק למותג
אם שימוש בחיידקים המנטרלים את חיידקי הריח ובין אם באמצעות ריח 
אחר המחפה על ריח הזיעה. כמות הזיעה לפני ואחרי שימוש בדאודורנט 
תהיה זהה (בלטינית: דה - משמש קידומת לביטול כמו "אל", ואודור - ריח. 
כלומר דאודורנט = אל-ריח). אנטיפרספירנט תפקידו להפחית ואף להעלים 
את כמות הזיעה, כלומר מניעת זיעה. אין צורך להשתמש בשניהם, כי רובם 

המכריע של האנטיפרספירנטים הם גם דאודורנטים".

הזיעה,  בלוטות  חסימת  באמצעות  פועלים  פרספירנטים  "האנטי  לדבריה: 
בדרך כלל באמצעות רכיב אלומיניום מזערי, לכן הם נדרשים לתקן מחמיר 
בדומה  קוסמטי  כתכשיר  משווקים  דאודורנטים  תרופה,   של  כמו  כמעט 

לבושם".

ומתאימים  מאוד  מבוקש  מוצר  הם  שעות   48  /  24 ל-  פרספירנטים  אנטי 
מאוד למטיילים, אלו היוצאים לקמפינג ואנשים הנמצאים ימים בשטח, ללא 
גישה למקלחת סדירה,  שימוש במוצרים אלו ימנעו  כמויות זיעה הגורמות 
לאורך זמן לגירוי בעור , לתחושה דביקה ולא נעימה ולריח זיעה. כמו כן, 
דאודורנט אנטי פרספירנט ל- 48 שעות יכול לשמש לא רק לבתי השחי, אלא 

גם למקומות מועדים לשפשפת כפתרון נקודתי (לא לשימוש קבוע)."  

"בשנים  פואניונק:  ד"ר  אומרת  פרספירנטים  שבאנטי  האלומיניום  לגבי 
האחרונות יצאו קולות המגנים את השימוש באנטי פרספירנטים בגלל רכיב 
האלומיניום. באופן חד משמעי ושאינו משתמע לשתי פנים, מינהל התרופות 
האמריקאי, ה-FDA, שלל כל קשר בין מקרי סרטן או מחלות אחרות ובין 
שימוש באנטיפרספירנטים, כמויות האלומיניום הינן מזעריות וכמעט שאינן 
את  ומעשירה  מינרל  שהינה  בנחושת  מועשרים  חלקם  עקבות,  משאירות 

העור בחמצן ומעורבת בייצור האלסטין המסייע בגמישות העור.

לעומת זאת - אנשים הסובלים מהזעת יצר חריפה ומובכים ממנה, מדווחים 
על קשר ישיר בין שימוש באנטי פרספירנט ותחושה נוחה עם עצמם - וזה, 
לשימוש  מומלצים  דאורדורנטים   זאת,   עם  במיוחד!  משמעותי  כידוע, 

במידה ושימת לב אם ישנה רגישות לחומרי האנטיפרספירנט".

לרוטב:
4 כפות שמן זית

1 כרישה יפה, החלק הלבן בלבד, חתוכה לפרוסות
3 גבעולי סלרי אמריקאי קצוצים

¼ כרוב לבן קטן קצוץ
1 יח׳ בצל קלוף וחתוך לרצועות

3 שיני שום פרוסות
1 כף כורכום

1 כפית זרעי כוסברה גרוסים
½ לימון סחוט

1 ליטר מים רותחים או ציר עוף/ירקות
מלח לפי הטעם

פלפל שחור גרוס

לכדורים:
1 בצל קלוף וקצוץ

3 שיני שום קלופות
½ צרור פטרוזיליה קצוצה

½ צרור כוסברה קצוצה
1 כפית כורכום

½ כף מלח
½ כפית פלפל שחור גרוס

¼ קילו בשר בקר טחון
375 גרם אורז  בסמטי

אופןההכנה:
1. לקיפודים: במעבד מזון טוחנים בצל, שום, עשבים ותבלינים 

לעיסה.
2. מוסיפים את הבשר ומעבדים קצרות יחדיו.

את  לשים  ואז  בידיים  ומערבבים  האורז  את  מוסיפים   .3
התערובת במשך כ-3 דקות.

4. מניחים בצד.
5. לרוטב: מחממים שמן זית בסוטאז׳ ומזהיבים כרישה, סלרי, 

כרוב ובצל.
פלפל  מלח,  כוסברה,  זרעי  כורכום,  שום,  שיני  מוסיפים   .6

ומערבבים יחדיו.
7. מוסיפים לימון סחוט ומים ומביאים לרתיחה. מנמיכים את הלהבה.

8. מכינים כדורים קטנים מתערובת הקיפודים תוך כדי לישה של העיסה בים כפות הידיים.
9. מסדרים את הכדורים בתוך הרוטב. מוודאים שהנוזלים מגיעים עד חצי מגובה הכדורים.

10. מביאים שוב לרתיחה, מנמיכים את הלהבה ומבשלים במשך כ-10 דקות בביעבוע עדין מאוד.
11. מכסים במכסה ומבשלים במשך כ-40 דקות- לא פותחים את המכסה במהלך הבישול גם לא כדי חריץ.

12. בתום הבישול יתקבל סיר מלא בקציצות קיפודיות.

בחופש הגדול מעצבים 
את חדר הילדים

מה הבדל בין סוגי 
הדאורדורנטים וכיצד 

נבחר נכון?

כופתא קיפודים – מאכל עדות פרס
מאת: מאיה דרין, שפית ועיתונאית אוכל | צילום: גל בן זאב | באדיבות: סולתם 

מצרכים לסוטאג׳ 28 ס״מ



דירות 
למכירה

כ”ח תמוז- כ”ט תמוז תשפ”ב
27/7/22-28/7/22

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
 שוקל למכור את 

דירתך? לטיפול מסור חייג 
054-6506501 תיווך ש. 

_____________________________________________)5-5(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 

בני ברק

 באפשטיין/חברון דירת 
2.5 חדרים, ק"ק 

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

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

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

 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

 ברחוב צפניה קרוב 
לר"ע/חזון איש דירת 3.5 

חדרים מרווחים, קומה 
א', חזית, 2,030,000
ש"ח בלעדי תיווך ש.

_____________________________________________)6-6(מאירוביץ 054-6506501

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 ברחוב רמבם קרוב 
למימון דירה ענקית, 150 
מ"ר, קומה א', ובתוספת 
דירת 3 חדרים, 80 מ"ר, 

מושכרת + יח"ד 35 מ"ר, 
מושכרת + משרד 

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

054-6506501)22-22(_____________________________________________

 ברחוב רבי עקיבא 
באזור גן ורשא דירת 

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

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

054-6506501)23-23(_____________________________________________

דופלקסים

+5 חדרים 

3-3.5 חדרים

יחידות דיור

 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(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

אלעד

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 בבן זכאי, שטח לדירת
נכה, 100 מ"ר, 

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

054-6506501)27-27(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)5-5(23 ב"ב 

 טרומפלדור דופלקס, 
קומה ג', 200 מ"ר, ללא 

מעלית + אופציות, 
3,200,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)27-27(_____________________________________________

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בעמי 4.5 חדרים, קומה 2, 
כ- 90 מטר, משופצת, 2 
שירותים ו- 2 אמבטיות, 

2,300,000 ש"ח, ללא תיווך 
_____________________________________________)30-33ל(054-3054477

לפרסום
בלוח

03-6162228

פתח תקווה

 כהנמן 145, קומה 6, 
חדשה מקבלן, יפה, מפוארת, 

ללא ריהוט, 4,400 ש"ח
_____________________________________________)28-33ש(050-3428666

3-3.5 חדרים

 באזור רשבם דירת 5 
חדרים, 140 מ"ר, קומה 

2, חזית + חניה,
2,800,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)31-31(_____________________________________________

 באברבנאל 85, 3 חד', 
אופציה לחדר רביעי, 90 מ"ר, 

מרווחת, משופצת, חדרים 
גדולים, נוף מדהים, חזית, 3 

כ"א, קומה אחרונה, גג בטון, 
בניית מעלית באופק, לל"ת 

_____________________________________________)31-32ש(055-6775723

 בהרב קוק דירת 3 
חדרים יפיפיה, בנין חדש, 

עם נוף ואוויר פתוח, 
2,050,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501)31-31(_____________________________________________

 ברמת אלחנן 3 חדרים, 
מרוהטת וממוזגת + חצר, 

_____________________________________________)31-32ל(4,100 לחודש 052-7112353

כללי

טאבו משותף

 להשכרה לתקופה 
קצרה )עד שנה(, ברחוב 
רבי עקיבא ליד שמואל 

הנביא דירת 4 חדרים + 
גג, מרוהטת, חזית, 5000 
ש"ח בלעדי, קומה ג', עם 

מעלית בלעדי תיווך ש. 
_____________________________________________)28-28(מאירוביץ 054-6506501

 בעל דירה, נמכור/נשכיר 
את דירתך ללא עמלת דמי 

תיווך, שירות מקצועי תיווך צור 
03-6701920)32-32(_____________________________________________

 בתחילת בניה בשיכון ג' 
דירות 4-4.5 חד' החל מ- 

2,350,000, ודירות גן 
בבלעדיות! אמפייר-סטייט-

_____________________________________________)32-32(נדל"ן 052-7181411

 באזור רמת אהרון דירה 3
חדרים 2,100,000, דירה 4 

חדרים 2,500,000
B.D.A 32-32(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי, קומה 2 
ואחרונה, 70 מ"ר,

מחולקת ל- 2 יחידות, 
מניבות 5,000 יחד + 
אופציות, 1,950,000 

גמיש חמד נדל"ן ישראל 
054-7242816)32-32(_____________________________________________

 בשמואל הנביא 65 מ"ר, 
ק"ב ואחרונה, גג בטון, חזית, 
1,900,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בשכונת אור החיים, יחידה 
בקומה, ענקית, 250 מ"ר, 

מפלס אחד, 4 כ"א, מעלית, 
מחסן )2 דירות במקור(, 

6,000,000 ש"ח תיווך ישוב 
הארץ 058-7870079

03-8007000)32-32(_____________________________________________

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

2,600,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)32-32(_____________________________________________

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

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

058-7870079)32-32(_____________________________________________

 בריינס בבניה 100 מ"ר, 
מחולקת + יחידה בקרקע, 

חזית, 2,800,000 תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)32-32(_____________________________________________

 במתחם בנדיקט 
היוקרתי זכות בקרקע 

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

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בקרית הרצוג מבחר 
דירות בבניה החל מ- 

1,550,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בפתאיה כ- 140 מ"ר, 
מחולק ל- 3, מושכרת ב- 

10,000 ש"ח, 2,750,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בלעדי בחרלפ, 
מחולקת ל- 2 דירות, כ- 
95 מ"ר, ק"ב, חזית + 

אופ' להרחבה, מושכרות, 
2,250,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)32-32(_____________________________________________

 באיזור יצחק ניסים, 
מיועדת לטאבו משותף, 

פנטהאוז 220 מטר, מחולקת 
ל- 2 + כ- 80 מטר אופציה 

הרחבה בצד, השכנים כבר בנו 
+ מעלית + גג בטון,

4,900,000 ש"ח אדי נדל"ן 
054-8493483)32-32(_____________________________________________

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

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

חמד נדל"ן ישראל
054-7242816)32-32(_____________________________________________

 למבינים! באזור אוסם 
לקראת סיום בניה פנטהאוז 5 
חד', 110 מ' + מרפסת, ק"ו, 

3 כ"א, נוף פתוח!! + גג 
מוצמד בטאבו, בבלעדיות! 

