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התפנה 
מבנה ישיבתי 

מתחילת אלול תשפ״ג 

להשכרה בב"ב

054-7418688

גאב"ד העדה החרדית רבי יצחק טוביה ויס זצוק"ל

יו"ר ש"ס אריה דרעי: "אני 
לוקח אחריות על יהדות 
התורה. היא שייכת לגוש 
שלנו. היא תלך לממשלה 

בראשות נתניהו" • יו"ר 
דגל התורה ח"כ משה 
גפני: "לפי הפטרונות 

וההתנשאות הזאת נראה 
שהוא יו"ר יהדות התורה. 

כדאי שידאג קודם לעצמו 
שלא ילך עם השמאל כמו 
שכבר פעם עשה" | עמ' 10

ינון פלח

לא מצאה חניה 
בכחול לבן

עד  הליכוד  מטעם  כנסת  חברת  שיר,  מיכל 
לפני שנתיים, פרשה מהליכוד וחברה למפלגתו 
של גדעון סער. היא נימקה זאת בנאמנות בגדעון 
סער. השבוע, משהבינה שהאיחוד בין כחול לבן 
לא  במיקום  שיבוץ  עליה  גוזר  חדשה  לתקווה 
ריאלי, היא החליפה את הנאמנות בסער בנאמנות 

ביאיר לפיד ועברה לשורות יש עתיד.
מיכל שיר איננה הראשונה. קדמו לה לא מעט 
חברי כנסת שהחלו את דרכם הפוליטית במפלגה 

אחת ונדדו על פני הקשת הפוליטית.

(הטור המלא בעמ' 12-13)

אבי גרינצייג

תתחילו
להניע

גפני-גולדקנופף-דרעי  שלישיית  בעוד 
עבר  ימנית,  יותר  להיות  הזכות  על  מתקוטטת 
לו בקלילות רבע מהתקופה שבין פיזור הכנסת 
התניעו  כבר  המפלגות  ברוב  לקלפי.  להליכה 
מועד  קבעו  אסטרטגים,  גייסו  הקמפיין,  את 
השלימו  או  למפלגה  יו"ר  בחרו  לפריימריז, 
פחות,  או  יותר  צפויים  חיבורים,  של  מהלכים 
אפילו ח"כ מיכל שיר הבינה שאין זמן להיסוסים, 
של  לזרועותיו  מרהיבה  ראש  קפיצת  וביצעה 
לפיד, ואצל המפלגות החרדיות? הילוך ראשון, 

בקושי.

 (הטור המלא בעמ' 14-15)

דרכי ציון אבלות
אחרי עשרות שנים של הרבצת תורה 
העולם  ארצות  מכל  כאשר  באנגליה 
שוגרו אליו שאלות הרות גורל וביקשו 
רבי  הגדול  הגאון  נקרא  הכרעתו,  את 
בשנת  לכהן  זצוק"ל  ויס  טוביה  יצחק 
תשס"ג כגאב"ד 'העדה החרדית' לאחר 
הסתלקותו של מרן הגאון רבי ישראל 
 19 במשך   • זצוק"ל  דושינסקי  משה 
היישוב  בני  את  רמה  ביד  הנהיג  שנה 
הישן כשהוא לוחם מלחמות ה' לביצור 
אחרי   • ישראל  בארץ  היהדות  חומות 
קשה,  במצב  החולים  בבית  שאושפז 
ותפילות נערכו בכל בתי המדרש בארץ 
ובעולם, נתבקש הגאון זצוק"ל לישיבה 

של מעלה | עמ' 16-17 

03-6162228
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 יש לך תעודת 
מורה בכיר?
 זה הזמן 

לחסוך בזמן
בואו ללמוד ל-.B.Ed בחינוך, 

 בתוך שנה וחצי בלבד. 
הלימודים משולבים במכללה 

ומהבית* )בזום(.

כל היתרונות בתואר אחד
יום 

בשבוע
ליווי 
אישי

באזור 
המרכז

מתנה יוקרתית 
לכל נרשם!**

50% הנחה בדמי רישום
* ע״פ תכנית פריזמה.     **בהתאם לתקנון.

קבוצות נפרדות לגברים ולנשים

הצטרפו אלינו - 
ההרשמה בעיצומה!

 חצי מהמסלול 
לומדים מהבית!

הגשר שלך לפרנסה

ההרשמה בעיצומה!
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לפרסום בלוח מזל וברכה
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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

ז' באב תשפ"ב 44/8/22 בפתח-תקוה

מאת: אלי כהן

עיריית פתח תקוה וכרמים - המינהלת להתחדשות 
הממשלתית  הרשות  בשיתוף  פ"ת  עירונית 
להתחדשות  תכניות  עירונית, מקדמות  להתחדשות 
ארלוזרוב.  ומטרו  סירקין  מטרו  במתחם  עירונית 
התכנית מקודמת וממומנת על ידי העירייה והרשות 
הממשלתית להתחדשות עירונית ומתחשבת בצרכי 

התושבים, הרשות והאילוצים השונים במרחב.
המתוכננת  הקלה  הרכבת  של  האדום  הקו  לצד 
תקוה  בפתח  הקרוב,  נובמבר  חודש  בסוף  לפעול 
ובתוכן  בסה"כ,  תחנות  ב-11  מטרו  קווי   2 יפעלו 
תחנות ארלוזרוב וסירקין, אשר יצרו קישוריות בין 

בעיר  שונים  ולאזורים  מגוונים  תחבורה  אמצעי 
משמעותי  ביתרון  מדובר  דן.  גוש  ובמטרופולין 
ורישות  בעיר  תחב"צ  של  נרחב  כיסוי  שיאפשר 
היום  כבר  פועלת  העירייה  כי  יצויין  מקסימאלי. 
ליצירת פתרונות תחב"צ משמעותיים עד שהמטרו 
תכנית האב לתחבורה  וכן מקדמת את  לפעול  יחל 
מגה  מקדמת  העירייה  זו  במסגרת  תקוה.  בפתח 
המושבות  אם  דרך  הרחבת  וביניהם  פרוייקטים 
לכל  אחד  נתיב  כאשר  כיוון  לכל  נתיבים  לשלושה 
קידום התחנה המרכזית החדשה  נת"צ,  יהיה  כיוון 

ופריסת מסופי תחבורה ועוד.
את  הוותמ"ל  מול  תקדם  העירייה  כך,  בתוך 
מזרח,  תקוה  פתח  המטרו  תחנת  למתחם  התכנית 
שטח  העיר.  במזרח  סירקין  בצומת  הממוקמת 

התכנית הוא כ-127 דונם והיא כוללת בתחומה את 
וחלק  פרי  אליעזר  מקרית  חלק  המשוררים,  קריית 
התחדשות  מציעה  התכנית  אלעזר.  דוד  מקרית 
ומציעה  יח"ד   669 כ-  עירונית של המתחם הכולל 
בניה של 2678 יח"ד בגבהים שונים הנעים בין בנייה 
מרקמית של 10-8 קומות לצד בנייה גבוהה של -35

24 קומות.
הכוללנית  המתאר  תכנית  את  תואמת  התכנית 
האזור  פיתוח  את  וכוללת  אלו,  בימים  המקודמת 
לתוספת  בנוסף  המאושרת  המטרו  לתחנת  מסביב 
לרווחת  ותעסוקה  מסחר  ציבוריים,  שטחים  מערך 
ההלכתיות  את  מחזקת  בנוסף,  השכונה.  תושבי 
והשבילים  התנועה  מערכת  תפקוד  ואת  בשכונה 
המתחם,  לתושבי  המטרו  תחנת  את  להנגיש  בכדי 

השכונות מסביב ושאר העיר.
כמו כן, העירייה תקדם בועדה המחוזית את תכנית 
התכנית  ארלוזרוב.  לתחנת  הסמוכה  ההתחדשות 
טרומפלדור  פינת  ארלוזרוב  רחוב  באזור  ממוקמת 
והיא חופפת בחלקה לתכנית ההתחדשות המתוכננת 

בשכונת רמת ורבר.
ראש העיר רמי גרינברג: "התחדשות עירונית היא 
הדרך לשיפור איכות חיי התושבים ולטיפוח סביבת 
המגורים. תכנית מתחם סירקין - עין גנים משדרגת 
הציבורי  למרחב  התייחסות  תוך  כולו  המרחב  את 
שיהיה נעים, זמין ונגיש יותר תחבורתית וגם למרחב 
(פינוי  היסוד  מן  ולבניינים שייעברו שיפוץ  הפרטי 
בינוי) וכך הדיירים יזכו בדירה חדשה, נאה ובעלת 

מרחב מוגן, שכמובן ערכה יעלה וישתבח".

העירייה מקדמת את ההתחדשות 
העירונית סביב תחנות המטרו

הקמת חניון הלילה בשווי 80 מיליון ש"ח יוצאת לדרך
פתח  בעיר  לאוטובוסים  לילה  חניון  להקמת  ותשתיות  עפר  עבודות  לביצוע  מכרז  תקווה  פתח  לפיתוח  החברה  פרסמה  השבוע 

תקוה • לאחר מכן יחלו העבודות להקמת התחנה המרכזית החדשה

מאת: אלי כהן

לפיתוח  החברה  פרסמה  השבוע 
עבודות  לביצוע  מכרז  תקווה  פתח 
לילה  חניון  להקמת  ותשתיות  עפר 
תקוה,  פתח  בעיר  לאוטובוסים 
המהווה יריית פתיחה להקמת המתחם 
המרכזית  (התחנה  החדש  התחבורתי 
החדשה) ברחובות אורלוב-בר כוכבא 

שהוקמה לראשונה בשנת 1957.
חניה  מקומות  כ-230  יהיו  בחניון 
תחנות  נהגים,  מבני  לאוטובוסים, 
הכנות  וכן  תדלוק  תחנות  שטיפה, 
חשמלית  טעינה  מתקני  לביצוע 
סיום  עם  חשמליים.  לאוטובוסים 
האוטובוסים  יפונו  החניון,  הקמת 
החרש,  ברחוב  הקיימים  מהחניונים 
ומרחוב  ארנס  מסוף  אורלוב,  רחוב 
החדש  הלילה  חניון  אל  השחם 
העירוני  לאצטדיון  צפונית  שימוקם 
העלמין  לבית  ובסמוך  ביטוח  שלמה 

ירקון.
משרד  במימון  יבוצע  הפרויקט 
פתח  עיריית  בשיתוף  התחבורה, 
פתח  לפיתוח  החברה  ובניהול  תקווה 

הלילה  חניון  הקמת  פרויקט  תקווה. 
מוערך בכ-80 מיליון ש"ח.

העפר  עבודות  של  הנוכחי  המכרז 
הינו בהיקף של כ-40 מיליון ש"ח. מיד 
אחריו יפורסם מכרז חשמל בהיקף של 
13 מיליון ש"ח ואחריו מכרז להקמת 

מבנים, מתקני תדלוק שטיפה וכו'.
 18 להיערך  צפויות  העבודות 
חודשים ובסיומן תחל העבודה להקמת 
המתחם התחבורתי החדש שיכלול 10 
מ"ר   15,000 מ"ר,   70,000 קומות, 
 700 משרדים,  מ"ר   15,000 מסחר, 
מסביב  אוטובוסים.  וטרמינל  חניות 
לרווחת  גדולה  ככר  תוקם  לקומפלקס 
הציבורית  בתחבורה  המשתמשים 

והמבקרים בה.
החדש  התחבורתי  המתחם  הקמת 
הינו פרויקט ייחודי בישראל, בהובלת 
התחבורה  משרד  פ"ת,  עיריית 
צפוי  והוא  פ"ת  לפיתוח  והחברה 
לשנות את המרחב התחבורתי במרכז 
התחבורה  את  ולפתח  ולקדם  הארץ 
אחד  כשבמקום  בעיר,  הציבורית 
יפעלו יחדיו מתחם תחבורתי מתקדם 
והתחנה  אוטובוסים  טרמינל  וחדשני, 

הקלה  הרכבת  של  ביותר  המזרחית 
בסוף  פעילותה  את  להתחיל  שצפויה 

השנה הנוכחית.
במסגרת ההסכם המשולש, החברה 
את  קיבלה  תקווה  פתח  לפיתוח 
של  והפעלה  ניהול  להקמה,  הזכויות 
כולל  שנה,   25 למשך  כולו  המתחם 
והמשרדים  המסחר  שטחי  ניהול 
עלות  יזמי.  כפרויקט  להשכרה, 
מיליון  בכ-450  נאמדת  כולו  המתחם 

ש"ח.
בעסקה  מדובר  כי  כאמור  יודגש 
בעבר  בוצעה  שטרם  ייחודית, 
שטח  העמדת  הכוללת  בישראל, 
שבבעלות  הישנה  המרכזית  התחנה 
והסכם  הפרויקט  לטובת  העירייה 
משרד  עם  במקביל  שנחתם  חכירה 
ידי  על  יהיה  כשהביצוע  התחבורה, 

החברה לפיתוח פ"ת.
פ"ת:  העיר  ראש  גרינברג,  רמי 
תקוה  פתח  האחרונות,  "בשנים 
התחבורה  את  מואץ  באופן  מקדמת 
בפרט.  ההמונים  ותחבורת  הציבורית 
הקלה  הרכבת  של  האדום  הקו  לצד 
הקרוב,  בנובמבר  כבר  לפעול  שיחל 

 11 הסגול,  הקו  את  מקדמים  אנחנו 
מטרו,  קווי  שני  יעברו  שבהן  תחנות 
ועשרות  נתצ"ים  תחבורה,  מתקני 
קילומטרים של שבילי אופניים. קידום 
התחנה המרכזית החדשה תהווה אבן 
דרך נוספת אשר במסגרתה פתח תקוה 
נגישות  בעלת  ותהיה  היטב  תרושת 
ולעשרות  העיר  לתושבי  מקסימאלית 
לאזורי  המגיעים  העובדים  אלפי 

העסקים בעיר מידי יום".
החברה  מנכ"ל  גולדנברג,  לירון 

יוצאים  "אנו  תקווה:  פתח  לפיתוח 
הלילה  חניון  פרויקט  עם  לדרך 
המהווה אבן דרך משמעותית להקמת 
החברה  החדש.  התחבורתי  המתחם 
מקדמת שורה של מהלכי יזמות פורצי 
של  החיים  איכות  את  שישדרגו  דרך 
תושבי פ"ת. שיתוף הפעולה בפרויקט 
עירייה  ממשלתי,  משרד  בין  כזה 
יוביל  קריטי,  הוא  עירוני  ותאגיד 
להצלחה ובתקווה יתרחב גם לרשויות 

ותאגידים נוספים".

 (הדמיה של חניון הלילה (הדמיה: החברה לפיתוח פ"ת



איך אומרים באיטלקית 
דואגים לך גם בחו"ל...

ביטוח שמשלם עבורכם על ההוצאות הרפואיות

לא משנה לאן

ביטוח נסיעות סוגרים 
בכללית חו"ל!

לביטוח  חברה  כלל  באמצעות  כללית  ללקוחות  קבוצתי  לחו”ל  נסיעות  ביטוח 
בע”מ מכירת הביטוח תעשה ע”י המבטחת | בכפוף לתנאי הפוליסה וההצטרפות 

לרכישה: 
אתר כללית חו”ל 
2700* שלוחה 6



ז' באב תשפ"ב 64/8/22 בפתח-תקוה

 

מאת: יחיאל חן

לקראת צום ט' באב, מעמידה כללית מוקד 
שיעניק מענה לשאלות בענייני רפואה והלכה 
בצום. המענה במוקד יינתן על ידי רבנים ומורי 
הוראה מרשת בתי ההוראה 'המאורות' ברחבי 
ממרפאות  מומחים  רופאים  עם  יחד  הארץ, 

ובתי החולים של כללית.
הקביעות של תאריך הצום בשנה זו, שנדחה 
הלכתיות  שאלות  מעורר  ראשון,  ליום  משבת 
להקל.  נוטים  הרבנים  שבהם  רבים  ומקרים 
חלק גדול מהשאלות, נוגעות בנשים בתקופת 
של  נוסף  תחום  מניקות.  ונשים  לידה  טרום 
לפתחם  האחרונות  בשנתיים  שהגיעו  שאלות 
מחלימים  או  בחולים  עוסקות  הרבנים,  של 
כרוניות,  במחלות  חולים  הקורונה,  מוירוס 
חל  שהצום  העובדה  גם  וקשישים.  חלשים 
השנה במוצאי שבת, מעוררת שאלות הלכתיות 

הנוגעות בקדושת השבת ודיני אבלות. 
לאור השאלות הרבות בענייני הצום, תפעיל 
בפריסה  מוסמך,  הלכתי  למענה  מוקד  כללית 

ארצית. 
בבני ברק יפעל מושב מיוחד למענה הלכתי 
בבית הדין 'שערי הוראה' בראשות הגאון רבי 
בבני  המוקד  שליט"א.  שטרן  אליעזר  שמואל 
ז'  יהיה פתוח לקהל הרחב ביום חמישי,  ברק 
מורי  לצד   .13:45-14:45 השעות  בין  באב, 
ההוראה יישב בבית הדין גם ד"ר יצחק הבר, 
מנהל מרפאת בעלי המלאכה של כללית בעיר 
הזווית  ברפואת משפחה שיעניק את  ומומחה 

הרפואית במענה לשאלות.

המוקד יפעל גם ביום רביעי, ו' אב תשפ"ב 
בערב.   19:00-21:00 השעות  בין  באלעד 
המענה יינתן בבית ההוראה 'המאורות', ברחוב 
באב,  ז'  חמישי,  ביום  בעיר.  קסמא  בן  יוסי 
הקהל  לשאלות  פתוח  יהיה  ההלכתי  המוקד 
חיים  חפץ  רחוב  ‘המאורות‘  ההוראה  בבית 
13, מודיעין עילית, בין השעות 19:00-20:00. 
לצד מורי ההוראה יישב ד"ר ניר מרכוס מנהל 

מרפאת קארו של כללית באלעד.
בענייני  לשאלות  מענה  לקבל  ניתן  בנוסף, 
ההוראה  בית  של  הטלפוני  במוקד  הצום 
'המאורות' במספר הטלפון 8416*, שלוחה 1.

לדברי הרב נחמיה בלושטיין, מנהל המגזר 
החרדי במחוז דן-פ"ת בכללית: "המוקדים של 
כללית המחברים רפואה והלכה לטובת הקהל 
הרחב, קנו שם של כבוד בציבור שומר התורה 
והמצוות. גם לקראת צום תשעה באב, רתמנו 
את גדולי מורי ההוראה יחד עם טובי הרופאים 
והנחיות  נפש  פיקוח  של  בשאלות  לענות 
רפואיים  במצבים  לנהוג  כיצד  הרחב  לציבור 

שונים בתשעה באב".
לדברי הרב אברהם קונסקי, מנהל המחלקה 
המסרים  מהנגשת  "כחלק  בכללית:  החרדית 
שהציבור,  החיים  לאורח  בהתאמה  הרפואיים 
מידע  של  אמיתי  לצורך  מענה  נותנים  אנו 
מוסמך בנושאים הקשורים בין עולם הרפואה 
תפעיל  באב  ט'  לקראת  שנה,  כמידי  להלכה. 
בענייני  הלכתי  למענה  ייעודי  מוקד  כללית 
מוסמכים  הוראה  מורי  ידי  על  שיינתן  הצום 

ובהתייעצות עם רופאים מומחים".

האם בצום נדחה יש מקום להקל? חולי קורונה חייבים 
בתענית? ממתי תקפים דיני אבלות בצום שחל במוצאי 
שבת? · בבני ברק יינתן מענה הלכתי-רפואי בבית הדין 

'שערי הוראה' בראשות הגרש"א שטרן שליט"א  · מוקד 
נוסף שתפעיל כללית לקראת ט' באב בשיתוף רבנים ומורי 
צדק מרשת בתי ההוראה 'המאורות' בראשות הגר‘‘י יפת 
שליט"א, לצד מומחי רפואה מכללית יספק מענה הלכתי 

לכל השאלות הנוגעות לענייני הצום

כללית תפעיל מוקד 
לשאלות הלכתיות

בענייני רפואה והלכה

מענה הלכתי במעונו של הגרש‘‘א שטרן 

לקראת תשעה באב: 

 sky rider מזחלות אקסטרים 
רכבל  מבקרים

קרטינגאבובי קיץ 



 

מאת: יחיאל חן

לקראת צום ט' באב, מעמידה כללית מוקד 
שיעניק מענה לשאלות בענייני רפואה והלכה 
בצום. המענה במוקד יינתן על ידי רבנים ומורי 
הוראה מרשת בתי ההוראה 'המאורות' ברחבי 
ממרפאות  מומחים  רופאים  עם  יחד  הארץ, 

ובתי החולים של כללית.
הקביעות של תאריך הצום בשנה זו, שנדחה 
הלכתיות  שאלות  מעורר  ראשון,  ליום  משבת 
להקל.  נוטים  הרבנים  שבהם  רבים  ומקרים 
חלק גדול מהשאלות, נוגעות בנשים בתקופת 
של  נוסף  תחום  מניקות.  ונשים  לידה  טרום 
לפתחם  האחרונות  בשנתיים  שהגיעו  שאלות 
מחלימים  או  בחולים  עוסקות  הרבנים,  של 
כרוניות,  במחלות  חולים  הקורונה,  מוירוס 
חל  שהצום  העובדה  גם  וקשישים.  חלשים 
השנה במוצאי שבת, מעוררת שאלות הלכתיות 

הנוגעות בקדושת השבת ודיני אבלות. 
לאור השאלות הרבות בענייני הצום, תפעיל 
בפריסה  מוסמך,  הלכתי  למענה  מוקד  כללית 

ארצית. 
בבני ברק יפעל מושב מיוחד למענה הלכתי 
בבית הדין 'שערי הוראה' בראשות הגאון רבי 
בבני  המוקד  שליט"א.  שטרן  אליעזר  שמואל 
ז'  יהיה פתוח לקהל הרחב ביום חמישי,  ברק 
מורי  לצד   .13:45-14:45 השעות  בין  באב, 
ההוראה יישב בבית הדין גם ד"ר יצחק הבר, 
מנהל מרפאת בעלי המלאכה של כללית בעיר 
הזווית  ברפואת משפחה שיעניק את  ומומחה 

הרפואית במענה לשאלות.

המוקד יפעל גם ביום רביעי, ו' אב תשפ"ב 
בערב.   19:00-21:00 השעות  בין  באלעד 
המענה יינתן בבית ההוראה 'המאורות', ברחוב 
באב,  ז'  חמישי,  ביום  בעיר.  קסמא  בן  יוסי 
הקהל  לשאלות  פתוח  יהיה  ההלכתי  המוקד 
חיים  חפץ  רחוב  ‘המאורות‘  ההוראה  בבית 
13, מודיעין עילית, בין השעות 19:00-20:00. 
לצד מורי ההוראה יישב ד"ר ניר מרכוס מנהל 

מרפאת קארו של כללית באלעד.
בענייני  לשאלות  מענה  לקבל  ניתן  בנוסף, 
ההוראה  בית  של  הטלפוני  במוקד  הצום 
'המאורות' במספר הטלפון 8416*, שלוחה 1.

לדברי הרב נחמיה בלושטיין, מנהל המגזר 
החרדי במחוז דן-פ"ת בכללית: "המוקדים של 
כללית המחברים רפואה והלכה לטובת הקהל 
הרחב, קנו שם של כבוד בציבור שומר התורה 
והמצוות. גם לקראת צום תשעה באב, רתמנו 
את גדולי מורי ההוראה יחד עם טובי הרופאים 
והנחיות  נפש  פיקוח  של  בשאלות  לענות 
רפואיים  במצבים  לנהוג  כיצד  הרחב  לציבור 

שונים בתשעה באב".
לדברי הרב אברהם קונסקי, מנהל המחלקה 
המסרים  מהנגשת  "כחלק  בכללית:  החרדית 
שהציבור,  החיים  לאורח  בהתאמה  הרפואיים 
מידע  של  אמיתי  לצורך  מענה  נותנים  אנו 
מוסמך בנושאים הקשורים בין עולם הרפואה 
תפעיל  באב  ט'  לקראת  שנה,  כמידי  להלכה. 
בענייני  הלכתי  למענה  ייעודי  מוקד  כללית 
מוסמכים  הוראה  מורי  ידי  על  שיינתן  הצום 

ובהתייעצות עם רופאים מומחים".

האם בצום נדחה יש מקום להקל? חולי קורונה חייבים 
בתענית? ממתי תקפים דיני אבלות בצום שחל במוצאי 
שבת? · בבני ברק יינתן מענה הלכתי-רפואי בבית הדין 

'שערי הוראה' בראשות הגרש"א שטרן שליט"א  · מוקד 
נוסף שתפעיל כללית לקראת ט' באב בשיתוף רבנים ומורי 
צדק מרשת בתי ההוראה 'המאורות' בראשות הגר‘‘י יפת 
שליט"א, לצד מומחי רפואה מכללית יספק מענה הלכתי 

לכל השאלות הנוגעות לענייני הצום

כללית תפעיל מוקד 
לשאלות הלכתיות

בענייני רפואה והלכה

מענה הלכתי במעונו של הגרש‘‘א שטרן 

לקראת תשעה באב: 

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*



ז' באב תשפ"ב 84/8/22 בפתח-תקוה

מאת: אריה שוורץ

שורה  עלתה  העתירות  במסגרת 
ארוכה של טענות פרוצדורליות וטענות 

עקרוניות על פגיעה בשוויון ובמהות.
ליעקב'  'אמת  ארגון  בעתירת 
ליקויים  של  ארוכה  שורה  על  הצביעו 
הרפורמה,  ובאימוץ  ההחלטה  בקבלת 
בהיבט  והן  המהותי  בהיבט  הן 
הצביעו  גם  העותרים  הפרוצדורלי. 
החלת  של  החמורה  המשמעות  על 
מעמיק  דיון  יתבצע  בטרם  הרפורמה 
בבג"ץ בליקויים הכרוכים בה, ועל כך 
באופן  יינזקו  אדם  בני  אלפי  שמאות 
את  לבטל  ביקשו  הם  משכך,  מיידי. 

הרפורמה בהקדם.
שטיין,  אלכס   - השופטים  הרכב 
את  דחה   – כשר  ויחיאל  מינץ  דוד 
הרשויות  בעתירת  שעלו  הטענות 
טענתו  את  קיבלו  אולם  המקומיות, 
עו"ד  ממשרד  אברהם  מאיר  עו"ד  של 

וינרוט ושות', שייצג בדיון את  י.  ד"ר 
שועדת  כך  על  ליעקב'  'אמת  ארגון 
בנושא  להתכנס  שמחויבת  המחירים 
ארבעה  של  מלא  בהרכב  הייתה  לא 
מורכבת  שהיא  משום  כנדרש,  חברים 
כעת משלושה חברים בלבד ולא יכולה 

לקיים את ההליך הנדרש בחוק.
שאר  את  להסיר  החליטו  השופטים 
הטענות מהדיון והורו למדינה להשיב 
מדוע לא תבוטל הרפורמה בגין העדר 
עד  כנדרש,  המחירים  בועדת  חבר 
מנעו  לא  זאת  עם  ספטמבר.  לחודש 
בתחילת  לתוקף  הרפורמה  כניסת  את 

השבוע האחרון.
מארגון 'אמת ליעקב' נמסר: "אנחנו 
המדינה  תשובת  אחרי  שגם  מקווים 
שהתנהל  בהליך  מדובר  כי  יתברר 
באופן פגום עד היסוד ומשייווכח בכך 
בג"ץ הוא יפעל כנדרש ולא יהיה מנוס 
הרפורמה  על  רדיקליות  מהשלכות 

המדוברת".
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בעתירה  בבג"ץ  נערך  (חמישי)  שעבר  השבוע  בסוף 
אליה  ואשר  בלאק  זלמן  עוה"ד  באמצעות  שהוגשה 
נגד  תקשורת,  לענייני  הרבנים  ועדת  נציגי  הצטרפו 
של  יוזמתו  פרי  הסלולר,  רפורמת  של  לתוקף  כניסתה 
שהייתה  ברפורמה  מדובר  הנדל.  יועז  התקשורת  שר 
מאפשרת לנייד מספרים כשרים אל מחוץ לקומה הכשרה 

ובכך מעקרת לחלוטין את משמעות הקומה הכשרה.
העותרים שטחו שורה ארוכה של טענות, וביקשו לתת 
שתוכננה,  כפי  הרפורמה  כניסת  את  שימנע  מניעה  צו 
הרפורמה  כי  נטען  השאר  בין  אוגוסט.  חודש  בתחילת 
האוטונומיה  של  יסוד  בזכויות  פוגעת  הנדל  השר  של 
של הפרט וכמו כן היא פוגעת בשוק החופשי ובחופש 
שר  שערך  השימוע  גם  לטענתם,  כן,  כמו  החוזים. 
כנדרש  פורסם  לא  הרפורמה  להחלת  קודם  התקשורת 

ולא הגיע לידיעת הציבור.
הנדל,  השר  לדברי  בניגוד  כי  טענו  גם  העותרים 
קיימת גם היום תחרות בשוק הסלולר הכשר וניתן לנייד 
מספר כשר בין החברות השונות. יתר על כך, מחירו של 
ולפיכך,  בשוק,  ביותר  הזולים  בין  הוא  הכשר  הסלולר 
'תחרות'  אותה  תוסיף  ומה  הטעם  מה  העותרים  תהו 
המכשירים,  של  מחירם  לגבי  גם  לייצר.  מדמה  שהשר 
של  הטכנית  מהסוגיה  התעלם  השר  כי  העותרים  טענו 
שהמוצר  ומכך  הנדרשת  מהאחריות  המכשיר,  עלות 
מיוצר בכמות קטנה יותר ומטבע הדברים מחירו מתייקר.
גם טענתו של השר הנדל כי מספרי טלפון הם משאב 
מאחר  העותרים,  ידי  על  בחריפות  מותקפת  ציבורי 

ובניגוד למשאבים מתכלים, מספרי טלפון אינם משאב 
מוגבל או בחסר. העותרים טענו כי אילו הבעיה נעוצה 
ניתן לייצר  במונופול הנתון בידיה של ועדת הרבנים – 
פתרונות נקודתיים לעניין זה, אך לא לבטל לחלוטין את 

כל משמעותן של הקומות הכשרות.
שלושה  של  בהרכב  בג"ץ  נתן  דרמטית  בהחלטה 
צו  וכנפי-שטייניץ,  ברון  עמית,  השופטים  שופטים, 
ביניים שדחה את הרפורמה בחצי שנה, וקבע דיון בנושא 
בתחילת 2023. בציבור החרדי נשמו לרווחה עם פרסום 
תקום  מועד  לאותו  שעד  הסבירה  בהנחה  ההחלטה, 

ממשלה שתבטל את הרפורמה המתוכננת.
נגד  העתירה  מגישי  את  שייצג  בלאק,  זלמן  עו"ד 
רפורמת הסלולר, ארגון 'אמת ליעקב', מסר: "ביהמ"ש 
את  לשנות  התקשורת  משרד  של  הניסיון  את  קיבל  לא 
מפורש  החוק  בהן  שנים,   17 לאחר  החוק  פרשנות 
הכשרה  לקומה  מחוץ  אל  ניוד  להגביל  המאפשר  ככזה 
את  לשנות  לנסות  פוליטיים  מטעמים  בחר  השר  וכעת 
הפרשנות. ביהמ"ש הבהיר שנוכח העובדה שהפרשנות 
צו על תנאי  נותנים  הייתה כך במשך שנים ארוכות הם 
בירור  בלי  הרפורמה  את  לבצע  לשר  מאפשרים  ולא 

משפטי".
רפורמת  בלימת  "אחרי  נמסר:  ליעקב'  'אמת  מארגון 
נגד  בעתירה  היום  הנוסף  ההישג  עם  ויחד  המעונות, 
רפורמת התח"צ, אנחנו גאים להיות חתומים על העתירה 
משתמשי  אלפי  במאות  החמורה  הפגיעה  את  שבלמה 
נגד כל  נמשיך להיאבק  הסלולר הכשר בציבור החרדי. 
פגיעה ציבורית וניסיון לרמיסה של למעלה ממיליון איש 

במדינת ישראל".

השופטים נמנעו מלהקפיא את הרפורמה, אולם קיבלו 
לא  המחירים  ועדת  כי  ליעקב'  'אמת  ארגון  טענת  את 
להשיב  נדרשת  המדינה   • החוק  פי  על  להתכנס  יכלה 
עד ספטמבר • מ'אמת ליעקב' נמסר: "מאמינים שלא 

יהיה מנוס מהשלכות רדיקליות על הרפורמה"

אחרי בלימת רפורמת המעונות – הישג משפטי נוסף: עתירת 'אמת ליעקב' 
התקבלה ורפורמת הסלולר תידחה בחצי שנה • המשמעות: הזדמנות 

לממשלה הבאה לבטל את הרפורמה עוד טרם כניסתה לתוקף

עתירת הרפורמה בתח"צ: 
בג"ץ דורש תשובות 

מהמדינה

ניצחון חרדי: רפורמת הסלולר 
נדחתה בחצי שנה

ז' באב תשפ"ב 14/8/22 באלעד
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אודות  הזהירו  כבר  ישראל  גדולי 
הזהירות הנדרשת בשימוש במדי מים 
בשבת  מושבתים  שאינם  דיגיטליים 
וחג, אשר כל פתיחת ברז מים במקום 
מפעילה  דיגיטלי  מים  מד  מותקן  בו 
מערכת חשמלית לזיהוי תנועת המים, 
והפוסקים  הרבנים  גדולי  עוררו  וכבר 
החמורות  החששות  על  שליט"א 
מים  במדי  להשתמש  שבת  באיסורי 
בו  שימוש  כל  שכאמור  דיגיטליים 
משפיע על מערכת הספירה החשמלית 

ונרשם מיידית.
בסייעתא דשמיא זכינו ויש כיום מדי 
מים מקצועיים ביותר כשר מלכתחילה 
מנותקת  החשמלית  הספירה  אשר 
ישראל  ובמועדי  בשבתות  לחלוטין 
באופן אוטומטי ומיד במוצאי שבתות 
כל  את  ומנתק  לפעול  חוזר  וחגים 
שאכן  המורה  צג  יש  כמו"כ  הספירה, 

המונה נכנס למצב שבת/חג.
עליו  לשבת  שנוסע  מי  כל  כן,  על 
לברר בישוב אליו הוא נוסע האם מונה 
המים כשר לשימוש בשבת או שיש בו 

חשש חילול שבת.
היחידים  הדיגיטליים  המים  מדי 

המאושרים לשימוש כפי הוראת גדולי 
או  ניסקו  חברת  הם  שליט"א  ישראל 
הנ"ל  (בחברות  ורד  מדי  או  אפקון 
 (MH צריך להופיע על המד האותיות
חברת רימונים (יופיע על המד MH או 
BDZ), וחברת ארד דגם כרמל גלאט 
החשמלית  הפעילות  שבהם  בלבד, 
ומתבצעת  בשבת,  לחלוטין  מושבתת 
מדידה מיכנית, ובצאת השבת המערכת 
בשבת  שהיתה  הצריכה  את  מעדכנת 

למערכת הממוחשבת.
מופיע  אשר  למיניהם  המים  מדי 
בהם הכיתוב שבת שלום על הצג אינם 
הספירה  ופעולת  בשבת,  מושבתים 
לפעול  ממשיכה  בפנים  החשמלית 

כרגיל.
כי  נמסר  השבת  ממשמרת 
להרה"ג  להודות  עלינו  זו  "בהזדמנות 
שליט"א  שטיצברג  יוסף  שמואל  ר' 
הודות  אשר  שמש  בית  העיר  מרבני 
ההלכתי  במו"מ  הן  זה  בעניין  לעמלו 
הטכני  הצד  בבירור  הן  שבדבר, 
שבפעילות המונה הדיגיטלי, זוכים אנו 
להשתמש  וניתן  שמים  שם  שנתקדש 
כלל  לפגוע  בלי  כשר  דיגיטלי  במונה 

בשמירת שבת|.
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לא ייאמן: פרופ' באוניברסיטה העברית מתרעם על 
כך שהאוניברסיטה משביתה את לימודיה בתשעה באב.

משאבי  סמנכ"ל  שיגר  האחרונים  הימים  במהלך 
רחבה  בתפוצה  מייל  הודעת  האוניברסיטה  של  אנוש 
לכל עובדי האוניברסיטה כולל סגל המורים והמרצים. 
בהודעה נכתב בצורה לקונית: "הריני מבקש להזכירכם 
יום  זה  באב.  תשעה  צום  יחול  הקרוב  ראשון  ביום  כי 

שבתון והאוניברסיטה תהיה סגורה ביום זה".
מהפקולטה  גולדבלום  עמירם  פרופ'  המרצים,  אחד 
לרפואה של האוניברסיטה, בחר להגיב פומבית באופן 
מעורר חללה: "לא יאומן - כניעה מבישה לדתיים ולדת 

היהודית במדינת ישראל. מחליא".
באוניברסיטה  המרצות  אחת 
להגיב  ובחרה  אדישה  נותרה  לא 
 - מזעזעת  "תגובה  לגולדבלום: 
בהיסטוריה  מעט  להתעניין  ממליצה 
אסון  מציין  באב  שתשעה  ולהבין 
לאומה היהודית. כמו השואה. מקווה 
שלך  הצאצאים  שנה   2000 שעוד 
ככניעה  השואה  ליום  יתייחסו  לא 

לדתיים".
"חשבתי  גולדבלום:  פרופ'  לה  השיב  בתגובה, 
ושזו  מהדת  התנתקה  העברית  שהאוניברסיטה 
זוכר  אינני  בישראל.  וערבים  יהודים  של  אוניברסיטה 
או  מוסלמים  של  כלשהו  בחג  סגורה  שהאוניברסיטה 
ל'אוניברסיטה  שמה  את  לשנות  ראוי  אולי  נוצרים. 

היהודית'? זה מתיישב היטב עם הגזענות המשתוללת 
בישראל".