אמפייר-סטייט-נדל"ן
052-7181411)32-32(_____________________________________________

 בצירלסון לקראת אכלוס 
פנטהאוז יחיד בקומה, 160 

מ"ר + 30 מ"ר מרפסת, 
5,050,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)32-32(_____________________________________________

וילות ובתים
 בשיכון ג' בית 3 קומות, 
310 מ"ר, 5 חד' ענקית + 3 

יחידות גדולות, מושכרות, 
משופצת + מרפסות, ק"א, 

חזית, 5,500,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

 דופלקס ברחוב מינץ, 
בנין בוטיק, 8 חדרים, 

קומה 4 ואחרונה, מעלית, 
חניה בטאבו, מחסן, 

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

054-7242816)32-32(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
דופלקס 140 מ"ר + מרפסת 

גג מרוצפת 80 מ"ר, ק"ד תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

058-7870079)32-32(_____________________________________________

 באימרי חיים פנטהאוז 6 
חדרים, משופצת, יפה +

מעלית, מחולקת + זכויות 
בניה, גג בטון "קנין נדל"ן" 

052-2221614)32-32(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 5 
חדרים, קומה א' עם 

מעלית, משופצת, סוכה 
גדולה, חניה צמודה 

בטאבו, כניסה מיידית,
2,500,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742)32-32(_____________________________________________

 רשבם 5 חדרים, קומה 
ב' + יחידה של 40 מ"ר, 

משופצות + חזית וחניה, 
3,400,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)32-32(_____________________________________________

 הרב קוק השקט 5 
חדרים, 120 מטר, קומה 

1, עורפית, מעלית, חניה, 
שמורה, 2,500,000 חמד 

נדל"ן ישראל
054-7242816)32-32(_____________________________________________

 באבטליון 5.5 חד', 
מפוארת, 120 מ"ר, קומת 

כניסה, 3,300,000 תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

058-7870079)32-32(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל דירת 
נכה 5 חד', משופצת, 

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

050-3000121)32-32(_____________________________________________

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

מ"ר, מ.חלקית, 2
מרפסות, 2,400,000 

גמיש נדל"ן הקריה
 050-3000121)32-32(_____________________________________________

 מציאה, בבלעדיות בפרל 
כ- 6 חד', 140 מטר, קומה 1, 
משופצת, 3 כיווני אוויר, מחיר 

מיוחד "פנחס נכסים"
055-6789653)32-32(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הנביאים 
רמת אהרון 5 חד', 150 מ"ר, 

ענקית, מפלס אחד, ק"ב, 
חזית, 3 כ"א, ניתנת לחלוקה, 
א. להרחבה, 3,450,000 ש"ח 

_____________________________________________)32-32(א. פנחסי 03-5799308

 באזור קוטלר בטאבו 
משותף 4 חדרים, קומה 

ג' ללא מעלית, חזית, 
נוף, משופצת ברמה 

גבוהה, אפשרות 
למשכנתא עד 380,000 
ש"ח, 1,680,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
054-6506501
03-5797756)32-32(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון 4 
חדרים חדשה, כ- 100 מטר, 
חזית, מחולקת, 2,400,000 
B.D.A 32-32(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 הראשונים, משופצת, 
קומה 3, 4 חדרים,

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

אופציה, 2,350,000 
גמיש חמד נדל"ן ישראל 

054-7242816)32-32(_____________________________________________

 אברבנאל/הצבי 4.5 
חדרים, קומה 1, שמורה, 
חניה בטאבו, 2,100,000 
גמיש חמד נדל"ן ישראל 

054-7242816)32-32(_____________________________________________

 באהרון דב 4 חד' 
מפוארת, ק"ב, חזית, 

מרפסת שמש, חניה, מחסן, 
2,850,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)32-32(_____________________________________________

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

052-3344721)32-32(_____________________________________________

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

2,400,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)32-32(_____________________________________________

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

2,300,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)32-32(_____________________________________________

 ברשבם 4 חדרים 
גדולה ומרווחת, 100 מ"ר 

+ 40 מ"ר מעטפת 
מוכנה, קומה ב', חזית, 3 

כ"א, ניתנת לחלוקה + 
חניה בטאבו, מיידית, 

2,890,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-8428797)32-32(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג 4.5 
חד', 94 מ"ר, ק"ב + מעלית 

+ )חניה לא בטאבו(, משופצת 
כחדשה, 2,580,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

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

גדולות, 1,950,000 גמיש
נדלן הקריה

050-3000121)32-32(_____________________________________________

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

כ"א, ב.חדש, 2,399,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בשבטי ישראל 4.5 
חד', כ- 110 מ"ר, ק"ב, 

חזית, אופציה להרחבה, 
2,220,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

 בלעדי בפדרמן 4 
חדרים מושקעת 

ומפוארת + מ.שמש, 
חזית, קומה 6 + מעלית 

)שבת( + מחסן, 
2,190,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)32-32(_____________________________________________

 בכהנמן אזור בעלי מלאכה 
בתחילת בניה 4 חד' ודירות 

פנטהאוס החל מ- 2,320,000 
_____________________________________________)32-32(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 דוד המלך כ- 3 חד', כ- 70  
מ"ר, קו"2, מרפסות גדולות   
"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 

050-5926021)32-32(_____________________________________________

 רח' האי גאון 3 חדרים, 
80 מ"ר, קומה א' +

אופציה להרחבה 
עתידית, 1,750,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)32-32(_____________________________________________

 גני טל 3 חדרים 
מפוארים, קומה ד', 76 

מ"ר, חזית לגינה +
אופציה קטנה להרחבה, 
2,300,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ 
054-6506501
03-5797756)32-32(_____________________________________________

 עלי הכהן, בנין בוטיק, 
3.5 חדרים, קומה 3, 

מעלית, חניה, מרפסת 
שמש, סוכה, 3 כ"א, 

2,250,000 גמיש חמד 
נדל"ן ישראל

054-7242816)32-32(_____________________________________________

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

1,950,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בטבריה 3 חד' ענקית, 
ק"ב, מעלית, בניין מטופח, 

1,950,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי כ- 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, עורפית, 

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

_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד' + מרפסות, ענקית, 90 

מ"ר, ק"ב + מעלית, חזית, א. 
להרחבה, שמורה, 2,290,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308)32-32(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג 3 חד', 
80 מ"ר, ק"ב, משופצת, חזית, 

1,850,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)32-32(_____________________________________________

 באזור גבעת רוקח 2.5 
חדרים חדשה ויפה + אופציה 

להרחבה, 1,620,000
B.D.A 32-32(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 מציאה! ברחל 2 חד', 45 
מ"ר, ללא אופציה, קומת 

קרקע, 1,200,000 תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

058-7870079)32-32(_____________________________________________

 באבן שפרוט 2.5 חד' 
ענקית, כ- 60 מ"ר, ק"ב, 

אופציה גדולה, מיידית, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם 2.5 
חד', 45 מ"ר, ק"ב

אחרונה, 1,330,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בטרומפלדור 2 חד', 
כ- 50 מ"ר, ק"ק,

מפוארת!!! 1,350,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה, 
בזבוטינסקי מול השומר 
2.5 חדרים, כ- 60 מ"ר, 
עורפית + אופ' לסוכה, 

כניסה מיידית,
1,500,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות בחברון 2.5 
חד', 70 מטר, קומה 1, חזית 
_____________________________________________)32-32("פנחס נכסים" 055-6789653

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

רק 820,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

פנטהאוזים ודירות גן
 ברוטשילד 4 חדרים + גג 
+ 2 חדרים + מעלית וחניה 

 050-3528252)32-32(_____________________________________________

+5 חדרים
 בכפר גנים 5 חדרים, 

מעלית, חניה, מעמד, מרפסת 
_____________________________________________)32-32(שמש, סוכה 052-2948691

וילות ובתים

בני ברק
כללי

 ברח' רבן גמליאל, קומה 
שניה בוילה, 6 חדרים, נוף ליער 

+ מרפסת + גינה פרטית, 
מתפנה ב- 01.09.22

054-3975952)32-32(_____________________________________________

 דירות בגדלים שונים כולל
יחידה, בבני ברק פרדס כץ 

וקרית הרצוג, עמלה רק חצי 
חודש, שכירות תיווך צור 

03-6701920)32-32(_____________________________________________

 להשכרה בגבעת 
סוקולוב 5 חדרים גדולה 
+ מרפסת שמש, קומה 
ב', מעלית, חזית, דירה 

חדשה + חניה תיווך 
אשכנזי 058-5558815

03-5791770)32-33(_____________________________________________

 להשכרה 5 חד' בסימטת 
אזר, 120 מטר + חצר 130,  

חניה, 6,500 ש"ח "פנחס 
_____________________________________________)32-32(נכסים" 055-6789653

 ברדק 4 חדרים, 100 מטר, 
ק"ב, פנויה לכניסה מיידית,

4,900 "קנין נדל"ן"
052-2222614)32-32(_____________________________________________

 משופצת, ברח' חברון, 
ק"ב, מעלית, חזית, מרפסת 

סוכה, מחסן, 6,000, מיידי 
_____________________________________________)32-33ל(058-7625628

לפרסום
בלוח

03-6162228



דירות 
למכירה

כ”ח תמוז- כ”ט תמוז תשפ”ב
27/7/22-28/7/22

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
 שוקל למכור את 

דירתך? לטיפול מסור חייג 
054-6506501 תיווך ש. 

_____________________________________________)5-5(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 

בני ברק

 באפשטיין/חברון דירת 
2.5 חדרים, ק"ק 

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

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

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

 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

 ברחוב צפניה קרוב 
לר"ע/חזון איש דירת 3.5 

חדרים מרווחים, קומה 
א', חזית, 2,030,000
ש"ח בלעדי תיווך ש.

_____________________________________________)6-6(מאירוביץ 054-6506501

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 ברחוב רמבם קרוב 
למימון דירה ענקית, 150 
מ"ר, קומה א', ובתוספת 
דירת 3 חדרים, 80 מ"ר, 

מושכרת + יח"ד 35 מ"ר, 
מושכרת + משרד 

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

054-6506501)22-22(_____________________________________________

 ברחוב רבי עקיבא 
באזור גן ורשא דירת 

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

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

054-6506501)23-23(_____________________________________________

דופלקסים

+5 חדרים 

3-3.5 חדרים

יחידות דיור

 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(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

אלעד

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 בבן זכאי, שטח לדירת
נכה, 100 מ"ר, 

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

054-6506501)27-27(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)5-5(23 ב"ב 

 טרומפלדור דופלקס, 
קומה ג', 200 מ"ר, ללא 

מעלית + אופציות, 
3,200,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)27-27(_____________________________________________

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בעמי 4.5 חדרים, קומה 2, 
כ- 90 מטר, משופצת, 2 
שירותים ו- 2 אמבטיות, 

2,300,000 ש"ח, ללא תיווך 
_____________________________________________)30-33ל(054-3054477

לפרסום
בלוח

03-6162228

פתח תקווה

 כהנמן 145, קומה 6, 
חדשה מקבלן, יפה, מפוארת, 

ללא ריהוט, 4,400 ש"ח
_____________________________________________)28-33ש(050-3428666

3-3.5 חדרים

 באזור רשבם דירת 5 
חדרים, 140 מ"ר, קומה 

2, חזית + חניה,
2,800,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)31-31(_____________________________________________

 באברבנאל 85, 3 חד', 
אופציה לחדר רביעי, 90 מ"ר, 

מרווחת, משופצת, חדרים 
גדולים, נוף מדהים, חזית, 3 

כ"א, קומה אחרונה, גג בטון, 
בניית מעלית באופק, לל"ת 

_____________________________________________)31-32ש(055-6775723

 בהרב קוק דירת 3 
חדרים יפיפיה, בנין חדש, 

עם נוף ואוויר פתוח, 
2,050,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501)31-31(_____________________________________________

 ברמת אלחנן 3 חדרים, 
מרוהטת וממוזגת + חצר, 

_____________________________________________)31-32ל(4,100 לחודש 052-7112353

כללי

טאבו משותף

 להשכרה לתקופה 
קצרה )עד שנה(, ברחוב 
רבי עקיבא ליד שמואל 

הנביא דירת 4 חדרים + 
גג, מרוהטת, חזית, 5000 
ש"ח בלעדי, קומה ג', עם 

מעלית בלעדי תיווך ש. 
_____________________________________________)28-28(מאירוביץ 054-6506501

 בעל דירה, נמכור/נשכיר 
את דירתך ללא עמלת דמי 

תיווך, שירות מקצועי תיווך צור 
03-6701920)32-32(_____________________________________________

 בתחילת בניה בשיכון ג' 
דירות 4-4.5 חד' החל מ- 

2,350,000, ודירות גן 
בבלעדיות! אמפייר-סטייט-

_____________________________________________)32-32(נדל"ן 052-7181411

 באזור רמת אהרון דירה 3
חדרים 2,100,000, דירה 4 

חדרים 2,500,000
B.D.A 32-32(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 ז'בוטינסקי, קומה 2 
ואחרונה, 70 מ"ר,

מחולקת ל- 2 יחידות, 
מניבות 5,000 יחד + 
אופציות, 1,950,000 

גמיש חמד נדל"ן ישראל 
054-7242816)32-32(_____________________________________________

 בשמואל הנביא 65 מ"ר, 
ק"ב ואחרונה, גג בטון, חזית, 
1,900,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בשכונת אור החיים, יחידה 
בקומה, ענקית, 250 מ"ר, 

מפלס אחד, 4 כ"א, מעלית, 
מחסן )2 דירות במקור(, 

6,000,000 ש"ח תיווך ישוב 
הארץ 058-7870079

03-8007000)32-32(_____________________________________________

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

2,600,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)32-32(_____________________________________________

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

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

058-7870079)32-32(_____________________________________________

 בריינס בבניה 100 מ"ר, 
מחולקת + יחידה בקרקע, 

חזית, 2,800,000 תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)32-32(_____________________________________________

 במתחם בנדיקט 
היוקרתי זכות בקרקע 

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

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בקרית הרצוג מבחר 
דירות בבניה החל מ- 

1,550,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בפתאיה כ- 140 מ"ר, 
מחולק ל- 3, מושכרת ב- 

10,000 ש"ח, 2,750,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בלעדי בחרלפ, 
מחולקת ל- 2 דירות, כ- 
95 מ"ר, ק"ב, חזית + 

אופ' להרחבה, מושכרות, 
2,250,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)32-32(_____________________________________________

 באיזור יצחק ניסים, 
מיועדת לטאבו משותף, 

פנטהאוז 220 מטר, מחולקת 
ל- 2 + כ- 80 מטר אופציה 

הרחבה בצד, השכנים כבר בנו 
+ מעלית + גג בטון,

4,900,000 ש"ח אדי נדל"ן 
054-8493483)32-32(_____________________________________________

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

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

חמד נדל"ן ישראל
054-7242816)32-32(_____________________________________________

 למבינים! באזור אוסם 
לקראת סיום בניה פנטהאוז 5 
חד', 110 מ' + מרפסת, ק"ו, 

3 כ"א, נוף פתוח!! + גג 
מוצמד בטאבו, בבלעדיות! 

אמפייר-סטייט-נדל"ן
052-7181411)32-32(_____________________________________________

 בצירלסון לקראת אכלוס 
פנטהאוז יחיד בקומה, 160 

מ"ר + 30 מ"ר מרפסת, 
5,050,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)32-32(_____________________________________________

וילות ובתים
 בשיכון ג' בית 3 קומות, 
310 מ"ר, 5 חד' ענקית + 3 

יחידות גדולות, מושכרות, 
משופצת + מרפסות, ק"א, 

חזית, 5,500,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

 דופלקס ברחוב מינץ, 
בנין בוטיק, 8 חדרים, 

קומה 4 ואחרונה, מעלית, 
חניה בטאבו, מחסן, 

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

054-7242816)32-32(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
דופלקס 140 מ"ר + מרפסת 

גג מרוצפת 80 מ"ר, ק"ד תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

058-7870079)32-32(_____________________________________________

 באימרי חיים פנטהאוז 6 
חדרים, משופצת, יפה +

מעלית, מחולקת + זכויות 
בניה, גג בטון "קנין נדל"ן" 

052-2221614)32-32(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 5 
חדרים, קומה א' עם 

מעלית, משופצת, סוכה 
גדולה, חניה צמודה 

בטאבו, כניסה מיידית,
2,500,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742)32-32(_____________________________________________

 רשבם 5 חדרים, קומה 
ב' + יחידה של 40 מ"ר, 

משופצות + חזית וחניה, 
3,400,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)32-32(_____________________________________________

 הרב קוק השקט 5 
חדרים, 120 מטר, קומה 

1, עורפית, מעלית, חניה, 
שמורה, 2,500,000 חמד 

נדל"ן ישראל
054-7242816)32-32(_____________________________________________

 באבטליון 5.5 חד', 
מפוארת, 120 מ"ר, קומת 

כניסה, 3,300,000 תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

058-7870079)32-32(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל דירת 
נכה 5 חד', משופצת, 

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

050-3000121)32-32(_____________________________________________

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

מ"ר, מ.חלקית, 2
מרפסות, 2,400,000 

גמיש נדל"ן הקריה
 050-3000121)32-32(_____________________________________________

 מציאה, בבלעדיות בפרל 
כ- 6 חד', 140 מטר, קומה 1, 
משופצת, 3 כיווני אוויר, מחיר 

מיוחד "פנחס נכסים"
055-6789653)32-32(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הנביאים 
רמת אהרון 5 חד', 150 מ"ר, 

ענקית, מפלס אחד, ק"ב, 
חזית, 3 כ"א, ניתנת לחלוקה, 
א. להרחבה, 3,450,000 ש"ח 

_____________________________________________)32-32(א. פנחסי 03-5799308

 באזור קוטלר בטאבו 
משותף 4 חדרים, קומה 

ג' ללא מעלית, חזית, 
נוף, משופצת ברמה 

גבוהה, אפשרות 
למשכנתא עד 380,000 
ש"ח, 1,680,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
054-6506501
03-5797756)32-32(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון 4 
חדרים חדשה, כ- 100 מטר, 
חזית, מחולקת, 2,400,000 
B.D.A 32-32(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 הראשונים, משופצת, 
קומה 3, 4 חדרים,

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

אופציה, 2,350,000 
גמיש חמד נדל"ן ישראל 

054-7242816)32-32(_____________________________________________

 אברבנאל/הצבי 4.5 
חדרים, קומה 1, שמורה, 
חניה בטאבו, 2,100,000 
גמיש חמד נדל"ן ישראל 

054-7242816)32-32(_____________________________________________

 באהרון דב 4 חד' 
מפוארת, ק"ב, חזית, 

מרפסת שמש, חניה, מחסן, 
2,850,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)32-32(_____________________________________________

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

052-3344721)32-32(_____________________________________________

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

2,400,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)32-32(_____________________________________________

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

2,300,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)32-32(_____________________________________________

 ברשבם 4 חדרים 
גדולה ומרווחת, 100 מ"ר 

+ 40 מ"ר מעטפת 
מוכנה, קומה ב', חזית, 3 

כ"א, ניתנת לחלוקה + 
חניה בטאבו, מיידית, 

2,890,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-8428797)32-32(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג 4.5 
חד', 94 מ"ר, ק"ב + מעלית 

+ )חניה לא בטאבו(, משופצת 
כחדשה, 2,580,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)32-32(פנחסי 03-5799308

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

גדולות, 1,950,000 גמיש
נדלן הקריה

050-3000121)32-32(_____________________________________________

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

כ"א, ב.חדש, 2,399,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בשבטי ישראל 4.5 
חד', כ- 110 מ"ר, ק"ב, 

חזית, אופציה להרחבה, 
2,220,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

 בלעדי בפדרמן 4 
חדרים מושקעת 

ומפוארת + מ.שמש, 
חזית, קומה 6 + מעלית 

)שבת( + מחסן, 
2,190,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)32-32(_____________________________________________

 בכהנמן אזור בעלי מלאכה 
בתחילת בניה 4 חד' ודירות 

פנטהאוס החל מ- 2,320,000 
_____________________________________________)32-32(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 דוד המלך כ- 3 חד', כ- 70  
מ"ר, קו"2, מרפסות גדולות   
"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 

050-5926021)32-32(_____________________________________________

 רח' האי גאון 3 חדרים, 
80 מ"ר, קומה א' +

אופציה להרחבה 
עתידית, 1,750,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)32-32(_____________________________________________

 גני טל 3 חדרים 
מפוארים, קומה ד', 76 

מ"ר, חזית לגינה +
אופציה קטנה להרחבה, 
2,300,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ 
054-6506501
03-5797756)32-32(_____________________________________________

 עלי הכהן, בנין בוטיק, 
3.5 חדרים, קומה 3, 

מעלית, חניה, מרפסת 
שמש, סוכה, 3 כ"א, 

2,250,000 גמיש חמד 
נדל"ן ישראל

054-7242816)32-32(_____________________________________________

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

1,950,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בטבריה 3 חד' ענקית, 
ק"ב, מעלית, בניין מטופח, 

1,950,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)32-32(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי כ- 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, עורפית, 

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

_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד' + מרפסות, ענקית, 90 

מ"ר, ק"ב + מעלית, חזית, א. 
להרחבה, שמורה, 2,290,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308)32-32(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג 3 חד', 
80 מ"ר, ק"ב, משופצת, חזית, 

1,850,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)32-32(_____________________________________________

 באזור גבעת רוקח 2.5 
חדרים חדשה ויפה + אופציה 

להרחבה, 1,620,000
B.D.A 32-32(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 מציאה! ברחל 2 חד', 45 
מ"ר, ללא אופציה, קומת 

קרקע, 1,200,000 תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

058-7870079)32-32(_____________________________________________

 באבן שפרוט 2.5 חד' 
ענקית, כ- 60 מ"ר, ק"ב, 

אופציה גדולה, מיידית, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם 2.5 
חד', 45 מ"ר, ק"ב

אחרונה, 1,330,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בטרומפלדור 2 חד', 
כ- 50 מ"ר, ק"ק,

מפוארת!!! 1,350,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה, 
בזבוטינסקי מול השומר 
2.5 חדרים, כ- 60 מ"ר, 
עורפית + אופ' לסוכה, 

כניסה מיידית,
1,500,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)32-32(_____________________________________________

 בבלעדיות בחברון 2.5 
חד', 70 מטר, קומה 1, חזית 
_____________________________________________)32-32("פנחס נכסים" 055-6789653

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

רק 820,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

פנטהאוזים ודירות גן
 ברוטשילד 4 חדרים + גג 
+ 2 חדרים + מעלית וחניה 

 050-3528252)32-32(_____________________________________________

+5 חדרים
 בכפר גנים 5 חדרים, 

מעלית, חניה, מעמד, מרפסת 
_____________________________________________)32-32(שמש, סוכה 052-2948691

וילות ובתים

בני ברק
כללי

 ברח' רבן גמליאל, קומה 
שניה בוילה, 6 חדרים, נוף ליער 

+ מרפסת + גינה פרטית, 
מתפנה ב- 01.09.22

054-3975952)32-32(_____________________________________________

 דירות בגדלים שונים כולל
יחידה, בבני ברק פרדס כץ 

וקרית הרצוג, עמלה רק חצי 
חודש, שכירות תיווך צור 

03-6701920)32-32(_____________________________________________

 להשכרה בגבעת 
סוקולוב 5 חדרים גדולה 
+ מרפסת שמש, קומה 
ב', מעלית, חזית, דירה 

חדשה + חניה תיווך 
אשכנזי 058-5558815

03-5791770)32-33(_____________________________________________

 להשכרה 5 חד' בסימטת 
אזר, 120 מטר + חצר 130,  

חניה, 6,500 ש"ח "פנחס 
_____________________________________________)32-32(נכסים" 055-6789653

 ברדק 4 חדרים, 100 מטר, 
ק"ב, פנויה לכניסה מיידית,

4,900 "קנין נדל"ן"
052-2222614)32-32(_____________________________________________

 משופצת, ברח' חברון, 
ק"ב, מעלית, חזית, מרפסת 

סוכה, מחסן, 6,000, מיידי 
_____________________________________________)32-33ל(058-7625628

לפרסום
בלוח

03-6162228

כ”ח תמוז- כ”ט תמוז תשפ”ב 227/7/22-28/7/22 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

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

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

ירושלים והסביבה

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת 054-8376899
_____________________________________________)47-45/22ש(052-7653899

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי, 

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

 חדשה, בקרית 
שמואל, 4 חדרים, 

נקיה, מרווחת, נוף 
מדהים, במרכז

050-4191727/6 וואצאפ 
055-9836473 מייל 

me18543672@gmail.com)19-44(_____________________________________________

מבנים
 בקרית הרצוג באיזור 
עמק יזרעאל, להשכרה 

160 מ"ר, ק"ק, לכל 
מטרה, 9,000 ש"ח 

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

מחסנים

קיט 
ונופש

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

ביקוש 
דירות

עסקים

 למסירה-להשכרה, 
מספרה ברחוב רבי 

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

לחודש + מוניטין וציוד, 
8,000 ש"ח, מיידי בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742)48-48(_____________________________________________

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

לטווח ארוך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501)31-31(_____________________________________________

בני ברק
 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

 בק. שמואל דירת נופש 
מפוארת וממוזגת, לזוגות 

ולמשפחות, קרובה לכנרת 
והשטיבלאך, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)27-38ש(055-6788938

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

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

יבניאל
 בית חדש, גינה גדולה, 

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

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

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
_____________________________________________)32-44ש(לסוויטה 052-3540874

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

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

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

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

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

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

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

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

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

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

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

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

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 מתחם נופש מדהים 
- 8 חד', 26 מיטות. 

בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגם מים"

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

בית מאיר

טיולי גיפים
 בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים- חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ, אפשרות 

לנהיגה עצמית, אופציה 
לצימרים 052-2403750

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

טבריה

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

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

 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

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון, כולל שרותי המלון, 

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

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

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

 בגאולה דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

חשמונאים
 "צימר דן"- סוויטות 

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

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

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/משפחות 
+ בריכה מוצנעת, חדר 

אוכל, ג'קוזי, נוף, בריכה 
מחוממת ומוצענת, חצר + 

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/23ש(וחדר אוכל. 054-6987257

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות, מסעדת "רוטשילד" 
מהדרין בסמיכות

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

ספסופה

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

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

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

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

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

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

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

פתח תקווה

3-3.5 חדרים

 השכרת מאהל 
קמפינג בנהר הירדן, 

למשפחות עד 30 נפש, 
מקום צנוע, כולל ציוד, 

החל מ- 1,500 ש"ח 
053-6206147)29-32(_____________________________________________

 4 חד' משופצת וממוזגת, 
חזית לכנרת, מרחק הליכה 

לחוף 050-6241690 או
_____________________________________________)29-32ש(03-9363752

 בבין הזמנים, קו ראשון 
לכנרת, בקרית שמואל + חצר 

_____________________________________________)29-32ל(054-8529202

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

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

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

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות/לזוגות, אטרקציות 

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

צפת

בר יוחאי

 דירות נופש גדולות, 
מאובזרות, גינה, מטופחת, 

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

 ליד מירון, דירת נופש 
יפיפיה + מרפסת גדולה וגינה,

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

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

 רח' ירושלים 2 ח', לזו"צ, 
מרוהטת, ממוזגת, קומה 3, 

מעלית, 2,900 ש"ח
_____________________________________________)30-33ל(050-9375052

 בית פרטי, 3 חד', קומת 
קרקע, ממוזגת, לדתיים, אזור 

_____________________________________________)30-33ש(שקט, חניה 054-4403190

 דירת ארוח ליד גן ורשא, 
לימים ושבתות, קומת קרקע, 
_____________________________________________)30-33ש(מתאים לזוג + 054-8084746

 נווה יעקב, צימר חדש 
ומפנק, ג'קוזי גדול, מול יער,

אטרקציות, 290 ש"ח, 
לתמונות:

 0548403247P@gmail.com
_____________________________________________)30-33(פלא': 054-8403247

 בבית וגן, ממוזגת, 2 חד', 
4 מיטות ולול, כניסה פרטית

_____________________________________________)30-33ש(+ נוף 053-3169314

 דירת אירוח במיקום 
הכי טוב בצפת בעתיקה, 

מתאים למשפחות 
גדולות, מאובזרת ונעימה 

_____________________________________________)30-33ש(מאד 052-7153475

 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 יוקרתי אירופאי 
בכיכר המגינים, הכי 

מרכזי בעתיקה, מאובזר 
ברמה גבוהה

050-6784922
_____________________________________________)50-49/22ש(052-5452203

 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(

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

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

_____________________________________________)33-32/22ש(וואצאפ(

 בעתיקה! בס"ד, צימר 
לתפארת, עד 9 מיטות, 
מומלץ מאד, מבצע לבין 

הזמנים, לסוגרים שבוע, לפי 
1,000 ש"ח ללילה 

_____________________________________________)42-41/22ש(052-7623725

 מעוניין לקנות דירה 3 חד' 
בסנהדריה במחיר סביר ללא 
_____________________________________________)31-32ח(תיווך 054-7385609 ירושלים

 עובד, מסודר, עם ערבויות, 
מחפש חדר או שותפות 

_____________________________________________)31-32ח(בדירה. 054-6565677

 ברח' נחשוני 2.5 חד' 
יפה, א. לגנרטור, קרוב לפארק 

גהה, 2,700, פינוי באב
_____________________________________________)31-34ש(052-7684491

ירושלים

 בנווה יעקב 2 חד', 
לתקופה ממושכת, קומה 3, 

_____________________________________________)31-32ל(ללא ריהוט 052-7634247

2-2.5 חדרים

גן ילדים

משרדים

אופקים
 וילה גדולה, ממוזגת,

בקהילה, 22 מיטות + עריסות, 
קרובה לגינות ולפארק

_____________________________________________)31-32ל(052-7118889

 סוויטה בישוב אביבים- 
מתאימה לזוג + 3, בריכה 

וג'קוזי פרטיים, ישוב דתי, נוף 
_____________________________________________)31-42ש(מדהים 050-6901390

גליל

חפץ חיים
 יחידת ארוח עם חצר 
זוגית + 2, בקיבוץ, נשארו 

מקומות לבין הזמנים!
_____________________________________________)31-32ש(050-3332407

 דירה בטבריה, כ- 100 מ"ר 
+ 55 מ"ר, קרובה לכנרת 

לשטיבלאך ומכולת
_____________________________________________)31-34ש(050-5887273

 לימי בין הזמנים, 4 חד', 
מטופחת, בהר נוף, מרפסת 
_____________________________________________)31-32ל(נוף מדהימה 052-6024419

 דירה מרווחת ומקסימה, 
חצר ובריכה, בנווה יעקב, 
טרמפולינה וספרי קריאה 

_____________________________________________)31-32ש(052-7696245

כפר שמאי 
 קרוב למירון, מתחם 3

צימרים, עד 15 איש, 
בריכה וג'קוזי, נוף וחצר 

_____________________________________________)31-34ש(גדולה 0544-385580

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

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

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות/קבוצות/

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

מירון

 "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 מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 בכהנמן 155, מחסן 
להשכרה, גישה נוחה לרכב, 
_____________________________________________)32-32(13 מ"ר, 850 052-7671305

 להשכרה בשכונת 
רמת אלחנן 3 חדרים 

גדולה ומרווחת + מרפסת 
סוכה, קומה א', מעלית, 

חזית, מרוהטת תיווך 
אשכנזי 058-5558815

03-5791770)32-33(_____________________________________________

 בקובלסקי 3 חד', קו"4,  
מרוהטת חלקית, מיידית 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)32-32(_____________________________________________

 בלעדי בחברון, ענקית,
3.5 חדרים + מרפסת 

גדולה, ק"ב, חזית, 
מוארת מטופחת 

ושמורה, כניסה מיידית, 
4,500 ש"ח סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)32-32(_____________________________________________

 בלעדי באהרונסון 3 
חדרים גדולה, כ- 85 מ"ר, 

שמורה, קומת קרקע 
מוגבהת + חצר, כניסה 

מיידית, 4,200 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)32-32(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בפוברסקי 2.5 ח', 
כחדשה, מיזוג, אפשרי 

לתקופה, ק"ג, 4,150 ש"ח 
_____________________________________________)29-32ש(054-9400028

 בבילו 2, מוארת ויפיפיה, 
ממוזגת, מרוהטת, כניסה 

פרטית, 3,000 ש"ח
_____________________________________________)31-34ש(050-4192808

 בהראשונים 2 חד', 35 
מ"ר, מרוהטת, ממוזגת + 

מעלית + סוכה, 2,700 ש"ח
052-7671305)32-32(_____________________________________________

 ביחזקאל 2.5 חדרים, 
משופצת ויפה, רק 3,600
_____________________________________________)32-32(תיווך דורון 054-4980159

 להשכרה במכבים 2.5 
חד', קומה 3, 45 מטר, 

מרפסת, 3,200 ש"ח "פנחס 
_____________________________________________)32-32(נכסים" 055-6789653

 ברחוב גולומב דירת 2.5 
חדרים, קומה א', מחיר 

מציאה, דירה שמורה תיווך 
_____________________________________________)32-32(דורון 054-4980159

 בהרצל 75, 1.5 חד', ק"ב, 
מזגן, דוד"ש, 3,200 ש"ח, 

לשומרי שבת, כניסה ב- 11/9 
_____________________________________________)32-33ש(03-5707991

 ברח' עוזיאל יחידת דיור, 2 
חדרים, כ- 40 מטר, כחדשה, 
יפיפיה ומרוהטת קומפלט + 

סוכה + גנרטור, ללא תיווך
054-3975952)32-32(_____________________________________________

+5 חדרים
 בהדר גנים בית קרקע 5.5 
חדרים, מתאים לגן ילדים וכל 

_____________________________________________)32-32(מטרה 052-2948691

 מעונין לקנות דירת 2 חד' 
_____________________________________________)32-33ח(בצפון י"ם 054-7385609

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

_____________________________________________)32-33ח(050-6651365

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)32-33ח(תיווך 054-7432035

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

_____________________________________________)32-33ח(מתיווך 052-3595314

 מחפש דירה לקניה באזור  
שכונת גאולה או אזור צפניה/
עמוס/ירמיהו, ב- 2.2 מיליון, 

מפרטי "מאגדים-נדל"ן" משה 
_____________________________________________)32-32(דסקל 050-5926021

השקעות

 להשכרה גן ילדים 
פעיל באזור רחוב

הראשונים, 47 מ"ר + 
חצר, מידיי, 4,000 ש"ח

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)32-32(_____________________________________________

 למכירה בבאר שבע 
בשכונת י"א רחוב שילה 4 

חדרים, 100 מטר, קומה
ראשונה על עמודים, המיקום 

פצצה, ניתן לחלק אותה, ניתן 
להשכיר אותה, גם במצב הזה
המחיר מצחיק, 750 אלף ש"ח

כל הקודם זוכה טלפון
_____________________________________________)32-32(052-4462863 לאוניד

 דירות להשקעה 
בקריות החל מ- 

499,000, תשואה גבוהה 
_____________________________________________)32-32(שמעון 053-3242966

 75 מטר, מושכרת, 
צפי שכירות 2,300, רק 

560,000 שמעון
053-3242966)32-32(_____________________________________________

 120 מטר לפיצול ל- 3, 
ב- 820,000, תמהרו 
_____________________________________________)32-32(שמעון 053-3242966

 דירת 70 מטר + 
מעלית, משופצת, רק ב-

600,000 שמעון
053-3242966)32-32(_____________________________________________

 מושכרת 2,500 
לחודש, 70 מטר, רק 

660,000 שמעון
053-3242966)32-32(_____________________________________________

 בלעדי, להשכרה גן 
ילדים, מוכן להפעלה 

מיידית, באזור גן העיר, 
70 מ"ר + 50 קומת 

קרקע לפרטים נוספים 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)32-32(_____________________________________________

 יש לך נכס מסחרי 
בבני ברק? זה המומחיות 

שלנו, תן לנו להביא לך 
שוכר/קונה מתאים תיווך 

_____________________________________________)32-32(דורון 054-4980159

 להשכרה חנות בירמיהו 
ר"ע, 35 מ"ר, במחיר מציאה 

_____________________________________________)32-32(תיווך דורון 054-4980159

 להשכרה מבנה כ- 60 
מ"ר, קומה 1-, לכל מטרה, 

_____________________________________________)32-35ל(בקהילות יעקב 050-8848889

 להשכרה משרד 70 מ"ר 
במרכז העיר, מחיר מציאה 

_____________________________________________)32-32(תיווך דורון 054-4980159

 בלעדי, להשכרה 
במגדל שאר הישוב 

משרד כ- 13 מ"ר, כולל 
ארנונה ניהול וחשמל, 

2,000 ש"ח )אופ' לקניה 
ב- 300,000 ש"ח( סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)32-32(_____________________________________________

 דירה ענקית ביותר, חדשה, 
חצר ענקית ומפנקת, נוף 

מדהים, י. הורים, רמב"ש ג' 
050-4118843)32-33(_____________________________________________

בית שמש

 דירת נופש עד 10 איש, 
קומת קרקע + חצר גדולה, 

מושקעת ויפה, סמוך 
לביהכנ"ס 052-4703116 

_____________________________________________)32-35ש(050-3550550

לפרסום
בלוח

03-6162228

מושב תרום

 מזל-ארוח כפרי- וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 

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

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

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

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

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים, סטנדרט 

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

 בהר כנען 4 חד' + חצר 
+ בריכה, במתחם צימר 

מפואר + ג'קוזי, נוף
_____________________________________________)32-35ל(050-3327788

 4 יח' ארוח עד 20 איש, 
כולל בריכה בנויה ונוף פנורמי 

_____________________________________________)32-43ש(לכנרת 058-4455777 - ערן

 דירה נופש מעל מקווה 
האר"י, בעיר העתיקה, שלושה 

חדרים, חצר, מאובזרת
052-8484726 053-7890112)32-35(_____________________________________________

 בהר כנען וילה 3 חד', 
מרפסת נוף פסטורלי + חצר 

ענקית, בריכה, ערסלים, נדנדה 
_____________________________________________)32-35ש(050-4661857



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■





 





דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











10 מילים
1,000,000 קוראים
03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■





 



■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











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

כ”ח תמוז- כ”ט תמוז תשפ”ב 27/7/22-28/7/22

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

עורכי דין
 "מסורי" - משרד עורכי 
דין מוביל; לגירושין - דיני 

משפחה - פלילי - ודיני 
עבודה - 03-5-70-70-70 

_____________________________________________)24-49ש(ר"ג.

צילום ארועים
 צלם לאברכים ובני תורה, 

החל מ- 550 ש"ח, לארוע הכי 
זול! אדיב וסבלני!! אופציה 

_____________________________________________)26-37ש(לוידאו ומגנטים 052-3040041

שידוכים

השבת 
אבידה

 שידוכי המרכז, 
לחרדים ודתיים בלבד, וכל

הגילאים, לחסידיות 
וליטאיות, מחלקה לכל 
העדות, שדכן מקצועי! 

המון הצעות! גם פרק ב' 
_____________________________________________)12-11/23ש(וחצי חצי 054-8422105

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

יד שניה 
קונים

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

אפשרות בבית הלקוח
_____________________________________________)25-24/23ש(054-2821847

לימוד נהיגה
 דרור חלוץ וצוותו + 

אשה מורת נהיגה, מוכר 
בב"ב והסביבה, יחס 

אישי, מקצועי וסבלני, 
170 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 

CX5 חדשות, 170 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)28-27/23ש(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

 נהיגה ברמה אחרת, לימוד 
מהיר, יוסי בן יהודה. 

_____________________________________________)9-8/23ש(03-5352975 052-2595370

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)27-26/23ש(המלצות בשפע, 052-5487975

 צלם ארועים מקצועי: 
ברית- 350 ש"ח, בר 
מצווה/אירוסין- 550 

ש"ח, המלצות בשפע!! 
_____________________________________________)28-2/23ש(052-5867076

ריהוט
 שולחן לסלון, צבע חום 

כהה, נפתח ל- 3 מטר, 
וכסאות מרופדים חדישים, 
_____________________________________________)29-32(בהזדמנות 052-4227714

 מקרר כחדש, נקנה לפני 3 
ח', לבן, 1.20, קטן, 5,000 

_____________________________________________)29-32ש(ש"ח 054-8777331

 שולחן אורך 2.20*1.17 
ס"מ, היה בשימוש חצי שנה, 

נפתח ל- 4.40 מ"ר
_____________________________________________)29-32ש(054-8777331

 כסא מנהלים חדש! צבע 
חום, רך ונעים, חדש ממש, 

_____________________________________________)29-33ש(550 ש"ח 054-8777331 

תינוקות

תקשורת

כללי
 מציאה!!! פאה 

חדשה מקופסה של גלית 
אטליה משיער 100% 

טבעי, רק 980 ש"ח
054-8443223)7-10(_____________________________________________

אזרחות 
3200בארץ ובחו"ל

054-6420392

מעוניין לקנות 
ספרי תורה ישנים

)גם גניזה(

משלם מחיר טוב

 שידוכים לבעלי רקע רפואי
/נפשי,הרשמה במייל 

sh9221880@gmail.com)30-33ש(_____________________________________________

אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

 לאברכים! מרצדס ויטו, 9 
מקומות, 450 ש"ח, חסכוני, 

_____________________________________________)34-31/22ש(בב"ב 052-7696100

 פינוי תכולת בית, פינת 
אוכל + כסאות, סלון פינתי 

ומקרר, וכל מיני כסאות, 
כורסאות, שידות ועוד...