ממשיך  סערה,  עורר  בעבר  שכבר  גולדבלום  פרופ' 
לעורר פרובוקציות. כבר ב-2015  לאחר רצח בני הזוג 
הנקין הי"ד שנרצחו ע"י מחבלים לעיני ילדיהם, כינה 
גולדבלום את המתנחלים "חיילי טרור" והציע לאסור 

בחוק גידול ילדים בהתנחלויות. 
ב-2017 כתב כי "כל מתנחל הוא טרוריסט בהגדרה". 
הטרוריסטים  ש"הפורעים  כתב  אחרת  בהזדמנות 
יומיום בתושבים הפלסטינים",  פוגעים  מההתנחלויות 
וקרא לפלסטינים "להקים מיליציות חמושות שיגנו על 
הכפרים והעיירות שלהם מול המתנחבלים". על תנועת 
המציירת  פשיסטית  "תנועה  היא  כי  כתב  תרצו'  'אם 
פוסטרים בסגנון נאצי". במחאה על דבריו הפסיקו אנשי 
'אם תרצו' שיעור שלו באוניברסיטה, 
ובעקבות זאת השעתה האוניברסיטה 
'אם  של  הסטודנטים  תא  פעילות  את 
תרצו' למשך חודש. בהמשך שב וקרא 

לאנשי התנועה "כלבים נאציים".
ולחשוב שמשלם המיסים הישראלי 
מממן מכיסו את איש האקדמיה הזה. 

בושה ומעורר חלחלה.
נמסר  העברית  מהאוניברסיטה 
חגי  את  מכבדת  העברית  "האוניברסיטה  בתגובה: 
ומועדי מגוון הדתות, העדות, המגזרים והמגדרים. יום 
תשעה באב הוא מרכיב משמעותי בזהות היהודית ולכן 
האוניברסיטה, משך כל השנים, נתנה יחס מיוחד ליום 

זה".

איסורי  של  חמור  חשש  מתריעים:  שליט"א  והפוסקים  הרבנים  גדולי 
שבת להשתמש במדי מים דיגיטליים שכאמור כל שימוש בו משפיע 
השבת  במשמרת   • מיידית  ונרשם  החשמלית  הספירה  מערכת  על 
מזהירים: כל מי שנוסע לשבת עליו לברר בישוב אליו הוא נוסע האם 

מונה המים כשר לשימוש בשבת או שיש בו חשש חילול שבת 

פרופ' עמירם גולדבלום מהפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית, התרעם על 
סגירת האוניברסיטה בתשעה באב: "לא יאומן - כניעה מבישה לדתיים ולדת היהודית 

במדינת ישראל. מחליא. חשבתי שהאוניברסיטה העברית התנתקה מהדת ושזו 
אוניברסיטה של יהודים וערבים בישראל" • בעבר טען ש"כל מתנחל הוא טרוריסט 
בהגדרה", קרא לפלסטינים "להקים מיליציות חמושות שיגנו על הכפרים והעיירות 

שלהם מול המתנחבלים" וכינה את תנועת 'אם תרצו' שמחו על דבריו "כלבים נאצים"

נופשים בבין הזמנים? תבדקו 
את מוני המים לפני שבת

פרובוקציה אקדמאית

פרופ› עמירם גולדבלום (צילום מסך) 
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שורה  עלתה  העתירות  במסגרת 
ארוכה של טענות פרוצדורליות וטענות 

עקרוניות על פגיעה בשוויון ובמהות.
ליעקב'  'אמת  ארגון  בעתירת 
ליקויים  של  ארוכה  שורה  על  הצביעו 
הרפורמה,  ובאימוץ  ההחלטה  בקבלת 
בהיבט  והן  המהותי  בהיבט  הן 
הצביעו  גם  העותרים  הפרוצדורלי. 
החלת  של  החמורה  המשמעות  על 
מעמיק  דיון  יתבצע  בטרם  הרפורמה 
בבג"ץ בליקויים הכרוכים בה, ועל כך 
באופן  יינזקו  אדם  בני  אלפי  שמאות 
את  לבטל  ביקשו  הם  משכך,  מיידי. 

הרפורמה בהקדם.
שטיין,  אלכס   - השופטים  הרכב 
את  דחה   – כשר  ויחיאל  מינץ  דוד 
הרשויות  בעתירת  שעלו  הטענות 
טענתו  את  קיבלו  אולם  המקומיות, 
עו"ד  ממשרד  אברהם  מאיר  עו"ד  של 

וינרוט ושות', שייצג בדיון את  י.  ד"ר 
שועדת  כך  על  ליעקב'  'אמת  ארגון 
בנושא  להתכנס  שמחויבת  המחירים 
ארבעה  של  מלא  בהרכב  הייתה  לא 
מורכבת  שהיא  משום  כנדרש,  חברים 
כעת משלושה חברים בלבד ולא יכולה 

לקיים את ההליך הנדרש בחוק.
שאר  את  להסיר  החליטו  השופטים 
הטענות מהדיון והורו למדינה להשיב 
מדוע לא תבוטל הרפורמה בגין העדר 
עד  כנדרש,  המחירים  בועדת  חבר 
מנעו  לא  זאת  עם  ספטמבר.  לחודש 
בתחילת  לתוקף  הרפורמה  כניסת  את 

השבוע האחרון.
מארגון 'אמת ליעקב' נמסר: "אנחנו 
המדינה  תשובת  אחרי  שגם  מקווים 
שהתנהל  בהליך  מדובר  כי  יתברר 
באופן פגום עד היסוד ומשייווכח בכך 
בג"ץ הוא יפעל כנדרש ולא יהיה מנוס 
הרפורמה  על  רדיקליות  מהשלכות 

המדוברת".

מאת: אריה שורץ

בעתירה  בבג"ץ  נערך  (חמישי)  שעבר  השבוע  בסוף 
אליה  ואשר  בלאק  זלמן  עוה"ד  באמצעות  שהוגשה 
נגד  תקשורת,  לענייני  הרבנים  ועדת  נציגי  הצטרפו 
של  יוזמתו  פרי  הסלולר,  רפורמת  של  לתוקף  כניסתה 
שהייתה  ברפורמה  מדובר  הנדל.  יועז  התקשורת  שר 
מאפשרת לנייד מספרים כשרים אל מחוץ לקומה הכשרה 

ובכך מעקרת לחלוטין את משמעות הקומה הכשרה.
העותרים שטחו שורה ארוכה של טענות, וביקשו לתת 
שתוכננה,  כפי  הרפורמה  כניסת  את  שימנע  מניעה  צו 
הרפורמה  כי  נטען  השאר  בין  אוגוסט.  חודש  בתחילת 
האוטונומיה  של  יסוד  בזכויות  פוגעת  הנדל  השר  של 
של הפרט וכמו כן היא פוגעת בשוק החופשי ובחופש 
שר  שערך  השימוע  גם  לטענתם,  כן,  כמו  החוזים. 
כנדרש  פורסם  לא  הרפורמה  להחלת  קודם  התקשורת 

ולא הגיע לידיעת הציבור.
הנדל,  השר  לדברי  בניגוד  כי  טענו  גם  העותרים 
קיימת גם היום תחרות בשוק הסלולר הכשר וניתן לנייד 
מספר כשר בין החברות השונות. יתר על כך, מחירו של 
ולפיכך,  בשוק,  ביותר  הזולים  בין  הוא  הכשר  הסלולר 
'תחרות'  אותה  תוסיף  ומה  הטעם  מה  העותרים  תהו 
המכשירים,  של  מחירם  לגבי  גם  לייצר.  מדמה  שהשר 
של  הטכנית  מהסוגיה  התעלם  השר  כי  העותרים  טענו 
שהמוצר  ומכך  הנדרשת  מהאחריות  המכשיר,  עלות 
מיוצר בכמות קטנה יותר ומטבע הדברים מחירו מתייקר.
גם טענתו של השר הנדל כי מספרי טלפון הם משאב 
מאחר  העותרים,  ידי  על  בחריפות  מותקפת  ציבורי 

ובניגוד למשאבים מתכלים, מספרי טלפון אינם משאב 
מוגבל או בחסר. העותרים טענו כי אילו הבעיה נעוצה 
ניתן לייצר  במונופול הנתון בידיה של ועדת הרבנים – 
פתרונות נקודתיים לעניין זה, אך לא לבטל לחלוטין את 

כל משמעותן של הקומות הכשרות.
שלושה  של  בהרכב  בג"ץ  נתן  דרמטית  בהחלטה 
צו  וכנפי-שטייניץ,  ברון  עמית,  השופטים  שופטים, 
ביניים שדחה את הרפורמה בחצי שנה, וקבע דיון בנושא 
בתחילת 2023. בציבור החרדי נשמו לרווחה עם פרסום 
תקום  מועד  לאותו  שעד  הסבירה  בהנחה  ההחלטה, 

ממשלה שתבטל את הרפורמה המתוכננת.
נגד  העתירה  מגישי  את  שייצג  בלאק,  זלמן  עו"ד 
רפורמת הסלולר, ארגון 'אמת ליעקב', מסר: "ביהמ"ש 
את  לשנות  התקשורת  משרד  של  הניסיון  את  קיבל  לא 
מפורש  החוק  בהן  שנים,   17 לאחר  החוק  פרשנות 
הכשרה  לקומה  מחוץ  אל  ניוד  להגביל  המאפשר  ככזה 
את  לשנות  לנסות  פוליטיים  מטעמים  בחר  השר  וכעת 
הפרשנות. ביהמ"ש הבהיר שנוכח העובדה שהפרשנות 
צו על תנאי  נותנים  הייתה כך במשך שנים ארוכות הם 
בירור  בלי  הרפורמה  את  לבצע  לשר  מאפשרים  ולא 

משפטי".
רפורמת  בלימת  "אחרי  נמסר:  ליעקב'  'אמת  מארגון 
נגד  בעתירה  היום  הנוסף  ההישג  עם  ויחד  המעונות, 
רפורמת התח"צ, אנחנו גאים להיות חתומים על העתירה 
משתמשי  אלפי  במאות  החמורה  הפגיעה  את  שבלמה 
נגד כל  נמשיך להיאבק  הסלולר הכשר בציבור החרדי. 
פגיעה ציבורית וניסיון לרמיסה של למעלה ממיליון איש 

במדינת ישראל".

השופטים נמנעו מלהקפיא את הרפורמה, אולם קיבלו 
לא  המחירים  ועדת  כי  ליעקב'  'אמת  ארגון  טענת  את 
להשיב  נדרשת  המדינה   • החוק  פי  על  להתכנס  יכלה 
עד ספטמבר • מ'אמת ליעקב' נמסר: "מאמינים שלא 

יהיה מנוס מהשלכות רדיקליות על הרפורמה"

אחרי בלימת רפורמת המעונות – הישג משפטי נוסף: עתירת 'אמת ליעקב' 
התקבלה ורפורמת הסלולר תידחה בחצי שנה • המשמעות: הזדמנות 

לממשלה הבאה לבטל את הרפורמה עוד טרם כניסתה לתוקף

עתירת הרפורמה בתח"צ: 
בג"ץ דורש תשובות 

מהמדינה

ניצחון חרדי: רפורמת הסלולר 
נדחתה בחצי שנה

ז' באב תשפ"ב 14/8/22 באלעד

מאת: אריה שוורץ

אודות  הזהירו  כבר  ישראל  גדולי 
הזהירות הנדרשת בשימוש במדי מים 
בשבת  מושבתים  שאינם  דיגיטליים 
וחג, אשר כל פתיחת ברז מים במקום 
מפעילה  דיגיטלי  מים  מד  מותקן  בו 
מערכת חשמלית לזיהוי תנועת המים, 
והפוסקים  הרבנים  גדולי  עוררו  וכבר 
החמורות  החששות  על  שליט"א 
מים  במדי  להשתמש  שבת  באיסורי 
בו  שימוש  כל  שכאמור  דיגיטליים 
משפיע על מערכת הספירה החשמלית 

ונרשם מיידית.
בסייעתא דשמיא זכינו ויש כיום מדי 
מים מקצועיים ביותר כשר מלכתחילה 
מנותקת  החשמלית  הספירה  אשר 
ישראל  ובמועדי  בשבתות  לחלוטין 
באופן אוטומטי ומיד במוצאי שבתות 
כל  את  ומנתק  לפעול  חוזר  וחגים 
שאכן  המורה  צג  יש  כמו"כ  הספירה, 

המונה נכנס למצב שבת/חג.
עליו  לשבת  שנוסע  מי  כל  כן,  על 
לברר בישוב אליו הוא נוסע האם מונה 
המים כשר לשימוש בשבת או שיש בו 

חשש חילול שבת.
היחידים  הדיגיטליים  המים  מדי 

המאושרים לשימוש כפי הוראת גדולי 
או  ניסקו  חברת  הם  שליט"א  ישראל 
הנ"ל  (בחברות  ורד  מדי  או  אפקון 
 (MH צריך להופיע על המד האותיות
חברת רימונים (יופיע על המד MH או 
BDZ), וחברת ארד דגם כרמל גלאט 
החשמלית  הפעילות  שבהם  בלבד, 
ומתבצעת  בשבת,  לחלוטין  מושבתת 
מדידה מיכנית, ובצאת השבת המערכת 
בשבת  שהיתה  הצריכה  את  מעדכנת 

למערכת הממוחשבת.
מופיע  אשר  למיניהם  המים  מדי 
בהם הכיתוב שבת שלום על הצג אינם 
הספירה  ופעולת  בשבת,  מושבתים 
לפעול  ממשיכה  בפנים  החשמלית 

כרגיל.
כי  נמסר  השבת  ממשמרת 
להרה"ג  להודות  עלינו  זו  "בהזדמנות 
שליט"א  שטיצברג  יוסף  שמואל  ר' 
הודות  אשר  שמש  בית  העיר  מרבני 
ההלכתי  במו"מ  הן  זה  בעניין  לעמלו 
הטכני  הצד  בבירור  הן  שבדבר, 
שבפעילות המונה הדיגיטלי, זוכים אנו 
להשתמש  וניתן  שמים  שם  שנתקדש 
כלל  לפגוע  בלי  כשר  דיגיטלי  במונה 

בשמירת שבת|.

מאת: אריה שוורץ

לא ייאמן: פרופ' באוניברסיטה העברית מתרעם על 
כך שהאוניברסיטה משביתה את לימודיה בתשעה באב.
משאבי  סמנכ"ל  שיגר  האחרונים  הימים  במהלך 
רחבה  בתפוצה  מייל  הודעת  האוניברסיטה  של  אנוש 
לכל עובדי האוניברסיטה כולל סגל המורים והמרצים. 
בהודעה נכתב בצורה לקונית: "הריני מבקש להזכירכם 
יום  זה  באב.  תשעה  צום  יחול  הקרוב  ראשון  ביום  כי 

שבתון והאוניברסיטה תהיה סגורה ביום זה".
מהפקולטה  גולדבלום  עמירם  פרופ'  המרצים,  אחד 
לרפואה של האוניברסיטה, בחר להגיב פומבית באופן 
מעורר חללה: "לא יאומן - כניעה מבישה לדתיים ולדת 

היהודית במדינת ישראל. מחליא".
באוניברסיטה  המרצות  אחת 
להגיב  ובחרה  אדישה  נותרה  לא 
 - מזעזעת  "תגובה  לגולדבלום: 
בהיסטוריה  מעט  להתעניין  ממליצה 
אסון  מציין  באב  שתשעה  ולהבין 
לאומה היהודית. כמו השואה. מקווה 
שלך  הצאצאים  שנה   2000 שעוד 
ככניעה  השואה  ליום  יתייחסו  לא 

לדתיים".
"חשבתי  גולדבלום:  פרופ'  לה  השיב  בתגובה, 
ושזו  מהדת  התנתקה  העברית  שהאוניברסיטה 
זוכר  אינני  בישראל.  וערבים  יהודים  של  אוניברסיטה 
או  מוסלמים  של  כלשהו  בחג  סגורה  שהאוניברסיטה 
ל'אוניברסיטה  שמה  את  לשנות  ראוי  אולי  נוצרים. 

היהודית'? זה מתיישב היטב עם הגזענות המשתוללת 
בישראל".

ממשיך  סערה,  עורר  בעבר  שכבר  גולדבלום  פרופ' 
לעורר פרובוקציות. כבר ב-2015  לאחר רצח בני הזוג 
הנקין הי"ד שנרצחו ע"י מחבלים לעיני ילדיהם, כינה 
גולדבלום את המתנחלים "חיילי טרור" והציע לאסור 

בחוק גידול ילדים בהתנחלויות. 
ב-2017 כתב כי "כל מתנחל הוא טרוריסט בהגדרה". 
הטרוריסטים  ש"הפורעים  כתב  אחרת  בהזדמנות 
יומיום בתושבים הפלסטינים",  פוגעים  מההתנחלויות 
וקרא לפלסטינים "להקים מיליציות חמושות שיגנו על 
הכפרים והעיירות שלהם מול המתנחבלים". על תנועת 
המציירת  פשיסטית  "תנועה  היא  כי  כתב  תרצו'  'אם 
פוסטרים בסגנון נאצי". במחאה על דבריו הפסיקו אנשי 
'אם תרצו' שיעור שלו באוניברסיטה, 
ובעקבות זאת השעתה האוניברסיטה 
'אם  של  הסטודנטים  תא  פעילות  את 
תרצו' למשך חודש. בהמשך שב וקרא 

לאנשי התנועה "כלבים נאציים".
ולחשוב שמשלם המיסים הישראלי 
מממן מכיסו את איש האקדמיה הזה. 

בושה ומעורר חלחלה.
נמסר  העברית  מהאוניברסיטה 
חגי  את  מכבדת  העברית  "האוניברסיטה  בתגובה: 
ומועדי מגוון הדתות, העדות, המגזרים והמגדרים. יום 
תשעה באב הוא מרכיב משמעותי בזהות היהודית ולכן 
האוניברסיטה, משך כל השנים, נתנה יחס מיוחד ליום 

זה".

איסורי  של  חמור  חשש  מתריעים:  שליט"א  והפוסקים  הרבנים  גדולי 
שבת להשתמש במדי מים דיגיטליים שכאמור כל שימוש בו משפיע 
השבת  במשמרת   • מיידית  ונרשם  החשמלית  הספירה  מערכת  על 
מזהירים: כל מי שנוסע לשבת עליו לברר בישוב אליו הוא נוסע האם 

מונה המים כשר לשימוש בשבת או שיש בו חשש חילול שבת 

פרופ' עמירם גולדבלום מהפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית, התרעם על 
סגירת האוניברסיטה בתשעה באב: "לא יאומן - כניעה מבישה לדתיים ולדת היהודית 

במדינת ישראל. מחליא. חשבתי שהאוניברסיטה העברית התנתקה מהדת ושזו 
אוניברסיטה של יהודים וערבים בישראל" • בעבר טען ש"כל מתנחל הוא טרוריסט 
בהגדרה", קרא לפלסטינים "להקים מיליציות חמושות שיגנו על הכפרים והעיירות 

שלהם מול המתנחבלים" וכינה את תנועת 'אם תרצו' שמחו על דבריו "כלבים נאצים"

נופשים בבין הזמנים? תבדקו 
את מוני המים לפני שבת

פרובוקציה אקדמאית

פרופ› עמירם גולדבלום (צילום מסך) 



ז' באב תשפ"ב 104/8/22 בפתח-תקוה

מאבקי כח מיותרים

קרובים לחתימה

החיכוכים בין ראשי המפלגות החרדיות לא תורמות לניצחון חרדי בבחירות

יו"ר ש"ס אריה דרעי: אני אומר באחריות שאין מה לחשוש. אני לוקח אחריות על יהדות התורה. 
היא שייכת לגוש שלנו. היא תלך לממשלה בראשות נתניהו ולא תלך לשום ממשלה בלי הליכוד" • 
יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני: "לפי הפטרונות וההתנשאות הזאת נראה שהוא יו"ר יהדות התורה. 

כדאי שידאג קודם לעצמו שלא ילך עם השמאל כמו שכבר פעם עשה"

אחרי שבמשך ימים ישבו בצלאל סמוטריץ' ועוצמה יהודית במשך שעתיים מידי יום, הגיעו השניים 
להסכמה: ארבעה מקומות לעוצמה יהודית בעשירייה הראשונה ומועמד מוסכם שישוריין במקום 
השביעי • ח"כי הציונות הדתית חוששים בלל ההסכם הם יידחקו במורד הרשימה • במפלגת נעם 

מאיימים: "אם לא יהיה לנו מקום נרוץ לבד או בחיבורים נוספים למפלגות אחרות''

מאת: חיים רייך

משה  ח"כ  התורה  דגל  יו"ר  בין  הוויכוח 
השבוע  הגיע  דרעי,  אריה  ש"ס  ליו"ר  גפני 
ש"ס  יו"ר  שאמר  בדברים  רתיחה.  לנקודת 
שנשמעו  לדברים  התייחס  הוא  דרעי  אריה 
ואמר:  גפני  משה  ח"כ  של  מפיו  לאחרונה 
לחשוש.  מה  שאין  באחריות  לך  אומר  "אני 
חשבונות  להם  יש  דיבורים,  זה  דיבורים 
פנימיים. אני לוקח אחריות על יהדות התורה. 
לממשלה  תלך  היא  שלנו.  לגוש  שייכת  היא 
בראשות נתניהו ולא תלך לשום ממשלה בלי 

הליכוד".
סמינרים  מנהלי  בכינוס  ערב,  באותו  עוד 
לא  אחד  "שאף  ואמר:  לדברים  גפני  הגיב 
ידאג לנו ולא ייקח עלינו אחריות על זה שנלך 
רק עם הימין , אנחנו עושים מה שאומרים לנו 
30 שנה שהייתי בכנסת תמיד  גדולי ישראל. 

נשמע  זה  לעג,  נראה  זה  הימין,  עם  הלכתי 
עם  רק  תמיד  הלכו  התורה  יהדות  טוב.  לא 
הימין", כשהוא עוקץ את ש"ס שישבה בעבר 

בממשלת שמאל.
יו"ר  ותקף את  גפני  למחרת, המשיך ח"כ 
ב'  ברשת  היום'  'בחצי  לתכנית  בראיון  ש"ס 
כשאמר: "לפי הפטרונות וההתנשאות הזאת 
נראה שהוא יו"ר יהדות התורה. כדאי שידאג 

קודם לעצמו שלא ילך עם השמאל כמו שכבר 
פעם עשה. אם דרעי אחראי עלינו שנלך עם 
להיות  יכול  שאני  בטוח  לא  אני  הימין,  גוש 

אחראי עליו שהוא לא יסלח לליברמן".
באופן מפתיע, גפני התייחס גם לאפשרות 
לרשימה  ושס  התורה  יהדות  בין  חיבור  של 
זה  עכשיו  הסכים,  לא  בזמנו  "דרעי  אחת: 
לא על הפרק. יש לנו למעלה מ-50% נציגים 
מזרחים ברשויות המקומיות. בזמנו הרב שך 
אמר לא להכניס לרשימה נציג כדי לא לפגוע 
בש“ס. שמרנו על סטטוס קוו שהולכים יחד, 

אבל לא פוגעים אחד בשני".
"אבל  גפני,  ציין  כולם",  עם  מדבר  "אני 
נתניהו  ועם  הימין  עם  רק  הולכים  אנחנו 
שעומד בראש גוש הימין. נקודה. אני הלכתי 
דין  לתת  צריך  לא  הימין,  גוש  עם  תמיד 
וחשבון לאף אחד. כל אלה שמדברים בצורה 

הזאת, גורמים נזק לגוש".

מאת: חיים רייך

עוצמה  בין  לאיחוד  במגעים  דרך  פריצת 
יו"ר  הדתית:  הציונות  לרשימת  יהודית 
סמוטריץ',  בצלאל  חה"כ  הדתית,  הציונות 
יהודית  עוצמה  עם  לאיחוד  הצעה  העביר 
מוחלט  כמעט  באופן  התקבלו  שבה 
דרישותיו של חה"כ איתמר בן גביר להנהגה 
משותפת וחלוקה של 50-50 ברשימה, - כך 
פרסמה העיתונאית דפנה ליאל ב"המהדורה 

המרכזית" של חדשות 12.
גביר  לבן  הציע  סמוטריץ'  הדיווח,  ע"פ 
 10,9,5,2 המקומות  ואת  משותפת  הנהגה 
כאשר המועמד השביעי ברשימה יהיה מועמד 
בהסכמה. בסביבת בן גביר אמרו בתגובה כי 
הם לא משעו את ההצעה מסמוטריץ' עצמו 
וכי הם מופתעים מהצעה, אולם הם מוכנים 
לאמץ אותה ולחתום מיידית על הסכם לריצה 
יהיה   7 משותפת, בכפוף לכך שמועמד מס' 

אדם מסורתי מהפריפריה.
העת,  כל  שנמשך  השניים  בין  הוויכוח 
במקום  שיוצב  המועמד  לזהות  באשר  הוא 
במקום  לשריין  מעוניין  סמוטריץ'  השביעי. 
אף  עם  מזוהה  שלא  חיצוני  מועמד  השביעי 
ואילו בן גביר מוכן למועמד  אחד מהשניים 
מהפריפריה,  מסורתי  יהודית,  עוצמה  של 

שיהיה מוסכם על סמוטריץ'.
לי  "אין  בתגובה:  מסר  גביר  בן  חה"כ 
ספק שלחה"כ סמוטריץ' לא תהיה התנגדות 
של  המועמד  את  השביעי  במקום  להציב 
יהודית שהוא מסורתי מהפריפריה -  עוצמה 
שהובאה  הזו  החדשה  להצעה  אסכים  ולכן 
12 למען  לפניי באמצעות חדשות  לראשונה 

ניצחון הימין".
"בימים  נמסר:  הדתית  הציונות  ממפלגת 
האחרונים מתנהל משא ומתן מואץ וישיר בין 
שנפגשים  גביר  בן  לחה"כ  סמוטריץ'  חה"כ 
להגיע  כדי  יומי  בסיס  ועל  אישי  באופן 
להסכם על ריצה משותפת כמה שיותר מהר. 
לאחדות  להביא  מאמץ  כל  לעשות  נמשיך 

גדולה ולניצחון המחנה הלאומי בבחירות".

יהודית  עוצמה  במפלגות  פעילים 
של  כמועמדים  הציעו  הדתית''  ו''הציונות 
פשרה למקום השביעי, לשריין את מירב או 
הרצל חג'אג', הורים שכולים. שניהם הביעו 

את הסכמתם.
הדתית  בציונות  כנסת  חברי  זאת  לעומת 
הביעו תרעומת על ההסכם המתגבש מחשש 
חברת  ריאליים.  לא  למקומות  שיידחקו 
הדתית)  (הציונות  וולדיגר  מיכל  הכנסת 
לנו  חשובה  גביר  בן  עם  ''האחדות  כתבה: 
המגזר.  גווני  לכל  הולם  ייצוג  לתת  יש  אך 
אסור שהציונות הדתית המרכזית, הקלאסית, 

תדחק לסוף הרשימה''.
מהמתווה  והופתע  מהמו"מ  שנעדר  מי 
מפלגת  יו"ר  מעוז  אבי  ח"כ  הוא  המתגבש 
נעם. מפלגתו דורשת שתי מקומות בעשירייה 
מועמדים  ארבעה  שהעניק  אחרי  הראשונה. 
בהסכמה,  נוסף  ומועמד  יהודית  לעוצמה 
הסיכויים שנעם תקבל שני מקומות בעשירייה 

הראשונה שואפים לאפס. 
הולך  ומתן  שהמשא  מצטער  מאוד  "אני 
הסגורים'',  בחדרים  מתנהל  ולא  לתקשורת 
בדעתו  שמעלה  ''מי   .7 לערוץ  מעוז  אמר 
הזהות  את  משאיר  בחוץ,  נעם  את  להשאיר 
היהודית בחוץ. אם לא יהיה לנו מקום נרוץ 
לבד או בחיבורים נוספים למפלגות אחרות''.

החמישייה
5 פסקי זמן פוליטיים

צילומים: דוברות הכנסת

דוד בן גוריון: ראש הממשלה 
מהתפקיד  עייפות  חש  הראשון 
זמן.  פסק  על  הודיע  וב-1953 
לחיים  שב  שנתיים  כעבור 
הפוליטיים בפברואר 1955 כשר 

ביטחון בממשלתו של לוי אשכול 
עד  הממשלה  כראש  לכהן  שב   1955 ובנובמבר 
1963. ב-1965 הקים את רפ"י אחרי שהמפלגה 
עורף.  לו  הפנתה  ארוכות  שנים  בראשה  שעמד 
העבודה  ואחדות  מפא"י  עם  רפ"י  כשהתאחדה 
בן  התנגד  ב-1968  העבודה  מפלגת  והוקמה 
פרש  ב-1970  יחיד.  סיעת  ונותר  לאיחוד  גוריון 
שמפלגה  לאחר  הפוליטיים,  ומהחיים  מהכנסת 
קיבלה   ,69 בחירות  לקראת  שהקים  חדשה 

ארבעה מנדטים בלבד.

הבחירות  אחרי  בגין:  מנחם 
 1951 ביולי  השניה  לכנסת 
קיבלה רשימת חירות בראשותו 
של מנחם בגין שמונה מנדטים 
פרישה  על  הודיע  בגין  בלבד. 

והתבודד  הפוליטיים  מהחיים 
כמה  ארוכים.  חודשים  במשך 

בדר  יוחנן  ח"כ  לביתו  הגיע  לאחמ"כ  חודשים 
והפציר בבגין שיחזור להנהגת התנועה על רקע 
גרמניה.  עם  השילומים  הסכם  סביב  המחלוקת 
לפרישתו  עד  חרות  בראשות  לעמוד  שב  בגין 

הסופית באוגוסט 1983.

קדנציה  אחרי  נתניהו:  בנימין 
בין  ממשלה  כראש  ראשונה 
הפסיד   ,1996-1999 השנים 
לאהוד  הבחירות  את  נתניהו 
ההפסד,  לאחר  ניכר.  בפער  ברק 

הודיע נתניהו על פסק זמן מהחיים 
כשנתניהו  ההנהגה.  את  תפס  שרון  הפוליטיים. 
ביקש לחזור ב-2001 הוא הבין שבוחרי הליכוד 
פרישת שרון  לאחר  רק  יו"ר מכהן.  לא מדיחים 
מהליכוד והקמת 'קדימה' תפס נתניהו מחדש את 

הנהגת המפלגה.

בסערה  כבש  הוא  ברק:  אהוד 
בבחירות  הממשלה  ראשות  את 
שרון  לאריאל  כשהפסיד   .99
ב-2001 לקח פסק זמן. ב-2004 

הודיע על סיום פסק הזמן, אולם 
רק ב-2007 כבש מחדש את ראשות 

מפלגת העבודה. הוא מונה מיידית לתפקיד שר 
עמיר  של  במקומו  אולמרט  בממשלת  הביטחון 
ל-13  התרסקה  המפלגה   2009 בבחירות  פרץ. 
בממשלת  ביטחון  כשר  כיהן  ברק  מנדטים. 

נתניהו עד לפרישתו מהכנסת ב-2012.

המשפטים  שר  סער:  גדעון 
בליכוד  דרכו  את  שהחל  המכהן 
בממשלות  וכיהן  ב-2003 
וכשר  החינוך  כשר  הליכוד 
זמן  פסק  לקח  הפנים, 

בספטמבר  הפוליטיים  מהחיים 
 2017 באפריל  ב 2014.  ש

לפעילות פוליטית במסגרת הליכוד, אך כבר אז 
החלו ניצני הביקורת הראשונים שלו נגד נתניהו. 
נתניהו על ראשות  2019 התמודד מול  בדצמבר 
 2020 בדצמבר  עצום.  בפער  והפסיד  הליכוד 
הודיע על פרישה מהליכוד והקמתה של תקווה 
התאחדה  הקרובות  הבחירות  שלקראת  חדשה 

עם כחול לבן.

ימיםעודיומן בחירות

ויכוח שלא תורם דבר. דרעי וגפני 

מו"מ שמתקרב לחתימה. סמוטריץ' ובן גביר 



מאבקי כח מיותרים

קרובים לחתימה

החיכוכים בין ראשי המפלגות החרדיות לא תורמות לניצחון חרדי בבחירות

יו"ר ש"ס אריה דרעי: אני אומר באחריות שאין מה לחשוש. אני לוקח אחריות על יהדות התורה. 
היא שייכת לגוש שלנו. היא תלך לממשלה בראשות נתניהו ולא תלך לשום ממשלה בלי הליכוד" • 
יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני: "לפי הפטרונות וההתנשאות הזאת נראה שהוא יו"ר יהדות התורה. 

כדאי שידאג קודם לעצמו שלא ילך עם השמאל כמו שכבר פעם עשה"

אחרי שבמשך ימים ישבו בצלאל סמוטריץ' ועוצמה יהודית במשך שעתיים מידי יום, הגיעו השניים 
להסכמה: ארבעה מקומות לעוצמה יהודית בעשירייה הראשונה ומועמד מוסכם שישוריין במקום 
השביעי • ח"כי הציונות הדתית חוששים בלל ההסכם הם יידחקו במורד הרשימה • במפלגת נעם 

מאיימים: "אם לא יהיה לנו מקום נרוץ לבד או בחיבורים נוספים למפלגות אחרות''

מאת: חיים רייך

משה  ח"כ  התורה  דגל  יו"ר  בין  הוויכוח 
השבוע  הגיע  דרעי,  אריה  ש"ס  ליו"ר  גפני 
ש"ס  יו"ר  שאמר  בדברים  רתיחה.  לנקודת 
שנשמעו  לדברים  התייחס  הוא  דרעי  אריה 
ואמר:  גפני  משה  ח"כ  של  מפיו  לאחרונה 
לחשוש.  מה  שאין  באחריות  לך  אומר  "אני 
חשבונות  להם  יש  דיבורים,  זה  דיבורים 
פנימיים. אני לוקח אחריות על יהדות התורה. 
לממשלה  תלך  היא  שלנו.  לגוש  שייכת  היא 
בראשות נתניהו ולא תלך לשום ממשלה בלי 

הליכוד".
סמינרים  מנהלי  בכינוס  ערב,  באותו  עוד 
לא  אחד  "שאף  ואמר:  לדברים  גפני  הגיב 
ידאג לנו ולא ייקח עלינו אחריות על זה שנלך 
רק עם הימין , אנחנו עושים מה שאומרים לנו 
30 שנה שהייתי בכנסת תמיד  גדולי ישראל. 

נשמע  זה  לעג,  נראה  זה  הימין,  עם  הלכתי 
עם  רק  תמיד  הלכו  התורה  יהדות  טוב.  לא 
הימין", כשהוא עוקץ את ש"ס שישבה בעבר 

בממשלת שמאל.
יו"ר  ותקף את  גפני  למחרת, המשיך ח"כ 
ב'  ברשת  היום'  'בחצי  לתכנית  בראיון  ש"ס 
כשאמר: "לפי הפטרונות וההתנשאות הזאת 
נראה שהוא יו"ר יהדות התורה. כדאי שידאג 

קודם לעצמו שלא ילך עם השמאל כמו שכבר 
פעם עשה. אם דרעי אחראי עלינו שנלך עם 
להיות  יכול  שאני  בטוח  לא  אני  הימין,  גוש 

אחראי עליו שהוא לא יסלח לליברמן".
באופן מפתיע, גפני התייחס גם לאפשרות 
לרשימה  ושס  התורה  יהדות  בין  חיבור  של 
זה  עכשיו  הסכים,  לא  בזמנו  "דרעי  אחת: 
לא על הפרק. יש לנו למעלה מ-50% נציגים 
מזרחים ברשויות המקומיות. בזמנו הרב שך 
אמר לא להכניס לרשימה נציג כדי לא לפגוע 
בש“ס. שמרנו על סטטוס קוו שהולכים יחד, 

אבל לא פוגעים אחד בשני".
"אבל  גפני,  ציין  כולם",  עם  מדבר  "אני 
נתניהו  ועם  הימין  עם  רק  הולכים  אנחנו 
שעומד בראש גוש הימין. נקודה. אני הלכתי 
דין  לתת  צריך  לא  הימין,  גוש  עם  תמיד 
וחשבון לאף אחד. כל אלה שמדברים בצורה 

הזאת, גורמים נזק לגוש".

מאת: חיים רייך

עוצמה  בין  לאיחוד  במגעים  דרך  פריצת 
יו"ר  הדתית:  הציונות  לרשימת  יהודית 
סמוטריץ',  בצלאל  חה"כ  הדתית,  הציונות 
יהודית  עוצמה  עם  לאיחוד  הצעה  העביר 
מוחלט  כמעט  באופן  התקבלו  שבה 
דרישותיו של חה"כ איתמר בן גביר להנהגה 
משותפת וחלוקה של 50-50 ברשימה, - כך 
פרסמה העיתונאית דפנה ליאל ב"המהדורה 

המרכזית" של חדשות 12.
גביר  לבן  הציע  סמוטריץ'  הדיווח,  ע"פ 
 10,9,5,2 המקומות  ואת  משותפת  הנהגה 
כאשר המועמד השביעי ברשימה יהיה מועמד 
בהסכמה. בסביבת בן גביר אמרו בתגובה כי 
הם לא משעו את ההצעה מסמוטריץ' עצמו 
וכי הם מופתעים מהצעה, אולם הם מוכנים 
לאמץ אותה ולחתום מיידית על הסכם לריצה 
יהיה   7 משותפת, בכפוף לכך שמועמד מס' 

אדם מסורתי מהפריפריה.
העת,  כל  שנמשך  השניים  בין  הוויכוח 
במקום  שיוצב  המועמד  לזהות  באשר  הוא 
במקום  לשריין  מעוניין  סמוטריץ'  השביעי. 
אף  עם  מזוהה  שלא  חיצוני  מועמד  השביעי 
ואילו בן גביר מוכן למועמד  אחד מהשניים 
מהפריפריה,  מסורתי  יהודית,  עוצמה  של 

שיהיה מוסכם על סמוטריץ'.
לי  "אין  בתגובה:  מסר  גביר  בן  חה"כ 
ספק שלחה"כ סמוטריץ' לא תהיה התנגדות 
של  המועמד  את  השביעי  במקום  להציב 
יהודית שהוא מסורתי מהפריפריה -  עוצמה 
שהובאה  הזו  החדשה  להצעה  אסכים  ולכן 
12 למען  לפניי באמצעות חדשות  לראשונה 

ניצחון הימין".
"בימים  נמסר:  הדתית  הציונות  ממפלגת 
האחרונים מתנהל משא ומתן מואץ וישיר בין 
שנפגשים  גביר  בן  לחה"כ  סמוטריץ'  חה"כ 
להגיע  כדי  יומי  בסיס  ועל  אישי  באופן 
להסכם על ריצה משותפת כמה שיותר מהר. 
לאחדות  להביא  מאמץ  כל  לעשות  נמשיך 

גדולה ולניצחון המחנה הלאומי בבחירות".