_____________________________________________)30-29/23ש(054-9776977

 דרושה מכונת חישוב עם 
סרט נייר במצב תקין

_____________________________________________)31-32ח(050-5343924

 דרושים אופניים חשמליים 
או רגילים תקינים או תקולים 

_____________________________________________)31-32ח(052-9544107

 דרוש מאוורר נייד או נייח 
_____________________________________________)31-32ח(תקין 054-9985503

 נלקחה שקית עם בגדים 
של נער בחוף שרתון ביום ו' 

_____________________________________________)31-32ח(פרשת בלק 052-7637713

 סטנדר 150
_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 מדף כפול מתאים 
למדפסת רוחב 60 ס"מ 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 053-3155415

 למסירה שולחן אוכל 
אובלי שחור אורך 1.60 נפתח 

_____________________________________________)31-32ח(ל- 2.60 050-4164564

 למכירה עגלת אמבטיה 
350 ש"ח + עגלת תאומים 

_____________________________________________)31-32ח(280 ש"ח בלבד 053-3076507

 למכירה טיולון במצב 
מצויין 110 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)31-32ח(053-3076507

 נוקיה 208 חדש באריזה 
באנגלית לא כשר 120 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-7212219

 כסאות מפלסטיק ללא 
משענת כ"א 20 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 ארון בגדים רוחב 119 
מטר 350 ש"ח באלעד 

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 סלקל לתינוקות 130 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-7216671 בני ברק

 למכירה כסא אוכל 
מתכוונן מצויין 120 ש"ח כולל 
_____________________________________________)31-32ח(הובלה בני ברק 053-3076507

 למכירה עגלת תאומים 
מצוינת 180 ש"ח כולל הובלה 

_____________________________________________)31-32ח(בבני ברק 053-3076507

השכרת רכב
 תשכרו טוב!!! 

לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

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

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

 למכירה מזגן יד 2 חברת
lg במצב שמור 500 ש"ח כל 

_____________________________________________)31-32ח(הקודם זוכה 052-2437292

 אוזניות jbl t280b בלוטוס 
סטריאו חדשות באריזה 140 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7289931

 למכירה אופניים חשמליות 
_____________________________________________)31-32ח(500 שקל בב"ב 050-4183200

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-3558949

 בהזדמנות!!! מחשב 
שולחני מהיר ומצוין + תוכנות 

_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 053-3346080

 מחשב נייד ווינדוס 10 עם 
תוכנות 500 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-3558949

 סיר חשמלי 80
_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 מכונת תפירה ברדר ב- 
_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 03-6180473

 מסך מחשב דק 35*40 
_____________________________________________)31-32ח(תקין 100 ש"ח 052-3463482

 מצלמת דרך לרכב 3 
עדשות תוצרת פיור סינמה 

_____________________________________________)31-32ח(480 ש"ח 052-2727474

 מכונת גילוח בראון 9 
כחדשה כשרה רטוב + יבש 

_____________________________________________)31-32ח(430 ש"ח 052-2727474

 מיחם מנירוסטה מלוטשת 
40 כוסות כחדש!!! 130 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-2786557 פתח תקוה

 מכשיר כושר 200 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 אוזניות בלוטוס חדשות 
כולל קופסאת טעינה 30 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(בב"ב 052-7621086

 למכירה שטיח לסלון ב- 
_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח 054-5457811

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-3337530

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)31-32ח(050-3337530 אבנר

 מראה קיר 127*68 צבע 
_____________________________________________)31-32ח(חום 160 ש"ח 053-3155415

 מטרנה אקסטרה קר שלב 
1 חלב נוכרי 2 ב- 60

_____________________________________________)31-32ח(050-4165749

 מנשא בייבי בורן מעולה 
_____________________________________________)31-32ח(300 ש"ח ב"ב 050-3143334

 מעיל פוך כחול פליז
בפנים מידה 4 30 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)31-32ח(050-3143334

 לול תינוקות כולל מזרון 
כחדש מדהים! 300 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671 בני ברק

 עגלת טיולון 200 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-7216671 בני ברק

 טרמפולינה נדנדה לתינוק 
עם אוניברסיטה רטט שירים 

ואורות משילב 400 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-7289931

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח 054-7216671 ב"ב

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

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

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

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

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, 

שולחן סנוקר, מנגל, 
בריכה מקורה מחוממת 
ומוצנעת, נקיה במיוחד! 

050-4296661
_____________________________________________)46-47/22ש(050-7477127

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-45/22ש(050-6241690

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

050-8550462)1-4/23(_____________________________________________

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

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

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

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

_____________________________________________)10-47ש(ביישוב 050-9303353

 דופלקס פרטי וחצרות, 
במרכז צפת, עד 26 איש + 

צימרים לזוגות עם נוף לכנרת, 
הבית משופץ 053-2749180 

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

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

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

רמת הגולן
 2 דירות ארוח, בקצרין, 
קרוב למרכז ולבתי כנסת, 
_____________________________________________)30-33ש(ולטבע בגולן 055-3044543

 גמ"ח של מוצרי פרחים 
קנדלברות לשבע ברכות בר 

מצוות ובריתות וכו' לפרטים   
_____________________________________________)32-32(054-8449588 מירי 

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-33/22ש(050-7532336

הסעות

מכוניות

מכירת רכבים

מוצרים 
ושירותים

גמחים

קרייזלר
 למכירה קרייזלר, 7 

מקומות, שנת 2015, יד 
_____________________________________________)32-32(ראשונה 052-4484446 יעקב

 עליתי 3 פעמים לירושלים 
לקבר האדמו"ר מזוועהיל שני 

חמישי ושני ונושעתי מייד 
_____________________________________________)31-32(בשלושת הפעמים

בריאות
 forever מכירת מוצרי 
במחירים כדאיים ושוים, 

בריאות, קוסמטיקה, 
תזונה ועוד

_____________________________________________)32-33ל(055-6772007

לפרסום
בלוח

03-6162228

שלום בית
 ד"ר יעקב קרן, רופא 

מומחה לטיפול וייעוץ 
בבעיות שלום בית, 

לגברים ונשים
_____________________________________________)32-33ש(050-5870353

 החלפנו חליפון ובו ז'קט 
יקר תוצ"ח! במוצ"ש שלח 

מצפת לי"ם קו 933
_____________________________________________)32-33ח(054-8434883/2

 דרוש מזגן חלון בתרומה 
_____________________________________________)32-33ח(052-3595314

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחה ברוכת ילדים 
_____________________________________________)32-33ח(בתרומה 054-7938941

 דרושה מגילת אסתר עד 
500 שקל או ישנה במחיר 

_____________________________________________)32-33ח(סביר 050-6651365

 דרושה יחידה פנימית 2.5 
כוח של מזגן אלקטרה

_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)32-33ח(052-3595314

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

_____________________________________________)32-33ח(אלקטרה 052-3595314

 מעוניין בספרים מתוק 
האור ומדרשים ובספרים עם 
_____________________________________________)32-33ח(חידושי תורה 054-7432035

 מעוניין במגילת אסתר 
פסולה בתרומה
_____________________________________________)32-33ח(054-7432035

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

_____________________________________________)32-33ח(052-7396092

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 
_____________________________________________)32-33ח(גם אחרי פורים 052-3595314

 דרושה שילדה של 
אמבטיה/טיולון של עגלת 

בוגבו פרוג במחיר סימלי ב"ב 
_____________________________________________)32-33ח(050-4107696

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים

_____________________________________________)32-33ח(052-9544107

 דרושה קלנועית לבודד או 
זוג תקינה או תקולה

_____________________________________________)32-33ח(054-9985503

 למכירה מיקרופונים שור 
החל מ- 400 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-2437292

 ds גמבוי 2 מסכים 
nintendo עם כ- 100
משחקים ב- 370 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7154435

 מקרר אמקור גדול במצב 
טוב דרוש תיקון 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-8448324

 מקרן איכותי רמה גבוהה 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-3558949

 מחשב נייד מהיר מאוד 
שמור 500 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-3558949

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כוח גוניור 400 שקל

_____________________________________________)32-33ח(052-7396092

 מטען מהיר עם 4 כניסות 
של usb מואר ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7154435

 מסרטת וידאו קנון מצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7621612 לא בצהריים

 אוזניות אלחוטיות חדשות 
jbl המקוריות דגם v5.0 נגד 
מים 8 שעות בטריה ב- 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7154435

 מזגן חלון 450 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(050-6651365

 מכונת תפירה חשמלית 
דגם מרדיקס במצב מצויין 400 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7432035

 אופה לחם חדש בניילון 
מורפי ריצ'ארד 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(שבתאי 054-5494443

 תנור חימום חשמלי קטן 
גרץ תקין 50 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

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

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482 

 מחבת חשמלי ענק קוטר 
40 ס"מ זק"ש 50 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 סיר חשמלי נמוך גדול 
חדש באריזה 80 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4135002

 כבל מאריך 3 ש"ח למטר 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 נפה חשמלית 70 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מחבת חשמלית בקוטר 
30 ס"מ חדשה באריזה 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 מייבש כביסה 350 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-7216671 בני ברק

 תנור אפיה לבן 4 להבות 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח 054-7216671 ב"ב

 מטחנת בשר חדשה 200 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671 בני ברק

 למכירה מקפיא חדש 500 
ש"ח בלבד בהזדמנות

_____________________________________________)32-33ח(053-6281899

 למכירה מיטת נוער במצב 
חדש 500 ש"ח 052-2437292 

_____________________________________________)32-33ח(כל הקודם זוכה

 למכירה סטנד לגיטרה 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-2437292

 מזנון 500 שקל
_____________________________________________)32-33ח(052-4388700

 שולחן סלון 500
_____________________________________________)32-33ח(052-4388700

 2 שידות 500
_____________________________________________)32-33ח(052-4388700

 מראה לחדר שינה 500 
_____________________________________________)32-33ח(052-4388700

 למכירה סלון מודולורי 
חלקים מעור כ"א 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-2819921

 סלון מעור שחור מצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-6140800

 ארון סנדוויץ צבע שמנת 
מנגר פרטי מצב מעולה 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 0526140800

 שולחן עץ מלא צבע 
דובדבן גודל 1.70/90 500

ש"ח + 6 כיסאות כ"א 60 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-5339488 מ- 16-20

 מציאה! שולחן לסלון 1.8 
נפתח לעוד מטר + 5 כיסאות 

_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח 050-4176661

 שולחן פינת אוכל נפתח 
ל- 12 סועדים במצב סופר 

מעולה כמעט חדש 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-4076070

 שולחן מעץ בוק + 6 
כסאות במצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(שבתאי 054-5494443

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות כ"א 

400 2 מזרונים כ"א 250 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(03-6199806

 למכירה כסא מנהלים 
איכותי ונוח 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)32-33ח(053-3076507

 למכירה מזנון עץ מלא 
חום בהיר כולל מגירות מסילה 

גרמנית 480 ש"ח בלבד
_____________________________________________)32-33ח(053-3076507

 למכירה 5 מדפים כתר 
חזקים ועבים 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)32-33ח(053-3076507

 למכירה 3 נורות פלורוסנט 
לבן חדש 10 ש"ח כ"א

_____________________________________________)32-33ח(052-6431557

 למכירה פינת אוכל + 6 
כסאות במצב מצויין גודל 

120*120 נפתח 240*120 
_____________________________________________)32-33ח(בגוון חום וונגה 052-8883737

 למכירה עמוד תאורה 
הלוגן מתאים לסלון 100 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-5457811

 סלקל יפיפה לרכב כולל 
מתאמים לעגלת מוצי רק 320 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8447306

 ישבנון לאסלה תקין 30 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 0523463482

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)32-33ח(120 ש"ח 050-4135002

 כסא לרכב לתינוק עד גיל 
שנה 50 ש"ח בלבד

_____________________________________________)32-33ח(050-4135002

 מיטת תינוק מעץ מלא + 
מזרון 250 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)32-33ח(050-4107696

 עגלת בוגבו דגם פרוג 
שמורה כולל אמבטיה וטיולון 
_____________________________________________)32-33ח(450 ש"ח ב"ב 050-4107696

 למכירה עגלת אמבטיה 
מצויינת 500 ש"ח בלבד בני 

_____________________________________________)31-32ח(ברק 053-3076507

 תוכי דררה האכלת יד 
ברמה מאוד גבוהה ניצוי 

מושלם 300 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(055-6798858

 6 תוכונים צעירים כ"א 35 
ש"ח ו- 4 יונות לבנות כ"א 35 

ש"ח 08-9765927 בישוב 
_____________________________________________)32-33ח(חשמונאים