יהודית  עוצמה  במפלגות  פעילים 
של  כמועמדים  הציעו  הדתית''  ו''הציונות 
פשרה למקום השביעי, לשריין את מירב או 
הרצל חג'אג', הורים שכולים. שניהם הביעו 

את הסכמתם.
הדתית  בציונות  כנסת  חברי  זאת  לעומת 
הביעו תרעומת על ההסכם המתגבש מחשש 
חברת  ריאליים.  לא  למקומות  שיידחקו 
הדתית)  (הציונות  וולדיגר  מיכל  הכנסת 
לנו  חשובה  גביר  בן  עם  ''האחדות  כתבה: 
המגזר.  גווני  לכל  הולם  ייצוג  לתת  יש  אך 
אסור שהציונות הדתית המרכזית, הקלאסית, 

תדחק לסוף הרשימה''.
מהמתווה  והופתע  מהמו"מ  שנעדר  מי 
מפלגת  יו"ר  מעוז  אבי  ח"כ  הוא  המתגבש 
נעם. מפלגתו דורשת שתי מקומות בעשירייה 
מועמדים  ארבעה  שהעניק  אחרי  הראשונה. 
בהסכמה,  נוסף  ומועמד  יהודית  לעוצמה 
הסיכויים שנעם תקבל שני מקומות בעשירייה 

הראשונה שואפים לאפס. 
הולך  ומתן  שהמשא  מצטער  מאוד  "אני 
הסגורים'',  בחדרים  מתנהל  ולא  לתקשורת 
בדעתו  שמעלה  ''מי   .7 לערוץ  מעוז  אמר 
הזהות  את  משאיר  בחוץ,  נעם  את  להשאיר 
היהודית בחוץ. אם לא יהיה לנו מקום נרוץ 
לבד או בחיבורים נוספים למפלגות אחרות''.

החמישייה
5 פסקי זמן פוליטיים

צילומים: דוברות הכנסת

דוד בן גוריון: ראש הממשלה 
מהתפקיד  עייפות  חש  הראשון 
זמן.  פסק  על  הודיע  וב-1953 
לחיים  שב  שנתיים  כעבור 
הפוליטיים בפברואר 1955 כשר 

ביטחון בממשלתו של לוי אשכול 
עד  הממשלה  כראש  לכהן  שב   1955 ובנובמבר 
1963. ב-1965 הקים את רפ"י אחרי שהמפלגה 
עורף.  לו  הפנתה  ארוכות  שנים  בראשה  שעמד 
העבודה  ואחדות  מפא"י  עם  רפ"י  כשהתאחדה 
בן  התנגד  ב-1968  העבודה  מפלגת  והוקמה 
פרש  ב-1970  יחיד.  סיעת  ונותר  לאיחוד  גוריון 
שמפלגה  לאחר  הפוליטיים,  ומהחיים  מהכנסת 
קיבלה   ,69 בחירות  לקראת  שהקים  חדשה 

ארבעה מנדטים בלבד.

הבחירות  אחרי  בגין:  מנחם 
 1951 ביולי  השניה  לכנסת 
קיבלה רשימת חירות בראשותו 
של מנחם בגין שמונה מנדטים 
פרישה  על  הודיע  בגין  בלבד. 

והתבודד  הפוליטיים  מהחיים 
כמה  ארוכים.  חודשים  במשך 

בדר  יוחנן  ח"כ  לביתו  הגיע  לאחמ"כ  חודשים 
והפציר בבגין שיחזור להנהגת התנועה על רקע 
גרמניה.  עם  השילומים  הסכם  סביב  המחלוקת 
לפרישתו  עד  חרות  בראשות  לעמוד  שב  בגין 

הסופית באוגוסט 1983.

קדנציה  אחרי  נתניהו:  בנימין 
בין  ממשלה  כראש  ראשונה 
הפסיד   ,1996-1999 השנים 
לאהוד  הבחירות  את  נתניהו 
ההפסד,  לאחר  ניכר.  בפער  ברק 

הודיע נתניהו על פסק זמן מהחיים 
כשנתניהו  ההנהגה.  את  תפס  שרון  הפוליטיים. 
ביקש לחזור ב-2001 הוא הבין שבוחרי הליכוד 
פרישת שרון  לאחר  רק  יו"ר מכהן.  לא מדיחים 
מהליכוד והקמת 'קדימה' תפס נתניהו מחדש את 

הנהגת המפלגה.

בסערה  כבש  הוא  ברק:  אהוד 
בבחירות  הממשלה  ראשות  את 
שרון  לאריאל  כשהפסיד   .99
ב-2001 לקח פסק זמן. ב-2004 

הודיע על סיום פסק הזמן, אולם 
רק ב-2007 כבש מחדש את ראשות 

מפלגת העבודה. הוא מונה מיידית לתפקיד שר 
עמיר  של  במקומו  אולמרט  בממשלת  הביטחון 
ל-13  התרסקה  המפלגה   2009 בבחירות  פרץ. 
בממשלת  ביטחון  כשר  כיהן  ברק  מנדטים. 

נתניהו עד לפרישתו מהכנסת ב-2012.

המשפטים  שר  סער:  גדעון 
בליכוד  דרכו  את  שהחל  המכהן 
בממשלות  וכיהן  ב-2003 
וכשר  החינוך  כשר  הליכוד 
זמן  פסק  לקח  הפנים, 

בספטמבר  הפוליטיים  מהחיים 
 2017 באפריל  ב 2014.  ש

לפעילות פוליטית במסגרת הליכוד, אך כבר אז 
החלו ניצני הביקורת הראשונים שלו נגד נתניהו. 
נתניהו על ראשות  2019 התמודד מול  בדצמבר 
 2020 בדצמבר  עצום.  בפער  והפסיד  הליכוד 
הודיע על פרישה מהליכוד והקמתה של תקווה 
התאחדה  הקרובות  הבחירות  שלקראת  חדשה 

עם כחול לבן.

ימיםעודיומן בחירות

ויכוח שלא תורם דבר. דרעי וגפני 

מו"מ שמתקרב לחתימה. סמוטריץ' ובן גביר 

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

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

תושבי הדר גנים והסביבה, מכבידנט מרחיבה את השירות- בשבילכם!
אנו שמחים לבשר על פתיחת

רח׳ הרב ישעיהו המשורר 11

מרפאת מכבידנט חדשה
בשכונת הדר גנים, פתח תקווה

סיבה נוספת לחייך!

מרווחת
ומתקדמת

זמינות תורים 
גבוהה

מיקום נגיש 
לתחבורה

מיטב הרופאים 
והמומחים

מבית מכבידנט

לקביעת תור חייגו: 6300*
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כיהן  'כלנתריזם',  המושג  נקרא  שמו  שעל  כלנתר,  רחמים 
בשנות החמישים כחבר מועצת העיר ירושלים מטעם המפד"ל. 
הסיעה פרשה מהקואליציה העירונית על רקע כוונת ראש העיר 
גרשון אגרון לבנות בית כנסת רפורמי והקמת בריכה מעורבת 
אחד  קול  נדרש  העיר.  במועצת  הרוב  את  איבד  אגרון  בעיר. 
כדי לשמר את שלטונו. הלחצים של מפא"י עשו את שלהם 
וכלנתר בחר לתמוך בראש העיר בניגוד לעמדת סיעתו. הוא 
מונה לסגן ראש העיר, תפקיד בו החזיק במשך שלוש שנים. 
הרשימה  מועמדי  מרשימת  שמו  נגרע  שלאחמ"כ  בבחירות 
להניח  סביר  כיום,  חי  היה  אילו  הפוליטיים.  מהחיים  ופרש 
רבים  של  שמם  על  שייקרא  המונח  את  לשנות  דורש  שהיה 
פעולה שבשנות  ומשמאל.  מימין  המחנות  את  אחרים שחצו 
החמישים נחשבה כחריגה, הפכה לעניין שבשגרה בפוליטיקה 

העכשווית.
שנתיים,  לפני  עד  הליכוד  מטעם  כנסת  חברת  שיר,  מיכל 
פרשה מהליכוד וחברה למפלגתו של גדעון סער. היא נימקה 
זאת בנאמנות בגדעון סער. השבוע, משהבינה שהאיחוד בין 
כחול לבן לתקווה חדשה גוזר עליה שיבוץ במיקום לא ריאלי, 
היא החליפה את הנאמנות בסער בנאמנות ביאיר לפיד ועברה 

לשורות יש עתיד.
מיכל שיר איננה הראשונה. קדמו לה לא מעט חברי כנסת 
שהחלו את דרכם הפוליטית במפלגה אחת ונדדו על פני הקשת 
הפוליטית. ציפי לבני הספיקה לעבור מהליכוד לקדימה ואף 
לכהן כיו"ר בעידן שאחרי אולמרט, לעבור למפלגת התנועה, 

הציוני'  'למחנה  חברה  מרשימה,  פוליטית  ובאקרובטיקה 
לפני  רגע  התנועה,  ומפלגת  העבודה  ממפלגת  שהורכבה 
בארבעה  לעבודה  מהליכוד  הפוליטיים.  מהחיים  שנפלטה 

צעדים.
ישראל  מטעם  ב-2009  לכנסת  נבחרה  אבקסיס  לוי  אורלי 
של  המשותפת  ברשימה  לכנסת  נבחרה  בהמשך,  ביתנו. 
ישראל  של  הצטרפותה  עם  ב-2016,  ביתנו.  וישראל  הליכוד 
באופוזיציה.  להישאר  אבקסיס  בחרה  לקואליציה,  ביתנו 
שהתמודדה  'גשר'  סיעת  את  והקימה  כפורשת  הוכרזה  היא 
בבחירות לכנסת ה-21 והסתפקה בכ-74 אלף קולות. בבחירות 
לכנסת ה-22 היא כבר הייתה במקום השני ברשימת העבודה-

גשר. בבחירות לכנסת ה-23 היא מוקמה במקום השני ברשימת 
העבודה-מרצ-גשר. בבחירות לכנסת ה-24 היא כבר שוריינה 
הלוליינות  בנתניהו.  לתמוך  שחזרה  לאחר  הליכוד  ברשימת 
הפוליטית שלה זיכתה אותה בקיתונות של ביקורת משני צידי 

המתרס הפוליטי. 
ביותר  הבולטת  הדוגמא  אולי  הם  האוזר  וצבי  הנדל  יועז 
בעידן הנוכחי. אחרי שהחלו את דרכם בתל"ם של משה יעלון, 
המשיכו  ארץ',  'דרך  סיעת  את  הקימו  לבן,  לכחול  המשיכו 
והרביעי  השני  במקומות  מתברגים  וכעת  חדשה'  ל'תקווה 

ברשימת 'הרוח הציונית' שכרגע מתנדנדת ברוח.
ארכיון  לדרך.  נאמנים  אינם  כנסת  חברי  ומשמאל,  מימין 
הכנסת עמוס בח"כים לשעבר שהנאמנות למפלגה לא מנעה 
מופז  שאול  היריבה.  למפלגה  נאמנותם  את  להעביר  מהם 
הכריז ש"הליכוד זה בית ובית לא עוזבים" ותקף את שרון על 
הליכוד  את  שעזב  לאחר  בלבד  ימים  שבוע  'קדימה',  הקמת 

ועבר ל'קדימה'.
ערב הרכבת רשימות הוא בדרך כלל המועד שבו חברי כנסת 
להעניק  שמוכנים  המפלגות  ראשי  של  מנהיגותם  את  מגלים 
את  לפתע  גילתה  לא  שיר  מיכל  ברשימה.  ריאלי  מקום  להם 
השבוע  נחשף  לא  עצמו  לפיד  לפיד.  של  המנהיגותי  כושרו 
לחריצותה הפרלמנטרית של ח"כ מיכל שיר. שיר אינה מביאה 
יש  ולפיה  לייצר את התחושה  עימה אלקטורט. לפיד מבקש 
מסיעות  גם  כן  ועל  הגוש  שבמפלגות  המרכזית  היא  עתיד 

אחרות מעדיפים לחבור למפלגה המרכזית.
נתניהו  בנימין  עיון בארכיון מגלה שורה של תשבחות על 
ובמקביל שורה של ביקורת חריפה כנגד גנץ ולפיד. הדוברת 
ללמדך  בליכוד.  חברותה  ימי  הימים  שיר.  מיכל  כמובן  היא 
אותך  לקלוט  שמוכנה  המפלגה  לפי  נקבע  המסרים  שדף 

לשורותיה.
מאמינה  היא  לבן.  בכחול  מקום  מצאה  לא  שיר  מיכל 

שבמפלגתו של ראש הממשלה המכהן, יש עתיד. 

משהו חדש מתחיל
בשלוש  שקד  איילת  של  הרביעית  המפלגה  היא  הציונית  הרוח 
עם  יחד  היהודי  הבית  את  שנטשה  אחרי  האחרונות.  השנים 
נפתלי בנט, הקימה את הימין החדש, שינתה את שמו לימינה, 

שריון  על  מו"מ  ניהלה  הימין,  מפלגות  לאיחוד  חברה  בדרך 
בליכוד, וכעת כאשר קיבלה את המפלגה בירושה, בחרה שוב 

לאתחל מחדש: הרוח הציונית. 
רק  נובעת  לא  המפלגה  של  שמה  שינוי  על  ההחלטה 
מהאיחוד עם הנדל והאוזר. בסקרי עומק, מבינה שקד את מה 
סובל  ימינה  המותג  מבין:  פוליטית  מודעות  עם  אזרח  שכל 
מתדמית שלילית. מרבית מצביעיה נטשו את המפלגה. הפרה 
כה סיטונאית של הבטחות בחירות לא נרשמה מעולם בדברי 

הימים של הפוליטיקה בישראל.
הציונית'  'הרוח  הקהל,  דעת  בסקרי  נסקרה  בטרם  עוד 
היא המפלגה הפריכה ביותר. סקרי העבר מלמדים שמפלגה 
חדשה נהנית בסקרים הראשונים ממספר מנדטים גבוה. משם, 
יממה  זמן.  של  עניין  היא  הצלילה,  רבים  ובמקרים  הירידה, 
לאחר השקתה הסקרים צפו ל'תקווה חדשה' 18 מנדטים. אל 
קו הסיום הגיע גדעון סער עם שישה מנדטים. בבחירות 2021 
הנוכחי,  בסבב  הפריכה.  המפלגה  הייתה  החדשה  התקווה 
על  אותה  מציבים  מהסקרים  שכמה  אף  על  הציונית,  הרוח 
המפלגה  היא  השקתה,  לאחר  בלבד  יממה  מנדטים,  ארבעה 

הפריכה ביותר. 
שקד יודעת זאת טוב יותר מכולם. היא הרי הייתה שם בסבב 
למפלגה  חסרו  קולות   1400 רק  ב-2019.  הראשון  הבחירות 
קולותיה  את  שתה  נתניהו  בנט.  עם  יחד  שהקימה  החדשה 
והותיר אותם מתחת לאחוז החסימה. קמפיין פחות ממוקד של 
נתניהו במעוזי 'הימין החדש' היה חוסך את המשבר הפוליטי 
שישראל טרם נחלצה ממנו. אילו נבחרו בנט ושקד בסבב א', 
היום עמוק בתוך השנה השלישית של ממשלתו  היה  נתניהו 

החמישית.
יושר  תעודת  ללא  מגיעה  שקד  הקרובות  הבחירות  אל 
שנתניהו  ראיון  ובכל  אולפן  בכל  שהצהירה  אחרי  פוליטית. 
מבצע ספין כשהוא מאשים אותם בחבירה ללפיד, הבטחותיה 

הפוליטיות הן לא משהו לצאת איתו לשוק. 
הפוליטי, בהחלט  על הספקטרום  מביטים  כאשר  פניו,  על 
הרך'.  'הימין  המכונה  יעד  לקהל  הפונה  למפלגה  מקום  יש 
אחרי החבירה של סער לכחול לבן, מפלגה שהיו"ר שלה רואה 
במצע  מרכזי  מרכיב  הפלסטינית  הרשות  יו"ר  עם  בפגישות 
גם  איתו  ימהרו  לא  סער  של  תומכיו  המפלגה,  של  המדיני 
יכולה  להרפתקה הזו. הרוח הציונית, אלמלא האמון שאבד, 
הייתה לגרוף קולות מתוך הימין הרך המוערך בכ-12 מנדטים.

לתומכי  מחולקים  בישראל  הפוליטיים  המחנות  עוד  כל 
כל  אין  המפלגתי  ולמצע  לאידיאולוגיה  נתניהו,  ומתנגדי 
שתחבור  כמי  הצדדים  שני  ע"י  נחשדת  שקד  משמעות. 
סבורים שגם אם תצלח את אחוז  נתניהו  לצד השני. במחנה 
החסימה, היא תעביר שוב את תמיכתה ללפיד או לגנץ. במחנה 
'רק לא ביבי' בטוחים שהיא תעניק את האצבע ה-61 לנתניהו. 
ניטראליות מרחיק ממנה מצביעים משני  על  הניסיון לשמור 
מנדטים,  ארבעה  עם  הקמפיין  את  שמתחילה  מי  המחנות. 
פחות  עם  הרשימות  סגירת  ערב  עצמה  את  למצוא  עשויה 

משניים וחצי מנדטים.
הבעיה המרכזית של שקד הוא במיצוב הפוליטי שלה. מי 

ינון פלח

לא מצאה חניה 
בכחול לבן

מיכל שיר לא תקדם את לפיד לקבלת המנדט מהנשיא. 
רה"מ לפיד עם הנשיא הרצוג | צילום: חיים צח, לע"מ

המדינה,  בהנהגת  רחוק  הכי  להגיע  שעתידה  כמי  שסומנה 
הקוטביות  בעידן  הפוליטי.  קיומה  על  אלו  בימים  נאבקת 
אין  הפוליטית שקורעת את החברה הישראלית לשני מחנות, 
צד  כל  רחבה.  לממשלה  הבטחה  או  האחדות  לסחורת  קונים 
בוויכוח מעוניין בהכרעה חותכת, גם אם מדובר על חודו של 

קול.
כשאחת  נתניהו  מתנגדי  של  קולות  לגייס  תוכל  לא  שקד 
תחת  לשבת  בעיה  לה  שאין  היא  הראשונות  מהצהרותיה 
נתניהו. היא גם לא תוכל לשכנע מצביעים באזורי החיוג של 
מחנה נתניהו. אי אפשר לומר שבלתי אפשרי להקים קואליציה 
הפנים  כשרת  מכהנת  בעודך  ערבית,  מפלגה  על  שנשענת 
בממשלה שהוקמה בשותפות קואליציונית של מפלגה ערבית. 
של  משורותיה  מגיע  הציונית',  'הרוח  של  החריף  המבקר 
ימינה. ח"כ ניר אורבך, הצלע השלישית בחבורת שקד-אורבך-
קארה, בחר שלא להצטרף למיזם החדש. ספק אם יקבל שריון 
ויתר  הוא  שקד  של  החדשה  במפלגה  השריון  על  בליכוד. 
הראשונים  המקומות  מארבעת  ששלושה  מפלגה  בשמחה. 
של  אמונם  את  לבקש  יכולה  לא  חילונים,  מאישים  מורכבת 

מצביעי הציונות הדתית.
כברת  שקד  עם  שהלכו  אלו  לפחות  'ימינה',  פעילי  מרבית 
חברים.  היו  שבהן  הפעילים  קבוצות  את  נטשו  ארוכה,  דרך 
או  זמן  פסק  לקחו  חלקם  אחרות,  למפלגות  המשיכו  חלקם 
תיאלץ  אחרת. שקד  במפלגה  תמיכה  נמנעים מהבעת  לפחות 
הנדל  שטח.  פעילי  מחדש  ולגייס  מחדש  עצמה  את  להמציא 
והאוזר לא מביאים איתם כנדוניה מטות ופעילים. סיעת דרך 
ארץ מעולם לא התמודדה כרשימה עצמאית בבחירות. הנטל 
מונח כעת במלוא עוצמתו על כתפיה של שקד. ללא השותף 
שהיא  להוכיח  מעוניינת  שקד  האחרון,  בעשור  הפוליטי 

אלקטורט בזכות עצמה.
בדיוק כמו לפני עשור, אצל איילת שקד משהו חדש מתחיל.

ויעשו כולם אגודה...
עורכי  את  מעסיקים  התורה  ביהדות  פיצול  על  הדיבורים 
העיתונים ואת הפרשנים הרבים שפזורים בכלי התקשורת. זה 
מעט  לא  של  דמיונם  את  ומצית  עניין  מייצר  כותרות,  מספק 
המפורסמת  שלוש'  ה'שש  לשירת  שמשתוקקים  שטח  פעילי 

במוצאי הבחירות המוניציפאליות ב-2018.
את  לחצות  הפריבילגיה  את  צד  לאף  אין  במציאות, 
עצמאית.  שתתמודדנה  רשימות  לשתי  המאוחדת  הרשימה 
חרף הוויכוחים וההאשמות ההדדיות ועל אף שכל צד בטוח 
כולו  ההפסד  הנכספים,  המנדטים  ארבעת  את  לגייס  שבכוחו 

שלנו.
ההחלטה מסורה כמובן בידיהם של גדולי ישראל שהנושא 
ישראל  באגודת  וגם  התורה  בדגל  גם  אולם  להכרעתם.  מונח 
יודעים שלא קל לשנע מצביעים אל הקלפיות. בארבעת סבבי 
שקיבלה  ביותר  הגבוה  הקולות  מספר  האחרונים,  הבחירות 
המפלגה נרשם בסיבוב השלישי (274,437 קולות). במועד א', 
בבחירות לכנסת ה-21 יהדות התורה קיבלה 249,049 קולות. 
במועד ב' 268,775 שלשלו את האות ג' לקלפי. מועד ד' הניב 

את התוצאה הנמוכה ביותר – 248,391 מצביעים.
אחוז החסימה עבר ארבעה שינויים מאז קום המדינה. הוא 
למנדט  המדד  הכשרים.  הקולות  מסך   3.25% על  כיום  עומד 
כדי  קולות.  אלף  מ-35  למעלה  על  ההערכות  ע"פ  יעמוד 
שמפלגה תעבור את אחוז החסימה היא זקוקה ללמעלה מ-140 
אלף קולות. מי שחושב ששתי המפלגות, אגודת ישראל ודגל 
קולות  מספר  אחת  כל  לגייס  הנוכחי  במצב  מסוגלות  התורה 
ששווה ערך לארבעה מנדטים, כנראה שאינו רואה את הזליגה 

למפלגות אחרות.
נאמר זאת כך: פיצול ביהדות התורה אפשרי רק כאשר אחוז 
והרף  עוד  כל   .2014 עד  כפי שהיה   2% רף  אל  ירד  החסימה 
הנדרש עומד על 3.25% הדיבורים על ריצה עצמאית של שני 
חלקי יהדות התורה, ימשיכו לספק כותרות, ראיונות, תגובות 

לראיונות ואינספור מאמרי הגות ודעה.
במקרה  תרחישים:  שני  קיימים  עצמאית  ריצה  של  במקרה 

- רק אחת משתי המפלגות צולחת את אחוז החסימה.  הטוב 
מי  לכנסת.  נבחרת  לא  מהמפלגות  אחת  אף   - הגרוע  במקרה 
המפלגות  שתי  ולפיה  שלישית  אופציה  שקיימת  שחושב 
במספרים  מצוי  אינו  החסימה,  אחוז  את  בבטחה  צולחות 

ובנתונים.  
תארו לעצמכם שכל אחת מהמפלגות (ותניחו לרגע בצד את 
החישובים של 'אנשי המספרים' משתי המפלגות) מגייסת 138 
ושבירת שיא מצביעים משותף.  כביר  הישג  זהו  קולות.  אלף 
בשורה התחתונה: שתי המפלגות נשארות מחוץ לכנסת ה-25. 
יקח על עצמו סיכון כה עצום שבסיומו כותרות  אף אחד לא 
העיתונים במוצאי ה-1 בנובמבר יכריזו על גפני, מקלב, יעקב 
תהיו  כח"כים לשעבר.  וטסלר  אייכלר  פרוש,  פינדרוס,  אשר, 
לריצה  הנוסחה  תימצא  הרשימות  סגירת  מועד  בטוחים שעד 

משותפת.

כבר לא שולטים בכיפה
מאז כניסתו לחיים הפוליטיים, אי שם בסוף שנות ה-80 של 
ראה  הוא  כיפה.  בסרוגי  עצמו  הקיף  נתניהו  הקודמת,  המאה 

בהם שותפים לדרך ויתרה מכך, אנשי סוד. 
בחודש מאי 2011 נסע נתניהו לביקור בוושינגטון ולפגישה 
עם הנשיא דאז ברק אובמה. היה זה אחרי נאומו של הנשיא 
הצטרפו  לנסיעה   .67 לקווי  לסגת  לישראל  שקרא  האמריקאי 
תשעה מיועציו. חמישה מהם היו חובשי כיפות סרוגות: ראש 
המועצה לביטחון לאומי, האלוף במיל' יעקב עמדירור, היועץ 
רון  היועץ המדיני  גולד.  דורי  ד"ר  מדיניים  לעניינים  המיוחד 
דרמר, ראש הסגל דאז נתן אשל ומנהל לשכת ראש הממשלה 

גיל שפר.
תקיפה.  הייתה  נתניהו  של  העמדה  יועציו,  בהשראת 
להצלחה  נחשב  נתניהו  של  הביקור  בו.  לחזור  נאלץ  אובמה 
חזר  שבו  נאום  איפא"ק  בוועידת  נשא  ארה"ב  שנשיא  לאחר 

מדרישותיו לחזרה לגבולות 67.

החמישה  מקרית.  איננה  נתניהו  אצל  היועצים  בחירת 
המוזכרים אינם היחידים. ברבות השנים צורפו לרשימה עוד 
רבים מבוגרי מוסדות הציונות הדתית שמונו לתפקידים בכירים 
בצמרת המדינה: שלמה פילבר, ארי הרו, נפתלי בנט, אביחי 
כמזכירי  מונו  או  בלשכתו  שעבדו  אחרים  ורבים  מנדלבליט 

ממשלה בממשלותיו.
הכיפות  בדור  צופה  אני  הולך  אני  שאליו  מקום  "בכל 
בציבוריות,  בכנסת,  בממשלה,  בעסקים,  בכלכלה,  הסרוגות. 
ברזל",  בכיפות   - סרוגות   בכיפות  מוקף  אני  שלי  בלשכה 

החמיא נתניהו בערב הוקרה לרב חיים דרוקמן ב-2013.
סבר  הוא  ראשית,  הזה.  בנושא  משגים  שני  היו  לנתניהו 
בשורה  רעה.  ביום  לצידו  יעמדו  הסרוגות  הכיפות  שחובשי 
האלפים  בתיקי  המדינה  עדי  שלושת  מתוך  שניים  התחתונה, 
החל  פילבר  ארוכות.  שנים  לצידו  שעבדו  כיפות  חובשי  הם 
כיועץ  ב-2002  הצטרף  הרו  ב-2001.  כבר  נתניהו  עם  לעבוד 
לענייני חוץ. שניהם לא עמדו בלחץ החקירות וחתמו על הסכם 

עד מדינה.
הכיפות  חובשי  עם  נתניהו  של  הקשר  השני:  המשגה 
הסרוגות לא הסתכם רק במינוי לתפקידים בכירים. נתניהו ראה 
בהם בני ברית לבניית הגוש, בימים שהמערכת הפוליטית טרם 
את  שהחל  מי  בנט,  שנפתלי  שיער  לא  הוא  לגושים.  חולקה 
דרכו הפוליטית בלשכתו בעודו יו"ר האופוזיציה, לא יסתפק 

בשותפות בהנהגה, אלא ידרוש להנהיג בעצמו.
בשלב מסוים, חלחלה אצל נתניהו ההכרה שבנט לא מסתפק 
זרעי  הנהג.  להיות  מבקש  הוא  המדינה.  הגה  על  יד  בהנחת 
המחלוקת והאיבה בין השניים החלו כבר שם, ביום שבו פרשו 
לדרך עצמאית. הם הקימו  ופרשו  נתניהו  ושקד מלשכת  בנט 
את תנועת 'ישראל שלי', חרשו את הארץ לאורכה ולרוחבה, 
השתלטו על הבית היהודי, כיהנו כשרים בכירים, עד לרגע שבו 
ביצעו בנט ושקד את האקזיט הפוליטי, במהלכו הצליח בנט 
להדיח את מי שרק לפני 13 שנה עוד עבד בלשכתו והגה את 
הקאמבק הפוליטי בדרך לכס ראש הממשלה. אחרי שנתניהו 
הצליח במשך למעלה מעשור להותיר את כל יריביו הפוליטיים 
במקום  הצליח  לשכתו,  מנהל  שהיה  מי  דווקא  הדרך,  בצד 

שרבים אחרים נכשלו.
איילת שקד, שטעמה המר של עזיבת הלשכה באקט צורם, 
ליווה אותה במשך שנים ארוכות, המתינה לרגע המיוחל שבו 
תראה את נתניהו עוזב את לשכת ראש הממשלה. אם מישהו 
חשב שכאבי הבטן הפוליטיים של שרת הפנים, נבעו מהישיבה 
המשותפת עם רע"מ ומרצ, אינו מכיר את כאבי הפנטום של 
היא  בכדי  לא  נתניהו.  עם  לשבת  שנדרשה  פעם  בכל  שקד 
התיאום  היוצאת.  הממשלה  של  האדריכליות  לאחת  נחשבת 

בינה לבין בנט היה מלא-מלא.
במוצאי ה-1 בנובמבר, במידה ותעבור את אחוז החסימה, 
ההיסטוריה  של  השני  בצד  עצמה  את  למצוא  עשויה  היא 
בנימין  של  בראשותו  לממשלה  ה-61  האצבע  את  ולהעניק 

נתניהו. בנט כבר לא יהיה שם כדי שתוכל לחסות בצילו.
רבים.  ביועצים  עצמו  לראות מקיף  ניתן  כפי שכבר  נתניהו 
חלקם הגדול כבר לא חובשים כיפות. נתן אשל עודנו שם, אבל 

כל היתר, נמצאים הרחק ממעגלי ההשפעה.

מוקף בכיפות סרוגות. נתניהו ויועציו בוושינגטון ב-2011 | צילום: לע"מ 

1400 קולו שהיו מונעים את המשבר הפוליטי המתמשך. בנט 
מתדרך את מתנדבי הימין החדש בסבב א' | צילום: דוברות 
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כיהן  'כלנתריזם',  המושג  נקרא  שמו  שעל  כלנתר,  רחמים 
בשנות החמישים כחבר מועצת העיר ירושלים מטעם המפד"ל. 
הסיעה פרשה מהקואליציה העירונית על רקע כוונת ראש העיר 
גרשון אגרון לבנות בית כנסת רפורמי והקמת בריכה מעורבת 
אחד  קול  נדרש  העיר.  במועצת  הרוב  את  איבד  אגרון  בעיר. 
כדי לשמר את שלטונו. הלחצים של מפא"י עשו את שלהם 
וכלנתר בחר לתמוך בראש העיר בניגוד לעמדת סיעתו. הוא 
מונה לסגן ראש העיר, תפקיד בו החזיק במשך שלוש שנים. 
הרשימה  מועמדי  מרשימת  שמו  נגרע  שלאחמ"כ  בבחירות 
להניח  סביר  כיום,  חי  היה  אילו  הפוליטיים.  מהחיים  ופרש 
רבים  של  שמם  על  שייקרא  המונח  את  לשנות  דורש  שהיה 
פעולה שבשנות  ומשמאל.  מימין  המחנות  את  אחרים שחצו 
החמישים נחשבה כחריגה, הפכה לעניין שבשגרה בפוליטיקה 

העכשווית.
שנתיים,  לפני  עד  הליכוד  מטעם  כנסת  חברת  שיר,  מיכל 
פרשה מהליכוד וחברה למפלגתו של גדעון סער. היא נימקה 
זאת בנאמנות בגדעון סער. השבוע, משהבינה שהאיחוד בין 
כחול לבן לתקווה חדשה גוזר עליה שיבוץ במיקום לא ריאלי, 
היא החליפה את הנאמנות בסער בנאמנות ביאיר לפיד ועברה 

לשורות יש עתיד.
מיכל שיר איננה הראשונה. קדמו לה לא מעט חברי כנסת 
שהחלו את דרכם הפוליטית במפלגה אחת ונדדו על פני הקשת 
הפוליטית. ציפי לבני הספיקה לעבור מהליכוד לקדימה ואף 
לכהן כיו"ר בעידן שאחרי אולמרט, לעבור למפלגת התנועה, 

הציוני'  'למחנה  חברה  מרשימה,  פוליטית  ובאקרובטיקה 
לפני  רגע  התנועה,  ומפלגת  העבודה  ממפלגת  שהורכבה 
בארבעה  לעבודה  מהליכוד  הפוליטיים.  מהחיים  שנפלטה 

צעדים.
ישראל  מטעם  ב-2009  לכנסת  נבחרה  אבקסיס  לוי  אורלי 
של  המשותפת  ברשימה  לכנסת  נבחרה  בהמשך,  ביתנו. 
ישראל  של  הצטרפותה  עם  ב-2016,  ביתנו.  וישראל  הליכוד 
באופוזיציה.  להישאר  אבקסיס  בחרה  לקואליציה,  ביתנו 
שהתמודדה  'גשר'  סיעת  את  והקימה  כפורשת  הוכרזה  היא 
בבחירות לכנסת ה-21 והסתפקה בכ-74 אלף קולות. בבחירות 
לכנסת ה-22 היא כבר הייתה במקום השני ברשימת העבודה-

גשר. בבחירות לכנסת ה-23 היא מוקמה במקום השני ברשימת 
העבודה-מרצ-גשר. בבחירות לכנסת ה-24 היא כבר שוריינה 
הלוליינות  בנתניהו.  לתמוך  שחזרה  לאחר  הליכוד  ברשימת 
הפוליטית שלה זיכתה אותה בקיתונות של ביקורת משני צידי 

המתרס הפוליטי. 
ביותר  הבולטת  הדוגמא  אולי  הם  האוזר  וצבי  הנדל  יועז 
בעידן הנוכחי. אחרי שהחלו את דרכם בתל"ם של משה יעלון, 
המשיכו  ארץ',  'דרך  סיעת  את  הקימו  לבן,  לכחול  המשיכו 
והרביעי  השני  במקומות  מתברגים  וכעת  חדשה'  ל'תקווה 

ברשימת 'הרוח הציונית' שכרגע מתנדנדת ברוח.
ארכיון  לדרך.  נאמנים  אינם  כנסת  חברי  ומשמאל,  מימין 
הכנסת עמוס בח"כים לשעבר שהנאמנות למפלגה לא מנעה 
מופז  שאול  היריבה.  למפלגה  נאמנותם  את  להעביר  מהם 
הכריז ש"הליכוד זה בית ובית לא עוזבים" ותקף את שרון על 
הליכוד  את  שעזב  לאחר  בלבד  ימים  שבוע  'קדימה',  הקמת 

ועבר ל'קדימה'.
ערב הרכבת רשימות הוא בדרך כלל המועד שבו חברי כנסת 
להעניק  שמוכנים  המפלגות  ראשי  של  מנהיגותם  את  מגלים 
את  לפתע  גילתה  לא  שיר  מיכל  ברשימה.  ריאלי  מקום  להם 
השבוע  נחשף  לא  עצמו  לפיד  לפיד.  של  המנהיגותי  כושרו 
לחריצותה הפרלמנטרית של ח"כ מיכל שיר. שיר אינה מביאה 
יש  ולפיה  לייצר את התחושה  עימה אלקטורט. לפיד מבקש 
מסיעות  גם  כן  ועל  הגוש  שבמפלגות  המרכזית  היא  עתיד 

אחרות מעדיפים לחבור למפלגה המרכזית.
נתניהו  בנימין  עיון בארכיון מגלה שורה של תשבחות על 
ובמקביל שורה של ביקורת חריפה כנגד גנץ ולפיד. הדוברת 
ללמדך  בליכוד.  חברותה  ימי  הימים  שיר.  מיכל  כמובן  היא 
אותך  לקלוט  שמוכנה  המפלגה  לפי  נקבע  המסרים  שדף 

לשורותיה.
מאמינה  היא  לבן.  בכחול  מקום  מצאה  לא  שיר  מיכל 

שבמפלגתו של ראש הממשלה המכהן, יש עתיד. 

משהו חדש מתחיל
בשלוש  שקד  איילת  של  הרביעית  המפלגה  היא  הציונית  הרוח 
עם  יחד  היהודי  הבית  את  שנטשה  אחרי  האחרונות.  השנים 
נפתלי בנט, הקימה את הימין החדש, שינתה את שמו לימינה, 

שריון  על  מו"מ  ניהלה  הימין,  מפלגות  לאיחוד  חברה  בדרך 
בליכוד, וכעת כאשר קיבלה את המפלגה בירושה, בחרה שוב 

לאתחל מחדש: הרוח הציונית. 
רק  נובעת  לא  המפלגה  של  שמה  שינוי  על  ההחלטה 
מהאיחוד עם הנדל והאוזר. בסקרי עומק, מבינה שקד את מה 
סובל  ימינה  המותג  מבין:  פוליטית  מודעות  עם  אזרח  שכל 
מתדמית שלילית. מרבית מצביעיה נטשו את המפלגה. הפרה 
כה סיטונאית של הבטחות בחירות לא נרשמה מעולם בדברי 

הימים של הפוליטיקה בישראל.
הציונית'  'הרוח  הקהל,  דעת  בסקרי  נסקרה  בטרם  עוד 
היא המפלגה הפריכה ביותר. סקרי העבר מלמדים שמפלגה 
חדשה נהנית בסקרים הראשונים ממספר מנדטים גבוה. משם, 
יממה  זמן.  של  עניין  היא  הצלילה,  רבים  ובמקרים  הירידה, 
לאחר השקתה הסקרים צפו ל'תקווה חדשה' 18 מנדטים. אל 
קו הסיום הגיע גדעון סער עם שישה מנדטים. בבחירות 2021 
הנוכחי,  בסבב  הפריכה.  המפלגה  הייתה  החדשה  התקווה 
על  אותה  מציבים  מהסקרים  שכמה  אף  על  הציונית,  הרוח 
המפלגה  היא  השקתה,  לאחר  בלבד  יממה  מנדטים,  ארבעה 

הפריכה ביותר. 
שקד יודעת זאת טוב יותר מכולם. היא הרי הייתה שם בסבב 
למפלגה  חסרו  קולות   1400 רק  ב-2019.  הראשון  הבחירות 
קולותיה  את  שתה  נתניהו  בנט.  עם  יחד  שהקימה  החדשה 
והותיר אותם מתחת לאחוז החסימה. קמפיין פחות ממוקד של 
נתניהו במעוזי 'הימין החדש' היה חוסך את המשבר הפוליטי 
שישראל טרם נחלצה ממנו. אילו נבחרו בנט ושקד בסבב א', 
היום עמוק בתוך השנה השלישית של ממשלתו  היה  נתניהו 

החמישית.
יושר  תעודת  ללא  מגיעה  שקד  הקרובות  הבחירות  אל 
שנתניהו  ראיון  ובכל  אולפן  בכל  שהצהירה  אחרי  פוליטית. 
מבצע ספין כשהוא מאשים אותם בחבירה ללפיד, הבטחותיה 

הפוליטיות הן לא משהו לצאת איתו לשוק. 
הפוליטי, בהחלט  על הספקטרום  מביטים  כאשר  פניו,  על 
הרך'.  'הימין  המכונה  יעד  לקהל  הפונה  למפלגה  מקום  יש 
אחרי החבירה של סער לכחול לבן, מפלגה שהיו"ר שלה רואה 
במצע  מרכזי  מרכיב  הפלסטינית  הרשות  יו"ר  עם  בפגישות 
גם  איתו  ימהרו  לא  סער  של  תומכיו  המפלגה,  של  המדיני 
יכולה  להרפתקה הזו. הרוח הציונית, אלמלא האמון שאבד, 
הייתה לגרוף קולות מתוך הימין הרך המוערך בכ-12 מנדטים.

לתומכי  מחולקים  בישראל  הפוליטיים  המחנות  עוד  כל 
כל  אין  המפלגתי  ולמצע  לאידיאולוגיה  נתניהו,  ומתנגדי 
שתחבור  כמי  הצדדים  שני  ע"י  נחשדת  שקד  משמעות. 
סבורים שגם אם תצלח את אחוז  נתניהו  לצד השני. במחנה 
החסימה, היא תעביר שוב את תמיכתה ללפיד או לגנץ. במחנה 
'רק לא ביבי' בטוחים שהיא תעניק את האצבע ה-61 לנתניהו. 
ניטראליות מרחיק ממנה מצביעים משני  על  הניסיון לשמור 
מנדטים,  ארבעה  עם  הקמפיין  את  שמתחילה  מי  המחנות. 
פחות  עם  הרשימות  סגירת  ערב  עצמה  את  למצוא  עשויה 

משניים וחצי מנדטים.
הבעיה המרכזית של שקד הוא במיצוב הפוליטי שלה. מי 

ינון פלח

לא מצאה חניה 
בכחול לבן

מיכל שיר לא תקדם את לפיד לקבלת המנדט מהנשיא. 
רה"מ לפיד עם הנשיא הרצוג | צילום: חיים צח, לע"מ

המדינה,  בהנהגת  רחוק  הכי  להגיע  שעתידה  כמי  שסומנה 
הקוטביות  בעידן  הפוליטי.  קיומה  על  אלו  בימים  נאבקת 
אין  הפוליטית שקורעת את החברה הישראלית לשני מחנות, 
צד  כל  רחבה.  לממשלה  הבטחה  או  האחדות  לסחורת  קונים 
בוויכוח מעוניין בהכרעה חותכת, גם אם מדובר על חודו של 

קול.
כשאחת  נתניהו  מתנגדי  של  קולות  לגייס  תוכל  לא  שקד 
תחת  לשבת  בעיה  לה  שאין  היא  הראשונות  מהצהרותיה 
נתניהו. היא גם לא תוכל לשכנע מצביעים באזורי החיוג של 
מחנה נתניהו. אי אפשר לומר שבלתי אפשרי להקים קואליציה 
הפנים  כשרת  מכהנת  בעודך  ערבית,  מפלגה  על  שנשענת 
בממשלה שהוקמה בשותפות קואליציונית של מפלגה ערבית. 
של  משורותיה  מגיע  הציונית',  'הרוח  של  החריף  המבקר 
ימינה. ח"כ ניר אורבך, הצלע השלישית בחבורת שקד-אורבך-

קארה, בחר שלא להצטרף למיזם החדש. ספק אם יקבל שריון 
ויתר  הוא  שקד  של  החדשה  במפלגה  השריון  על  בליכוד. 
הראשונים  המקומות  מארבעת  ששלושה  מפלגה  בשמחה. 
של  אמונם  את  לבקש  יכולה  לא  חילונים,  מאישים  מורכבת 

מצביעי הציונות הדתית.
כברת  שקד  עם  שהלכו  אלו  לפחות  'ימינה',  פעילי  מרבית 
חברים.  היו  שבהן  הפעילים  קבוצות  את  נטשו  ארוכה,  דרך 
או  זמן  פסק  לקחו  חלקם  אחרות,  למפלגות  המשיכו  חלקם 
תיאלץ  אחרת. שקד  במפלגה  תמיכה  נמנעים מהבעת  לפחות 
הנדל  שטח.  פעילי  מחדש  ולגייס  מחדש  עצמה  את  להמציא 
והאוזר לא מביאים איתם כנדוניה מטות ופעילים. סיעת דרך 
ארץ מעולם לא התמודדה כרשימה עצמאית בבחירות. הנטל 
מונח כעת במלוא עוצמתו על כתפיה של שקד. ללא השותף 
שהיא  להוכיח  מעוניינת  שקד  האחרון,  בעשור  הפוליטי 

אלקטורט בזכות עצמה.
בדיוק כמו לפני עשור, אצל איילת שקד משהו חדש מתחיל.

ויעשו כולם אגודה...
עורכי  את  מעסיקים  התורה  ביהדות  פיצול  על  הדיבורים 
העיתונים ואת הפרשנים הרבים שפזורים בכלי התקשורת. זה 
מעט  לא  של  דמיונם  את  ומצית  עניין  מייצר  כותרות,  מספק 
המפורסמת  שלוש'  ה'שש  לשירת  שמשתוקקים  שטח  פעילי 

במוצאי הבחירות המוניציפאליות ב-2018.
את  לחצות  הפריבילגיה  את  צד  לאף  אין  במציאות, 
עצמאית.  שתתמודדנה  רשימות  לשתי  המאוחדת  הרשימה 
חרף הוויכוחים וההאשמות ההדדיות ועל אף שכל צד בטוח 
כולו  ההפסד  הנכספים,  המנדטים  ארבעת  את  לגייס  שבכוחו 

שלנו.
ההחלטה מסורה כמובן בידיהם של גדולי ישראל שהנושא 
ישראל  באגודת  וגם  התורה  בדגל  גם  אולם  להכרעתם.  מונח 
יודעים שלא קל לשנע מצביעים אל הקלפיות. בארבעת סבבי 
שקיבלה  ביותר  הגבוה  הקולות  מספר  האחרונים,  הבחירות 
המפלגה נרשם בסיבוב השלישי (274,437 קולות). במועד א', 
בבחירות לכנסת ה-21 יהדות התורה קיבלה 249,049 קולות. 
במועד ב' 268,775 שלשלו את האות ג' לקלפי. מועד ד' הניב 

את התוצאה הנמוכה ביותר – 248,391 מצביעים.
אחוז החסימה עבר ארבעה שינויים מאז קום המדינה. הוא 
למנדט  המדד  הכשרים.  הקולות  מסך   3.25% על  כיום  עומד 
כדי  קולות.  אלף  מ-35  למעלה  על  ההערכות  ע"פ  יעמוד 
שמפלגה תעבור את אחוז החסימה היא זקוקה ללמעלה מ-140 
אלף קולות. מי שחושב ששתי המפלגות, אגודת ישראל ודגל 
קולות  מספר  אחת  כל  לגייס  הנוכחי  במצב  מסוגלות  התורה 
ששווה ערך לארבעה מנדטים, כנראה שאינו רואה את הזליגה 

למפלגות אחרות.
נאמר זאת כך: פיצול ביהדות התורה אפשרי רק כאשר אחוז 
והרף  עוד  כל   .2014 עד  כפי שהיה   2% רף  אל  ירד  החסימה 
הנדרש עומד על 3.25% הדיבורים על ריצה עצמאית של שני 
חלקי יהדות התורה, ימשיכו לספק כותרות, ראיונות, תגובות 

לראיונות ואינספור מאמרי הגות ודעה.
במקרה  תרחישים:  שני  קיימים  עצמאית  ריצה  של  במקרה 

- רק אחת משתי המפלגות צולחת את אחוז החסימה.  הטוב 
מי  לכנסת.  נבחרת  לא  מהמפלגות  אחת  אף   - הגרוע  במקרה 
המפלגות  שתי  ולפיה  שלישית  אופציה  שקיימת  שחושב 
במספרים  מצוי  אינו  החסימה,  אחוז  את  בבטחה  צולחות 

ובנתונים.  
תארו לעצמכם שכל אחת מהמפלגות (ותניחו לרגע בצד את 
החישובים של 'אנשי המספרים' משתי המפלגות) מגייסת 138 
ושבירת שיא מצביעים משותף.  כביר  הישג  זהו  קולות.  אלף 
בשורה התחתונה: שתי המפלגות נשארות מחוץ לכנסת ה-25. 
יקח על עצמו סיכון כה עצום שבסיומו כותרות  אף אחד לא 
העיתונים במוצאי ה-1 בנובמבר יכריזו על גפני, מקלב, יעקב 
תהיו  כח"כים לשעבר.  וטסלר  אייכלר  פרוש,  פינדרוס,  אשר, 
לריצה  הנוסחה  תימצא  הרשימות  סגירת  מועד  בטוחים שעד 

משותפת.

כבר לא שולטים בכיפה
מאז כניסתו לחיים הפוליטיים, אי שם בסוף שנות ה-80 של 
ראה  הוא  כיפה.  בסרוגי  עצמו  הקיף  נתניהו  הקודמת,  המאה 

בהם שותפים לדרך ויתרה מכך, אנשי סוד. 
בחודש מאי 2011 נסע נתניהו לביקור בוושינגטון ולפגישה 
עם הנשיא דאז ברק אובמה. היה זה אחרי נאומו של הנשיא 
הצטרפו  לנסיעה   .67 לקווי  לסגת  לישראל  שקרא  האמריקאי 
תשעה מיועציו. חמישה מהם היו חובשי כיפות סרוגות: ראש 
המועצה לביטחון לאומי, האלוף במיל' יעקב עמדירור, היועץ 
רון  היועץ המדיני  גולד.  דורי  ד"ר  מדיניים  לעניינים  המיוחד 
דרמר, ראש הסגל דאז נתן אשל ומנהל לשכת ראש הממשלה 

גיל שפר.
תקיפה.  הייתה  נתניהו  של  העמדה  יועציו,  בהשראת 
להצלחה  נחשב  נתניהו  של  הביקור  בו.  לחזור  נאלץ  אובמה 
חזר  שבו  נאום  איפא"ק  בוועידת  נשא  ארה"ב  שנשיא  לאחר 

מדרישותיו לחזרה לגבולות 67.

החמישה  מקרית.  איננה  נתניהו  אצל  היועצים  בחירת 
המוזכרים אינם היחידים. ברבות השנים צורפו לרשימה עוד 
רבים מבוגרי מוסדות הציונות הדתית שמונו לתפקידים בכירים 
בצמרת המדינה: שלמה פילבר, ארי הרו, נפתלי בנט, אביחי 
כמזכירי  מונו  או  בלשכתו  שעבדו  אחרים  ורבים  מנדלבליט 

ממשלה בממשלותיו.
הכיפות  בדור  צופה  אני  הולך  אני  שאליו  מקום  "בכל 
בציבוריות,  בכנסת,  בממשלה,  בעסקים,  בכלכלה,  הסרוגות. 
ברזל",  בכיפות   - סרוגות   בכיפות  מוקף  אני  שלי  בלשכה 

החמיא נתניהו בערב הוקרה לרב חיים דרוקמן ב-2013.
סבר  הוא  ראשית,  הזה.  בנושא  משגים  שני  היו  לנתניהו 
בשורה  רעה.  ביום  לצידו  יעמדו  הסרוגות  הכיפות  שחובשי 
האלפים  בתיקי  המדינה  עדי  שלושת  מתוך  שניים  התחתונה, 
החל  פילבר  ארוכות.  שנים  לצידו  שעבדו  כיפות  חובשי  הם 
כיועץ  ב-2002  הצטרף  הרו  ב-2001.  כבר  נתניהו  עם  לעבוד 
לענייני חוץ. שניהם לא עמדו בלחץ החקירות וחתמו על הסכם 

עד מדינה.
הכיפות  חובשי  עם  נתניהו  של  הקשר  השני:  המשגה 
הסרוגות לא הסתכם רק במינוי לתפקידים בכירים. נתניהו ראה 
בהם בני ברית לבניית הגוש, בימים שהמערכת הפוליטית טרם 
את  שהחל  מי  בנט,  שנפתלי  שיער  לא  הוא  לגושים.  חולקה 
דרכו הפוליטית בלשכתו בעודו יו"ר האופוזיציה, לא יסתפק 

בשותפות בהנהגה, אלא ידרוש להנהיג בעצמו.
בשלב מסוים, חלחלה אצל נתניהו ההכרה שבנט לא מסתפק 
זרעי  הנהג.  להיות  מבקש  הוא  המדינה.  הגה  על  יד  בהנחת 
המחלוקת והאיבה בין השניים החלו כבר שם, ביום שבו פרשו 
לדרך עצמאית. הם הקימו  ופרשו  נתניהו  ושקד מלשכת  בנט 
את תנועת 'ישראל שלי', חרשו את הארץ לאורכה ולרוחבה, 
השתלטו על הבית היהודי, כיהנו כשרים בכירים, עד לרגע שבו 
ביצעו בנט ושקד את האקזיט הפוליטי, במהלכו הצליח בנט 
להדיח את מי שרק לפני 13 שנה עוד עבד בלשכתו והגה את 
הקאמבק הפוליטי בדרך לכס ראש הממשלה. אחרי שנתניהו 
הצליח במשך למעלה מעשור להותיר את כל יריביו הפוליטיים 
במקום  הצליח  לשכתו,  מנהל  שהיה  מי  דווקא  הדרך,  בצד 

שרבים אחרים נכשלו.
איילת שקד, שטעמה המר של עזיבת הלשכה באקט צורם, 
ליווה אותה במשך שנים ארוכות, המתינה לרגע המיוחל שבו 
תראה את נתניהו עוזב את לשכת ראש הממשלה. אם מישהו 
חשב שכאבי הבטן הפוליטיים של שרת הפנים, נבעו מהישיבה 
המשותפת עם רע"מ ומרצ, אינו מכיר את כאבי הפנטום של 
היא  בכדי  לא  נתניהו.  עם  לשבת  שנדרשה  פעם  בכל  שקד 
התיאום  היוצאת.  הממשלה  של  האדריכליות  לאחת  נחשבת 

בינה לבין בנט היה מלא-מלא.
במוצאי ה-1 בנובמבר, במידה ותעבור את אחוז החסימה, 
ההיסטוריה  של  השני  בצד  עצמה  את  למצוא  עשויה  היא 
בנימין  של  בראשותו  לממשלה  ה-61  האצבע  את  ולהעניק 

נתניהו. בנט כבר לא יהיה שם כדי שתוכל לחסות בצילו.
רבים.  ביועצים  עצמו  לראות מקיף  ניתן  כפי שכבר  נתניהו 
חלקם הגדול כבר לא חובשים כיפות. נתן אשל עודנו שם, אבל 

כל היתר, נמצאים הרחק ממעגלי ההשפעה.

מוקף בכיפות סרוגות. נתניהו ויועציו בוושינגטון ב-2011 | צילום: לע"מ 

1400 קולו שהיו מונעים את המשבר הפוליטי המתמשך. בנט 
מתדרך את מתנדבי הימין החדש בסבב א' | צילום: דוברות 
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על סדר היום
אבי גרינצייג

בעוד שלישיית גפני-גולדקנופף-דרעי מתקוטטת 
בקלילות  לו  עבר  ימנית,  יותר  להיות  הזכות  על 
רבע מהתקופה שבין פיזור הכנסת להליכה לקלפי. 
גייסו  הקמפיין,  את  התניעו  כבר  המפלגות  ברוב 
יו"ר  בחרו  לפריימריז,  מועד  קבעו  אסטרטגים, 
למפלגה או השלימו מהלכים של חיבורים, צפויים 
יותר או פחות, אפילו ח"כ מיכל שיר הבינה שאין זמן 
להיסוסים, וביצעה קפיצת ראש מרהיבה לזרועותיו 
הילוך  החרדיות?  המפלגות  ואצל  לפיד,  של 

ראשון, בקושי.
שיהדות  הורגלנו  כבר  חדש,  לא  זה  כן, 
ה'קול  ועל  הנס  על  סומכות  וש"ס  התורה 
קורא', הן משוכנעות שאף בר דעת לא יהסס 
הפעם, אחרי שנה של המחשה חיה למימושן 
של הגזירות שתמיד איימו עלינו רק ממודעות 
הקמפיין. הן גם רגילות לבזבז את כל הנשק 
גם  יש  האחרונים.  בשבועיים  התעמולתי 
היגיון מסוים בהנחה שקמפיין בשלב הזה לא 
באמת משפיע ביום הבחירות וחבל על הכסף, 
ובכלל, איך אפשר לנהל קמפיין כשלא ברור 

עדיין מי רץ עם מי ומתי.
שוב  אם  יואילו  לא  התירוצים  כל  אבל 
איזו דליפה בהצבעה במגזר  יתברר שהייתה 
החרדי, שאחוז קטן – אבל מהסוג שהיה ניתן 
להביא להצביע, עם קצת מאמץ – נשאר בסוף 
בבית מסיבות שונות, ואותו אחוז קטנטן יהיה 
הנכסף  המנדט  את  להביא  כדי  שיחסר  זה 
לדרוש  להמשיך  יוכל  גולדקנופף  והמכריע. 
את תיק האוצר, ודרעי וגפני ימשיכו להאשים 
ובאמירות  אוסלו  בפשעי  משנהו  את  האחד 

לא חכמות במיוחד. זה לא באמת ישנה.
דיים,  המנוסים  הציבור,  נבחרי  דווקא 
זמן  אין  משבר  שברגעי  להבין  אמורים 
(ולציבור הרחב גם אזלה הסבלנות) למשחקי 
ו'מי  שמאל'  בממשלת  זמן  יותר  היה  ה'מי 
שלעולם  לקואליציה  גנץ  עם  ללכת  תתכוון 
לא תוכל להיות באמת'. אולי אין טעם לתלות 
ואפשר  צריך  בהחלט  אבל  רחוב,  מודעות 
להכין את התשתית, לבנות אסטרטגיה ולהכין 
את החומרים. למען השם, תפסיקו להתקוטט 

ותתחילו לתת עבודה.

יצא גביר
ומי שעדיין לא הגיעו להסכמה המתבקשת (נכון 
ובן  סמוטריץ'  הצמד  הם  השורות)  כתיבת  לשעת 
גביר. בשעות הערב של יום שני נראה היה שהשניים 
כבר הסכימו למתווה אחדות, בו שניהם לא יוצאים 

עם כל תאוותם בידם, אבל איש מהם לא מושפל.

והציונות  סמוטריץ'  המסתמנת,  הפשרה  פי  על 
השלישי  הראשון,  המקום  את  יקבלו  הדתית 
והרביעי, השישי והשמיני. בן גביר יקבל את שאר 
וינצח  (במידה  סמוטריץ'  הראשונה.  העשירייה 
יוצב  היו"ר...)  תפקיד  על  הפנימיים  בפריימריז 
הרביעי  למקום  שיריון  יקבל  וגם  הראשון  במקום 
מיועד  השמועות  פי  שעל  המאוחדת,  ברשימה 
סעדה  למשה  או  יסכים,  אם  שיקלי  עמיחי  לח"כ 

(ראו בהמשך בהרחבה).
בן גביר, שיקבל חמישה מקומות ריאליים, יציב 
במקום השני ככל הנראה את יצחק וסרלאוף, מספר 
הוא  ובהמשך  משכבר,  יהודית  בעוצמה  שתיים 
כאלה  רצוי  מנאמניו,  שלושה  עוד  לבחור  יצטרך 
שמתאימים לעבודת הכנסת, נאמנים במידת האפשר 
מדי  יותר  ירתיע  שלא  אלקטורלי  נכס  מהווים  וגם 

מצביעי ימין מתונים. אתגר לא פשוט.
נתניהו  יוכל  ייחתם,  וההסכם  במידה  כך,  או  כך 
ולהתפנות להשכנת שלום בשורות  לרווחה  לנשום 
לא  נתניהו  הגוש  כראש  בתפקידו  התורה.  יהדות 
איבוד  של  מסוכן  משחק  לעצמו  להרשות  יכול 
בשורות  ולא  הדתית  הציונות  בשורות  לא  קולות, 
לגולדקנופף  יבטיח  הוא  צריך,  אם  החרדי.  המגזר 
גם את האוצר בכבודו ובעצמו, ובלבד שיושג הסכם 
ואחד  שישים  להשיג  סיכוייו  את  שישמר  שלום 

מנדטים.

חלפה עם הרוח
אם להמר בזהירות, כי בכל זאת יש עוד שלושה 
עוד  הכל  הקטנה  ובישראל  הבחירות,  עד  חודשים 

את  תראה  שקד  איילת  לקרות,  יכול 
מיציע  הבאה  הכנסת 
האורחים בלבד. כך גם 
הנדל-האוזר,  הצמד 
שלו  הראשון  שהחלק 
מפלה  השבוע  נחל 
נעימה  בלתי  משפטית 
הדגל  מנושאי  באחד 
השינוי  ממשלת  של 
הסלולר  רפורמת   –
ניוד  לאפשר  שנועדה 
אל  כשרים  מספרים 
מחוץ לקומה הכשרה, 
את  לחסל  ובעצם 
העיכוב  משמעותה. 
שהעניק בג"ץ בעקבות 
שהגיש  העתירה 
ליעקב'  'אמת  ארגון 
זלמן  עו"ד  באמצעות 

בלאק, קובר למעשה סופית את הרפורמה.
אחד מכללי הברזל של מומחי הסקרים הישראלים 
כזו  בפרט  רגע השיא של מפלגה חדשה,  כי  קובע 
מביאות  שאינן  ישנות,  מפלגות  משתי  המורכבת 
ההשקה,  בשבוע  מגיע  ורענן,  מקורי  טרנד  איזה 
כשהאוויר עוד רווי התרגשות, תומכים פוטנציאלים 
נותנים צ'אנס והתחושה בסך הכל חיובית. אחר כך 
במנדטים,  התלולה  והירידה  הצרות  יתחילו  כבר 
כפי שחווים בימים אלו במפלגת כחול לבן התקווה 
החדשה, אחרי שהספיקו כבר לאבד כרבע מכוחם 

המאוחד בסקרים.
על  מלמדים  ציונית'  'רוח  של  הפתיחה  סקרי 
רק  החסימה  אחוז  את  צולחת  היא  העגום,  מצבה 
בינתיים,  שהתפרסמו  סקרים  שלושה  מתוך  באחד 
שוב  מאיילת  שימנע  לנס  תזדקק  שהיא  ונראה 
אם  גדול  ספק  בנרות.  אבודים  פתקים  לחפש 
לנציג  או  כהנא  למתן  ששמור  השלישי  המקום 
הישועה.  את  לה  יביא  הדתית  הציונות  בן  אחר 
יתרום לכך חוסר האמון שמלווה אותה  לא  לבטח 
שעדיין  בימין   – הפוליטית  המפה  צדדי  משני 
מאשים אותה בהקמת הממשלה הנוכחית ובשמאל 
שרואה ב'כאבי הבטן' שליוו אותה בשנה האחרונה 

סימפטום שהוביל לפירוק העסק.
בסוגיה הנפיצה מכולן – כן או לא ביבי – שקד 
מנסה ללכת בין הטיפות, גם בגלל הדיל עם הנדל 
תדמיתי  מחיר  שילמו  הם  הזה,  (ובמקרה  והאוזר 
ביחס  גם  מפתיעה  פוליטית  בלוליינות  יותר,  כבד 
למי שעברו חמש מפלגות בשנתיים וחצי) וגם בגלל 
שהיא משוכנעת שדווקא ההליכה הזו תושיע אותה, 
באדם  פרסונלי  בעיסוק  שמאסו  מצביעים  ותמשוך 

תתחילו להניע

במידה וההסכם 
ייחתם, יוכל נתניהו 
לנשום לרווחה 
ולהתפנות להשכנת 
שלום בשורות יהדות 
התורה. בתפקידו 
כראש הגוש נתניהו לא 
יכול להרשות לעצמו 
משחק מסוכן של איבוד 
קולות, לא בשורות 
הציונות הדתית ולא 
בשורות המגזר החרדי. 
אם צריך, הוא יבטיח 
לגולדקנופף גם את 
האוצר בכבודו ובעצמו, 
ובלבד שיושג הסכם 
שלום שישמר את 
סיכוייו להשיג שישים 
ואחד מנדטים

הנשק הסודי 
של הימין? סגן 
ראש מח"ש 
לשעבר משה 
סעדה
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אחד. הבעיה שהתזה החלופית שהיא מציגה לא מאוד 
משכנעת.

מצד אחד, שקד מצהירה שלא תסגור לנתניהו את 
הפינה להצטרף לשישים ואחד בממשלת ימין-חרדים, 
שתישען על קולות ה'קיצוניים' (סמוטריץ' ובן גביר, 
שאך לא מזמן היו שותפיה...), מצד שני היא מסבירה 
הקמת  שוב  תאפשר  ולא  אישית  אותו  תפסול  שלא 
ממשלת שמאל שתישען על קולותיהם של המפלגות 
לכפות  מצליחה  היא  רוחה  בעיני  כן?  מה  הערביות. 
על הצדדים, כלומר נתניהו, גנץ ואפילו לפיד, להתכנס 
הצדדים  שאם  בעדינות  נגיד  אחדות.  לממשלת 
בארבעת  ממש  של  צורך  להם  היה  לא  בעניין,  היו 

המנדטים ששקד אולי תגרד.
בשלב הזה שקד מצהירה מעל כל במה שהיא רצה 
אחד  בו  במצב  מכירים  המשחקים  בתורת  הסוף.  עד 
השחקנים מסכן יותר מהנדרש רק כדי להפגין מחויבות 
ולשדר לשחקנים האחרים שהוא בפנים עד הסוף. כך 
בדיוק פועלת גם החבירה להנדל והאוזר, היא נועדה 
'להעלות את המחיר' כששקד בעצם מקשה על עצמה 
את האפשרות לפרוש, תוך ידיעה שהיא תסיים גם את 
הקריירה הפוליטית של הצמד (ולא שהיו להם הרבה 
אופציות). עדיין, קשה לראות אותה מתבזה עד הסוף, 
וסביר להניח שאם היא תוסיף לצפות באחוז החסימה 

מלמטה, היא תפרוש עוד לפני הקרב הסופי.

צעירים ונאמנים
אפרופו סקרים, בסוף השבוע התפרסם סקר מסקרן 
ומרתק כאחד, שנערך על ידי מנו גבע, ובו נבדק הלך 
הרוח בקרב הדור הצעיר, קרי גילאי 18 עד 25. מעבר 
 62%) ימינה  חדה  שבירה  על  המלמדים  לנתונים 
הגדירו   16% רק  ימין-מרכז,  או  כימין  הגדירו עצמם 
את עצמם כשמאל או שמאל-מרכז) ובאופן בוטה יותר 
כאשר עורכים את החלוקה למנדטים (71 לגוש ימין-
חרדים, מול 41 בלבד למפלגות הממשלה הנוכחית), 
מסתתרים בסקר כמה תופינים חביבים, מהסוג המגזרי 

שאנחנו כל כך אוהבים ללעוס.
אצל  אקזיט  עושים  גביר  ובן  סמוטריץ'  כצפוי, 
הצעירים וחלקם בגילאים הללו מגיע ל-14 מנדטים, 
מצביעים  של  המונית  בהצטרפות  מדובר  לא  אולם 
מנסים  עניין  בעלי  שגורמים  כמו  חרדים,  צעירים 
לאחרונה לספר לנו בשלל דרכים, שכן יהדות התורה 
כמעט  בהתאמה,  מנדטים  ו-11   12 מקבלות  וש"ס 
ותוספת  האשכנזית  במפלגה  הנוכחי  מהמצב  כפול 
מעט  ובבדיקה  הספרדית.  באחותה  כשליש  של 
את השנתונים  למדי  התואם  נתון  זהו  יותר מעמיקה, 
המגזריים, כלומר, גם אם יש איזשהו טפטוף בשוליים, 

הברז עודנו נעול וחתום.

נוספו  צעירים  מיליון  לרבע  שקרוב  לזכור  חשוב 
(המספר  האחרונות  הבחירות  מאז  ההצבעה  למעגל 
ייוודע  נפטרים,  בקיזוז  חדשים,  מצביעים  של  הסופי 
לבחירות),  ונראה  סמוך  הבוחרים,  פנקס  בסגירת  רק 
עשויה  ולחרדים,  לימין  הזה  בקהל  מובהקת  נטייה 
ההכרעה.  ברגעי  משמעותי  פקטור  להוות  בהחלט 
לא לחינם הימין אינו נבהל מסיבובי בחירות חוזרים 
ונשנים, במקרה הגרוע ביותר, הדמוגרפיה תעשה את 

שלה.
נתון מסקרן אחר מצביע על אחוזי הצבעה נמוכים 
במיוחד במגזר הערבי, חרף האחוז הבלתי נתפס של 
צעירים ערבים מכלל השנתונים המדוברים (כ-27%), 
אחד.  במנדט  רק  גדל  הערביות  המפלגות  של  כוחן 
מתעניינים  לא  הערבים  הצעירים  חופשי:  בתרגום 
למפלגות  מה  משום  מצביעים  שהם  או  בבחירות 

יהודיות.
ונתון פיקנטי אחד לסיום: ישראל ביתנו של איווט 
בקרב  מנדטים  שני  רק  יחסי  באופן  מקבלת  ליברמן 
הצעירים. אילו הדבר היה תלוי בדור הצעיר, ליברמן 
היה לא רלוונטי ולא עובר את אחוז החסימה, מהפך 
שנים  לפני  של  מליברמן  מעלות   180 כמעט  של 
צעירי  בקרב  עצומה  פופולאריות  שצבר  זה  אחדות, 
המפוזרת  בכנסת  האחרון  שמאבקו  פלא  לא  הימין. 
ההצבעה  במקבצי  קלפיות  להצבת  בדאגה  היה 
הקטנים, שרובם מהווים בתי אבות עם אחוז הצבעה 

גבוה יחסית לאיווט.

סעד משפטי
אם הליכוד היה זקוק לעוד דחיפה קטנה שתיתן לו 
הגיעו  (שכבר  ואחד המנדטים המיוחלים  את שישים 
סגן  הגיע  השבוע),  בתחילת  סקרים  בשני  בדוחק 
ראש מח"ש לשעבר, משה סעדה, וסיפק את הסחורה 

בגדול.
בראיון בשני חלקים לפרשן חדשות 12 עמית סגל, 
תקף סעדה באופן חסר תקדים את המשולש שי ניצן – 
רוני אלשיך – אביחי מנדלבליט, ובעיקר את שני חלקיו 
הראשונים. הוא התייחס לשורה ארוכה של סיפורים, 
מפרשת אבו אל-קיעאן שהוכרז מחבל שלא באשמתו 
ההתנהלות  ועד  המערכת  ובגיבוי  אלשיך  ידי  על 
דרך  עבור  נתניהו,  בתיקי  חפץ  ניר  בחקירת  החמורה 
פרשת רות דוד ומקרים נוספים שהפרקליטות הייתה 

מעדיפה לשכוח. 
סעדה האשים את ניצן בהיותו לא דובר אמת וכזה 
המסוגל "להכשיר ולטמא כל דבר בק"ן טעמים" לפי 
האינטרס הנקודתי. הוא חזר וטען כי בשנים האחרונות 
היה השיקול המרכזי בכל הקשר או פרשה – השפעתם 
האפשרית על תיקי נתניהו. סעדה גם סיפר על איומים 

על  סגורות  בשיחות  אלשיך  מפי  שנשמעו 
רואה  הוא  בה  מח"ש,  את  לסגור  כוונתו 

"ארגון עוין".
לעלות  בפרקליטות  נאלצו  השבוע,  בסוף 
של  טרחנית  להודעה  במקביל  למגננה: 
השבת,  כניסת  לפני  קלה  שעה  הדוברות, 
סעדה  של  מדבריו  חלק  הכחשת  כולל 
נחלץ  האחר,  מהחלק  אלגנטית  והתחמקות 
הספרייה  ורקטור  לשעבר  המדינה  פרקליט 
לסדרה  והצטלם  ניצן,  שי  בהווה,  הלאומית 
את  להשחיר  ניסה  בהן  ראיונות,  של  נדירה 

כי  טען  ניצן  אישי.  באופן  סעדה 
על  לנקום  מרצון  הן  מונע  סעדה 
כך שלא מונה לתפקיד ראש מח"ש 
פוליטי  דיבידנד  לקצור  מרצון  והן 
מוקדם, לקראת התמודדות אפשרית 
או  הדתית  הציונות  של  בפריימריז 

שיריון על ידי סמוטריץ'.
נחלצו  ניצן,  של  מזלו  לביש 
לשעבר  מח"ש  מראשי  שלושה 
הראשון  סעדה.  של  להגנתו 
כיהן  שגם  שנדר,  ערן  מביניהם, 
ציין  המדינה,  כפרקליט  בהמשך 
לא  "חלק  כי  לתקשורת  בראיון 
סעדה  שחשף  מהדברים  מבוטל 
אורי  גם  הצטרפו  אחריו  נכונים", 
כרמל והרצל שבירו, שיצאו במכתב 
מאז  סעדה  כי  הדגישו  בו  תמיכה, 
וציינו  וישר  מסור  היה  ומעולם 
נר  תמיד  שהאמת  "אדם  הוא  כי 
שלא,  לאלו  גסה  ברמיזה  לרגליו", 
אלשיך,  לשעבר  המפכ"ל  למשל 
סעדה  את  להאשים  מצדו  שמיהר 

בהפצת שקרים.
לשקוע  הצורך  את  ממכם  נחסוך 
במדמנה המשפטית ובמחול השדים 
שנמצא כמדומה רק בתחילת הדרך. 
שלראשונה  היא  התחתונה  השורה 
מתייצבים שורה ארוכה של בכירים 
רגישות  בעמדות  המדינה,  בשירות 
למידע,  נגישות  ועם  במיוחד 
על  אחרת  או  כזו  בדרך  ומצהירים 
להפליל  כדי  שנערך  מכשפות  ציד 

כך  נתניהו,  ואצל  מחיר.  בכל  נתניהו  את 
למדנו בעבר, המשקל של רדיפה תקשורתית 

ומשפטית שווה את משקלו בקלפי בזהב.

יו"ר ש"ס ויו"ר דגל התורה בימים יפים יותר

אם להמר בזהירות, כי 
בכל זאת יש עוד שלושה 

חודשים עד הבחירות, 
ובישראל הקטנה הכל עוד 

יכול לקרות, איילת שקד 
תראה את הכנסת הבאה 

מיציע האורחים בלבד. כך 
גם הצמד הנדל-האוזר, 

שהחלק הראשון שלו נחל 
השבוע מפלה משפטית 

בלתי נעימה באחד מנושאי 
הדגל של ממשלת השינוי 

– רפורמת הסלולר שנועדה 
לאפשר ניוד מספרים 

כשרים אל מחוץ לקומה 
הכשרה, ובעצם לחסל את 

משמעותה
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לגנזי  כבד עם הסתלקותו  היהודי התעטף באבל  העולם 
יצחק  רבי  הגדול  הגאון  החרדית  העדה  גאב"ד  של  מרומים 
לבוראה  הטהורה  נשמתו  את  שהשיב  זצוק"ל,  ויס  טוביה 

למגינת בית ישראל בליל שבת קודש לפנות בוקר.
השמועה הקשה התפשטה בירושלים כבר במהלך השבת 
קדושת  מפני  והיגון  הכאב  תחושת  על  מתגברים  כשהכל 
השבת. עם צאת השבת התפרסמה הידיעה בקרב המוני בית 
ישראל בכל מקומות מושבותיהם, שהרבו להעתיר בשבועות 
האחרונים למען רפואתו השלימה, אך כבר נגזרה גזירה ונלקח 
ישראל  עיני  את  שהאיר  הגדול  והמאור  המורה  רום  לשמי 
בנתיבות התורה וההלכה, והגן באור צדקתו תורתו ופרישותו 

על הדור כולו.
בהסתלקותו נעקר מעולמנו שריד לדור הישן, דמות מופת 
של רב האי גאון וצדיק, עמוד האמת, עובד ה' מנעוריו, שנודע 

בשערים כדמות הוד מופלאה שעקבותיו לא נודעו, עובד ה' 
בסילודין כחד מקמאי, גאון גדול בתורה ובהוראה, כל רז לא 
אניס ליה, ש"ס וארבעה חלקי שולחן ערוך היו אצלו מונחים 
בקופסא, תפילותיו היו ספוגות בדמעות כבן המתחטא לפני 

אביו, חסיד אמת דחיל חטאין.
שקדנותו  אחר  בהשתאות  הביטו  והכל  ומופת  אות  היה 
הנדירה יומם ולילה לא ישבות גם לעת זקנה ושיבה, הליכותיו 
הקדושות ודביקותו העילאית בעבודת ה' באמת, מתוך זניחת 
כל חמודי תבל והבלי עולם, עמוד צלותהון דבית ישראל ומצר 

בצרתם של ישראל תמיד.
במשך 19 שנים מאז עלה ונתעלה לכהן פאר על מקומם 
בראש  עמד  בכבודם,  ירושלים  את  שהאירו  ארץ  מצוקי  של 
המערכות וביצור חומת הדת מפני כל המבקשים את נפשה, 
רבותיו  דרך  את  המרוממת  בהנהגתו  ומשלב  צועד  כשהוא 

ירושלים  הקודש  עיר  רבני  גדולי  מורשת  ממשיכי  הקדושים 
שעל מקומם ישב ואת דרכם המשיך לתפארה.