 50 ציפיות לבנות לכריות 
3 ש"ח לבודדת חדש

_____________________________________________)32-33ח(052-8881540

 שמלה ורודה חדשה של 
אנג'ל מידה 8 מנצנצת רק 80 

_____________________________________________)32-33ח(שקל 054-8447306

 מציאה! כלוב ענק כחדש 
כולל מתקני אוכל ומים רק 

_____________________________________________)32-33ח(190 ש"ח 055-6798858

 חולצה לבנה לגבר 
אלקמט גיזרה רגילה מידה 16 
_____________________________________________)32-33ח(ברוקס 62 ש"ח 050-4135002

 בהזדמנות! אוכל לדג 
מנקה בקופסא ב- 18 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(במקום 30 ש"ח 03-6163478

 קריאה למטרה 20 ש"ח 
עלי כותרת 8 ש"ח טיב הבנת 
_____________________________________________)32-33ח(הנקרא 15 ש"ח 03-6163478

 בהזדמנות! מתמטיקה 
לבגרות יואל גבע 4 חלקים 
_____________________________________________)32-33ח(כ"א 50 ש"ח 03-6163478

 תאי הטלה גדולים 1 ב- 
35 ש"ח 2 ב- 65 ש"ח תא 

הטלה קטן ב- 25 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)32-33ח(054-8412976

 אופני bmx לילדים 150 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671 בני ברק

 קורקינט לילדים 70 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-7216671 בני ברק

 סריג חדש שחור לגבר של 
 XL טומי ב- 130 מידה

_____________________________________________)32-33ח(055-6781204

 למכירה זוג קוקטיילים 
עובד ב- 450 ש"ח בירושלים

_____________________________________________)32-33ח(052-7175776

 למכירה זוג קוקטיילים ב- 
_____________________________________________)32-33ח(350 בירושלים 052-7175776

 שטיח גדול לסלון איכותי 
ברמה חדש ב- 70 שקל

_____________________________________________)32-33ח(050-8776286

 משקפי שמש חדשות 
חברת ארוקה ברמה ב- 100 

_____________________________________________)32-33ח(שקל 050-8776286

 שעון יד לגבר עם תאריך 
ברמה כסוף ב- 100 שקל 

_____________________________________________)32-33ח(050-8776286

 מציאה! תוכי דררה צעיר 
יפיפה האכלת יד רק ב- 220 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8701652

 משדר לגיטרה חדש 
באריזה עובד על בטריות ב- 59 

_____________________________________________)32-33ח(שקל יהודה 052-7667577

 סיגריות ארופאיות 
איכותיות בזול קאמל וינסטון 

_____________________________________________)32-35ל(ווג ודוידוף 052-7142640

 מציאה!! מכונת מיצים 
קשים סאוטר חדשה 900 וואט 

_____________________________________________)32-33ח(320 ש"ח! 055-6798858 

 גוזל תוכי דררה האכלת יד 
מטופח רק 250 ש"ח הקודם 

_____________________________________________)32-33ח(זוכה! 055-6798858

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

_____________________________________________)32-33ח(054-8447306

 פאה צבע חום אורך כתף
חלקה מדורגת רק 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-8447306

 למכירה אוהל מתאים ל- 
6 אנשים חדש באריזה ב- 120 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8447360

 זוג ציפיות לבנות חדשות 
_____________________________________________)32-33ח(5 ש"ח 052-8881540

 משחק ים של דרך העץ 
הרכבה 10 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-8881540

 פאה חומה ארוכה גלית 
משיין ב- 70 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-8881540

 אופניים לילד bmx במצב 
מצוין כחדשות 18 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3124449

 2 חבילות טבק לגלגול 
דלישג אדום ישראלי 130 שקל 

_____________________________________________)32-33ח(054-8486813

 שמלת מעצבים לאירוע 
ורוד עתיק 350 ש"ח מידה 34  

_____________________________________________)32-33ח(058-3233170

 למכירה אופניים לילדים 
במצב מצויין 150-220 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-2819921

 תמונת קיר חמנייה צביעה 
לפי מספרים + מכחולים + 

צבעים בגודל 65*50 70 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-8450494

 כובע בורסלינו פוימה 
מידה 54 כמעט לא היה 

_____________________________________________)32-33ח(בשימוש 400 050-4143442

 ארון למכונת תפירה 180 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-6651365

 bmx אופניים לילד כחדש 
גודל 14 + גלגלי עזר 200 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח פ"ת 052-2786557

 מכונת תפירה דגם ברנט 
_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 054-7938941

 חותמת של בני היכלא 
חדשה באריזה 40 ש"ח      

_____________________________________________)32-33ח(053-3147379

 שלט גיימינג איכותי  
למחשב ולטלפון ולסוני 3 140 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3147379 

 עלוני פרשת שבוע מצב 
רוח שבתון חב"ד ועוד 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-3463482

 זוג גלגלים 18 אינץ קידמי 
_____________________________________________)32-33ח(ואחורי 30 שקל 054-3177932

 גלגל קידמי לאופני שמשון
+ צמיד 20 שקל

_____________________________________________)32-33ח(054-3177932

 גלגל אחורי 14 אינץ 20 
_____________________________________________)32-33ח(שקל 054-3177932

 שלדה אופניים חשמליות 
דגם פשוט ללא גלגלים ללא 
_____________________________________________)32-33ח(כידון 20 שקל 054-3177932

 למכירה אופני הרים 
הילוכים גלגל 26 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-4165238

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6199806 בערב

 כיריים גז 3 להבות 150 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בפ"ת 052-2786557

 בד לוילון לבן מדוגם 7 
מטר אורך 3 מטר רוחב 170 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-4135002

 פאטר לתספורות חדש 
באריזה ב- 60 שקל

_____________________________________________)32-33ח(052-7667577

 sharp למכירה מיקרוגל 
ב- 300 ש"ח אבנר

_____________________________________________)31-32ח(050-3337530

 memory כרטיס זיכרון 
stick micro ב- 10 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-3147379

 עגלת משא חדשה 
מהניילון! 250 ש"ח אפשרות 

לתמונה במייל בירושלים 
_____________________________________________)31-32ח(054-8434883

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

_____________________________________________)31-32ח(052-2786557
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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

כ”ח תמוז- כ”ט תמוז תשפ”ב 27/7/22-28/7/22

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

עורכי דין
 "מסורי" - משרד עורכי 
דין מוביל; לגירושין - דיני 

משפחה - פלילי - ודיני 
עבודה - 03-5-70-70-70 

_____________________________________________)24-49ש(ר"ג.

צילום ארועים
 צלם לאברכים ובני תורה, 

החל מ- 550 ש"ח, לארוע הכי 
זול! אדיב וסבלני!! אופציה 

_____________________________________________)26-37ש(לוידאו ומגנטים 052-3040041

שידוכים

השבת 
אבידה

 שידוכי המרכז, 
לחרדים ודתיים בלבד, וכל

הגילאים, לחסידיות 
וליטאיות, מחלקה לכל 
העדות, שדכן מקצועי! 

המון הצעות! גם פרק ב' 
_____________________________________________)12-11/23ש(וחצי חצי 054-8422105

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

יד שניה 
קונים

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

אפשרות בבית הלקוח
_____________________________________________)25-24/23ש(054-2821847

לימוד נהיגה
 דרור חלוץ וצוותו + 

אשה מורת נהיגה, מוכר 
בב"ב והסביבה, יחס 

אישי, מקצועי וסבלני, 
170 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 

CX5 חדשות, 170 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)28-27/23ש(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

 נהיגה ברמה אחרת, לימוד 
מהיר, יוסי בן יהודה. 

_____________________________________________)9-8/23ש(03-5352975 052-2595370

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)27-26/23ש(המלצות בשפע, 052-5487975

 צלם ארועים מקצועי: 
ברית- 350 ש"ח, בר 
מצווה/אירוסין- 550 

ש"ח, המלצות בשפע!! 
_____________________________________________)28-2/23ש(052-5867076

ריהוט
 שולחן לסלון, צבע חום 

כהה, נפתח ל- 3 מטר, 
וכסאות מרופדים חדישים, 
_____________________________________________)29-32(בהזדמנות 052-4227714

 מקרר כחדש, נקנה לפני 3 
ח', לבן, 1.20, קטן, 5,000 

_____________________________________________)29-32ש(ש"ח 054-8777331

 שולחן אורך 2.20*1.17 
ס"מ, היה בשימוש חצי שנה, 

נפתח ל- 4.40 מ"ר
_____________________________________________)29-32ש(054-8777331

 כסא מנהלים חדש! צבע 
חום, רך ונעים, חדש ממש, 

_____________________________________________)29-33ש(550 ש"ח 054-8777331 

תינוקות

תקשורת

כללי
 מציאה!!! פאה 

חדשה מקופסה של גלית 
אטליה משיער 100% 

טבעי, רק 980 ש"ח
054-8443223)7-10(_____________________________________________

אזרחות 
3200בארץ ובחו"ל

054-6420392

מעוניין לקנות 
ספרי תורה ישנים

)גם גניזה(

משלם מחיר טוב

 שידוכים לבעלי רקע רפואי
/נפשי,הרשמה במייל 

sh9221880@gmail.com)30-33ש(_____________________________________________

אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

 לאברכים! מרצדס ויטו, 9 
מקומות, 450 ש"ח, חסכוני, 

_____________________________________________)34-31/22ש(בב"ב 052-7696100

 פינוי תכולת בית, פינת 
אוכל + כסאות, סלון פינתי 

ומקרר, וכל מיני כסאות, 
כורסאות, שידות ועוד...

_____________________________________________)30-29/23ש(054-9776977

 דרושה מכונת חישוב עם 
סרט נייר במצב תקין

_____________________________________________)31-32ח(050-5343924

 דרושים אופניים חשמליים 
או רגילים תקינים או תקולים 

_____________________________________________)31-32ח(052-9544107

 דרוש מאוורר נייד או נייח 
_____________________________________________)31-32ח(תקין 054-9985503

 נלקחה שקית עם בגדים 
של נער בחוף שרתון ביום ו' 

_____________________________________________)31-32ח(פרשת בלק 052-7637713

 סטנדר 150
_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 מדף כפול מתאים 
למדפסת רוחב 60 ס"מ 150 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 053-3155415

 למסירה שולחן אוכל 
אובלי שחור אורך 1.60 נפתח 

_____________________________________________)31-32ח(ל- 2.60 050-4164564

 למכירה עגלת אמבטיה 
350 ש"ח + עגלת תאומים 

_____________________________________________)31-32ח(280 ש"ח בלבד 053-3076507

 למכירה טיולון במצב 
מצויין 110 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)31-32ח(053-3076507

 נוקיה 208 חדש באריזה 
באנגלית לא כשר 120 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-7212219

 כסאות מפלסטיק ללא 
משענת כ"א 20 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 ארון בגדים רוחב 119 
מטר 350 ש"ח באלעד 

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 סלקל לתינוקות 130 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-7216671 בני ברק

 למכירה כסא אוכל 
מתכוונן מצויין 120 ש"ח כולל 
_____________________________________________)31-32ח(הובלה בני ברק 053-3076507

 למכירה עגלת תאומים 
מצוינת 180 ש"ח כולל הובלה 

_____________________________________________)31-32ח(בבני ברק 053-3076507

השכרת רכב
 תשכרו טוב!!! 

לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

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

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

 למכירה מזגן יד 2 חברת
lg במצב שמור 500 ש"ח כל 

_____________________________________________)31-32ח(הקודם זוכה 052-2437292

 אוזניות jbl t280b בלוטוס 
סטריאו חדשות באריזה 140 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-7289931

 למכירה אופניים חשמליות 
_____________________________________________)31-32ח(500 שקל בב"ב 050-4183200

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-3558949

 בהזדמנות!!! מחשב 
שולחני מהיר ומצוין + תוכנות 

_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 053-3346080

 מחשב נייד ווינדוס 10 עם 
תוכנות 500 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-3558949

 סיר חשמלי 80
_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 מכונת תפירה ברדר ב- 
_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 03-6180473

 מסך מחשב דק 35*40 
_____________________________________________)31-32ח(תקין 100 ש"ח 052-3463482

 מצלמת דרך לרכב 3 
עדשות תוצרת פיור סינמה 

_____________________________________________)31-32ח(480 ש"ח 052-2727474

 מכונת גילוח בראון 9 
כחדשה כשרה רטוב + יבש 

_____________________________________________)31-32ח(430 ש"ח 052-2727474

 מיחם מנירוסטה מלוטשת 
40 כוסות כחדש!!! 130 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-2786557 פתח תקוה

 מכשיר כושר 200 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 אוזניות בלוטוס חדשות 
כולל קופסאת טעינה 30 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(בב"ב 052-7621086

 למכירה שטיח לסלון ב- 
_____________________________________________)31-32ח(120 ש"ח 054-5457811

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-3337530

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)31-32ח(050-3337530 אבנר

 מראה קיר 127*68 צבע 
_____________________________________________)31-32ח(חום 160 ש"ח 053-3155415

 מטרנה אקסטרה קר שלב 
1 חלב נוכרי 2 ב- 60

_____________________________________________)31-32ח(050-4165749

 מנשא בייבי בורן מעולה 
_____________________________________________)31-32ח(300 ש"ח ב"ב 050-3143334

 מעיל פוך כחול פליז
בפנים מידה 4 30 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)31-32ח(050-3143334

 לול תינוקות כולל מזרון 
כחדש מדהים! 300 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671 בני ברק

 עגלת טיולון 200 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-7216671 בני ברק

 טרמפולינה נדנדה לתינוק 
עם אוניברסיטה רטט שירים 

ואורות משילב 400 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-7289931

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח 054-7216671 ב"ב

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

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

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

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

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, 

שולחן סנוקר, מנגל, 
בריכה מקורה מחוממת 
ומוצנעת, נקיה במיוחד! 

050-4296661
_____________________________________________)46-47/22ש(050-7477127

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-45/22ש(050-6241690

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

050-8550462)1-4/23(_____________________________________________

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

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

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

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

_____________________________________________)10-47ש(ביישוב 050-9303353

 דופלקס פרטי וחצרות, 
במרכז צפת, עד 26 איש + 

צימרים לזוגות עם נוף לכנרת, 
הבית משופץ 053-2749180 

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

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

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

רמת הגולן
 2 דירות ארוח, בקצרין, 
קרוב למרכז ולבתי כנסת, 
_____________________________________________)30-33ש(ולטבע בגולן 055-3044543

 גמ"ח של מוצרי פרחים 
קנדלברות לשבע ברכות בר 

מצוות ובריתות וכו' לפרטים   
_____________________________________________)32-32(054-8449588 מירי 

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-33/22ש(050-7532336

הסעות

מכוניות

מכירת רכבים

מוצרים 
ושירותים

גמחים

קרייזלר
 למכירה קרייזלר, 7 

מקומות, שנת 2015, יד 
_____________________________________________)32-32(ראשונה 052-4484446 יעקב

 עליתי 3 פעמים לירושלים 
לקבר האדמו"ר מזוועהיל שני 

חמישי ושני ונושעתי מייד 
_____________________________________________)31-32(בשלושת הפעמים

בריאות
 forever מכירת מוצרי 
במחירים כדאיים ושוים, 

בריאות, קוסמטיקה, 
תזונה ועוד

_____________________________________________)32-33ל(055-6772007

לפרסום
בלוח

03-6162228

שלום בית
 ד"ר יעקב קרן, רופא 

מומחה לטיפול וייעוץ 
בבעיות שלום בית, 

לגברים ונשים
_____________________________________________)32-33ש(050-5870353

 החלפנו חליפון ובו ז'קט 
יקר תוצ"ח! במוצ"ש שלח 

מצפת לי"ם קו 933
_____________________________________________)32-33ח(054-8434883/2

 דרוש מזגן חלון בתרומה 
_____________________________________________)32-33ח(052-3595314

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחה ברוכת ילדים 
_____________________________________________)32-33ח(בתרומה 054-7938941

 דרושה מגילת אסתר עד 
500 שקל או ישנה במחיר 

_____________________________________________)32-33ח(סביר 050-6651365

 דרושה יחידה פנימית 2.5 
כוח של מזגן אלקטרה

_____________________________________________)32-33ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)32-33ח(052-3595314

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

_____________________________________________)32-33ח(אלקטרה 052-3595314

 מעוניין בספרים מתוק 
האור ומדרשים ובספרים עם 
_____________________________________________)32-33ח(חידושי תורה 054-7432035

 מעוניין במגילת אסתר 
פסולה בתרומה
_____________________________________________)32-33ח(054-7432035

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

_____________________________________________)32-33ח(052-7396092

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 
_____________________________________________)32-33ח(גם אחרי פורים 052-3595314

 דרושה שילדה של 
אמבטיה/טיולון של עגלת 

בוגבו פרוג במחיר סימלי ב"ב 
_____________________________________________)32-33ח(050-4107696

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים

_____________________________________________)32-33ח(052-9544107

 דרושה קלנועית לבודד או 
זוג תקינה או תקולה

_____________________________________________)32-33ח(054-9985503

 למכירה מיקרופונים שור 
החל מ- 400 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-2437292

 ds גמבוי 2 מסכים 
nintendo עם כ- 100
משחקים ב- 370 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(052-7154435

 מקרר אמקור גדול במצב 
טוב דרוש תיקון 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-8448324

 מקרן איכותי רמה גבוהה 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-3558949

 מחשב נייד מהיר מאוד 
שמור 500 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-3558949

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כוח גוניור 400 שקל

_____________________________________________)32-33ח(052-7396092

 מטען מהיר עם 4 כניסות 
של usb מואר ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7154435

 מסרטת וידאו קנון מצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-7621612 לא בצהריים

 אוזניות אלחוטיות חדשות 
jbl המקוריות דגם v5.0 נגד 
מים 8 שעות בטריה ב- 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-7154435

 מזגן חלון 450 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(050-6651365

 מכונת תפירה חשמלית 
דגם מרדיקס במצב מצויין 400 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7432035

 אופה לחם חדש בניילון 
מורפי ריצ'ארד 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(שבתאי 054-5494443

 תנור חימום חשמלי קטן 
גרץ תקין 50 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

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

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482 

 מחבת חשמלי ענק קוטר 
40 ס"מ זק"ש 50 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-3463482

 סיר חשמלי נמוך גדול 
חדש באריזה 80 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4135002

 כבל מאריך 3 ש"ח למטר 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 נפה חשמלית 70 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(054-4273857

 מחבת חשמלית בקוטר 
30 ס"מ חדשה באריזה 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 מייבש כביסה 350 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-7216671 בני ברק

 תנור אפיה לבן 4 להבות 
_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח 054-7216671 ב"ב

 מטחנת בשר חדשה 200 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671 בני ברק

 למכירה מקפיא חדש 500 
ש"ח בלבד בהזדמנות

_____________________________________________)32-33ח(053-6281899

 למכירה מיטת נוער במצב 
חדש 500 ש"ח 052-2437292 

_____________________________________________)32-33ח(כל הקודם זוכה

 למכירה סטנד לגיטרה 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-2437292

 מזנון 500 שקל
_____________________________________________)32-33ח(052-4388700

 שולחן סלון 500
_____________________________________________)32-33ח(052-4388700

 2 שידות 500
_____________________________________________)32-33ח(052-4388700

 מראה לחדר שינה 500 
_____________________________________________)32-33ח(052-4388700

 למכירה סלון מודולורי 
חלקים מעור כ"א 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-2819921

 סלון מעור שחור מצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-6140800

 ארון סנדוויץ צבע שמנת 
מנגר פרטי מצב מעולה 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 0526140800

 שולחן עץ מלא צבע 
דובדבן גודל 1.70/90 500

ש"ח + 6 כיסאות כ"א 60 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-5339488 מ- 16-20

 מציאה! שולחן לסלון 1.8 
נפתח לעוד מטר + 5 כיסאות 

_____________________________________________)32-33ח(250 ש"ח 050-4176661

 שולחן פינת אוכל נפתח 
ל- 12 סועדים במצב סופר 

מעולה כמעט חדש 500 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-4076070

 שולחן מעץ בוק + 6 
כסאות במצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(שבתאי 054-5494443

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות כ"א 

400 2 מזרונים כ"א 250 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(03-6199806

 למכירה כסא מנהלים 
איכותי ונוח 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)32-33ח(053-3076507

 למכירה מזנון עץ מלא 
חום בהיר כולל מגירות מסילה 

גרמנית 480 ש"ח בלבד
_____________________________________________)32-33ח(053-3076507

 למכירה 5 מדפים כתר 
חזקים ועבים 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)32-33ח(053-3076507

 למכירה 3 נורות פלורוסנט 
לבן חדש 10 ש"ח כ"א

_____________________________________________)32-33ח(052-6431557

 למכירה פינת אוכל + 6 
כסאות במצב מצויין גודל 

120*120 נפתח 240*120 
_____________________________________________)32-33ח(בגוון חום וונגה 052-8883737

 למכירה עמוד תאורה 
הלוגן מתאים לסלון 100 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-5457811

 סלקל יפיפה לרכב כולל 
מתאמים לעגלת מוצי רק 320 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8447306

 ישבנון לאסלה תקין 30 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 0523463482

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)32-33ח(120 ש"ח 050-4135002

 כסא לרכב לתינוק עד גיל 
שנה 50 ש"ח בלבד

_____________________________________________)32-33ח(050-4135002

 מיטת תינוק מעץ מלא + 
מזרון 250 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)32-33ח(050-4107696

 עגלת בוגבו דגם פרוג 
שמורה כולל אמבטיה וטיולון 
_____________________________________________)32-33ח(450 ש"ח ב"ב 050-4107696

 למכירה עגלת אמבטיה 
מצויינת 500 ש"ח בלבד בני 

_____________________________________________)31-32ח(ברק 053-3076507

 תוכי דררה האכלת יד 
ברמה מאוד גבוהה ניצוי 

מושלם 300 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(055-6798858

 6 תוכונים צעירים כ"א 35 
ש"ח ו- 4 יונות לבנות כ"א 35 

ש"ח 08-9765927 בישוב 
_____________________________________________)32-33ח(חשמונאים

 50 ציפיות לבנות לכריות 
3 ש"ח לבודדת חדש

_____________________________________________)32-33ח(052-8881540

 שמלה ורודה חדשה של 
אנג'ל מידה 8 מנצנצת רק 80 

_____________________________________________)32-33ח(שקל 054-8447306

 מציאה! כלוב ענק כחדש 
כולל מתקני אוכל ומים רק 

_____________________________________________)32-33ח(190 ש"ח 055-6798858

 חולצה לבנה לגבר 
אלקמט גיזרה רגילה מידה 16 
_____________________________________________)32-33ח(ברוקס 62 ש"ח 050-4135002

 בהזדמנות! אוכל לדג 
מנקה בקופסא ב- 18 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(במקום 30 ש"ח 03-6163478

 קריאה למטרה 20 ש"ח 
עלי כותרת 8 ש"ח טיב הבנת 
_____________________________________________)32-33ח(הנקרא 15 ש"ח 03-6163478

 בהזדמנות! מתמטיקה 
לבגרות יואל גבע 4 חלקים 
_____________________________________________)32-33ח(כ"א 50 ש"ח 03-6163478

 תאי הטלה גדולים 1 ב- 
35 ש"ח 2 ב- 65 ש"ח תא 

הטלה קטן ב- 25 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)32-33ח(054-8412976

 אופני bmx לילדים 150 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671 בני ברק

 קורקינט לילדים 70 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-7216671 בני ברק

 סריג חדש שחור לגבר של 
 XL טומי ב- 130 מידה

_____________________________________________)32-33ח(055-6781204

 למכירה זוג קוקטיילים 
עובד ב- 450 ש"ח בירושלים

_____________________________________________)32-33ח(052-7175776

 למכירה זוג קוקטיילים ב- 
_____________________________________________)32-33ח(350 בירושלים 052-7175776

 שטיח גדול לסלון איכותי 
ברמה חדש ב- 70 שקל

_____________________________________________)32-33ח(050-8776286

 משקפי שמש חדשות 
חברת ארוקה ברמה ב- 100 

_____________________________________________)32-33ח(שקל 050-8776286

 שעון יד לגבר עם תאריך 
ברמה כסוף ב- 100 שקל 

_____________________________________________)32-33ח(050-8776286

 מציאה! תוכי דררה צעיר 
יפיפה האכלת יד רק ב- 220 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8701652

 משדר לגיטרה חדש 
באריזה עובד על בטריות ב- 59 

_____________________________________________)32-33ח(שקל יהודה 052-7667577

 סיגריות ארופאיות 
איכותיות בזול קאמל וינסטון 

_____________________________________________)32-35ל(ווג ודוידוף 052-7142640

 מציאה!! מכונת מיצים 
קשים סאוטר חדשה 900 וואט 

_____________________________________________)32-33ח(320 ש"ח! 055-6798858 

 גוזל תוכי דררה האכלת יד 
מטופח רק 250 ש"ח הקודם 

_____________________________________________)32-33ח(זוכה! 055-6798858

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

_____________________________________________)32-33ח(054-8447306

 פאה צבע חום אורך כתף
חלקה מדורגת רק 500 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-8447306

 למכירה אוהל מתאים ל- 
6 אנשים חדש באריזה ב- 120 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8447360

 זוג ציפיות לבנות חדשות 
_____________________________________________)32-33ח(5 ש"ח 052-8881540

 משחק ים של דרך העץ 
הרכבה 10 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-8881540

 פאה חומה ארוכה גלית 
משיין ב- 70 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(052-8881540

 אופניים לילד bmx במצב 
מצוין כחדשות 18 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3124449

 2 חבילות טבק לגלגול 
דלישג אדום ישראלי 130 שקל 

_____________________________________________)32-33ח(054-8486813

 שמלת מעצבים לאירוע 
ורוד עתיק 350 ש"ח מידה 34  

_____________________________________________)32-33ח(058-3233170

 למכירה אופניים לילדים 
במצב מצויין 150-220 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-2819921

 תמונת קיר חמנייה צביעה 
לפי מספרים + מכחולים + 

צבעים בגודל 65*50 70 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-8450494

 כובע בורסלינו פוימה 
מידה 54 כמעט לא היה 

_____________________________________________)32-33ח(בשימוש 400 050-4143442

 ארון למכונת תפירה 180 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-6651365

 bmx אופניים לילד כחדש 
גודל 14 + גלגלי עזר 200 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח פ"ת 052-2786557

 מכונת תפירה דגם ברנט 
_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 054-7938941