למרות  גיסא  כשמחד  ענווה,  בטלה  יצחק  רבי  משמת 
הנהגתו כשל חד מקמאי החי בפסגות נישאות וכל שיחו ושיגו 
נעלה ומרומם, כשכל עתותיו היו קודש לתורה ועמלה, התגלה 

ברוב רחמיו וחמלתו כרועה נאמן לעדתו.
כל ימיו היו מקשה אחת של הרבצת תורה והוראה למעלה 
משבעים שנה עוד מאותם הימים שכיהן פאר במשך כשלושים 
ושבע שנים בדיינות בעיר מגוריו אנטוורפן כשכל הדבר הקל 
והקשה הביאו אליו, ולאחמ"כ בשנת תשס"ג כשנתבקש ע"י 
פאר  ולכהן  לבוא  בירושלים  החרדית'  'העדה  הנהלת  ראשי 
רבי  הגאון  מרן  של  רום  לשמי  הסתלקותו  לאחר  כגאב"ד 

ישראל משה דושינסקי זצוק"ל.
בכל  תלמידים  של  לגיונות  העמיד  השנים  אותן  בכל 

דרכי ציון 
אבלות

אחרי עשרות שנים של הרבצת תורה באנגליה כאשר מכל ארצות העולם 
שוגרו אליו שאלות הרות גורל וביקשו את הכרעתו, נקרא הגאון הגדול 
רבי יצחק טוביה ויס זצוק"ל לכהן בשנת תשס"ג כגאב"ד 'העדה החרדית' 
 • זצוק"ל  דושינסקי  משה  ישראל  רבי  הגאון  מרן  של  הסתלקותו  לאחר 
במשך 19 שנה הנהיג ביד רמה את בני היישוב הישן כשהוא לוחם מלח־
מות ה' לביצור חומות היהדות בארץ ישראל • אחרי שאושפז בבית החו־

לים במצב קשה, ותפילות נערכו בכל בתי המדרש בארץ ובעולם, נתבקש 
הגאון זצוק"ל לישיבה של מעלה 

חיים רייך  

העולם היהודי ליווה למנוחות את גאב"ד העדה החרדית הגאון הגדול רבי יצחק טוביה ויס זצוק"ל

מסע הלוויה (צילום: חדשות הסקופים)

העולם, מהם מכהנים פאר כרבנים, דיינים, יושבים על מדין, 
והיו קשורים עמו בעבותות  וחכמה  קנו ממנו דעה  כשכולם 

אהבה כשהוא מלווה אותם בכל צעד ושעל בנתיבות החיים.
בני הישוב הישן  וקהילות של  גם הוקמו בתי מדרש  כך 
בעיה"ק ירושלים, בבית שמש, ובמקומות נוספים שנקראו על 

שמו והיו תחת הנהגתו.
בשנים האחרונות למרות חולשתו המשיך בעבודת הקודש 
ובסדר יומו כרגיל, ופקד את בית מדרשו הסמוך לביתו כשהוא 
מאציל מהודו על קהל התלמידים והמקורבים, וכן על המוני 
כוללים,  ואברכי  תשב"ר  ילדי  נערים,  עם  זקנים  ישראל  בני 

שבאו להיבחן אצלו ולהתברך מברכותיו.
זיהום  בשבועות האחרונים חלה הדרדרות במצבו לאחר 
שהתגלה בגופו, והוא הובהל לבית החולים במצב קשה ביותר.
הידיעה על אשפוזו בביה"ח ומצבו הבריאותי, פשטה חיש 
והמונים  כולו,  מהר בריכוזי היהדות החרדית ברחבי העולם 
מרן  לרפואת  תהילים  פרקי  באמירת  הרבו  ואתר  אתר  בכל 
רבי יצחק טובי' בן ריקל. מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א 
בארץ ישראל ובתפוצות הגולה יצאו בקריאת הקודש להרבות 
צדיקי  מזקני  ומיוחד  האחד  של  השלמה  לרפואתו  בתפילה 

הדור.
הקדושים  במקומות  נערכו  נרגשים  תפילה  כינוסי 

וכן  ובטבריה,  צפת  בעיה"ק  מירון,  קדישא  באתרא 
בבית החיים זכרון מאיר בבני ברק בציון מורו ורבו 

המובהק הגאון הצדיק רבי אליהו אליעזר דסלר 
זצוק"ל בעל ה'מכתב מאליהו'.

מצבו הקשה ידע עליות ומורדות, כאשר 
העת  כל  המשיכו  ישראל  בית  המוני 
בתפילה וזעקה והתחזקות בלימוד התורה 
וטובי  כשגדולי  השלמה,  לרפואתו 
לרפאו  על  מאמצי  עושים  הרופאים 
לב  לדאבון  אך  לאיתנו.  ולהשיבו 
בליל שישי האחרון חלה הידרדרות 
ישראל  בית  המוני  במצבו.  חמורה 
כי  וקיוו  בחזקה  והתחננו  העתירו 
למרות מצבו הקשה ישלח ה' דברו 

וירפא את גופו. במהלך השעות
החולים  בבית  חדרו  את  פקדו 
הדסה חברי הבד"ץ העדה החרדית 
לצד אדמו"רים רבנים ומורי הוראה 
מגדולי תלמידו והעתירו ברוב רגש 

למען רפואתו השלימה.
נערכו  מרכזיות  תפילה  עצרות 

בכל  וכן  בירושלים,  המדרש  בבתי 
ריכוזי היהדות הנאמנה בארץ ישראל 

ובתפוצות הגולה. ביום שישי שוב חלה 
השבת  לקראת  אך  במצבו,  הידרדרות 

נמסר על התייצבות במדדים.
אולם בליל שב"ק בשעה 3 לפנות בוקר, 

ארון  ונשבה  המצוקים  את  אראלים  נצחו 
ומתלמידיו  המשפחה  מבני  עשרות  הקודש. 

פסוקי  את  ואמרו  נכנסו  חדרו  יד  על  שהמתינו 
לגנזי  נשמתו  עלתה  כך  ובתוך  שמע,  וקריאת  ייחוד 

מרומים.
שעות  בתוך  בירושלים  התפשטה  הקשה  הבשורה 

על  האיוב  בשורת  את  צורב  ובכאב  בתדהמה  קיבלו  והכל 
הסתלקותו, כשהכל מתגברים על תחושת הכאב והיגון מפני 

קדושת השבת.
וכן  לביתו  הסמוך  מדרשו  בית  בהיכל  השבת,  צאת  עם 

בבתי מדרש וישיבות בירושלים הוסרו הפרוכות
כשהכל מתאבלים על הסתלקותו לשמי רום.

מסע ההלוויה 

מרנן  ובראשם  לה  ומחוצה  ירושלים  מבני  המונים  קהל 
ורבנן גדולי התורה והחסידות שליט"א הלכו בכאב ובדומיה 
אחר מיטתו של גאב"ד 'העדה החרדית' בירושלים הגאון רבי 

יצחק טובי' וייס זצוק"ל בעל 'שערי טוביה'.
לדור  הנוראה  האבדה  את  בכאב  ביכה  המלווים  המון 
היתום, דמותו של הרב הנערץ, שיחד עם היותו שומר חומות 
ירושלים וקדושתה ללא ליאות בהעמדת הדת על תלה, ניחן 

בעדינות, אצילות וזכות הנפש.
ביכו  וגלילותיה,  מירושלים  הוראה  ומורי  רבנים  מאות 
תמרורים על הסתלקותו של שר התורה ועמוד ההוראה, אשר 
שמעו הלך בכל המדינות והאיר פני תבל הלכה, כאריה ליש 
מסר  והצניעות,  הקדושה  חומות  העמיד  ובגבורה  בעוז  לחם 
האש  עמוד  איתנים,  ביסודות  וסייגים  גדרים  לגדור  נפשו 

ההולך לפני מחנה ישראל.

לעבר  החולים  מבית  מיטתו  הובאה  השבת  צאת  לאחר 
בית מדרשו הסמוך לביתו המקום בו עבד את בוראו ביראה 
ובסילודין בתפילותיו הזכות והטהורות, וקיבל אלפי יהודים 
ששחרו לפתחו. גופו הטהור הונח על הארץ כשנרות דולקים 

סביבו.
רבות  מאות  מדרשו  לבית  לנהור  החלו  קלה  בתוך שעה 
מורי הוראה,  רבנים  בני המשפחה,  ובראשם  ירושלים,  מבני 
ניכרו אותות השבר  כולם  פני  ואוהדים כאשר על  תלמידים 
והיגון בהסתלקותו לשמי רום של הצדיק האמיתי שעמד להגן 
העולם  על  וקדושתו  בתורתו  והגן  ירושלים  הקודש  עיר  על 

כולו.
היה זה מחזה מרטיט ונורא כאשר עשרות רבות קרעו קריעה 
על דש בגדיהם ונפרדו בבכי תמרורים מרבם ומאורם. במהלך 
ירושלים  מבני  רבים  למקום  והגיעו  הוסיפו  מוצאי שבת  כל 
למען  ובתחנונים  בבקשות  והעתירו  תהילים  פרקי  שאמרו 

להיות  ימשיך 

מליץ טוב על כלל ישראל כבימי חיים חיותו.
בשעות הבוקר המוקדמות קיימו חברי הח"ק את הטהרה 
במקווה הפרטית בביתו. בתוך כך החלו המונים להתאסף ליד 

ביתו ברחוב גבעת משה בירושלים משם יצא מסע הלוויה.
'כנסת  ישיבת  ראש  ברויאר  פנחס  רבי  הגאון  תלמידו 
וייס  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  יחידו  בנו  את  הכתיר  אליהו', 
לשמש כרב בית מדרשו של אביו שיקרא מעתה 'שערי טוביה'.
משכן  ידי  על  זופניק  לככר  הלוויה  מסע  המשיכה  משם 
דברי  לשאת  החל  המיטה  הגיע  עם  החרדית'.  'העדה  בד"ץ 
בפתח  שציין  בלוי,  שלמה  יצחק  הרב  דדיינא  ספרא  מספד 
אך  ולהספיד  לעמוד  ראוי  מלהיות  מאוד  רחוק  דבריו שהוא 
הוא צריך לומר דברי פתיחה להספד הגאונים הגדולים חברי 

הבד"ץ. 
אשר  שפירא  עמרם  הרב  ביתו  לנאמן  קרא  מכן  לאחר 
עמד לפניו ושמשו במסירות כל שנות כהונתו. בדבריו ביכה 
את  ותיאר  כולו,  ישראל  לכלל  האבידה  גודל  את  תמרורים 
שרשרת חייו שהיתה כולה מקשה אחת של עבודת ה' ולימוד 

תורה בהתמדה ובעמל ויגיעה עצומה. 
החרדית'  'העדה  הבד"ץ  רבני  מטעם  המספד  דברי  את 
שליט"א  אולמן  יצחק  אברהם  רבי  הגאון  הבד"ץ  חבר  פתח 
אשר פתח ואמר "יתומים היינו ואין אב" וביאר שגם כשהאב 

אינו יכול לגדל את בניו עדיין יש מציאות שדמותו משפיעה 
אבל עכשיו אנו במצב של "ואין אב". 

פריינד שליט"א חבר הבד"ץ עמד  אורי  חיים  רבי  הגאון 
בדברי הספדו על היותו אב רחימאי לכל בני עיה"ק ירושלים, 
הן בתורה ושמירתה, הן בהוראת ההלכה, והן בהיותו משען 
וסיוע לאלמנות וליתומים אשר נשא את משאם על לבו הטהור 

תמיד.
הגאון רבי יהושע רוזנברגר שליט"א חבר הבד"ץ הספידו 
העצומה  ושקידתו  התמדתו  גודל  את  ותיאר  בוכים  בקול 
בלימוד התורה, וכן את היראת שמים הגדולה שליוותה אותו 

בכל מעשיו ופעולותיו. 
הבד"ץ  חבר  שליט"א  יורוביץ'  מענדל  יעקב  רבי  הגאון 
פתח את דברי הספדו בבכי מעומק הלב: "ירושלים בוכה, וכל 
העולם כולו בוכה" ותיאר את גדלותו של הגאב"ד זצ"ל שקיים 
בעצמו 'לא תגורו מפני איש' ולחם בכל כוחו בכוחות הטומאה 

והכריע את העולם כולו לכף זכות.
עליו  פישר שליט"א חבר הבד"ץ קרא  יהודה  רבי  הגאון 
העולם  אומות  מלכי  שאמרו  בתרא  בבבא  הגמ'  דברי  את 
ואוי  מנהיגו,  שאבד  לעולם  לו  "אוי  ע"ה  אבינו  אברהם  על 
מנהיגו  שאבד  לעולם  אוי  קברניטה".  שאבד  לספינה  לה 
ולספינה  ישראל,  את  הנהיג  בהם  בהלכה  בתשובותיו 
הקודש  עיר  את  שהנהיג  במה  קברניטה  שאבד 

ירושלים, ועמד בפרץ. 
החרדית  העדה  ראב"ד  נעוריו,  ידיד 
שטרנבוך  משה  רבי  הגאון  בירושלים 
נהי  "קול  הספדו:  בדברי  אמר  שליט"א 
ובכי בחוצות ירושלים, את הגאב"ד אני 
מכיר עשרות שנים, מהרגע שהוא הגיע 
ואח"כ  בישיבה  הן כשהיה  לאנגליה, 
באנטוורפן.  והן  בלונדון  הן  בכולל, 
בחייו,  ניסיונות  הרבה  עבר  הוא 
בחייו  וגם  הפרטיים  בחייו  גם 
הציבורים, וכבר בילדותו, הציונים 
הבטיחו לו הרים וגבעות שיעזוב 
התחזק  הוא  אבל  הדרך,  את 
למד  הוא  מעליו.  אותם  ודחה 
משה  רבי  הצדיק  עם  בישיבה 
שלאס זצ"ל שלושה סדרים ביום, 
ונהגו בקנסות ובצומות אם ידברו 
דברים בטלים. וזכורני שגם בערב 
במשך  רבה  בהתמדה  למדו  שבת 
כל היום, ורק כשעתיים לפני שבת 
לשבת,  עצמם  להכין  למקוה  הלכו 
המשיכו  השבת  יום  בכל  ואח"כ 

ללמוד ברציפות.
הירש  יהודה  שלמה  רבי  הגאון 
דברי  את  פתח  הבד"ץ  חבר  שליט"א 
ירפא  מי  שברך  כים  "גדול  ואמר  הספדו 
הגאב"ד  של  נפשו  מסירות  את  ותיאר  לך" 
זצוק"ל לכל דבר שבקדושה הן בלימוד התורה, 

והן בעמידה על המשמר.
חבר  שליט"א  ברנסדורפר  שמואל  רבי  הגאון 
שהגאב"ד  הדור  משא  את  בוכים  בקול  תיאר  הבד"ץ 
כל  של  מצערו  מוטרד  היה  כשהוא  שכמו  על  נשא  זצוק"ל 

יחיד ויחיד כצערו האישי. 
הגאון רבי שמעון יצחק שלזינגר שליט"א חבר הבד"ץ פתח 
את דברי הספדו וקרא 'אבי אבי רכב ישראל ופרשיו' וביאר 
את כפל הלשון שישנן שתי נקודות באב, יש את היותו דואג 
לכל מחסורם של בניו, ואת היותו מדריך ומורה דרך לבניו. 
זצוק"ל שאמר בעת  בהמשך דבריו הזכיר את דברי הגאב"ד 
ש'העדה  שאמר  זצ"ל  ברנדסדורפר  מאיר  רבי  הגאון  פטירת 
כי  ואמר  החרדית'.  'עדה  אותה  לא  היא  בלעדיו  החרדית' 
פטירת הגאב"ד זצוק"ל היא לא רק ש'העדה החרדית' אחרת 

אלא כל ארץ ישראל וכל העולם שאינם עוד כמו שהיו.
ביהמ"ד  רב  שליט"א  זילביגר  אלימלך  רבי  הגאון  חתנו, 
'ברסלב' בבית שמש הספיד את חמיו בקול בכי על היותו איש 
רוחות  וכל  מהאמת,  סטיה  שום  ללא  מוחלט,  באופן  האמת 
שבעולם לא יכלו למידת האמת המיוחדת שלו. בהמשך דבריו 
סיפר על היחס המיוחד שנתן לכל אחד ואפילו לילדים קטנים.

את משא ההספדים חתם בנו יחידו, הגאון רבי שלמה זלמן 
וייס שליט"א, שסיפר על אביו הגדול אותו הכיר במשך כל 
שנותיו  כל  כי  ואמר  לרבים.  כרב  שימש  בטרם  עוד  השנים 
היו שוות לטובה ולא ראו אצלו שום שינוי בצניעות המיוחדת 

והאופיינית לו.
הלוויה  מסע  התנהל  הקדיש,  ואמירת  הקריעה  לאחר 
התורה  גדולי  ורבנן  מרנן  בראשות  ירושלים  עיה"ק  ברחובות 
והחסידות שליט"א עד לחלקת הנביאים בהר הזיתים, כשאלפים 

מלווים בדמעות שליש, עד הגיע ארון הקודש לבית החיים.

העולם היהודי ליווה למנוחות את גאב"ד העדה החרדית הגאון הגדול רבי יצחק טוביה ויס זצוק"ל

הגאב"ד הגרי"ט וייס זצ"ל בדרשת שבת שובה (צילום: שלמי טריכטר)
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לגנזי  כבד עם הסתלקותו  היהודי התעטף באבל  העולם 
יצחק  רבי  הגדול  הגאון  החרדית  העדה  גאב"ד  של  מרומים 
לבוראה  הטהורה  נשמתו  את  שהשיב  זצוק"ל,  ויס  טוביה 

למגינת בית ישראל בליל שבת קודש לפנות בוקר.
השמועה הקשה התפשטה בירושלים כבר במהלך השבת 
קדושת  מפני  והיגון  הכאב  תחושת  על  מתגברים  כשהכל 
השבת. עם צאת השבת התפרסמה הידיעה בקרב המוני בית 
ישראל בכל מקומות מושבותיהם, שהרבו להעתיר בשבועות 
האחרונים למען רפואתו השלימה, אך כבר נגזרה גזירה ונלקח 
ישראל  עיני  את  שהאיר  הגדול  והמאור  המורה  רום  לשמי 
בנתיבות התורה וההלכה, והגן באור צדקתו תורתו ופרישותו 

על הדור כולו.
בהסתלקותו נעקר מעולמנו שריד לדור הישן, דמות מופת 
של רב האי גאון וצדיק, עמוד האמת, עובד ה' מנעוריו, שנודע 

בשערים כדמות הוד מופלאה שעקבותיו לא נודעו, עובד ה' 
בסילודין כחד מקמאי, גאון גדול בתורה ובהוראה, כל רז לא 
אניס ליה, ש"ס וארבעה חלקי שולחן ערוך היו אצלו מונחים 
בקופסא, תפילותיו היו ספוגות בדמעות כבן המתחטא לפני 

אביו, חסיד אמת דחיל חטאין.
שקדנותו  אחר  בהשתאות  הביטו  והכל  ומופת  אות  היה 
הנדירה יומם ולילה לא ישבות גם לעת זקנה ושיבה, הליכותיו 
הקדושות ודביקותו העילאית בעבודת ה' באמת, מתוך זניחת 
כל חמודי תבל והבלי עולם, עמוד צלותהון דבית ישראל ומצר 

בצרתם של ישראל תמיד.
במשך 19 שנים מאז עלה ונתעלה לכהן פאר על מקומם 
בראש  עמד  בכבודם,  ירושלים  את  שהאירו  ארץ  מצוקי  של 
המערכות וביצור חומת הדת מפני כל המבקשים את נפשה, 
רבותיו  דרך  את  המרוממת  בהנהגתו  ומשלב  צועד  כשהוא 

ירושלים  הקודש  עיר  רבני  גדולי  מורשת  ממשיכי  הקדושים 
שעל מקומם ישב ואת דרכם המשיך לתפארה.

למרות  גיסא  כשמחד  ענווה,  בטלה  יצחק  רבי  משמת 
הנהגתו כשל חד מקמאי החי בפסגות נישאות וכל שיחו ושיגו 
נעלה ומרומם, כשכל עתותיו היו קודש לתורה ועמלה, התגלה 

ברוב רחמיו וחמלתו כרועה נאמן לעדתו.
כל ימיו היו מקשה אחת של הרבצת תורה והוראה למעלה 
משבעים שנה עוד מאותם הימים שכיהן פאר במשך כשלושים 
ושבע שנים בדיינות בעיר מגוריו אנטוורפן כשכל הדבר הקל 
והקשה הביאו אליו, ולאחמ"כ בשנת תשס"ג כשנתבקש ע"י 
פאר  ולכהן  לבוא  בירושלים  החרדית'  'העדה  הנהלת  ראשי 
רבי  הגאון  מרן  של  רום  לשמי  הסתלקותו  לאחר  כגאב"ד 

ישראל משה דושינסקי זצוק"ל.
בכל  תלמידים  של  לגיונות  העמיד  השנים  אותן  בכל 

דרכי ציון 
אבלות

אחרי עשרות שנים של הרבצת תורה באנגליה כאשר מכל ארצות העולם 
שוגרו אליו שאלות הרות גורל וביקשו את הכרעתו, נקרא הגאון הגדול 
רבי יצחק טוביה ויס זצוק"ל לכהן בשנת תשס"ג כגאב"ד 'העדה החרדית' 
 • זצוק"ל  דושינסקי  משה  ישראל  רבי  הגאון  מרן  של  הסתלקותו  לאחר 
במשך 19 שנה הנהיג ביד רמה את בני היישוב הישן כשהוא לוחם מלח־
מות ה' לביצור חומות היהדות בארץ ישראל • אחרי שאושפז בבית החו־
לים במצב קשה, ותפילות נערכו בכל בתי המדרש בארץ ובעולם, נתבקש 

הגאון זצוק"ל לישיבה של מעלה 

חיים רייך  

העולם היהודי ליווה למנוחות את גאב"ד העדה החרדית הגאון הגדול רבי יצחק טוביה ויס זצוק"ל

מסע הלוויה (צילום: חדשות הסקופים)

העולם, מהם מכהנים פאר כרבנים, דיינים, יושבים על מדין, 
והיו קשורים עמו בעבותות  וחכמה  קנו ממנו דעה  כשכולם 

אהבה כשהוא מלווה אותם בכל צעד ושעל בנתיבות החיים.
בני הישוב הישן  וקהילות של  גם הוקמו בתי מדרש  כך 
בעיה"ק ירושלים, בבית שמש, ובמקומות נוספים שנקראו על 

שמו והיו תחת הנהגתו.
בשנים האחרונות למרות חולשתו המשיך בעבודת הקודש 
ובסדר יומו כרגיל, ופקד את בית מדרשו הסמוך לביתו כשהוא 
מאציל מהודו על קהל התלמידים והמקורבים, וכן על המוני 
כוללים,  ואברכי  תשב"ר  ילדי  נערים,  עם  זקנים  ישראל  בני 

שבאו להיבחן אצלו ולהתברך מברכותיו.
זיהום  בשבועות האחרונים חלה הדרדרות במצבו לאחר 
שהתגלה בגופו, והוא הובהל לבית החולים במצב קשה ביותר.

הידיעה על אשפוזו בביה"ח ומצבו הבריאותי, פשטה חיש 
והמונים  כולו,  מהר בריכוזי היהדות החרדית ברחבי העולם 
מרן  לרפואת  תהילים  פרקי  באמירת  הרבו  ואתר  אתר  בכל 
רבי יצחק טובי' בן ריקל. מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א 
בארץ ישראל ובתפוצות הגולה יצאו בקריאת הקודש להרבות 
צדיקי  מזקני  ומיוחד  האחד  של  השלמה  לרפואתו  בתפילה 

הדור.
הקדושים  במקומות  נערכו  נרגשים  תפילה  כינוסי 

וכן  ובטבריה,  צפת  בעיה"ק  מירון,  קדישא  באתרא 
בבית החיים זכרון מאיר בבני ברק בציון מורו ורבו 

המובהק הגאון הצדיק רבי אליהו אליעזר דסלר 
זצוק"ל בעל ה'מכתב מאליהו'.

מצבו הקשה ידע עליות ומורדות, כאשר 
העת  כל  המשיכו  ישראל  בית  המוני 
בתפילה וזעקה והתחזקות בלימוד התורה 
וטובי  כשגדולי  השלמה,  לרפואתו 
לרפאו  על  מאמצי  עושים  הרופאים 
לב  לדאבון  אך  לאיתנו.  ולהשיבו 
בליל שישי האחרון חלה הידרדרות 
ישראל  בית  המוני  במצבו.  חמורה 
כי  וקיוו  בחזקה  והתחננו  העתירו 
למרות מצבו הקשה ישלח ה' דברו 

וירפא את גופו. במהלך השעות
החולים  בבית  חדרו  את  פקדו 
הדסה חברי הבד"ץ העדה החרדית 
לצד אדמו"רים רבנים ומורי הוראה 
מגדולי תלמידו והעתירו ברוב רגש 

למען רפואתו השלימה.
נערכו  מרכזיות  תפילה  עצרות 

בכל  וכן  בירושלים,  המדרש  בבתי 
ריכוזי היהדות הנאמנה בארץ ישראל 

ובתפוצות הגולה. ביום שישי שוב חלה 
השבת  לקראת  אך  במצבו,  הידרדרות 

נמסר על התייצבות במדדים.
אולם בליל שב"ק בשעה 3 לפנות בוקר, 

ארון  ונשבה  המצוקים  את  אראלים  נצחו 
ומתלמידיו  המשפחה  מבני  עשרות  הקודש. 

פסוקי  את  ואמרו  נכנסו  חדרו  יד  על  שהמתינו 
לגנזי  נשמתו  עלתה  כך  ובתוך  שמע,  וקריאת  ייחוד 

מרומים.
שעות  בתוך  בירושלים  התפשטה  הקשה  הבשורה 

על  האיוב  בשורת  את  צורב  ובכאב  בתדהמה  קיבלו  והכל 
הסתלקותו, כשהכל מתגברים על תחושת הכאב והיגון מפני 

קדושת השבת.
וכן  לביתו  הסמוך  מדרשו  בית  בהיכל  השבת,  צאת  עם 

בבתי מדרש וישיבות בירושלים הוסרו הפרוכות
כשהכל מתאבלים על הסתלקותו לשמי רום.

מסע ההלוויה 

מרנן  ובראשם  לה  ומחוצה  ירושלים  מבני  המונים  קהל 
ורבנן גדולי התורה והחסידות שליט"א הלכו בכאב ובדומיה 
אחר מיטתו של גאב"ד 'העדה החרדית' בירושלים הגאון רבי 

יצחק טובי' וייס זצוק"ל בעל 'שערי טוביה'.
לדור  הנוראה  האבדה  את  בכאב  ביכה  המלווים  המון 
היתום, דמותו של הרב הנערץ, שיחד עם היותו שומר חומות 
ירושלים וקדושתה ללא ליאות בהעמדת הדת על תלה, ניחן 

בעדינות, אצילות וזכות הנפש.
ביכו  וגלילותיה,  מירושלים  הוראה  ומורי  רבנים  מאות 
תמרורים על הסתלקותו של שר התורה ועמוד ההוראה, אשר 
שמעו הלך בכל המדינות והאיר פני תבל הלכה, כאריה ליש 
מסר  והצניעות,  הקדושה  חומות  העמיד  ובגבורה  בעוז  לחם 
האש  עמוד  איתנים,  ביסודות  וסייגים  גדרים  לגדור  נפשו 

ההולך לפני מחנה ישראל.

לעבר  החולים  מבית  מיטתו  הובאה  השבת  צאת  לאחר 
בית מדרשו הסמוך לביתו המקום בו עבד את בוראו ביראה 
ובסילודין בתפילותיו הזכות והטהורות, וקיבל אלפי יהודים 
ששחרו לפתחו. גופו הטהור הונח על הארץ כשנרות דולקים 

סביבו.
רבות  מאות  מדרשו  לבית  לנהור  החלו  קלה  בתוך שעה 
מורי הוראה,  רבנים  בני המשפחה,  ובראשם  ירושלים,  מבני 
ניכרו אותות השבר  כולם  פני  ואוהדים כאשר על  תלמידים 
והיגון בהסתלקותו לשמי רום של הצדיק האמיתי שעמד להגן 
העולם  על  וקדושתו  בתורתו  והגן  ירושלים  הקודש  עיר  על 

כולו.
היה זה מחזה מרטיט ונורא כאשר עשרות רבות קרעו קריעה 
על דש בגדיהם ונפרדו בבכי תמרורים מרבם ומאורם. במהלך 
ירושלים  מבני  רבים  למקום  והגיעו  הוסיפו  מוצאי שבת  כל 
למען  ובתחנונים  בבקשות  והעתירו  תהילים  פרקי  שאמרו 

להיות  ימשיך 

מליץ טוב על כלל ישראל כבימי חיים חיותו.
בשעות הבוקר המוקדמות קיימו חברי הח"ק את הטהרה 
במקווה הפרטית בביתו. בתוך כך החלו המונים להתאסף ליד 

ביתו ברחוב גבעת משה בירושלים משם יצא מסע הלוויה.
'כנסת  ישיבת  ראש  ברויאר  פנחס  רבי  הגאון  תלמידו 
וייס  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  יחידו  בנו  את  הכתיר  אליהו', 
לשמש כרב בית מדרשו של אביו שיקרא מעתה 'שערי טוביה'.
משכן  ידי  על  זופניק  לככר  הלוויה  מסע  המשיכה  משם 
דברי  לשאת  החל  המיטה  הגיע  עם  החרדית'.  'העדה  בד"ץ 
בפתח  שציין  בלוי,  שלמה  יצחק  הרב  דדיינא  ספרא  מספד 
אך  ולהספיד  לעמוד  ראוי  מלהיות  מאוד  רחוק  דבריו שהוא 
הוא צריך לומר דברי פתיחה להספד הגאונים הגדולים חברי 

הבד"ץ. 
אשר  שפירא  עמרם  הרב  ביתו  לנאמן  קרא  מכן  לאחר 
עמד לפניו ושמשו במסירות כל שנות כהונתו. בדבריו ביכה 
את  ותיאר  כולו,  ישראל  לכלל  האבידה  גודל  את  תמרורים 
שרשרת חייו שהיתה כולה מקשה אחת של עבודת ה' ולימוד 

תורה בהתמדה ובעמל ויגיעה עצומה. 
החרדית'  'העדה  הבד"ץ  רבני  מטעם  המספד  דברי  את 
שליט"א  אולמן  יצחק  אברהם  רבי  הגאון  הבד"ץ  חבר  פתח 
אשר פתח ואמר "יתומים היינו ואין אב" וביאר שגם כשהאב 

אינו יכול לגדל את בניו עדיין יש מציאות שדמותו משפיעה 
אבל עכשיו אנו במצב של "ואין אב". 

פריינד שליט"א חבר הבד"ץ עמד  אורי  חיים  רבי  הגאון 
בדברי הספדו על היותו אב רחימאי לכל בני עיה"ק ירושלים, 
הן בתורה ושמירתה, הן בהוראת ההלכה, והן בהיותו משען 
וסיוע לאלמנות וליתומים אשר נשא את משאם על לבו הטהור 

תמיד.
הגאון רבי יהושע רוזנברגר שליט"א חבר הבד"ץ הספידו 
העצומה  ושקידתו  התמדתו  גודל  את  ותיאר  בוכים  בקול 
בלימוד התורה, וכן את היראת שמים הגדולה שליוותה אותו 

בכל מעשיו ופעולותיו. 
הבד"ץ  חבר  שליט"א  יורוביץ'  מענדל  יעקב  רבי  הגאון 
פתח את דברי הספדו בבכי מעומק הלב: "ירושלים בוכה, וכל 
העולם כולו בוכה" ותיאר את גדלותו של הגאב"ד זצ"ל שקיים 
בעצמו 'לא תגורו מפני איש' ולחם בכל כוחו בכוחות הטומאה 

והכריע את העולם כולו לכף זכות.
עליו  פישר שליט"א חבר הבד"ץ קרא  יהודה  רבי  הגאון 
העולם  אומות  מלכי  שאמרו  בתרא  בבבא  הגמ'  דברי  את 
ואוי  מנהיגו,  שאבד  לעולם  לו  "אוי  ע"ה  אבינו  אברהם  על 
מנהיגו  שאבד  לעולם  אוי  קברניטה".  שאבד  לספינה  לה 
ולספינה  ישראל,  את  הנהיג  בהם  בהלכה  בתשובותיו 
הקודש  עיר  את  שהנהיג  במה  קברניטה  שאבד 

ירושלים, ועמד בפרץ. 
החרדית  העדה  ראב"ד  נעוריו,  ידיד 
שטרנבוך  משה  רבי  הגאון  בירושלים 
נהי  "קול  הספדו:  בדברי  אמר  שליט"א 
ובכי בחוצות ירושלים, את הגאב"ד אני 
מכיר עשרות שנים, מהרגע שהוא הגיע 
ואח"כ  בישיבה  הן כשהיה  לאנגליה, 
באנטוורפן.  והן  בלונדון  הן  בכולל, 
בחייו,  ניסיונות  הרבה  עבר  הוא 
בחייו  וגם  הפרטיים  בחייו  גם 
הציבורים, וכבר בילדותו, הציונים 
הבטיחו לו הרים וגבעות שיעזוב 
התחזק  הוא  אבל  הדרך,  את 
למד  הוא  מעליו.  אותם  ודחה 
משה  רבי  הצדיק  עם  בישיבה 
שלאס זצ"ל שלושה סדרים ביום, 
ונהגו בקנסות ובצומות אם ידברו 
דברים בטלים. וזכורני שגם בערב 
במשך  רבה  בהתמדה  למדו  שבת 
כל היום, ורק כשעתיים לפני שבת 
לשבת,  עצמם  להכין  למקוה  הלכו 
המשיכו  השבת  יום  בכל  ואח"כ 

ללמוד ברציפות.
הירש  יהודה  שלמה  רבי  הגאון 
דברי  את  פתח  הבד"ץ  חבר  שליט"א 
ירפא  מי  שברך  כים  "גדול  ואמר  הספדו 
הגאב"ד  של  נפשו  מסירות  את  ותיאר  לך" 
זצוק"ל לכל דבר שבקדושה הן בלימוד התורה, 

והן בעמידה על המשמר.
חבר  שליט"א  ברנסדורפר  שמואל  רבי  הגאון 
שהגאב"ד  הדור  משא  את  בוכים  בקול  תיאר  הבד"ץ 
כל  של  מצערו  מוטרד  היה  כשהוא  שכמו  על  נשא  זצוק"ל 

יחיד ויחיד כצערו האישי. 
הגאון רבי שמעון יצחק שלזינגר שליט"א חבר הבד"ץ פתח 
את דברי הספדו וקרא 'אבי אבי רכב ישראל ופרשיו' וביאר 
את כפל הלשון שישנן שתי נקודות באב, יש את היותו דואג 
לכל מחסורם של בניו, ואת היותו מדריך ומורה דרך לבניו. 
זצוק"ל שאמר בעת  בהמשך דבריו הזכיר את דברי הגאב"ד 
ש'העדה  שאמר  זצ"ל  ברנדסדורפר  מאיר  רבי  הגאון  פטירת 
כי  ואמר  החרדית'.  'עדה  אותה  לא  היא  בלעדיו  החרדית' 
פטירת הגאב"ד זצוק"ל היא לא רק ש'העדה החרדית' אחרת 

אלא כל ארץ ישראל וכל העולם שאינם עוד כמו שהיו.
ביהמ"ד  רב  שליט"א  זילביגר  אלימלך  רבי  הגאון  חתנו, 
'ברסלב' בבית שמש הספיד את חמיו בקול בכי על היותו איש 
רוחות  וכל  מהאמת,  סטיה  שום  ללא  מוחלט,  באופן  האמת 
שבעולם לא יכלו למידת האמת המיוחדת שלו. בהמשך דבריו 
סיפר על היחס המיוחד שנתן לכל אחד ואפילו לילדים קטנים.
את משא ההספדים חתם בנו יחידו, הגאון רבי שלמה זלמן 
וייס שליט"א, שסיפר על אביו הגדול אותו הכיר במשך כל 
שנותיו  כל  כי  ואמר  לרבים.  כרב  שימש  בטרם  עוד  השנים 
היו שוות לטובה ולא ראו אצלו שום שינוי בצניעות המיוחדת 

והאופיינית לו.
הלוויה  מסע  התנהל  הקדיש,  ואמירת  הקריעה  לאחר 
התורה  גדולי  ורבנן  מרנן  בראשות  ירושלים  עיה"ק  ברחובות 
והחסידות שליט"א עד לחלקת הנביאים בהר הזיתים, כשאלפים 

מלווים בדמעות שליש, עד הגיע ארון הקודש לבית החיים.