 חותמת של בני היכלא 
חדשה באריזה 40 ש"ח      

_____________________________________________)32-33ח(053-3147379

 שלט גיימינג איכותי  
למחשב ולטלפון ולסוני 3 140 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3147379 

 עלוני פרשת שבוע מצב 
רוח שבתון חב"ד ועוד 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-3463482

 זוג גלגלים 18 אינץ קידמי 
_____________________________________________)32-33ח(ואחורי 30 שקל 054-3177932

 גלגל קידמי לאופני שמשון
+ צמיד 20 שקל

_____________________________________________)32-33ח(054-3177932

 גלגל אחורי 14 אינץ 20 
_____________________________________________)32-33ח(שקל 054-3177932

 שלדה אופניים חשמליות 
דגם פשוט ללא גלגלים ללא 
_____________________________________________)32-33ח(כידון 20 שקל 054-3177932

 למכירה אופני הרים 
הילוכים גלגל 26 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(050-4165238

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(03-6199806 בערב

 כיריים גז 3 להבות 150 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בפ"ת 052-2786557

 בד לוילון לבן מדוגם 7 
מטר אורך 3 מטר רוחב 170 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 050-4135002

 פאטר לתספורות חדש 
באריזה ב- 60 שקל

_____________________________________________)32-33ח(052-7667577

 sharp למכירה מיקרוגל 
ב- 300 ש"ח אבנר

_____________________________________________)31-32ח(050-3337530

 memory כרטיס זיכרון 
stick micro ב- 10 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-3147379

 עגלת משא חדשה 
מהניילון! 250 ש"ח אפשרות 

לתמונה במייל בירושלים 
_____________________________________________)31-32ח(054-8434883

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

_____________________________________________)31-32ח(052-2786557

כ”ח תמוז- כ”ט תמוז תשפ”ב 427/7/22-28/7/22 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 - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 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:

 מחפש להצטרף לנסיעה- 
בני ברק/בית שמש

058-3267966)30-31(_____________________________________________

050-2022488

 דרושות מטפלות 
למעון יום/לצהרון, 

למשרה מלאה/חלקית, 
במרכז בני ברק, תנאים 

מצויינים למתאימה
054-4842065)23-34(_____________________________________________

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

 דרושה גננת/מטפלת 
למעון בגני תקווה, 45 

ש"ח לשעה, הסעה 
_____________________________________________)27-34ש(מב"ב 050-4131561

 לגן מעון דתי בפ"ת דרושה 
סייעת לשנה"ל, תנאים טובים 

למתאימה 052-8530061 
_____________________________________________)29-32ל(052-8226582

 למרפאת עיניים בת"א
דרושה מזכירה לעבודה 
מיידית, ל- 4 משמרות, 
תנאים טובים למתאימה

קו"ח לפקס
03-686-8243 שרית 

_____________________________________________)29-32ש(054-3214191

 דרושה גננת/מטפלת 
לגילאי שנתיים, למשרה 
קבועה, לגן ילדים במרכז 

העיר פ"ת, עד השעה 
13:15, לשנה הבאה, 
שכר נאה למתאימה 

_____________________________________________)32-32(לפרטים 050-7691234

 לאור השן גבעתיים 
דרושה עובדת להפעלת 

מכשירי רנטגן, ללא נסיון,
בוקר וערב, תנאים 

טובים! 050-2340987 
74keren@gmail.com)30-37ש(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בר"ג מזכירה 
ייצוגית, למשרה חלקית / 

גמיש. וורד חובה.
_____________________________________________)30-33ש(03-5-70-70-70

 דרושות סייעות/גננות 
למעון בגבול ר"ג - ב"ב, 

צוות חרדי, 2 תחנות 
אחרי עיריית ב"ב, 43-55 

ש"ח לשעה
_____________________________________________)30-41ש(054-8407450

 מעוניין לשמור על אנשים 
או בעזרה בבית/לפי שעה 

_____________________________________________)30-31ח(גמישות בשעות 050-6651365

 דרושה מדריכת שיקום 
למשמרות צהריים/לילה, 

גמיש, תנאים מצוינים! 
052-7634986

sara-levi@shany.co.il)29-32ל(_____________________________________________

 מנה"ח מנוסה מאוד פנויה 
לעבודה לפעם בשבוע

_____________________________________________)31-32ח(052-7112136

לאולם שמחות 
בבני -ברק

דרוש 
עובד אחזקה 
ידע בחשמל חובה 

תנאים טובים! 
קו"ח למייל: 

hgec8364@gmail.com

 דרוש/ה עובד/ת אחזקה 
למשרד יוקרתי בר"ג, משרה 

קבועה, 5 שעות כל ערב 
_____________________________________________)31-32ל(052-3208070

 לגן הפרחים דרושות 
גננות וסייעות לעבודה בהוד 
השרון, תנאים טובים, שכר 

_____________________________________________)31-32ל(הולם 052-7906343

 דרושה למעון בצפון 
ת"א, מטפלת תינוקות 

חמה ומנוסה חגית - 
_____________________________________________)31-34ש(054-7708715

 למכבסה בירושלים דרוש 
נהג/עובד רישיון, ידני, משרה 

_____________________________________________)31-32(מלאה לפרטים 054-3090601

 בעל חנות בראשון 
לציון מעוניין בעובד/

שותף להקמת מזנון 
פלאפל שוארמה ושניצל 

_____________________________________________)31-32ל(משה 050-4546002

 למאפיה בבני ברק עם 
סביבת עבודה דינאמית וצעירה 

דרושים עובדים/ות ומנהל/ת 
משמרת. דרישות התפקיד:

*ניסיון בניהול משמרת
*יכולת למידה והנעה לפעולה

*רצון להתקדם בתפקיד
להגשת פניות יש לשלוח 

הודעה לתיאום ראיון עבודה 
_____________________________________________)31-34ש(מאור 054-6855447

קו עיתונות דתית / 8329880 / 

-משרה מלאה
-5 ימי עבודה

-7000 ש”ח שכר חודשי
-מענקי התמדה פעמיים בשנה

לפרטים נוספים:
 משרד - 0509014721 | עוגן 054-4477666

*המודעה פונה ל-2 המינים

למעון לגיל הרך של רשת התחלה חכמה
בקריית אונו דרושה

מטפלת מסורה

קו עיתונות דתית / 8330097 / 

אלונה- 050-9014893
עדי- 054-5281563
מיטל- 0509014745
משרד - 0509014721

לצהרונים בגני ילדים
סייעות וגננות

בואו והצטרפו
למשפחת קריית אונו

קו”ח יש לשלוח למייל:
eshkol2@kono.matnasim.co.il

דרושות

ימים א’ - ה’ | בין השעות 13:45 - 17:00

*המודעה פונה ל-2 המינים

לפרטים
נוספים:

שכר לסייעות 3000₪, ולמובילות 4000₪

 דרושות מטפלות 
לעבודה להסרת שיער 
בלייזר באלעד, לנשים 
בלבד, אין צורך בנסיון

03-6745846
 03-6911667

agam6745846@gmail.com)31-34ש(_____________________________________________

למרכזים הקהילתיים 
בהרצליה 

דרושות
לשנת תשפ"ג

סייעות
לגני ילדים ולצהרונים
בשעות 7:30-17:00

גננות
לצהרונים

בשעות 13:30-16:45
הסעות חינם מבני ברק

העבודה בגנים חילוניים

תנאים טובים
למתאימות

טלפון/וואצאפ
050-5704121

לארגון חסד
דרוש

נהג משאית
באיזור המרכז
למשרה מלאה

)ניסיון חובה( 

לפרטים
052-7661080

בס"ד

 דרוש נהג לחלוקת 
סחורה, לשעות הבוקר, 
בין 6:00-11:00 בבוקר, 

ל- 5 פע' בשבוע - תנאים 
_____________________________________________)31-32ש(טובים! 052-6364614

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושות *מטפלת למשמרת 

צהריים, 5 ימים בשבוע *סייעת 
052-7641817)32-33(_____________________________________________

 למעון בבני ברק 
מטפלות למשרה מלאה/ 

חצי, תנאים מעולים + 
_____________________________________________)32-33(בונוסים 054-5558835

 לת"ת בב"ב *מורים 
לכיתות א' ד' ח' בוקר וצהריים 

*גננת משלימה *סייעת 
לצהרון, בעלי נסיון, תנאים 
טובים טל': 054-8519125 
פקס: 03-579-4257 מייל: 

kd6190512@gmail.com)32-33(_____________________________________________

 דרושות גננות איכותיות 
למשרד החינוך במגזר 
הממלכתי בתל אביב

052-7635662)32-33(_____________________________________________

 מעוניין לעבוד בתיקון 
וניקיון הבית/אפשרי חד פעמי 

_____________________________________________)32-33ח(גמיש בשעות 052-3595314

 התפנה טבח מקצועי עם 
ניסיון רב חרוץ ויר"ש 

_____________________________________________)32-33ח(050-4165749

 מעוניין לעבוד שעתיים 
בבוקר/בערב בתחזוקת הבית 
_____________________________________________)32-33ח(עבודות כלליות 054-7938941

 מעוניין לעבוד בשיקום 
בשיאצו ובפיזיותרפיה לחיזוק 

הגוף/אפשרי לפי שעה
_____________________________________________)32-33ח(052-7396092

 מילונית בבילון טא'צ 
משוכללת כחדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(053-4102819

 שמלה להשכרה/מכירה 
ציפי שכטר מידה 46 450 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(050-4131038

 בהזדמנות! ספר מערכת 
הצורות פועל ושם חזן 37 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 03-6163478

 כובע רוצ' חתנים מידה 52 
חדש ללא שימוש 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7289931

 פריטים הלבשה לנשים 
במצב חדיש 50 ש"ח לפריט 
_____________________________________________)31-32ח(בפתח תקוה 052-3548715

 מינודרה בינוני 80 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 שרשראות קשירה החל 
_____________________________________________)31-32ח(מ- 50 ש"ח 052-7126106

 תאי הטלה גדולים 1 ב- 
35 ש"ח 2 ב- 65 ש"ח תא 

הטלה קטן ב- 25 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(054-8412976 ב"ב

 חצאית הריון שחורה נוחה 
וקלה + חצאית רגילה מידה 
s/m נלבשה פעת אחת 70 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח כ"א ב"ב 050-4107696

 תוכון זכר יפה 75 ש"ח 
חצי אנגלי חצי האכלת יד 

_____________________________________________)31-32ח(054-8412976 ב"ב

 בהזדמנות! בעקבי הצאן 
ה' 8 ש"ח בעקבי הצאן חוברת 

6 ש"ח אטלס 68 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(03-6163478

 ציור נוף שמן 114*83 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 053-3155415

 למכירה אופני ילדים 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-7126106

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 300 ש"ח 

054-8422105)14-14(_____________________________________________

 מציאה! פרקים בתולדות 
ישראל בדורות האחרונים א' ב' 

_____________________________________________)31-32ח(רק ב- 18 ש"ח 03-6163478

 givensy חולצה חדשה 
כותנה 100% שרוול קצר מידה 

_____________________________________________)31-32ח(14 45 ש"ח 050-3143334

 בהזדמנות!!! כלוב 
לאוגרים + כל הציוד + אוגר 

_____________________________________________)31-32ח(חמוד 130 ש"ח 053-3346080

 מגש קירור למחשב נייד 
_____________________________________________)31-32ח(כחדש 80 ש"ח 050-4165749

 סירה מתנפחת ל- 2 ילדים 
בשימוש פעם אחת 95 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-7612757

 למסירה 3 חולצות בית 
יעקב שיכון ג' מידה 12 מצב 

_____________________________________________)31-32ח(מעולה 050-3143334

 למכירה גז 2 להבות 
במצב טוב 100 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)31-32ח(050-3337530

 פלקטים לגננות בכל 
הנושאים פינות גן מושקעות 

ע"י ציירת מקצועית ב- 10 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-4129179

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 

_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח 052-2727474

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 150 ש"ח 

דניאל 050-5291073 אבנר 
_____________________________________________)31-32ח(050-3337530

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)31-32ח(050-3337530

 חולצה מכופתרת אקסוס 
שרוול קצר חדשה 60 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(053-3121020

abs  למזדה 3 משופץ 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4960603

abs  לטויוטה משופץ 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4960603

abs  יונאדי משופץ 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4960603

abs  הונדה סיויק משופץ 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 050-4960603

 למכירה אופני הרים 
גדולות במצב חדש שילדת 

אלומיניום מעצורי דיסק 500 
_____________________________________________)29-30ח(שקל 050-5385055

 אהיל לבן דמוי תחרה 
לתליה מהתקרה 40 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(בב"ב 052-7600336

 חגז חדש באריזה 280 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 050-4166201
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צילום חשבונית לדוא״ל:
tnuva@bhi.co.il

מספרים לנו למה מגיע לכם כרטיס מתנה

שולחים 
בכרטיס למופע ׳חבורת תריג

בין הזמנים 3׳ שיתקיים בתאריכים
י״ז - י״ט אב )14-16.8.22(

1000 זוכים

קונים ממגוון מוצרי קרלו
ושוקו תנובה ב-39.90 ש״ח
ויכולים לזכות בכרטיס למופע!

מחלק במתנה  
כרטיסים למופע חבורת תריג