העולם היהודי ליווה למנוחות את גאב"ד העדה החרדית הגאון הגדול רבי יצחק טוביה ויס זצוק"ל

הגאב"ד הגרי"ט וייס זצ"ל בדרשת שבת שובה (צילום: שלמי טריכטר)
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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

ה' ֱאֵֽקיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם ְוִהְּנֶכם ַהּיֹום ְּכֽכֹוְכֵבי 
ַהָּׁשַמִים ָלֽרֹב (דברים א, י). 

משה רבינו מאיר עיני ישראל ואומר להם שהם 
ככוכבי השמים לרוב, אך לכאורה קשה, וכי מספר 
היהודים  הרי  כוכבי השמים,  כמספר  הוא  היהודים 
לכל  יחסית  מועטת  כמות  הכל  בסך  היו  במדבר 
תושבי העולם, וגם כיום מספר היהודים בעולם הוא 
אפסי לעומת כל יצורי העולם, ומה הביאור בדברי 

משה רבינו ע"ה.
אלא שבכוכבים יש תכונה מיוחדת, אם מסתכל 
נמצאים  שאנו  מהמקום  כגון  רב,  במרחק  עליהם 
בכדור הארץ, כל כוכב בעינינו נראה קטן, אך כאשר 
מתבוננים ומסתכלים בקירוב דרך טלסקופ וכדומה, 

רואים כמה כל כוכב וכוכב גדול ומאיר.
וחיצונית  שטחית  מראיה  ישראל,  עם  גם  וכך 
מרחוק רואים שהם קטנים ומועטים, אך כשמתבוננים 
ומתקרבים אליהם וצופים במעשיהם רואים כמה הם 
גדולים, גדולים באיכות, חכמים ונבונים, ַרק ַעם ָחָכם 
ה (דברים ד, ו). ולכן צריך זהירות  ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזֽ
רבה ועצומה שלא לפגוע באף יהודי, כיון שכל יהודי 
הוא יקר ערך והמעלה, וכל שכן שלא לדבר ולפגוע 

בכללות עם ישראל.
וזהו שנרמז בתחילת הפרשה, ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר 
ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל (דברים א, א), אלה ראשי 
ואדם  אדם  לכל  שיש  ה'רע,  ל'שון  א'בק   – תיבת 
ישראל,  איש  על  הרע  לשון  מלבד  רק  לא  להיזהר 

אלא אף מאבק לשון הרע.
לומז'ה,  בישיבת  אודות תלמיד  נספר  זה  ובעניין 
יחיאל  רבי  הגדול  הגאון  דנא  מקדמת  בה  שכיהן 
רבי  האב"ד  מונה  פטירתו  ולאחר  גורדון,  מיכאל 

ראובן כץ לראש הישיבה. 
שלו  האירוסין  בטקס  דרש  תלמיד  אותו  והנה 
האנשים  ולשאר  למוריו  להוריו,  להודות  והחל 
דרבנן  מודים  הלום,  עד  להגיע  בידו  וסייעו  שעזרו 

היינו שבחיינו, המשיך החתן להודות לראש הישיבה 
ולצוות הרמי"ם ולפתע הזכיר גם את מורו בחיידר 
יצרו  אותו  תקף  שצעירותו  מפני  וזאת  ב',  בכיתה 
וגנב מחבירו חפץ שווה ערך, והר"ם בחכמתו הרבה 
במקום לגלותו לעיני כל הכיתה לקח ממנו את אותו 
החפץ בלי שאף אחד ירגיש, כדי שלא יפגע ויעלב, 
שאין  השיעור  לאחר  נעימים  מוסר  בדברי  והוכיחו 

לעשות כמעשה הזה.
הוא  ר"ם  אותו  שבזכות  ואמר,  בחור  אותו  סיים 
תורה  עול  מעליו  פרק  ולא  תורה  בתלמוד  המשיך 
ומצוות, עד הגיעו עד הלום, ולכן חייב הוא הכרת 
הטוב לאותו ר"ם בכיתה ב' שלא פגע וזלזל בו לעיני 

כולם. ישמע חכם ויוסף לקח. 

אילו בכו כשהיו בציון
נמצאים אנו לפני תשעה באב, היום המר והנמהר 
והוגלתה  ירושלים  בשערי  אויב  הקב"ה  שלח  בו 
שארית הפליטה לבין האומות ונשארה ארץ ישראל 
בלי בניה, ִמְּבִלי ָבֶניָה ִהיא יֹוֶׁשֶבת ְורֹאָׁשּה ָחפּוי ְּכִאָּׁשה 

ֲעָקָרה ֶׁשא ָיָלָדה (מנוסח תפילת נחם). 
בפסיקתא  הוא  וכן  לד,  (פתיחה  איכה  במדרש 
ובפירוש רש"י לירמיהו מ, א) מובא שלאחר שהחריב 
ישראל  את  והגלה  המקדש  בית  את  נבוזרדאן 
בשלשלאות של ברזל היה ירמיהו הנביא הולך וָׂשם 
ראשו בחבלים כדי שיסחבו אותו יחד עם שאר העם. 
לשמור  מנבוכדנצאר  הוראה  קיבל  נבוזראדן  אך 
מכל משמר על נביא היהודים ולהיזהר שלא לפגוע 
בו, ָקֶחּנּו ְוֵעיֶני ִׂשים ָעָליו ְוַאל ַּתַעׂש לֹו ְמאּוָמה ָּרע, 
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ֵאֶלי ֵּכן ֲעֵׂשה ִעּמֹו (ירמיה לט, יב), 
ולכן הזדרז נבוזראדן והוריד את הקולר מעל ראשו 

של ירמיהו. 
לאחר זמן חזר ירמיהו ושם ראשו בקולר ושוב היה 
נבוזראדן מסיר הקולר ממנו עד שהגיעו עם ישראל 

לבבל.
כשהגיעו לבבל חשב ירמיהו בליבו ואמר, אם אלך 
עמהם לבבל אין מנחם לגלות הנשאר בארץ ישראל, 
עזב אותם והלך לו לכיוון ארץ ישראל, כשראו כך 
בני הגולה געו כולם בבכיה ואמרו: אבינו ירמיה, איך 
ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל  שנאמר  וזהו  כך,  מניחנו  אתה 

ָיַׁשְבנּו ַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון (תהילים קלז, א).
וארץ  אני עלי שמים  ואמר להם, מעיד  ירמיה  ענה 
גליתם,  לא  בציון  שאתם  עד  אחת  בכייה  בכיתם  אלו 
אילו הייתם בוכים לפני ה' יתברך מעט הוא היה מוחל 
גולים  הייתם  ולא  הבית  נחרב  היה  לא  לכם,  וסולח 
לבין האומות, אך לא בכיתם, לא חזרתם בתשובה, 
נשארתם ללא דמעה, ָּבכֹו ִתְבֶּכה ַּבַּלְיָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל 

ֶלֱחָיּה (איכה א, ב). 
ואנו נושאים תחינה ותפילה לפני ריבון העולמים, 
ריבונו של עולם, עם ישראל בוכים ונאנחים ומצפים 
והראנו  ישראל  נא את עמך  גאל  יתברך,  לישועתך 

בישועתך השלימה.
****

(יומא ט ע"ב), בית מקדש שני  רבותינו שואלים 
הייתה  לזה,  זה  מפני מה חרב, מפני שהיו שונאים 
לשני,  אחד  לוותר  מוכנים  היו  ולא  שנאה  ביניהם 
הם לא השכילו להבין עד כמה יכול להרוויח האדם 

שמוותר ומוחל לשני. 
רפאל  רבי  הגאון  שלי  הישיבות  מראשי  אחד 
הכרמל"  "תפארת  ישיבת  (ראש  זצ"ל  שפירא 
רבי  הגאון  על  סיפר  בחיפה)  ישראל"  ו"תפארת 
בראשונה  שכשהכתירוהו  זצ"ל  מבריסק  זאב  יצחק 
גילה הרב שחלק  להיות כרבה הראשי של בריסק, 
שוחטים  אינם  העיירה  של  והבודקים  מהשוחטים 
כפי ההלכה ואינם חפצים לשמוע לפסקיו והלכותיו, 
אכילת  בספק  העיירה  יהודי  את  מכשילים  ובכך 

נבלות וטריפות.

החנויות  בעלי  כל  את  לביתו  לכנס  ביקש  הרב 
כדי  למשמעתו,  וסרים  לדבריו  השומעים  בעירו 
לאכול  שאפשר  העיירה  תושבי  כל  בפני  להכריז 
והנה,  חסותו.  תחת  שנמצאים  החנויות  באלו  רק 
של  לאוזנו  שהגיע  עד  לאוזן  מפה  התגלגל  הדבר 
הוא  אף  שהחליט  האסורה  השחיטה  מבעלי  אחד 
להשתתף באסיפה שעושה הרב בביתו כדי לשבש 

ולהרוס לרב ולשומעי לקחו את מחשבתם ורצונם. 
האסורות  השחיטות  בעניין  לדבר  הרב  כשניגש 
הבחין באותו שוחט ולא רצה לדבר בפניו כדי לא 
להעליבו ולפגוע בו בצורה ישירה בפני כל הסובבים. 
לא  שהרב  הבחינו  במקום  ששהו  האטליזים  בעלי 
וביקשו  אליו  ניגשו  שוחט,  אותו  בפני  לדבר  רוצה 
ממנו בצורה יפה שיצא מבית הרב, שהרי הוא לא 

הוזמן לאסיפה זו. 
השוחט התעקש ולא היה מוכן לצאת עד שהרב 
יאמר לו זאת בפירוש, הוויכוח נמשך דקות ארוכות 
עד שאחד מאנשי המקום שהיה פיקח ביקש לדבר 
עם אותו שוחט מחוץ לבית בענייני עסקים, הסכים 

השוחט ויצאו שניהם מחוץ לבית הרב.
המחזה  בכל  וצפו  במקום  שנכחו  החנויות  בעלי 
תמהו ושאלו את הרב מדוע לא ניגש לאותו שוחט 
וביקש ממנו לצאת מהבית, הרב השיב ואמר: "איך 
בגלל  נחרב  המקדש  בית  הרי  הזה?  כדבר  אעשה 
שביזו והוציאו את בר קמצא מהסעודה בבושת פנים 
(יעוי' בגיטין נה ע"ב), ולכן החלטתי שרק אם אותו 
שוחט יצא לבדו אסכים לדבר, אך אם הוא לא יסכים 

לצאת, לא אוציאו מביתי".
לא  גדולה  זהירות  להיזהר  אנו  צריכים  כמה  עד 
כיון  ולסלוח,  לוותר  אלא  השני,  את  האחד  לבזות 

שאיננו יודעים מה ביזיון עלול לגרום ולהוליד.
ועל ידי שנרבה ביננו את האהבה האחווה השלום 
ובית קודשנו  ירושלים  נזכה לראות בבניין  והרעות 
ותפארתנו יחד עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.

רבים באיכות

                  

של  התוכחה  בדברי  פותח  דברים  ספר 
משה רבינו: "אלה הדברים אשר דיבר משה... 
במדבר בערבה מול סוף" (א', א'). ומפרש רש"י: "לפי 
שאלו דברי תוכחות מנה כאן כל המקומות שהכעיסו 
לפני המקום, לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז 

מפני כבודם של ישראל".
שטמונה  בתוכחה  יש  תועלת  איזו  להבין  יש 
ברמזים אלו, וכי כל בני ישראל "חכמים" שיבינו מה 
כוונתו של משה רבינו? הרי לתוכחה יש תועלת, כדי 
שלא ישובו על חטאם, ואם זה רק מוזכר ברמז ללא 

מסקנות, מה הועיל משה בזה?
מיר,  מישיבת  בבחור  התרחש  מופלא  סיפור 
שפנה אל ראש הישיבה, הגאון רבי נתן צבי פינקל 
זצ"ל, כשבועיים לפני סוף הזמן, וביקש רשות לטוס 
לביתו שבארה"ב, לאור מצבו של סבו החולה שהולך 
ומחמיר. הבחור הדגיש: "אני מאוד קשור לסבי וחפץ 
לבקרו, וכיוון שממילא נותרו שבועיים בלבד עד סוף 
הזמן, יאפשר לי בבקשה ראש הישיבה להקדים את 

שובי לביתי".
ר' נתן צבי השיבו ששמירת זמני הלימוד בישיבה 
היא קודש קדשים, ואף הצורך הגדול של ראיית הסב 
אינה סיבה לעזוב את הישיבה, ובפרט שהוראת היתר 
מצדו עלולה חלילה לגרום לבחורים נוספים להורות 
חשש  וקיים  הזמן,  תום  לפני  ולעזוב  לעצמם  היתר 
הזמן,  לסוף  עד  להתמיד  'תמשיך  הסכר...  לפריצת 
שלמה  רפואה  השמים  מן  ישלחו  זה  בזכות  ואולי 

לסבא', הפטיר ראש הישיבה בחום.
הבחור יצא מבית ראש הישיבה, אך לא חזר לבית 

המדרש אלא לבית הנתיבות... הוא החליט שאת סבו 
להודיע  לביתו  והתקשר  לראות,  חייב  הוא  האהוב 

שבעוד כחצי יממה הוא ינחת באמריקה.
המטוס נחת, וכשיצא מיודענו, מיהר להדליק את 
המכשיר הנייד שברשותו, והנה הוא מגלה שהתקבלו 
המשפחה  בני  אלו  היו  הקולי,  בתא  הודעות  מספר 
התקשר  הבחור  בדחיפות.  אליהם  שיחזור  שביקשו 
המרה:  הבשורה  למשמע  התחלחל  והוא  אמו,  אל 
האם  הודיעה  לראות",  תזכה  לא  כבר  סבא  "את 
לפני מספר שעות.  עולמו  לבית  נפטר  "הוא  בצער, 
חיפשתי אותך בדחיפות, מכיוון שסבא ביקש להיטמן 
בעיר  ללמוד  שזוכה  חביבו  נכדו  ואתה  בירושלים, 
הקודש, תצטרך לדאוג לסדרי ההלוויה והקבורה...".

הבחור, שרק לפני מספר דקות נחת לאחר טיסה 
ממושכת, צריך עתה לעלות שוב למטוס לכיוון הנגדי, 
בחזרה לארץ ישראל. בכל מהלך הטיסה ניצבה מולו 
דמותו של ראש הישיבה, שליטף את ידו בחום תוך 
כדי שהסביר לו כמה חשוב לשמור על גדרי שמירת 

הסדרים, וליבו נקפו שלא ציית להוראתו.
הלווית הסב יצאה כשמעט מלווים משתתפים בה. 
כאשר  באנשים  אחזה  רבה  התרגשות  לפתע  והנה, 
נתן  רבי  התורה,  ממלכת  ראש  של  דמותו  את  ראו 
צבי פינקל, מגיע להשתתף בהלוויה. על אף ייסוריו 
ללוות  צבי  נתן  רבי  יצא  כוחותיו,  ואפיסת  הקשים, 

את הנפטר.
אל  הישיבה  ראש  פונה  הגולל,  סתימת  לאחר 
תלמידו, ומבקש לומר דבר מה. כמובן שפחד ורעדה 
נתן  ר'  והנה,  בושה תקפוהו.  ורגשי  אחזה בתלמיד, 

צבי, אביהם של אלפי בני הישיבות, שעיניו וליבו היו 
לכל יחיד ויחיד, ניגש ולוחש באוזני תלמידו: "עברה 
עליך יממה שלמה של טיסות מתישות הלוך ושוב, 
ובוודאי שאתה רעב וחלש מאוד. ביקשתי מבני הבית 
שתבוא  אבקש  וכעת  דשנה,  סעודה  עבורך  שיכינו 

עמי לאכול ולנוח".
את  כששמע  יבשות  נותרו  לא  הבחור  של  עיניו 
בקשת ראש הישיבה. למרות שנסע נגד הוראתו, טרח 
תלמידו  את  ולעודד  להלוויה  להגיע  הישיבה  ראש 
ולדאוג למצבו. והדברים מאפיינים כל כך את ר' נתן 
צבי זצ"ל, שמסר נפשו על התורה עד כלות הכוחות, 
את  האומן  ישא  כאשר  ליבו  על  תלמידיו  את  ונשא 

היונק.
ראש  לבית  הנסיעה  אורך  שלכל  סיפר  הבחור 
ולו  רבו  השמיע  לא  הסעודה,  במהלך  וגם  הישיבה 
הייתה  זו  אך  טרוניה.  או  תוכחה  של  אחת  מילה 
ר'  של  המופלאה  הנהגתו  ביותר.  המעולה  התוכחה 

נתן צבי הייתה כספר מוסר חי.
דברי  את  לישראל  לומר  העדיף  רבינו  משה 
הדבר  אלו  שבמקרים  פעמים  כי  ברמזים.  התוכחה 
חודר יותר ללב ומשנה גם את האדם שמגיע לשמוע 
קשה  סיפור  הכילה  מילה  כל  הרי  התנגדות.  מתוך 
שהיה בימי המדבר, ואעפ"כ משה רבינו אינו מחדד. 
הוא מזכיר מבלי לשים מלח על פצעים, ולפעמים זה 

משפיע יותר מכל תוכחה מפורשת.
את  זצ"ל  לוין  אריה  רבי  כשסיים  אחת  פעם 
שומר  שאינו  אדם  אליו  ניגש  שבת,  בערב  תפילתו 
הרב  את  ושאל  דלוקה  סיגריה  ובידו  ומצוות  תורה 

שהאיש  למרות  בירושלים?  דוד  המלך  מלון  היכן 
התנהג בחוצפה ובעזות ענה לו הרב: "קשה להסביר 

מכאן כיצד מגיעים בדיוק, ולכן אבוא איתך". 
הם הלכו בדרך והאיש המשיך לעשן. אולם הרב 
של  שעה  כרבע  לאחר  מכך.  התעלם  באצילותו 
הליכה, כשניתן היה לראות את המלון, אמר לו הרב: 

"זהו המלון שביקשת". 
כשראה זאת אותו אדם אמר לרב: "דע לך, כי יש 
לי לב קשה מאוד. אף אחד לא הצליח לשכנע אותי 
לשמור שבת. היחידי זה אתה, כי למרות שהתנהגתי 
יש  אני מבטיח שאם  ולכן  עלי,  לא כעסת  בחוצפה 

אנשים כמוך בעולם , החל מעתה אני שומר שבת".
ממעשה זה, אנו לומדים כיצד יש לנהוג בחכמה 
להוכיחו  מבקשים  כאשר  ובפרט  יהודי  כל  עם 
ולקרבו. לפעמים צריך לשתוק והוא בעצמו יתבייש, 
ולפעמים ברמז קטן. שכן התורה היא "דרכיה דרכי 

נועם וכל נתיבותיה שלום".
זי"ע  מליובאוויטש  הריי"צ  האדמו"ר  על  מסופר 
לו  להזריק  הרופא  ונאלץ  הרפואה,  לבית  שהגיע 
זריקה. הרבי עקב בדריכות אחר ההכנות של הרופא, 
איך שמנקה ידיו בחומר מיוחד, ולוקח מחט מאריזה 
סטרילית, ובנוסף לכך אף ניקה את המקום באלכוהול 
שלא יחדרו חלילה חיידקים לגופו. בתגובה אמר הרבי 
למזכירו שניתן ללמוד מזה מוסר השכל חשוב מאוד: 
לפני ש'דוקרים' מישהו אחר, דהיינו, שמוכיחים אותו 
תהיה  שהתוצאה  צריך  שעשה,  טוב  לא  מעשה  על 
סטרילית וללא נגיעות אישיות, שאם לא כן עלולים 

דברי התוכחה להזיק יותר מאשר להועיל...

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

במדבר בערבה
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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

ה' ֱאֵֽקיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם ְוִהְּנֶכם ַהּיֹום ְּכֽכֹוְכֵבי 
ַהָּׁשַמִים ָלֽרֹב (דברים א, י). 

משה רבינו מאיר עיני ישראל ואומר להם שהם 
ככוכבי השמים לרוב, אך לכאורה קשה, וכי מספר 
היהודים  הרי  כוכבי השמים,  כמספר  הוא  היהודים 
לכל  יחסית  מועטת  כמות  הכל  בסך  היו  במדבר 
תושבי העולם, וגם כיום מספר היהודים בעולם הוא 
אפסי לעומת כל יצורי העולם, ומה הביאור בדברי 

משה רבינו ע"ה.
אלא שבכוכבים יש תכונה מיוחדת, אם מסתכל 
נמצאים  שאנו  מהמקום  כגון  רב,  במרחק  עליהם 
בכדור הארץ, כל כוכב בעינינו נראה קטן, אך כאשר 
מתבוננים ומסתכלים בקירוב דרך טלסקופ וכדומה, 

רואים כמה כל כוכב וכוכב גדול ומאיר.
וחיצונית  שטחית  מראיה  ישראל,  עם  גם  וכך 
מרחוק רואים שהם קטנים ומועטים, אך כשמתבוננים 
ומתקרבים אליהם וצופים במעשיהם רואים כמה הם 
גדולים, גדולים באיכות, חכמים ונבונים, ַרק ַעם ָחָכם 
ה (דברים ד, ו). ולכן צריך זהירות  ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזֽ
רבה ועצומה שלא לפגוע באף יהודי, כיון שכל יהודי 
הוא יקר ערך והמעלה, וכל שכן שלא לדבר ולפגוע 

בכללות עם ישראל.
וזהו שנרמז בתחילת הפרשה, ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר 
ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל (דברים א, א), אלה ראשי 
ואדם  אדם  לכל  שיש  ה'רע,  ל'שון  א'בק   – תיבת 
ישראל,  איש  על  הרע  לשון  מלבד  רק  לא  להיזהר 

אלא אף מאבק לשון הרע.
לומז'ה,  בישיבת  אודות תלמיד  נספר  זה  ובעניין 
יחיאל  רבי  הגדול  הגאון  דנא  מקדמת  בה  שכיהן 
רבי  האב"ד  מונה  פטירתו  ולאחר  גורדון,  מיכאל 

ראובן כץ לראש הישיבה. 
שלו  האירוסין  בטקס  דרש  תלמיד  אותו  והנה 
האנשים  ולשאר  למוריו  להוריו,  להודות  והחל 
דרבנן  מודים  הלום,  עד  להגיע  בידו  וסייעו  שעזרו 

היינו שבחיינו, המשיך החתן להודות לראש הישיבה 
ולצוות הרמי"ם ולפתע הזכיר גם את מורו בחיידר 
יצרו  אותו  תקף  שצעירותו  מפני  וזאת  ב',  בכיתה 
וגנב מחבירו חפץ שווה ערך, והר"ם בחכמתו הרבה 
במקום לגלותו לעיני כל הכיתה לקח ממנו את אותו 
החפץ בלי שאף אחד ירגיש, כדי שלא יפגע ויעלב, 
שאין  השיעור  לאחר  נעימים  מוסר  בדברי  והוכיחו 

לעשות כמעשה הזה.
הוא  ר"ם  אותו  שבזכות  ואמר,  בחור  אותו  סיים 
תורה  עול  מעליו  פרק  ולא  תורה  בתלמוד  המשיך 
ומצוות, עד הגיעו עד הלום, ולכן חייב הוא הכרת 
הטוב לאותו ר"ם בכיתה ב' שלא פגע וזלזל בו לעיני 

כולם. ישמע חכם ויוסף לקח. 

אילו בכו כשהיו בציון
נמצאים אנו לפני תשעה באב, היום המר והנמהר 
והוגלתה  ירושלים  בשערי  אויב  הקב"ה  שלח  בו 
שארית הפליטה לבין האומות ונשארה ארץ ישראל 
בלי בניה, ִמְּבִלי ָבֶניָה ִהיא יֹוֶׁשֶבת ְורֹאָׁשּה ָחפּוי ְּכִאָּׁשה 

ֲעָקָרה ֶׁשא ָיָלָדה (מנוסח תפילת נחם). 
בפסיקתא  הוא  וכן  לד,  (פתיחה  איכה  במדרש 
ובפירוש רש"י לירמיהו מ, א) מובא שלאחר שהחריב 
ישראל  את  והגלה  המקדש  בית  את  נבוזרדאן 
בשלשלאות של ברזל היה ירמיהו הנביא הולך וָׂשם 
ראשו בחבלים כדי שיסחבו אותו יחד עם שאר העם. 
לשמור  מנבוכדנצאר  הוראה  קיבל  נבוזראדן  אך 
מכל משמר על נביא היהודים ולהיזהר שלא לפגוע 
בו, ָקֶחּנּו ְוֵעיֶני ִׂשים ָעָליו ְוַאל ַּתַעׂש לֹו ְמאּוָמה ָּרע, 
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ֵאֶלי ֵּכן ֲעֵׂשה ִעּמֹו (ירמיה לט, יב), 
ולכן הזדרז נבוזראדן והוריד את הקולר מעל ראשו 

של ירמיהו. 
לאחר זמן חזר ירמיהו ושם ראשו בקולר ושוב היה 
נבוזראדן מסיר הקולר ממנו עד שהגיעו עם ישראל 

לבבל.
כשהגיעו לבבל חשב ירמיהו בליבו ואמר, אם אלך 
עמהם לבבל אין מנחם לגלות הנשאר בארץ ישראל, 
עזב אותם והלך לו לכיוון ארץ ישראל, כשראו כך 
בני הגולה געו כולם בבכיה ואמרו: אבינו ירמיה, איך 
ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל  שנאמר  וזהו  כך,  מניחנו  אתה 

ָיַׁשְבנּו ַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון (תהילים קלז, א).
וארץ  אני עלי שמים  ואמר להם, מעיד  ירמיה  ענה 
גליתם,  לא  בציון  שאתם  עד  אחת  בכייה  בכיתם  אלו 
אילו הייתם בוכים לפני ה' יתברך מעט הוא היה מוחל 
גולים  הייתם  ולא  הבית  נחרב  היה  לא  לכם,  וסולח 
לבין האומות, אך לא בכיתם, לא חזרתם בתשובה, 
נשארתם ללא דמעה, ָּבכֹו ִתְבֶּכה ַּבַּלְיָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל 

ֶלֱחָיּה (איכה א, ב). 
ואנו נושאים תחינה ותפילה לפני ריבון העולמים, 
ריבונו של עולם, עם ישראל בוכים ונאנחים ומצפים 
והראנו  ישראל  נא את עמך  גאל  יתברך,  לישועתך 

בישועתך השלימה.
****

(יומא ט ע"ב), בית מקדש שני  רבותינו שואלים 
הייתה  לזה,  זה  מפני מה חרב, מפני שהיו שונאים 
לשני,  אחד  לוותר  מוכנים  היו  ולא  שנאה  ביניהם 
הם לא השכילו להבין עד כמה יכול להרוויח האדם 

שמוותר ומוחל לשני. 
רפאל  רבי  הגאון  שלי  הישיבות  מראשי  אחד 
הכרמל"  "תפארת  ישיבת  (ראש  זצ"ל  שפירא 
רבי  הגאון  על  סיפר  בחיפה)  ישראל"  ו"תפארת 
בראשונה  שכשהכתירוהו  זצ"ל  מבריסק  זאב  יצחק 
גילה הרב שחלק  להיות כרבה הראשי של בריסק, 
שוחטים  אינם  העיירה  של  והבודקים  מהשוחטים 
כפי ההלכה ואינם חפצים לשמוע לפסקיו והלכותיו, 
אכילת  בספק  העיירה  יהודי  את  מכשילים  ובכך 

נבלות וטריפות.

החנויות  בעלי  כל  את  לביתו  לכנס  ביקש  הרב 
כדי  למשמעתו,  וסרים  לדבריו  השומעים  בעירו 
לאכול  שאפשר  העיירה  תושבי  כל  בפני  להכריז 
והנה,  חסותו.  תחת  שנמצאים  החנויות  באלו  רק 
של  לאוזנו  שהגיע  עד  לאוזן  מפה  התגלגל  הדבר 
הוא  אף  שהחליט  האסורה  השחיטה  מבעלי  אחד 
להשתתף באסיפה שעושה הרב בביתו כדי לשבש 

ולהרוס לרב ולשומעי לקחו את מחשבתם ורצונם. 
האסורות  השחיטות  בעניין  לדבר  הרב  כשניגש 
הבחין באותו שוחט ולא רצה לדבר בפניו כדי לא 
להעליבו ולפגוע בו בצורה ישירה בפני כל הסובבים. 
לא  שהרב  הבחינו  במקום  ששהו  האטליזים  בעלי 
וביקשו  אליו  ניגשו  שוחט,  אותו  בפני  לדבר  רוצה 
ממנו בצורה יפה שיצא מבית הרב, שהרי הוא לא 

הוזמן לאסיפה זו. 
השוחט התעקש ולא היה מוכן לצאת עד שהרב 
יאמר לו זאת בפירוש, הוויכוח נמשך דקות ארוכות 
עד שאחד מאנשי המקום שהיה פיקח ביקש לדבר 
עם אותו שוחט מחוץ לבית בענייני עסקים, הסכים 

השוחט ויצאו שניהם מחוץ לבית הרב.
המחזה  בכל  וצפו  במקום  שנכחו  החנויות  בעלי 
תמהו ושאלו את הרב מדוע לא ניגש לאותו שוחט 
וביקש ממנו לצאת מהבית, הרב השיב ואמר: "איך 
בגלל  נחרב  המקדש  בית  הרי  הזה?  כדבר  אעשה 
שביזו והוציאו את בר קמצא מהסעודה בבושת פנים 
(יעוי' בגיטין נה ע"ב), ולכן החלטתי שרק אם אותו 
שוחט יצא לבדו אסכים לדבר, אך אם הוא לא יסכים 

לצאת, לא אוציאו מביתי".
לא  גדולה  זהירות  להיזהר  אנו  צריכים  כמה  עד 
כיון  ולסלוח,  לוותר  אלא  השני,  את  האחד  לבזות 

שאיננו יודעים מה ביזיון עלול לגרום ולהוליד.
ועל ידי שנרבה ביננו את האהבה האחווה השלום 
ובית קודשנו  ירושלים  נזכה לראות בבניין  והרעות 
ותפארתנו יחד עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.

רבים באיכות

                  

של  התוכחה  בדברי  פותח  דברים  ספר 
משה רבינו: "אלה הדברים אשר דיבר משה... 
במדבר בערבה מול סוף" (א', א'). ומפרש רש"י: "לפי 
שאלו דברי תוכחות מנה כאן כל המקומות שהכעיסו 
לפני המקום, לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז 

מפני כבודם של ישראל".
שטמונה  בתוכחה  יש  תועלת  איזו  להבין  יש 
ברמזים אלו, וכי כל בני ישראל "חכמים" שיבינו מה 
כוונתו של משה רבינו? הרי לתוכחה יש תועלת, כדי 
שלא ישובו על חטאם, ואם זה רק מוזכר ברמז ללא 

מסקנות, מה הועיל משה בזה?
מיר,  מישיבת  בבחור  התרחש  מופלא  סיפור 
שפנה אל ראש הישיבה, הגאון רבי נתן צבי פינקל 
זצ"ל, כשבועיים לפני סוף הזמן, וביקש רשות לטוס 
לביתו שבארה"ב, לאור מצבו של סבו החולה שהולך 
ומחמיר. הבחור הדגיש: "אני מאוד קשור לסבי וחפץ 
לבקרו, וכיוון שממילא נותרו שבועיים בלבד עד סוף 
הזמן, יאפשר לי בבקשה ראש הישיבה להקדים את 

שובי לביתי".
ר' נתן צבי השיבו ששמירת זמני הלימוד בישיבה 
היא קודש קדשים, ואף הצורך הגדול של ראיית הסב 
אינה סיבה לעזוב את הישיבה, ובפרט שהוראת היתר 
מצדו עלולה חלילה לגרום לבחורים נוספים להורות 
חשש  וקיים  הזמן,  תום  לפני  ולעזוב  לעצמם  היתר 
הזמן,  לסוף  עד  להתמיד  'תמשיך  הסכר...  לפריצת 
שלמה  רפואה  השמים  מן  ישלחו  זה  בזכות  ואולי 

לסבא', הפטיר ראש הישיבה בחום.
הבחור יצא מבית ראש הישיבה, אך לא חזר לבית 

המדרש אלא לבית הנתיבות... הוא החליט שאת סבו 
להודיע  לביתו  והתקשר  לראות,  חייב  הוא  האהוב 

שבעוד כחצי יממה הוא ינחת באמריקה.
המטוס נחת, וכשיצא מיודענו, מיהר להדליק את 
המכשיר הנייד שברשותו, והנה הוא מגלה שהתקבלו 
המשפחה  בני  אלו  היו  הקולי,  בתא  הודעות  מספר 
התקשר  הבחור  בדחיפות.  אליהם  שיחזור  שביקשו 
המרה:  הבשורה  למשמע  התחלחל  והוא  אמו,  אל 
האם  הודיעה  לראות",  תזכה  לא  כבר  סבא  "את 
לפני מספר שעות.  עולמו  לבית  נפטר  "הוא  בצער, 
חיפשתי אותך בדחיפות, מכיוון שסבא ביקש להיטמן 
בעיר  ללמוד  שזוכה  חביבו  נכדו  ואתה  בירושלים, 
הקודש, תצטרך לדאוג לסדרי ההלוויה והקבורה...".

הבחור, שרק לפני מספר דקות נחת לאחר טיסה 
ממושכת, צריך עתה לעלות שוב למטוס לכיוון הנגדי, 
בחזרה לארץ ישראל. בכל מהלך הטיסה ניצבה מולו 
דמותו של ראש הישיבה, שליטף את ידו בחום תוך 
כדי שהסביר לו כמה חשוב לשמור על גדרי שמירת 

הסדרים, וליבו נקפו שלא ציית להוראתו.
הלווית הסב יצאה כשמעט מלווים משתתפים בה. 
כאשר  באנשים  אחזה  רבה  התרגשות  לפתע  והנה, 
נתן  רבי  התורה,  ממלכת  ראש  של  דמותו  את  ראו 
צבי פינקל, מגיע להשתתף בהלוויה. על אף ייסוריו 
ללוות  צבי  נתן  רבי  יצא  כוחותיו,  ואפיסת  הקשים, 

את הנפטר.
אל  הישיבה  ראש  פונה  הגולל,  סתימת  לאחר 
תלמידו, ומבקש לומר דבר מה. כמובן שפחד ורעדה 
נתן  ר'  והנה,  בושה תקפוהו.  ורגשי  אחזה בתלמיד, 

צבי, אביהם של אלפי בני הישיבות, שעיניו וליבו היו 
לכל יחיד ויחיד, ניגש ולוחש באוזני תלמידו: "עברה 
עליך יממה שלמה של טיסות מתישות הלוך ושוב, 
ובוודאי שאתה רעב וחלש מאוד. ביקשתי מבני הבית 
שתבוא  אבקש  וכעת  דשנה,  סעודה  עבורך  שיכינו 

עמי לאכול ולנוח".
את  כששמע  יבשות  נותרו  לא  הבחור  של  עיניו 
בקשת ראש הישיבה. למרות שנסע נגד הוראתו, טרח 
תלמידו  את  ולעודד  להלוויה  להגיע  הישיבה  ראש 
ולדאוג למצבו. והדברים מאפיינים כל כך את ר' נתן 
צבי זצ"ל, שמסר נפשו על התורה עד כלות הכוחות, 
את  האומן  ישא  כאשר  ליבו  על  תלמידיו  את  ונשא 

היונק.
ראש  לבית  הנסיעה  אורך  שלכל  סיפר  הבחור 
ולו  רבו  השמיע  לא  הסעודה,  במהלך  וגם  הישיבה 
הייתה  זו  אך  טרוניה.  או  תוכחה  של  אחת  מילה 
ר'  של  המופלאה  הנהגתו  ביותר.  המעולה  התוכחה 

נתן צבי הייתה כספר מוסר חי.
דברי  את  לישראל  לומר  העדיף  רבינו  משה 
הדבר  אלו  שבמקרים  פעמים  כי  ברמזים.  התוכחה 
חודר יותר ללב ומשנה גם את האדם שמגיע לשמוע 
קשה  סיפור  הכילה  מילה  כל  הרי  התנגדות.  מתוך 
שהיה בימי המדבר, ואעפ"כ משה רבינו אינו מחדד. 
הוא מזכיר מבלי לשים מלח על פצעים, ולפעמים זה 

משפיע יותר מכל תוכחה מפורשת.
את  זצ"ל  לוין  אריה  רבי  כשסיים  אחת  פעם 
שומר  שאינו  אדם  אליו  ניגש  שבת,  בערב  תפילתו 
הרב  את  ושאל  דלוקה  סיגריה  ובידו  ומצוות  תורה 

שהאיש  למרות  בירושלים?  דוד  המלך  מלון  היכן 
התנהג בחוצפה ובעזות ענה לו הרב: "קשה להסביר 

מכאן כיצד מגיעים בדיוק, ולכן אבוא איתך". 
הם הלכו בדרך והאיש המשיך לעשן. אולם הרב 
של  שעה  כרבע  לאחר  מכך.  התעלם  באצילותו 
הליכה, כשניתן היה לראות את המלון, אמר לו הרב: 

"זהו המלון שביקשת". 
כשראה זאת אותו אדם אמר לרב: "דע לך, כי יש 
לי לב קשה מאוד. אף אחד לא הצליח לשכנע אותי 
לשמור שבת. היחידי זה אתה, כי למרות שהתנהגתי 
יש  אני מבטיח שאם  ולכן  עלי,  לא כעסת  בחוצפה 

אנשים כמוך בעולם , החל מעתה אני שומר שבת".
ממעשה זה, אנו לומדים כיצד יש לנהוג בחכמה 
להוכיחו  מבקשים  כאשר  ובפרט  יהודי  כל  עם 
ולקרבו. לפעמים צריך לשתוק והוא בעצמו יתבייש, 
ולפעמים ברמז קטן. שכן התורה היא "דרכיה דרכי 

נועם וכל נתיבותיה שלום".
זי"ע  מליובאוויטש  הריי"צ  האדמו"ר  על  מסופר 
לו  להזריק  הרופא  ונאלץ  הרפואה,  לבית  שהגיע 
זריקה. הרבי עקב בדריכות אחר ההכנות של הרופא, 
איך שמנקה ידיו בחומר מיוחד, ולוקח מחט מאריזה 
סטרילית, ובנוסף לכך אף ניקה את המקום באלכוהול 
שלא יחדרו חלילה חיידקים לגופו. בתגובה אמר הרבי 
למזכירו שניתן ללמוד מזה מוסר השכל חשוב מאוד: 
לפני ש'דוקרים' מישהו אחר, דהיינו, שמוכיחים אותו 
תהיה  שהתוצאה  צריך  שעשה,  טוב  לא  מעשה  על 
סטרילית וללא נגיעות אישיות, שאם לא כן עלולים 

דברי התוכחה להזיק יותר מאשר להועיל...

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

במדבר בערבה

  

ד"ר להבית אקרמן, רופאת עור ויועצת 
לה  הדרמו-קוסמטיקה  למותג  מדעית 
השמש  "נזקי  מסבירה:  פוזה  רוש- 
מצטברים לאורך השנים, ובמדינה כמו 
ישראל אנו חשופים לנזקיה כל השנה, 
אך בקיץ יש צורך בשימוש תכוף, נכון 
לייצר הגנה מספקת.  ויומיומי, על מנת 
לא מספיק למרוח קרם הגנה רק כאשר 
לחופשה.  או  לבריכה  לים,  הולכים 
בפקק  גם  השמש  לנזקי  חשופים  אנו 
חלון  מול  יושבים  כאשר  במכונית, 
את  לאסוף  הולכים  כאשר  במשרד, 
ולכן  וכו',  הליכה  בריצה,  מהגן,  הילד 
יש צורך  לייצר הגנה מספקת  על מנת 
וכל  היום  כל  לאורך  קבועה,  במריחה 

השנה".  

חשוב לבחור מסנן קרינה המכיל הגנה 
 :UVB בפני  וגם   UVA בפני  גם 
פוגעים בעור  סוגי הקרינות הללו  שתי 
ולכן  לו  מזיקים  מתמשכת  ובחשיפה 
יומיומי.  לשימוש  רבה  חשיבות  ישנה 
מותאם  יהיה  הקרינה  שמסנן  חשוב 
במידה  הפעילות.  ולסוג  העור  לסוג 
והתכשיר לא יהיה נח לשימוש, או יותיר 
את העור דביק ועם "מסיכה" לבנה- הוא 
לא יכנס לשימוש קבוע, ובהגנה משמש 
מה שלא קבוע- הרבה פחות מגן... זאת 
הסיבה שיש היום בשוק שלל תכשירים 
במרקמים שונים, שמתאימים לכל סוגי 
שניתן  כך  גוון,  מכילים  ואפילו  העור 
לחסוך שימוש במייקאפ למי שמעדיפה 
ישנם  הלחה.  בעונה  בשכבות  לחסוך 

תכשירים שמותאמים לעור רטוב ומזיע, 
בקלות  למרוח  שניתן  תרסיסים  יש 
וכאלה  שיער  עם  ואיזורים  ילדים  על 
את  שיותירו  מבלי  לפנים  שמתאימים 

הפנים דביקות ולבנות.

הקרינה  מסנן  את  לבחור  נדע  כיצד    
איזה  נדע  ואיך  עבורנו?  האידאלי 
תכשיר מתאים לנו מתוך המגוון הקיים 

בשוק?

ויעילים המספקים  נוחים  • תכשירים 
בתכשירים  בחרו    - מהשמש  הגנה 
קלים לשימוש, נוחים,  המספקים הגנה 
מספר  המשלבים  מהשמש,   מלאה 
של  'שכבות  חוסכים   ובכך  פתרונות 

תכשירים'. 

• מומלץ בקיץ להשתמש בתכשירים 
בשכבות  הממעיטים  קליל,  במרקם 
בכדי לא להעמיס על העור ולא לגרום 
למראה מבריק. כמו כן להשתמש בקיץ 
בקלות  הנספגים  בתכשירים  ורק  אך 
שיוצאים  בשניה  שנוזלים  כאלה  ולא 

לשמש. 

• לפני שאתם רוכשים תכשיר תבקשו 
מהרוקח לנסות באמצעות דוגמיות את 
– נעים  ובדקו: את המרקם שלו  המוצר 
לכם? שהוא נטול שומן ולא מותיר את 
העור דביק, וכן יש תכשירים שמגיעים  
גם עם גוון- כך שניתן לחסוך בשימוש 

במייקאפ. 

אשר  איכותיים  תכשירים  חפשו   •

ובעלי  מהשמש  רחבה  הגנה  נותנים 
ומוכחים.  איכותיים  קרינה  מסנני 
העור  לסוג  להתאים  חייב  התכשיר 
היום  כל  מי שנמצא  הפעילות-  ולאופי 
ולא  יעדיף תכשיר במרקם קליל  בחוץ 

דביק.

ולמצוא  בשכבות  לחסוך  נסו   •
אחד  בתכשיר  נותנים  אשר  תכשירים 
לחות,  הגנה,  בעיות-  למספר  מענה 

אנטי אייג'ינג, גוון ועוד.

• לא לשכוח לחדש את מסנן הקרינה 
ובהתאם  הפעילות  לאופי  בהתאם 

להוראות הרשומות על האריזה.

על  יעיק  שלא  קרינה  מסנן  בחרו   •
שגרת הטיפוח- למשל תכשיר עם גוון- 
בשגרת  בקלות  יטמע  השימוש  ככה 
יהפוך  לא  נח-  שלא  מה  היומיום. 

לשגרה.

תכשירים   :2022 לשנת  החידוש   •
חדשניים ומהפכניים משלבים יחד את 
הגנה מושלמת מהשמש וטיפוח של עור 
 SPF50 הפנים. אנתליוס אייג' קורקט
טכנולוגיה  עם  פטנט  על  מבוסס 
יחד  פעולות  מספר  המשלב  חדשנית  
אייג'ינג  אנטי  לחות  קרם  יעיל:  באופן 
ומניעת  ההזדקנות  בסימני  המטפל  
אליו  ופיגמנטציה,  עתידיים  נזקים 
מתווספים מסנני קרינה ברמה הגבוהה 
ביותר: SPF50 של אנתליוס.   המוצר 
איננו דביק ואף ניתן להשיג אותו  עם 

גוון – במקום מייקאפ.

לבריאות
מאת: הילה פלאח

הקיץ– כבר פה אבל יחד עם השמש, הים, הברכה, הכייף 
והחופש- מגיע הצורך המשמעותי להיצמד למסנן הקרינה • 
כל מה שצריך לדעת על מסנני קרינה לקיץ + טיפים ועצות 

כיצד להגן על
עור הפנים מנזקי השמש 

לאורך שנים?

בשורה לחולי
קרוהן וקוליטיס

בישראל חיים כ- 50,000 חולים הסובלים ממחלות 
מעיים דלקתיות, ומטופלים בתרופות וסטרואידים. 
אמורפי  קרבונט  סידן  על  המבוסס  חדש  פיתוח 

משפר משמעותית את מצבם של החולים.

תוסף  לראשונה 
מדעי  פיתוח  תזונה, 
חדשני  ישראלי 
על  משמעותית  מקל 
מעי  מחלות  תסמיני 
מחלות  דלקתיות. 
הן  דלקתיות  מעי 
התאים  שבהן  מחלות 
החיסון  מערכת  של 
תאים  תוקפים 
במערכת  ורקמות 

לנזק  וגורמים  העיכול 
המעי,  בדופן  ברקמות 

שלוקים  אנשים  מכך  כתוצאה 
היתר  בין  סובלים  הללו  במחלות 

עזים  בטן  כאבי  בפעילות,  משינויים 
ולפעמים חום גבוה. גם קוליטיס כיבית וגם קרוהן, 
בהן  הטיפול  האחרונות,  השנים  שעד  מחלות  הן 
היה מבוסס בעיקר על תרופות וסטרואידים, כאשר 

למעשה עדיין אין טיפול המרפא את המחלה. 

ממחלת  עשורים  שני  מעל  סובלת  אביב,  מתל  ר' 
אחרי  שלי  החיים  את  קיבלתי  "מעידה:  הקרוהן 
של  שונים  סוגים  נטלה  מספרת  שנה".  עשרים 
לקורטיזונים.  זריקות  ועד  מאנטיביוטיקה  תרופות 
"תמיד כאב לי, אני לא זוכרת יום ללא כאב, היו ימים 
עם גלים מטורפים של כאב והיו ימים שהיה כאב 

עמום. אני חיה עם קרוהן מעל 20 שנה, אני מכירה 
כבר  אבל  כואב  זה  איפה  בדיוק  ויודעת  זה  את 
 pH Gastrilex -ביומיים הראשונים לשימוש ב
הכאב,  נעלם  שבוע  אחרי  השתנה.  אצלי  משהו 
מכירה.  לא  שאני  משהו  וזה  הדימומים  פסקו 
אחרי שבועיים אמרתי לעצמי שאני אנסה לאכול 
דברים שלא העזתי לגעת בהם שנים כמו שניצל 
או חתיכת בשר, והכל עובד כמו חדש. לאחרונה 
לבדיקות  אותם  והשוואתי  דם  בדיקות  עשיתי 
מצויינים,  המדדים  וכל  הקודמות 
ירדה  הדלקת 
מחצי  ביותר 

בכלום זמן. 

אמורפיקל  חברת 
את  (שפיתחה 
 AMOR 18-
קורונה  לחולי  בניסוי  תרופה 
המגיפה)  בשיא  רבה  להצלחה  שזכתה 
 pH התזונה  תוסף  את  אלה  בימים  משיקה 
סידן  מבוסס  חדש  תזונה  תוסף   ,Gastrilex
שבמחקרים  ישראלי  פיתוח   - אמורפי  קרבונט 
קליניים הוכח כי הוא מטפל בדלקות כרוניות וכאב. 

"הגילוי  אמורפיקל:  חברת  ומנכ"ל  מייסד  בן,  יוסי 
הזה הוא דרמטי עבור כל מי שמתמודד עם מחלות 
דלקתיות.  מעיים  מחלות  עם  ובפרט  דלקתיות, 
הטובה  בצורה  אלו  במחלות  יטפל  שלנו  המוצר 
והבטוחה יותר. אנחנו לא עוצרים כאן, וממשיכים 
אנשים  של  חייהם  שיפור  על  במרץ  לעבוד 

המתמודדים עם מגוון מצבים רפואיים שונים."

פטנט ישראלי חדש מקל משמעותית על תסמיני 
מחלות מעי דלקתיות

חוזרים  מכאבים  סובלים  ישראלים  אלפי  מאות 
המקשים  ושרירים,  עצמות  במפרקים,  ונשנים 
של  הרשמי  בשם  או  יומי,  היום  התפקוד  על 
התופעה- דלקת כרונית. פטנט חדש תוצרת כחול 

יקל  אמורפי,  קרבונט  סידן  על  המבוסס  לבן, 
משמעותית על הכאבים תוך 30 יום בלבד, 

ולפעמים אפילו פחות מכך.

דלקת כרונית היא סימן לשיבוש חמור 
בתפקוד מערכות הגוף, והיא באה לידי 
למשל  שונים  באזורים  בכאבים  ביטוי 
בכאבי פרקים או כאבי ברכיים. הדלקת 
נוצרת מתקיפה של הגוף על ידי גורם 

פנימי,  או  חיצוני 
המערכת  כן  ועל 
נכנסת  החיסונית 
לוחמה.  למצב 
הקוראים  יש 

הסובלים  הגוף".  של   8 "צו  לתופעה 
בביצוע  רבות  פעמים  מתקשים  כרוניות  מדלקות 
או  ישיבה  כתיבה,  הליכה,  כמו  יומיומיות  פעולות 
החיים  את  שהופך  דבר  במדרגות,  וירידה  עלייה 

לרצף בלתי נסבל של כאבים בלתי פוסקים. 

מחסור  הינו  דלקת  של  להיווצרות  הגורמים  אחד 
להחמרה  מוביל  זה  מחסור  בגוף.  קרבונט  בי  של 
של דלקות פרקים ושרירים, וכן הכאב הכרוני יכול 
השנים  לאורך  כרונית.  דלקת  של  ממצב  לנבוע 
ונטילת  תרופות  על  מבוסס  היה  בדלקות  הטיפול 
בשורה  מביא   Ph direct וכעת-  אנטיביוטיקה, 

על  מדובר  ודלקות.  כרוניים  מכאבים  לסובלים 
אמורפי,  קרבונט  סידן  על  המבוסס  תזונה  תוסף 

והוא ניתן כאבקה באופן תת לשוני. 

של  הבולט   היתרון 
הוא   pH Direct
לגוף  לספק  היכולת 
המטפל  קרבונט  בי 
שלו  הספיגה  בדלקות 
בתהליך  גבוהה.  בגוף 
של  הייחודי  הספיגה 
משתחרר  התוסף, 
אמורפי  קרבונט  סידן 
הדם,  למחזור  ישירות 
קרבונט,  בי  מספק 
מינרלים  לספיגת  מביא  וכך 
לטפל  שמסייעת  בגוף  מוגברת 
להעלים  רבים  ובמקרים  בדלקת, 
אותה לחלוטין. כאשר מדובר למעשה על 
תהליך ספיגה יעיל מאוד שעומד על פי 2 עד 4 יותר 

מכל סידן אחר. 

אמורפיקל הינה חברת ביוטכנולוגיה חלוצית כחול-
מהפכניים.  תזונה  תוספי  בפיתוח  העוסקת  לבן, 
והיתר  אושרו   67 מתוכם  פטנטים,   125 לחברה 
בתהליך. החברה מפתחת בטכנולוגיה פורצת דרך 
את הביו-מינרל הסידן קרבונט האמורפי, שפותח 
הסידן  מכונת   - הכחולים  הסרטנים  בהשראת 

המשוכללת בטבע.

פריצת דרך מדעית בטיפול בדלקות כרוניות:
פטנט ישראלי יחיד מסוגו בעולם שיסייע 

משמעותית בהקלה בכאבים



דירות 
למכירה

ו’ אב- ז’ אב תשפ”ב
3/8/22-4/8/22

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

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
050-5308742)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 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)8-8(_____________________________________________

 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
050-5308742)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
050-5308742)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
050-5308742)23-23(_____________________________________________

דופלקסים

+5 חדרים 

3-3.5 חדרים

יחידות דיור

דירות 
להשכרה

אלעד

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501
050-5308742 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
050-5308742)27-27(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
050-5308742)27-27(_____________________________________________

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

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
050-5308742)31-31(_____________________________________________

 בהרב קוק דירת 3 
חדרים יפיפיה, בנין חדש, 

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

ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742)31-31(_____________________________________________

כללי

טאבו משותף

וילות ובתים

 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

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 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

050-5308742)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

050-5308742)32-32(_____________________________________________

וילות ובתים

בני ברק

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501
050-5308742 תיווך ש. 

_____________________________________________)4-4(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501
050-5308742 תיווך ש. 

_____________________________________________)4-4(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

בבלעדיות
בעמק יזרעאל 5 חד' 
דירה נכה | 145 מטר
| חצר | חניה | סוכה | 

 ₪ 2.948.000
"פנחס נכסים" 055-6789653

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

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

_____________________________________________)33-33(נדל"ן 052-7181411

 בלעדי בחרל"פ, 
מחולקת ל- 2 דירות, 95 

מ"ר + אופ' בצד ובחזית, 
3 כ"א, שמורה ומטופחת, 

קומה ב' )ניתן להפוך 
לדירה אחת גדולה(, 

מיידית, 2,190,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)33-33(_____________________________________________

 במתחם בנדיקט 
היוקרתי זכות בקרקע 

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

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בקרית הרצוג מבחר 
דירות בבניה החל מ- 

1,550,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)33-33(_____________________________________________

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

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

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 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)33-33(_____________________________________________

 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. 
_____________________________________________)33-33(פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות פנטהאוס 5 ח' 
בבניה בפרדס כץ, פרטים 

במשרד בלבד תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)33-33(_____________________________________________

 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)33-33(_____________________________________________

 בבלעדיות בעמק 
יזרעאל 5 חד', דירת נכה, 
145 מטר + חצר, חניה + 

סוכה, 2,948,000 ש"ח 
"פנחס נכסים"
055-6789653)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בקאליש דירת 
גג כ- 150 מ"ר, 3 למטה 
+ 1 למעלה + גג ענק, 
ק"ג + מעלית + חניה 

בטאבו, 2,620,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

 למכירה באזור שיכון ג' 
דופלקס 8 חד', כ- 170 

מ"ר, עם מרפסת שמש 
גדולה, יחידת הורים

גדולה, אופציה לחלוקה, 
מעוצבת אדריכלית 

ומושקעת מאוד 
בבלעדיות תיווך אשכנזי 

058-5558815)33-34(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים באזור 
יהודה הלוי 110 מ"ר, 

קומה ב', חזית )לא 
משופץ(, 2,350,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742
054-6506501)33-33(_____________________________________________

 באימרי חיים פנטהאוז 6 
חדרים, משופצת, יפה +

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

052-2221614)33-33(_____________________________________________

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

מ"ר, מ.חלקית, 2 
מרפסות, 2,400,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל דירת 
נכה 5 חד', משופצת, 

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

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)33-33(א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 5 חד', 120 
מ"ר, ק"ג + היתר בניה בגג 

בטון, חזית, 3 כ"א, 2,900,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור חזו"א מרום 
שיר בבניין חדיש 5.5 חד', 150 

מ"ר במפלס אחד, מרפסת 
שמש, חניה ענקית + מחסן 

גדול, ק"5, מעלית, נוף מרהיב, 
חזית, 3,600,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)33-33(פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בעמק 
יזרעאל 5 חד', דירת נכה, 
145 מטר + חצר, חניה + 

סוכה, 2,948,000 ש"ח 
"פנחס נכסים"
055-6789653)33-33(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בלעדי באבן גבירול 
קרוב לטחנת הקמח 4.5
חדרים, כ- 100 מ"ר + 
אופ' כ- 40 מ"ר, ק"א, 

חזית, משופצת,
2,850,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)33-33(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)33-33(הקריה 050-3000121

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

1,950,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)33-33(הקריה 050-3000121

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

כ"א, ב.חדש,
2,399,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בפדרמן 4 
חדרים מושקעת + מ.

שמש, חזית, קומה 6 + 
מעלית )שבת( + מחסן, 
2,190,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)33-33(_____________________________________________

 בכהנמן אזור בעלי מלאכה 
בתחילת בניה 4 חד' ודירות 

פנטהאוס החל מ- 2,320,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בשיכון ה', מיקום מצוין, 
בתחילת בניה, דירות 4 חד' 
2,600,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בבניה 3 חדרים, 
בפרדס כץ, קבלן אמין, פרטים 
במשרד בלבד תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)33-33(_____________________________________________

 אזור בן פתחיה רמב"ם
77 מ"ר, קומה א', 3 
כ"א, חזית, אופציה 

להרחבה )לא משופצת(, 
1,920,000 שח תיווך ש. 

מאירוביץ 03-5797756 
050-5308742
054-6506501)33-33(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)33-33(הקריה 050-3000121

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

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

_____________________________________________)33-33(הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם 2.5 
חד', 45 מ"ר, ק"ב

אחרונה, 1,330,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בטרומפלדור 2 חד', 
כ- 50 מ"ר, ק"ק, 

מפוארת!!! 1,350,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בקהילות יעקב יח"ד 30 
מ"ר + מחסן, יפה, ק"ק, א"א 

לקחת משכנתא, 580,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח 058-3271092

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

רק 850,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)33-33(הקריה 050-3000121

 מעולה להשקעה, דירת 
שותפים 4 ח', קומה ראשונה,

הכנסה 8,000 ש"ח, רק 
1,625,000 ש"ח

050-4811122)33-33(_____________________________________________

 בפ"ת, במרכז העיר, ק"4 
ללא מעלית, 90 מ"ר, מחולקת 

ל- 4, מושכרת 7,800 ש"ח, 
1,650,000 ש"ח

_____________________________________________)33-33(050-6610501 סתיו

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 ביהודה הלוי, ק"ב, 3 חד', 
בניין במהלך תמ"א 38 )סיום 
בניה 18 חודש(, 1,720,000 

_____________________________________________)33-33(ש"ח 050-6610501 סתיו

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

ליער + מרפסת + גינה 
פרטית, מ- 01.09.22. טל': 

054-3455437)33-33(_____________________________________________

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

חניה, 6,500 ש"ח "פנחס 
_____________________________________________)33-33(נכסים" 055-6789653

 בשיכון ה', 120 מ', גדולה, 
קומה ב', ניתן אפשרות 

לחלוקה לפי הצורך, פינוי סוף 
_____________________________________________)33-34(חודש, לל"ת 052-6357770

 להשכרה באנילביץ 4 
חדרים חדשה מהקבלן, 

קומה 4, נוף ירוק, 6,300 
ש"ח חמד נדל"ן
050-6452128)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בברטנורא 4.5 
חדרים, 100 מ"ר + 2 

מרפסות שמש גדולות, 
ק"ב + מעלית, חזית, 

7,200 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בעמי 4 חדרים,
110 מ"ר, גדולה +
מרפסות, שמורה 

ומטופחת + ריהוט חלקי, 
קומה ג' )ללא(, כניסה 

מיידית, 5,200 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

 באזור מוהליבר 4 חד', 
ק"ב + מעלית + חניה, חזית, 
משופצת, חדשה, 6,000 ש"ח 

_____________________________________________)33-33(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בשיכון סאטמר 3 
חד', 80 מ"ר, ק"ג, אופציה 

בצד ובגג, מסודרת, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)33-33(פנחסי 03-5799308

 בקרית הרצוג, כניסה 
פרטית + חצר, משופצת, 
אפשרות לריהוט, ממוזגת, 
_____________________________________________)33-34(מיידי, לל"ת 052-6357770

 בלעדי באהרונסון, 
גדולה, 80 מ"ר, 3 חדרים, 

שמורה + מרפסות + 
יציאה לחצר, סוכה,

קומת קרקע מוגבהת, כ.
מיידית, 4,200 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

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

מ"ר, ק"ב + מעלית, חזית, א. 
להרחבה, שמורה, 2,250,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308)33-33(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ברח' נחשוני 2.5 חד' 
יפה, א. לגנרטור, קרוב לפארק 

גהה, 2,700, פינוי בד' אלול
_____________________________________________)31-34ש(052-7684491

2-2.5 חדרים

 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)33-33(_____________________________________________

 ביחזקאל 2.5 חדרים 
משופצת ויפה, רק 3,600 
_____________________________________________)33-33(תיווך דורון 054-4980159

 בלעדי ברבי טרפון 75 
מ"ר, 2.5 חדרים + 

מרפסת גדולה, במצב 
מצויין, קומה ב', מוארת, 
3,800 ש"ח גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)33-33(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

1-1.5 חדרים
 בהרצל 75, 1.5 חד', ק"ב, 

מזגן, דוד"ש, 3,200 ש"ח, 
לשומרי שבת, כניסה ב- 11/9 

_____________________________________________)32-33ש(03-5707991

יחידות דיור

 רח' ירושלים 2 ח', לזו"צ, 
מרוהטת, ממוזגת, קומה 3, 

מעלית, 2,900 ש"ח
_____________________________________________)30-33ל(050-9375052

 ברח' עוזיאל יחידת דיור 2 
חדרים, כ- 40 מטר, כחדשה, 
יפיפיה ומרוהטת קומפלט + 

מרפסת + גנרטור, ללא תיווך 
054-3975952)33-33(_____________________________________________

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 בית פרטי, 3 חד', קומת 
קרקע, ממוזגת, לדתיים, אזור 

_____________________________________________)30-33ש(שקט, חניה 054-4403190

 דירת 4 חד' מרווחת, נוף, 
מוארת, מאווררת, משופצת, 2 
_____________________________________________)33-34ש(מרפסות, ווע"ק 054-8484077

עמנואל
4-4.5 חדרים

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
050-5308742)31-31(_____________________________________________

 להשכרה גן ילדים 
פעיל באזור רחוב 

הראשונים, 47 מ"ר + 
חצר, מידיי, 4,000 ש"ח

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 דרושה דירה מחולקת 
לפחות 120 מטר במערב בני 

_____________________________________________)33-34ח(ברק 052-7683705

 מעוניינים בדירה 4.5-5 
חדרים במרכז ב"ב + מעלית 

_____________________________________________)33-34ח(עד קומה ג' 053-3157478

 מעונין לקנות דירת 2 חד' 
_____________________________________________)33-34ח(בצפון י"ם 054-7385609

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

_____________________________________________)33-34ח(050-6651365

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)33-34ח(תיווך 054-7432035



דירות 
למכירה

ו’ אב- ז’ אב תשפ”ב
3/8/22-4/8/22

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

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
050-5308742)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 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)8-8(_____________________________________________

 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
050-5308742)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
050-5308742)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
050-5308742)23-23(_____________________________________________

דופלקסים

+5 חדרים 

3-3.5 חדרים

יחידות דיור

דירות 
להשכרה

אלעד

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501
050-5308742 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
050-5308742)27-27(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
050-5308742)27-27(_____________________________________________

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

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
050-5308742)31-31(_____________________________________________

 בהרב קוק דירת 3 
חדרים יפיפיה, בנין חדש, 

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

ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742)31-31(_____________________________________________

כללי

טאבו משותף

וילות ובתים

 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

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 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

050-5308742)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

050-5308742)32-32(_____________________________________________

וילות ובתים

בני ברק

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501
050-5308742 תיווך ש. 

_____________________________________________)4-4(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501
050-5308742 תיווך ש. 

_____________________________________________)4-4(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

בבלעדיות
בעמק יזרעאל 5 חד' 
דירה נכה | 145 מטר
| חצר | חניה | סוכה | 

 ₪ 2.948.000
"פנחס נכסים" 055-6789653

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

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

_____________________________________________)33-33(נדל"ן 052-7181411

 בלעדי בחרל"פ, 
מחולקת ל- 2 דירות, 95 

מ"ר + אופ' בצד ובחזית, 
3 כ"א, שמורה ומטופחת, 

קומה ב' )ניתן להפוך 
לדירה אחת גדולה(, 

מיידית, 2,190,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)33-33(_____________________________________________

 במתחם בנדיקט 
היוקרתי זכות בקרקע 

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

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בקרית הרצוג מבחר 
דירות בבניה החל מ- 

1,550,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)33-33(_____________________________________________

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

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

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 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)33-33(_____________________________________________

 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. 
_____________________________________________)33-33(פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות פנטהאוס 5 ח' 
בבניה בפרדס כץ, פרטים 

במשרד בלבד תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)33-33(_____________________________________________

 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)33-33(_____________________________________________

 בבלעדיות בעמק 
יזרעאל 5 חד', דירת נכה, 
145 מטר + חצר, חניה + 

סוכה, 2,948,000 ש"ח 
"פנחס נכסים"
055-6789653)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בקאליש דירת 
גג כ- 150 מ"ר, 3 למטה 
+ 1 למעלה + גג ענק, 
ק"ג + מעלית + חניה 

בטאבו, 2,620,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

 למכירה באזור שיכון ג' 
דופלקס 8 חד', כ- 170 

מ"ר, עם מרפסת שמש 
גדולה, יחידת הורים

גדולה, אופציה לחלוקה, 
מעוצבת אדריכלית 

ומושקעת מאוד 
בבלעדיות תיווך אשכנזי 

058-5558815)33-34(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים באזור 
יהודה הלוי 110 מ"ר, 

קומה ב', חזית )לא 
משופץ(, 2,350,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742
054-6506501)33-33(_____________________________________________

 באימרי חיים פנטהאוז 6 
חדרים, משופצת, יפה +

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

052-2221614)33-33(_____________________________________________

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

מ"ר, מ.חלקית, 2 
מרפסות, 2,400,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל דירת 
נכה 5 חד', משופצת, 

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

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)33-33(א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 5 חד', 120 
מ"ר, ק"ג + היתר בניה בגג 

בטון, חזית, 3 כ"א, 2,900,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור חזו"א מרום 
שיר בבניין חדיש 5.5 חד', 150 

מ"ר במפלס אחד, מרפסת 
שמש, חניה ענקית + מחסן 

גדול, ק"5, מעלית, נוף מרהיב, 
חזית, 3,600,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)33-33(פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בעמק 
יזרעאל 5 חד', דירת נכה, 
145 מטר + חצר, חניה + 

סוכה, 2,948,000 ש"ח 
"פנחס נכסים"
055-6789653)33-33(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בלעדי באבן גבירול 
קרוב לטחנת הקמח 4.5
חדרים, כ- 100 מ"ר + 
אופ' כ- 40 מ"ר, ק"א, 

חזית, משופצת,
2,850,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)33-33(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)33-33(הקריה 050-3000121

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

1,950,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)33-33(הקריה 050-3000121

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

כ"א, ב.חדש,
2,399,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בפדרמן 4 
חדרים מושקעת + מ.

שמש, חזית, קומה 6 + 
מעלית )שבת( + מחסן, 
2,190,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)33-33(_____________________________________________

 בכהנמן אזור בעלי מלאכה 
בתחילת בניה 4 חד' ודירות 

פנטהאוס החל מ- 2,320,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בשיכון ה', מיקום מצוין, 
בתחילת בניה, דירות 4 חד' 
2,600,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בבניה 3 חדרים, 
בפרדס כץ, קבלן אמין, פרטים 
במשרד בלבד תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)33-33(_____________________________________________

 אזור בן פתחיה רמב"ם
77 מ"ר, קומה א', 3 
כ"א, חזית, אופציה 

להרחבה )לא משופצת(, 
1,920,000 שח תיווך ש. 

מאירוביץ 03-5797756 
050-5308742
054-6506501)33-33(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)33-33(הקריה 050-3000121

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

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

_____________________________________________)33-33(הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם 2.5 
חד', 45 מ"ר, ק"ב

אחרונה, 1,330,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בטרומפלדור 2 חד', 
כ- 50 מ"ר, ק"ק, 

מפוארת!!! 1,350,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בקהילות יעקב יח"ד 30 
מ"ר + מחסן, יפה, ק"ק, א"א 

לקחת משכנתא, 580,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח 058-3271092

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

רק 850,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)33-33(הקריה 050-3000121

 מעולה להשקעה, דירת 
שותפים 4 ח', קומה ראשונה,

הכנסה 8,000 ש"ח, רק 
1,625,000 ש"ח

050-4811122)33-33(_____________________________________________

 בפ"ת, במרכז העיר, ק"4 
ללא מעלית, 90 מ"ר, מחולקת 

ל- 4, מושכרת 7,800 ש"ח, 
1,650,000 ש"ח

_____________________________________________)33-33(050-6610501 סתיו

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 ביהודה הלוי, ק"ב, 3 חד', 
בניין במהלך תמ"א 38 )סיום 
בניה 18 חודש(, 1,720,000 

_____________________________________________)33-33(ש"ח 050-6610501 סתיו

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

ליער + מרפסת + גינה 
פרטית, מ- 01.09.22. טל': 

054-3455437)33-33(_____________________________________________

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

חניה, 6,500 ש"ח "פנחס 
_____________________________________________)33-33(נכסים" 055-6789653

 בשיכון ה', 120 מ', גדולה, 
קומה ב', ניתן אפשרות 

לחלוקה לפי הצורך, פינוי סוף 
_____________________________________________)33-34(חודש, לל"ת 052-6357770

 להשכרה באנילביץ 4 
חדרים חדשה מהקבלן, 

קומה 4, נוף ירוק, 6,300 
ש"ח חמד נדל"ן
050-6452128)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בברטנורא 4.5 
חדרים, 100 מ"ר + 2 

מרפסות שמש גדולות, 
ק"ב + מעלית, חזית, 

7,200 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בעמי 4 חדרים,
110 מ"ר, גדולה +
מרפסות, שמורה 

ומטופחת + ריהוט חלקי, 
קומה ג' )ללא(, כניסה 

מיידית, 5,200 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

 באזור מוהליבר 4 חד', 
ק"ב + מעלית + חניה, חזית, 
משופצת, חדשה, 6,000 ש"ח 

_____________________________________________)33-33(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בשיכון סאטמר 3 
חד', 80 מ"ר, ק"ג, אופציה 

בצד ובגג, מסודרת, חזית, 3 
כ"א, 2,000,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)33-33(פנחסי 03-5799308

 בקרית הרצוג, כניסה 
פרטית + חצר, משופצת, 
אפשרות לריהוט, ממוזגת, 
_____________________________________________)33-34(מיידי, לל"ת 052-6357770

 בלעדי באהרונסון, 
גדולה, 80 מ"ר, 3 חדרים, 

שמורה + מרפסות + 
יציאה לחצר, סוכה,

קומת קרקע מוגבהת, כ.
מיידית, 4,200 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

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

מ"ר, ק"ב + מעלית, חזית, א. 
להרחבה, שמורה, 2,250,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308)33-33(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 ברח' נחשוני 2.5 חד' 
יפה, א. לגנרטור, קרוב לפארק 

גהה, 2,700, פינוי בד' אלול
_____________________________________________)31-34ש(052-7684491

2-2.5 חדרים

 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)33-33(_____________________________________________

 ביחזקאל 2.5 חדרים 
משופצת ויפה, רק 3,600 
_____________________________________________)33-33(תיווך דורון 054-4980159

 בלעדי ברבי טרפון 75 
מ"ר, 2.5 חדרים + 

מרפסת גדולה, במצב 
מצויין, קומה ב', מוארת, 
3,800 ש"ח גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)33-33(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

1-1.5 חדרים
 בהרצל 75, 1.5 חד', ק"ב, 

מזגן, דוד"ש, 3,200 ש"ח, 
לשומרי שבת, כניסה ב- 11/9 

_____________________________________________)32-33ש(03-5707991

יחידות דיור

 רח' ירושלים 2 ח', לזו"צ, 
מרוהטת, ממוזגת, קומה 3, 

מעלית, 2,900 ש"ח
_____________________________________________)30-33ל(050-9375052

 ברח' עוזיאל יחידת דיור 2 
חדרים, כ- 40 מטר, כחדשה, 
יפיפיה ומרוהטת קומפלט + 

מרפסת + גנרטור, ללא תיווך 
054-3975952)33-33(_____________________________________________

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 בית פרטי, 3 חד', קומת 
קרקע, ממוזגת, לדתיים, אזור 

_____________________________________________)30-33ש(שקט, חניה 054-4403190

 דירת 4 חד' מרווחת, נוף, 
מוארת, מאווררת, משופצת, 2 
_____________________________________________)33-34ש(מרפסות, ווע"ק 054-8484077

עמנואל
4-4.5 חדרים

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
050-5308742)31-31(_____________________________________________

 להשכרה גן ילדים 
פעיל באזור רחוב 

הראשונים, 47 מ"ר + 
חצר, מידיי, 4,000 ש"ח

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 דרושה דירה מחולקת 
לפחות 120 מטר במערב בני 

_____________________________________________)33-34ח(ברק 052-7683705

 מעוניינים בדירה 4.5-5 
חדרים במרכז ב"ב + מעלית 

_____________________________________________)33-34ח(עד קומה ג' 053-3157478

 מעונין לקנות דירת 2 חד' 
_____________________________________________)33-34ח(בצפון י"ם 054-7385609

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

_____________________________________________)33-34ח(050-6651365

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)33-34ח(תיווך 054-7432035

ו’ אב- ז’ אב תשפ”ב 23/8/22-4/8/22 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
050-5308742)12-12(_____________________________________________

קיט 
ונופש

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

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

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

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

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

 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(

 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

גן ילדים

אופקים
 וילה גדולה, ממוזגת,
בקהילה, 22 מיטות + 
עריסות, קרובה לגינות 
_____________________________________________)33-34ל(ולפארק 052-7118889

 סוויטה בישוב אביבים- 
מתאימה לזוג + 3, בריכה 

וג'קוזי פרטיים, ישוב דתי, נוף 
_____________________________________________)31-42ש(מדהים 050-6901390

גליל

 דירה בטבריה, כ- 100 מ"ר 
+ 55 מ"ר, קרובה לכנרת 

לשטיבלאך ומכולת
_____________________________________________)31-34ש(050-5887273

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

 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

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
_____________________________________________)33-44ש(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

לפרטים:
054-8475196

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

 להשכרה גן ילדים 
פעיל באזור רחוב 

הראשונים, 47 מ"ר + 
חצר, מידיי, 4,000 ש"ח

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 ברח' עוזיאל יחידת דיור 2 
חדרים, כ- 40 מטר, מרוהטת 
קומפלט + גנרטור, לתקופות 

קצרות ושבתות
054-3975952)33-33(_____________________________________________

 יש לך נכס מסחרי 
בבני ברק? זה המומחיות 

שלנו, תן לנו להביא לך 
שוכר/קונה מתאים תיווך 

_____________________________________________)33-33(דורון 054-4980159

 להשכרה חנות בירמיהו 
ר"ע, 35 מ"ר, במחיר מציאה 

_____________________________________________)33-33(תיווך דורון 054-4980159

מחסנים

משרדים

 בכהנמן 155, מחסן/חניה 
להשכרה, גישה נוחה לרכב,
_____________________________________________)33-3(13 מ"ר, 850 052-7671305

 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 

_____________________________________________)33-33(תיווך דורון 054-4980159

אשדוד
 תיווך נופשים, דירות 
להשכרה ולהחלפה בכל 

האזורים באשדוד לפרטים 
_____________________________________________)33-36ל(054-8495745

 וילה מפוארת וממוזגת, 
למשפחות, במרכז, נוף לכנרת 

 054-2133836 03-5285764
_____________________________________________)33-36ל(077-5001296

נהריה
 בהר יונה דירת גן 4 חד', 

חצר גדולה ונוף מדהים, ערסל 
_____________________________________________)33-34ש(וטרמפולינה 079-4947146

עמנואל
 דירת 4 חד' מרווחת, נוף, 
מוארת, מאווררת, משופצת, 2 
_____________________________________________)33-34ש(מרפסות, ווע"ק 054-8484077

 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(_____________________________________________

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

מכוניות

מכירת רכבים

טויוטה

 למכירה קרייזלר, 7 
מקומות, שנת 2015, יד 

_____________________________________________)33-33(ראשונה 052-4484446 יעקב

קרייזלר

 למכירה טיוטה איוונסיס 
)מנהלים(, שמורה, שנת 2010,
_____________________________________________)33-34ש(160,000 ק"מ 054-6287000

קיה
 למכירה קיה מירו פלאג 

אין-הייבריד שנת 2020
_____________________________________________)33-34ל(054-2769747

 גמ"ח של מוצרי פרחים 
קנדלברות לשבע ברכות בר 

מצוות ובריתות וכו' לפרטים   
_____________________________________________)33-33(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

מוצרים 
ושירותים

גמחים

בריאות
 forever מכירת מוצרי 
במחירים כדאיים ושוים, 

בריאות, קוסמטיקה, 
תזונה ועוד

_____________________________________________)32-33ל(055-6772007

 "הסעות בכיף" - 
10,14,16 מקומות 
חדשים וממוזגים!

053-7444888
_____________________________________________)33-36ש(050-4488872 - עומר

 לאברכים! מרצדס ויטו, 9 
מקומות, שנת 2017, חסכוני, 

בב"ב 052-7696100
a0527696100@gmail.com)33-31/23ש(_____________________________________________

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

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

 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

אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

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

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

 צלם ארועים מקצועי: 
ברית- 350 ש"ח, בר 
מצווה/אירוסין- 550 

ש"ח, המלצות בשפע!! 
_____________________________________________)28-2/23ש(052-5867076

 שידוכים לבעלי רקע רפואי
/נפשי,הרשמה במייל 

sh9221880@gmail.com)30-33ש(_____________________________________________

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

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
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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

ו’ אב- ז’ אב תשפ”ב 3/8/22-4/8/22

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 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

ריהוט
 שולחן לסלון, צבע חום 

כהה, נפתח ל- 3 מטר, 
וכסאות מרופדים חדישים, 
_____________________________________________)33-34(בהזדמנות 052-4227714

 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(_____________________________________________

054-6420392

מעוניין לקנות 
ספרי תורה ישנים

)גם גניזה(

משלם מחיר טוב

 פינוי תכולת בית, פינת 
אוכל + כסאות, סלון פינתי 

ומקרר, וכל מיני כסאות, 
כורסאות, שידות ועוד...

_____________________________________________)30-29/23ש(054-9776977

 דרושה שילדה של 
אמבטיה/טיולון של עגלת 

בוגבו פרוג במחיר סימלי ב"ב 
_____________________________________________)32-33ח(050-4107696

 מקרר אמקור גדול במצב 
טוב דרוש תיקון 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-8448324

 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

 אופה לחם חדש בניילון 
מורפי ריצ'ארד 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(שבתאי 054-5494443

 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

 ארון סנדוויץ צבע שמנת 
מנגר פרטי מצב מעולה 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 0526140800

 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

 ישבנון לאסלה תקין 30 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 0523463482

 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

 מציאה! כלוב ענק כחדש 
כולל מתקני אוכל ומים רק 

_____________________________________________)32-33ח(190 ש"ח 055-6798858

 מעוניין בספרים מתוק 
האור ומדרשים ובספרים עם 
_____________________________________________)33-34ח(חידושי תורה 054-7432035

 מעוניין במגילת אסתר 
פסולה בתרומה
_____________________________________________)33-34ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)33-34ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)33-34ח(ילדים 054-7938941

 דרוש מזגן חלון בתרומה 
_____________________________________________)33-34ח(052-3595314

 דרוש תיק שחור/אפור 
לעגלת תינוק למסירה או 

_____________________________________________)33-34ח(במחיר סימלי 054-8451796

 דרושה יחידה פנימית 2.5 
כוח של מזגן אלקטרה

_____________________________________________)33-34ח(054-7938941

 דרושה מגילת אסתר עד 
500 שקל או ישנה במחיר 

_____________________________________________)33-34ח(סביר 050-6651365

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)33-34ח(052-3595314

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

_____________________________________________)33-34ח(אלקטרה 052-3595314

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

_____________________________________________)33-34ח(052-7396092

 דרושה קלנועית לזוג או 
בודד תקינה או תקולה

_____________________________________________)33-34ח(054-9985503

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים

_____________________________________________)33-34ח(052-9544107

 בחור ישיבה מעוניין לקבל 
_____________________________________________)33-34ח(מזגן בתרומה 054-8461851

 יחידת מזגן תדיראן 
חיצונית 3.5 כוח לא בשימוש 

_____________________________________________)33-34ח(200 ש"ח 052-2786557

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-3558949

 מטען מהיר חדש עם 4 
כניסות של usb ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7154435

 למכירה מזגן נייד 500 
_____________________________________________)33-34ח(שקל 052-9408833

 מקרן עם תמונה בהירה 
רזולוציה גבוהה עם רמקול 
מובנה ושלט ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7154435

 גמבוי חדש 2 מסכים עם 
97 משחקים ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 052-7154435

 מסך דק איכותי 23 אינץ 
_____________________________________________)33-34ח(רק 250 ש"ח 054-3558949

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 055-6651237

 3 שעוני חשמל דיגיטלי 
באריזה נמצא בלוח חברת ווגה 

_____________________________________________)33-34ח(300 ש"ח 052-2786557

 למכירה איקולייזר 
למערכת הגברה חדש 200 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-2437292

 למכירה מולטי אפקט 
ווקס בהזדמנות כולל ארגז עם 

חיבורים 500 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(052-2437292

 למכירה מיקרופונים שור 
החל מ- 400 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-2437292

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-3558949

 מזגן חלון 450 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(050-6651365

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כוח גוניור 400 שקל

_____________________________________________)33-34ח(052-7396092

 מכונת תפירה חשמלית 
דגם מרדיקס במצב מצויין 400 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7432035

 למכירה תנור גז דילונגי 2 
תאים מהדרין שמור חדש צבע 
_____________________________________________)33-34ח(שחור 500 ש"ח 052-2437292

 כבל מאריך 3 ש"ח למטר 
_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 נפה חשמלית 70 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 סיר חשמלי נמוך גדול 
חדש באריזה 80 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-4135002

 מכונת גילוח בראון 9 כמו 
חדשה כשרה רטוב + יבש 

_____________________________________________)33-34ח(430 ש"ח 052-2727474

 מצלמת דרך לרכב 3 
עדשות תוצרת פיור סינמה 

_____________________________________________)33-34ח(480 ש"ח 052-2727474

 כיריים גז 4 להבות 150 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671 בני ברק

 מאוורר עמוד 80 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671 בני ברק

 tefal מגהץ קיטור חדש 
ב- 250 ש"ח 054-7216671 

_____________________________________________)33-34ח(בני ברק

 גמבוי חדש באריזה ב- 80 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3101541

 מדפסת hp ביתית סריקה 
/צילום בעברית 150 ש"י י"ם 

_____________________________________________)33-34ח(054-2633490

 טלפקס פנסוניק 140 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 jbl אוזניות קשת חוטי 
t500 חדש באריזה 120 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(י"ם 054-2633790

 אוזניות בלוטוס i12 חדש 
באריזה 55 ש"ח י"ם

_____________________________________________)33-34ח(054-2633790

 מכשיר להסרת שיער חדש 
באריזה 450 ש"ח י"ם

_____________________________________________)33-34ח(054-2633790

 ארון שירות לאמבטיה צבע 
_____________________________________________)33-34ח(שחור 300 ש"ח 053-3155415

 ספה עור לא חדש אורך 
160 מטר צבע קרם 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 מראת קיר גדולה מאוד 
מסגרת חום 180 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 נברשת לסלון כולל נורות 
350 ש"ח אור צהוב 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 וילון לחדר ילדים צבע 
_____________________________________________)33-34ח(תכלת 25 ש"ח 053-3155415

 כיסא משרדי בצבע שחור 
_____________________________________________)33-34ח(ב- 120 ש"ח 052-8494774

 בד לוילון לבן מדוגם 7 
מטר אורך 3 מטר רוחב 170 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4135002

 למכירה מנורה יפה 200 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-8303051

 מאוורר ניתן לתליה 100 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-8303051

 ספריה לילדים + שידה 
_____________________________________________)33-34ח(200 ש"ח 054-8303051

 למכירה ארון קודש עץ 
_____________________________________________)33-34ח(מלא 500 ש"ח 054-8303051

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל אבנר 

_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

 מיטה מתקפלת 150 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7126106

 שידת מגירות מעץ 80 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7126106

 למכירה שידת מגירות 
190 ש"ח + כסאות ישיבה 50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח כ"א ב"ב 053-3076507

 מיטת ילד נפתחת + תאי 
אחסון כחדשה איסוף מר"ג 

_____________________________________________)33-34ל(1,200 054-5656742

 סלקל של חברת מוצי 
כולל מתאמים צבע שמפניה 

_____________________________________________)33-34ח(300 ש"ח 054-8447306

 נדנדה לתינוק עם
אוניברסיטה רטט שירים
ואורות חדש 400 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-7289931

 מנשא של בייבי בורן חדש 
בקופסא במחיר מציאה 490 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-8494774

 כיסא לאמבטיה לתינוק 
במצב חדש 45 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-8494774

 שידה לתינוק חדשה 
לגמרי משילב 250 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-8494774

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח 050-4135002

 כסא לרכב לתינוק עד גיל 
שנה 50 ש"ח בלבד

_____________________________________________)33-34ח(050-4135002

 לול תינוקות 150 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671 בני ברק

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח 054-7216671 ב"ב

 עגלת טיולון 200 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671 בני ברק

 סלקל לתינוקות 130 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671 בני ברק

 למכירה עגלת תאומים 
חזקה 200 ש"ח בלבד בני ברק 

_____________________________________________)33-34ח(053-3076507

 למכירה טיולון במצב 
מצויין 120 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)33-34ח(053-3076507

 אמבטיה של עגלת מאמס 
אנד פאפס ב- 270 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7180485

 טלפון סנדוויץ שולחני 
לחצני פשוט משומש במצב 

_____________________________________________)33-34ח(מעולה 20 ש"ח 050-4087927

 טלפון קוי ביתי חדש
באריזה 30 שקל 

_____________________________________________)33-34ח(054-3177932

 שפורפרת טלפון כמו של 
ביתי לטלפון נייד 30 שקל 

_____________________________________________)33-34ח(חדש 054-3177932 

 נגן סמארט גו טא'צ מלא 
ורמקול חיצוני חדש באריזה 

_____________________________________________)33-34ח(290 ש"ח 054-8527747

 4 כובעי נשים אלגנט עם 
שוליים שמורים 20 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)33-34ח(050-4087927

 קערת הגשה/סלט 
חדשה 26.5 ס"מ + זוג כפות 

_____________________________________________)33-34ח(75 ש"ח 050-4087927

 ספר מילון אוקספורד
במצב מעולה אנגלי/עברי-עברי
_____________________________________________)33-34ח(/אנגלי 45 ש"ח 0504087927

 חלוקי נשים דוגמא 
חורפיים במצב מעולה m-s ב- 

_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח כ"א 050-4087927

 שמלת מעצבים לאירוע 
ורוד עתיק 350 ש"ח מידה 34  

_____________________________________________)33-34ח(058-3233170

 פאה צבע חום אורך כתף
חלקה מדורגת רק 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8447306

 למכירה מקלות תופים 
מקצועיות חזקות מאוד רק ב- 

50 ש"ח הנחה לכמויות
_____________________________________________)33-34ח(052-7167287 דודי

 שמלת ערב מפוארת 
בצבע זהב מידה 44 חדשה 

כולל שרשרת וצמיד 400 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-5482231

 סט תכשיטים לכלה 
שרשרת עגילים וצמיד בצבע 

כסף יפים ואיכותיים 300 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-5482231

 פלאפון נוקיה 3310 כמו 
חדש ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-8527747

 פלאפון סמסונג 1050 
כשר חזק מאוד ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8527747

 ספר מתמטיקה קפ"ל 
לכיתה ח' במצב טוב מאוד 40 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 055-6781202

 ספר טבע הבריאה לכיתה 
ב' במצב טוב מאוד 20 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(055-6781202

 ספר ארצות הים התיכון 
סקירה כללית איטליה 15 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(055-6781202

 ספר דבר בעיתו לכיתה ג' 
מצב מצוין 35 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(055-6781202

 ספר עט נובע לכיתות ז' 
ח' מצב מצוין 40 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(055-6781202

 חולצה לבנה לגבר 
אלקמט גיזרה רגילה מידה 16 
_____________________________________________)33-34ח(ברוקס 62 ש"ח 050-4135002

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 

_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח 052-2727474

 sharp למכירה מיקרוגל 
ב- 300 ש"ח אבנר

_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

 למכירה גז 2 להבות 
במצב טוב 100 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל 

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

 מציאה! שמלות יוקרתיות 
שמנת מידות 8-16 כ"א 40 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4143035

 נוקיה 6131 במצב מצויין 
כולל מטען ואביזרים נוספים 

לא כשר 200 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(053-3147379

 חולצת אקסוס מידה 13.5 
חדש באריזה 80 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-7289931

 כובע רוצ' חתנים מידה 52 
חדש ללא שימוש 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-7289931

 bmx אופניים לילד 
שמורות גודל 16 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בפתח תקווה 052-2786557

 גלגל קידמי לאופני שמשון
+ צמיד 20 שקל

_____________________________________________)33-34ח(054-3177932

 גלגל אחורי 14 אינץ 20 
_____________________________________________)33-34ח(שקל 054-3177932

 שלדה אופניים חשמליות 
דגם פשוט ללא גלגלים ללא 
_____________________________________________)33-34ח(כידון 20 שקל 054-3177932

 למכירה 12 דפנות סוכה 
_____________________________________________)33-34ח(40 ש"ח כ"א 054-8451796

 שוטנשטיין בינוני בכל 
דרכיך במצב חדש! 50 ש"ח 

לכל כרך הקודם זוכה
_____________________________________________)33-34ח(050-8806806

 ארון למכונת תפירה 180 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-6651365

 מכונת תפירה דגם ברנט 
_____________________________________________)33-34ח(400 ש"ח 054-7938941

 בהזדמנות! ספרי לימוד 
לבתי ספר לתיכון לת"ת 5-25 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 03-6163478

 2 חבילות טבק לגלגול 
דלישג אדום/לבן ישראלי 130 

_____________________________________________)33-34ח(שקל 054-8486813

 למכירה סטנדים למערכת 
תופים מגוון סוגים 100-300 

_____________________________________________)33-34ח(0527167287 דודי

 מציאה! רולר ורוד 
בקופסא מידה 39-42 רק 89 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 03-6163478

 ספר תמורת איל 50 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(חדש 050-3143334

 מקראות גדולות וגמרות 
20-80 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)33-34ח(050-3143334

 שלט גיימינג איכותי  
למחשב ולטלפון ולסוני 3 140 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3147379 

 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

 מטגנת חשמלית 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 מחבת חשמלית בקוטר 
30 ס"מ חדשה באריזה 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 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

 למכירה מזרון יחיד 
אורטופדי 110 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(053-3076507

 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
 משקולות החל מ- 50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7126106

 חלוקת ספרים ויואל משה 
בחינם כולל משלוח עד הבית 

_____________________________________________)33-34ח(058-3212115

 נעלי נשים sas, שחור, 
מידה 40, כחדשות ממש, בחצי 
_____________________________________________)33-34ח(מחיר מהחנות. 053-3101541

 מזוודה גלגלים מידות 
20*33*50 60 ש"ח י"ם

_____________________________________________)33-34ח(054-2633790    

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 150 ש"ח 

דניאל 050-5291073 אבנר 
_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

 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

 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

 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

 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

 bmx אופניים לילד כחדש 
גודל 14 + גלגלי עזר 200 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח פ"ת 052-2786557

 עלוני פרשת שבוע מצב 
רוח שבתון חב"ד ועוד 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-3463482

 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

 פאטר לתספורות חדש 
באריזה ב- 60 שקל

_____________________________________________)32-33ח(052-7667577

 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

 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

 תיק צד קטן אדידס מקורי 
חדש בניילון תמונה במייל 70 

ש"ח במקום 120 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-8434883

 מציאה! ספרי לימוד 
לבגרויות בספרות במתמטיקה 
הסטוריה ובדקדוק בחצי מחיר 

_____________________________________________)33-34ח(050-4143035

אופטיקה
הורוביץ רונימזל וברכה

אופטימטריסט
מומחה

35 שנות נסיון

בדיקות ייחודיות
לילדים

מ.ר. 00254
הפתרון המושלם לקריאה מהירה ושוטפת

בס"ד

לקביעת תור 052-5546030 ׀  052-5588192
גבעת שמואל

תחומי מומחיות
נסיון בטיפול תפקודי עיניים כגורם לקשיי למידה:

 קושי בקריאה | דילוג על אותיות ושורות | שגיאות ניקוד ועוד
מומחה בהתאמת משקפי מולטיפוקל

מומחה בעצירת עליה במספר המשקפיים לילדים

מחירים נוחים

 תוכי קוקטייל מטופח 
ויפה האכלת יד ברמה גבוהה 

_____________________________________________)33-34ח(399 ש"ח 055-6754792

 אופני ילדים במצב טוב 
_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח 052-7126106

 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

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

_____________________________________________)31-32ח(052-2786557

 כובע רוצ' חתנים מידה 52 
חדש ללא שימוש 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7289931

 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

 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

לפרסום
בלוח

03-6162228
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10 מילים
 1,000,000

קוראים

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

ו’ אב- ז’ אב תשפ”ב 3/8/22-4/8/22

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 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

ריהוט
 שולחן לסלון, צבע חום 

כהה, נפתח ל- 3 מטר, 
וכסאות מרופדים חדישים, 
_____________________________________________)33-34(בהזדמנות 052-4227714

 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(_____________________________________________

054-6420392

מעוניין לקנות 
ספרי תורה ישנים

)גם גניזה(

משלם מחיר טוב

 פינוי תכולת בית, פינת 
אוכל + כסאות, סלון פינתי 

ומקרר, וכל מיני כסאות, 
כורסאות, שידות ועוד...

_____________________________________________)30-29/23ש(054-9776977

 דרושה שילדה של 
אמבטיה/טיולון של עגלת 

בוגבו פרוג במחיר סימלי ב"ב 
_____________________________________________)32-33ח(050-4107696

 מקרר אמקור גדול במצב 
טוב דרוש תיקון 500 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(054-8448324

 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

 אופה לחם חדש בניילון 
מורפי ריצ'ארד 150 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(שבתאי 054-5494443

 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

 ארון סנדוויץ צבע שמנת 
מנגר פרטי מצב מעולה 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 0526140800

 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

 ישבנון לאסלה תקין 30 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 0523463482

 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

 מציאה! כלוב ענק כחדש 
כולל מתקני אוכל ומים רק 

_____________________________________________)32-33ח(190 ש"ח 055-6798858

 מעוניין בספרים מתוק 
האור ומדרשים ובספרים עם 
_____________________________________________)33-34ח(חידושי תורה 054-7432035

 מעוניין במגילת אסתר 
פסולה בתרומה
_____________________________________________)33-34ח(054-7432035

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)33-34ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)33-34ח(ילדים 054-7938941

 דרוש מזגן חלון בתרומה 
_____________________________________________)33-34ח(052-3595314

 דרוש תיק שחור/אפור 
לעגלת תינוק למסירה או 

_____________________________________________)33-34ח(במחיר סימלי 054-8451796

 דרושה יחידה פנימית 2.5 
כוח של מזגן אלקטרה

_____________________________________________)33-34ח(054-7938941

 דרושה מגילת אסתר עד 
500 שקל או ישנה במחיר 

_____________________________________________)33-34ח(סביר 050-6651365

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)33-34ח(052-3595314

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

_____________________________________________)33-34ח(אלקטרה 052-3595314

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

_____________________________________________)33-34ח(052-7396092

 דרושה קלנועית לזוג או 
בודד תקינה או תקולה

_____________________________________________)33-34ח(054-9985503

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים

_____________________________________________)33-34ח(052-9544107

 בחור ישיבה מעוניין לקבל 
_____________________________________________)33-34ח(מזגן בתרומה 054-8461851

 יחידת מזגן תדיראן 
חיצונית 3.5 כוח לא בשימוש 

_____________________________________________)33-34ח(200 ש"ח 052-2786557

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-3558949

 מטען מהיר חדש עם 4 
כניסות של usb ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7154435

 למכירה מזגן נייד 500 
_____________________________________________)33-34ח(שקל 052-9408833

 מקרן עם תמונה בהירה 
רזולוציה גבוהה עם רמקול 
מובנה ושלט ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7154435

 גמבוי חדש 2 מסכים עם 
97 משחקים ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 052-7154435

 מסך דק איכותי 23 אינץ 
_____________________________________________)33-34ח(רק 250 ש"ח 054-3558949

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 055-6651237

 3 שעוני חשמל דיגיטלי 
באריזה נמצא בלוח חברת ווגה 

_____________________________________________)33-34ח(300 ש"ח 052-2786557

 למכירה איקולייזר 
למערכת הגברה חדש 200 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-2437292

 למכירה מולטי אפקט 
ווקס בהזדמנות כולל ארגז עם 

חיבורים 500 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(052-2437292

 למכירה מיקרופונים שור 
החל מ- 400 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-2437292

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-3558949

 מזגן חלון 450 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(050-6651365

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כוח גוניור 400 שקל

_____________________________________________)33-34ח(052-7396092

 מכונת תפירה חשמלית 
דגם מרדיקס במצב מצויין 400 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7432035

 למכירה תנור גז דילונגי 2 
תאים מהדרין שמור חדש צבע 
_____________________________________________)33-34ח(שחור 500 ש"ח 052-2437292

 כבל מאריך 3 ש"ח למטר 
_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 נפה חשמלית 70 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-4273857

 סיר חשמלי נמוך גדול 
חדש באריזה 80 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-4135002

 מכונת גילוח בראון 9 כמו 
חדשה כשרה רטוב + יבש 

_____________________________________________)33-34ח(430 ש"ח 052-2727474

 מצלמת דרך לרכב 3 
עדשות תוצרת פיור סינמה 

_____________________________________________)33-34ח(480 ש"ח 052-2727474

 כיריים גז 4 להבות 150 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7216671 בני ברק

 מאוורר עמוד 80 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671 בני ברק

 tefal מגהץ קיטור חדש 
ב- 250 ש"ח 054-7216671 

_____________________________________________)33-34ח(בני ברק

 גמבוי חדש באריזה ב- 80 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3101541

 מדפסת hp ביתית סריקה 
/צילום בעברית 150 ש"י י"ם 

_____________________________________________)33-34ח(054-2633490

 טלפקס פנסוניק 140 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 jbl אוזניות קשת חוטי 
t500 חדש באריזה 120 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(י"ם 054-2633790

 אוזניות בלוטוס i12 חדש 
באריזה 55 ש"ח י"ם

_____________________________________________)33-34ח(054-2633790

 מכשיר להסרת שיער חדש 
באריזה 450 ש"ח י"ם

_____________________________________________)33-34ח(054-2633790

 ארון שירות לאמבטיה צבע 
_____________________________________________)33-34ח(שחור 300 ש"ח 053-3155415

 ספה עור לא חדש אורך 
160 מטר צבע קרם 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 מראת קיר גדולה מאוד 
מסגרת חום 180 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 נברשת לסלון כולל נורות 
350 ש"ח אור צהוב 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 וילון לחדר ילדים צבע 
_____________________________________________)33-34ח(תכלת 25 ש"ח 053-3155415

 כיסא משרדי בצבע שחור 
_____________________________________________)33-34ח(ב- 120 ש"ח 052-8494774

 בד לוילון לבן מדוגם 7 
מטר אורך 3 מטר רוחב 170 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4135002

 למכירה מנורה יפה 200 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-8303051

 מאוורר ניתן לתליה 100 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-8303051

 ספריה לילדים + שידה 
_____________________________________________)33-34ח(200 ש"ח 054-8303051

 למכירה ארון קודש עץ 
_____________________________________________)33-34ח(מלא 500 ש"ח 054-8303051

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל אבנר 

_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

 מיטה מתקפלת 150 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7126106

 שידת מגירות מעץ 80 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7126106

 למכירה שידת מגירות 
190 ש"ח + כסאות ישיבה 50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח כ"א ב"ב 053-3076507

 מיטת ילד נפתחת + תאי 
אחסון כחדשה איסוף מר"ג 

_____________________________________________)33-34ל(1,200 054-5656742

 סלקל של חברת מוצי 
כולל מתאמים צבע שמפניה 

_____________________________________________)33-34ח(300 ש"ח 054-8447306

 נדנדה לתינוק עם
אוניברסיטה רטט שירים
ואורות חדש 400 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-7289931

 מנשא של בייבי בורן חדש 
בקופסא במחיר מציאה 490 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-8494774

 כיסא לאמבטיה לתינוק 
במצב חדש 45 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-8494774

 שידה לתינוק חדשה 
לגמרי משילב 250 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-8494774

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)33-34ח(120 ש"ח 050-4135002

 כסא לרכב לתינוק עד גיל 
שנה 50 ש"ח בלבד

_____________________________________________)33-34ח(050-4135002

 לול תינוקות 150 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671 בני ברק

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח 054-7216671 ב"ב

 עגלת טיולון 200 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671 בני ברק

 סלקל לתינוקות 130 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-7216671 בני ברק

 למכירה עגלת תאומים 
חזקה 200 ש"ח בלבד בני ברק 

_____________________________________________)33-34ח(053-3076507

 למכירה טיולון במצב 
מצויין 120 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)33-34ח(053-3076507

 אמבטיה של עגלת מאמס 
אנד פאפס ב- 270 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(052-7180485

 טלפון סנדוויץ שולחני 
לחצני פשוט משומש במצב 

_____________________________________________)33-34ח(מעולה 20 ש"ח 050-4087927

 טלפון קוי ביתי חדש
באריזה 30 שקל 

_____________________________________________)33-34ח(054-3177932

 שפורפרת טלפון כמו של 
ביתי לטלפון נייד 30 שקל 

_____________________________________________)33-34ח(חדש 054-3177932 

 נגן סמארט גו טא'צ מלא 
ורמקול חיצוני חדש באריזה 

_____________________________________________)33-34ח(290 ש"ח 054-8527747

 4 כובעי נשים אלגנט עם 
שוליים שמורים 20 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)33-34ח(050-4087927

 קערת הגשה/סלט 
חדשה 26.5 ס"מ + זוג כפות 

_____________________________________________)33-34ח(75 ש"ח 050-4087927

 ספר מילון אוקספורד
במצב מעולה אנגלי/עברי-עברי
_____________________________________________)33-34ח(/אנגלי 45 ש"ח 0504087927

 חלוקי נשים דוגמא 
חורפיים במצב מעולה m-s ב- 

_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח כ"א 050-4087927

 שמלת מעצבים לאירוע 
ורוד עתיק 350 ש"ח מידה 34  

_____________________________________________)33-34ח(058-3233170

 פאה צבע חום אורך כתף
חלקה מדורגת רק 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8447306

 למכירה מקלות תופים 
מקצועיות חזקות מאוד רק ב- 

50 ש"ח הנחה לכמויות
_____________________________________________)33-34ח(052-7167287 דודי

 שמלת ערב מפוארת 
בצבע זהב מידה 44 חדשה 

כולל שרשרת וצמיד 400 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-5482231

 סט תכשיטים לכלה 
שרשרת עגילים וצמיד בצבע 

כסף יפים ואיכותיים 300 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(054-5482231

 פלאפון נוקיה 3310 כמו 
חדש ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-8527747

 פלאפון סמסונג 1050 
כשר חזק מאוד ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-8527747

 ספר מתמטיקה קפ"ל 
לכיתה ח' במצב טוב מאוד 40 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 055-6781202

 ספר טבע הבריאה לכיתה 
ב' במצב טוב מאוד 20 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(055-6781202

 ספר ארצות הים התיכון 
סקירה כללית איטליה 15 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(055-6781202

 ספר דבר בעיתו לכיתה ג' 
מצב מצוין 35 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(055-6781202

 ספר עט נובע לכיתות ז' 
ח' מצב מצוין 40 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(055-6781202

 חולצה לבנה לגבר 
אלקמט גיזרה רגילה מידה 16 
_____________________________________________)33-34ח(ברוקס 62 ש"ח 050-4135002

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 

_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח 052-2727474

 sharp למכירה מיקרוגל 
ב- 300 ש"ח אבנר

_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

 למכירה גז 2 להבות 
במצב טוב 100 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל 

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

 מציאה! שמלות יוקרתיות 
שמנת מידות 8-16 כ"א 40 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4143035

 נוקיה 6131 במצב מצויין 
כולל מטען ואביזרים נוספים 

לא כשר 200 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(053-3147379

 חולצת אקסוס מידה 13.5 
חדש באריזה 80 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-7289931

 כובע רוצ' חתנים מידה 52 
חדש ללא שימוש 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-7289931

 bmx אופניים לילד 
שמורות גודל 16 200 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בפתח תקווה 052-2786557

 גלגל קידמי לאופני שמשון
+ צמיד 20 שקל

_____________________________________________)33-34ח(054-3177932

 גלגל אחורי 14 אינץ 20 
_____________________________________________)33-34ח(שקל 054-3177932

 שלדה אופניים חשמליות 
דגם פשוט ללא גלגלים ללא 
_____________________________________________)33-34ח(כידון 20 שקל 054-3177932

 למכירה 12 דפנות סוכה 
_____________________________________________)33-34ח(40 ש"ח כ"א 054-8451796

 שוטנשטיין בינוני בכל 
דרכיך במצב חדש! 50 ש"ח 

לכל כרך הקודם זוכה
_____________________________________________)33-34ח(050-8806806

 ארון למכונת תפירה 180 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-6651365

 מכונת תפירה דגם ברנט 
_____________________________________________)33-34ח(400 ש"ח 054-7938941

 בהזדמנות! ספרי לימוד 
לבתי ספר לתיכון לת"ת 5-25 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 03-6163478

 2 חבילות טבק לגלגול 
דלישג אדום/לבן ישראלי 130 

_____________________________________________)33-34ח(שקל 054-8486813

 למכירה סטנדים למערכת 
תופים מגוון סוגים 100-300 

_____________________________________________)33-34ח(0527167287 דודי

 מציאה! רולר ורוד 
בקופסא מידה 39-42 רק 89 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 03-6163478

 ספר תמורת איל 50 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(חדש 050-3143334

 מקראות גדולות וגמרות 
20-80 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)33-34ח(050-3143334

 שלט גיימינג איכותי  
למחשב ולטלפון ולסוני 3 140 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 053-3147379 

 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

 מטגנת חשמלית 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-4273857

 מחבת חשמלית בקוטר 
30 ס"מ חדשה באריזה 200 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 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

 למכירה מזרון יחיד 
אורטופדי 110 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(053-3076507

 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
 משקולות החל מ- 50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7126106

 חלוקת ספרים ויואל משה 
בחינם כולל משלוח עד הבית 

_____________________________________________)33-34ח(058-3212115

 נעלי נשים sas, שחור, 
מידה 40, כחדשות ממש, בחצי 
_____________________________________________)33-34ח(מחיר מהחנות. 053-3101541

 מזוודה גלגלים מידות 
20*33*50 60 ש"ח י"ם

_____________________________________________)33-34ח(054-2633790    

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 150 ש"ח 

דניאל 050-5291073 אבנר 
_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

 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

 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

 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

 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

 bmx אופניים לילד כחדש 
גודל 14 + גלגלי עזר 200 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח פ"ת 052-2786557

 עלוני פרשת שבוע מצב 
רוח שבתון חב"ד ועוד 150 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 052-3463482

 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

 פאטר לתספורות חדש 
באריזה ב- 60 שקל

_____________________________________________)32-33ח(052-7667577

 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

 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

 תיק צד קטן אדידס מקורי 
חדש בניילון תמונה במייל 70 

ש"ח במקום 120 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-8434883

 מציאה! ספרי לימוד 
לבגרויות בספרות במתמטיקה 
הסטוריה ובדקדוק בחצי מחיר 

_____________________________________________)33-34ח(050-4143035

אופטיקה
הורוביץ רונימזל וברכה

אופטימטריסט
מומחה

35 שנות נסיון

בדיקות ייחודיות
לילדים

מ.ר. 00254
הפתרון המושלם לקריאה מהירה ושוטפת

בס"ד

לקביעת תור 052-5546030 ׀  052-5588192
גבעת שמואל

תחומי מומחיות
נסיון בטיפול תפקודי עיניים כגורם לקשיי למידה:

 קושי בקריאה | דילוג על אותיות ושורות | שגיאות ניקוד ועוד
מומחה בהתאמת משקפי מולטיפוקל

מומחה בעצירת עליה במספר המשקפיים לילדים

מחירים נוחים

 תוכי קוקטייל מטופח 
ויפה האכלת יד ברמה גבוהה 

_____________________________________________)33-34ח(399 ש"ח 055-6754792

 אופני ילדים במצב טוב 
_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח 052-7126106

 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

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

_____________________________________________)31-32ח(052-2786557

 כובע רוצ' חתנים מידה 52 
חדש ללא שימוש 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-7289931

 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

 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

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

ו’ אב- ז’ אב תשפ”ב 3/8/22-4/8/22

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 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

 מחפש להצטרף לנסיעה- 
בני ברק/בית שמש

058-3267966)33-34(_____________________________________________

050-2022488

 דרושות מטפלות 
למעון יום/לצהרון, 

למשרה מלאה/חלקית, 
במרכז בני ברק, תנאים 

מצויינים למתאימה
054-4842065)23-34(_____________________________________________

 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

 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

 דרושה למעון בצפון 
ת"א, מטפלת תינוקות 

חמה ומנוסה חגית - 
_____________________________________________)31-34ש(054-7708715

 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

 דרושות מטפלות 
לעבודה להסרת שיער 
בלייזר באלעד, לנשים 
בלבד, אין צורך בנסיון

03-6745846
 03-6911667

agam6745846@gmail.com)31-34ש(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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 בתיקון 
וניקיון הבית/אפשרי חד פעמי 

_____________________________________________)33-34ח(גמיש בשעות 052-3595314

 מעוניין לעבוד בשיקום 
בשיאצו ובפיזיותרפיה לחיזוק 

הגוף/אפשרי לפי שעה
_____________________________________________)33-34ח(052-7396092

 התפנה חזן ובעל קורא 
אברך יר"ש נוסח ע"מ

_____________________________________________)33-34ח(052-7169346

 תיקוני תפירה מחירים 
_____________________________________________)33-34ח(נוחים בני ברק 052-7634263

למרכזים הקהילתיים בהרצליה 

הסעות חינם מבני ברק
העבודה בגנים ממלכתיים חילוניים

תנאים טובים למתאימות
טל'/וואצאפ 050-5704121

7300 ₪ למשרה מלאה
סייעות + 50 ₪ לכל שעה נוספת

לגני ילדים ולצהרונים - בשעות 7:30-17:00

גננות 65 ₪ לשעה
לצהרונים - בשעות 13:30-16:45

דרושות
לשנת תשפ"ג

לתלמוד תורה חשוב
דרושים מלמדים רציניים

לשעות אחה"צ. 
לפרטים: 050-4132203

 למשרד רו"ח בב"ב 
מנה"ח, אפשר מתחילה קו"ח 

_____________________________________________)33-34ל(לפקס 03-728-7351

 לישיבה בת"א דרוש 
עובד חרוץ ויסודי לנקיון 

והעלאת סחורות, שעות 
העבודה 06:00-14:00 
)ניתן התפלל שחרית 
בישיבה(, שכר חודשי 

9000 ש"ח ברוטו
_____________________________________________)33-34ש(052-5676038

 למשרד הנה"ח בפ"ת 
דרושה מנה"ח
050-2567111

c2567111@gmail.com)33-33(_____________________________________________

 פריטים הלבשה לנשים 
במצב חדיש 50 ש"ח לפריט 
_____________________________________________)31-32ח(בפתח תקוה 052-3548715

 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

 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

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:

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:

לארגון חסד
דרוש

נהג משאית
באיזור המרכז
למשרה מלאה

)ניסיון חובה( 

לפרטים
052-7661080

בס"ד

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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

 כיריים גז 3 להבות כחדש 
150 ש"ח בפ"ת
_____________________________________________)29-30ח(052-2786557

 מציאה! 2 ילקוטי ניקי 
במצב מצוין כולל קלמר תואם 
_____________________________________________)29-30ח(כ"א 170 ש"ח 055-9897420

 נגן תואם סמארטבאס 
כולל כל האפשרויות כמו חדש 

_____________________________________________)29-30ח(80 ש"ח 054-3400458

 מציאה! מגלים מילים 25 
ש"ח סודות הלשון ד' 15 שפת 

המפה 18 ש"ח בעין הקורא 
_____________________________________________)29-30ח(38 ש"ח 03-6163478

 פיתיון ג'ל קוטל נמלים 
במחיר מציאה 30 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(054-4699761 פ"ת

 למכירה מזוודה גלגלים 
קטנה חדשה לגמרי מותג 100 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-6431557

 מזוודת סמסונייט איכותית 
ויפה 350 ש"ח כל הקודם זוכה 

_____________________________________________)29-30ח(050-4125388

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 

_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח 052-2727474

 מקלות כביסה 50 יחידות 
_____________________________________________)29-30ח(30 ש"ח 050-7757420

 משקולות קילו וחצי 20 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 050-7757420

 משחקי ילדים החל מ- 
_____________________________________________)29-30ח(30 ש"ח 050-7757420

 פיטום הקטורת על קלף 
מהסופר כתב ספרדי נאה 500 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-8430025

 למנצח בצורת מנורה + 
שיוויתי קטן מאוד רק 100 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-8430025

 עלוני פרשת שבוע מצב 
רוח שבתון חב"ד ועוד 150 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-3463482

 למכירה גז 2 להבות 
במצב טוב 100 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)29-30ח(050-3337530

 sharp למכירה מיקרוגל 
ב- 300 ש"ח אבנר

_____________________________________________)29-30ח(050-3337530 

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)29-30ח(050-3337530

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 150 ש"ח 

דניאל 050-5291073 אבנר 
_____________________________________________)29-30ח(050-3337530

 חגז חדש באריזה 280 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 050-4166201



המבצעים בתוקף בין התאריכים:  שני-שישי  י"א - ט"ו באב )8-12.8.22(

מהמחירים!
ןמסים 

*עד גמר המלאי * מוגבל ל-3 יחידות/6 ק"ג ללקוח * ט.ל.ח * התמונות להמחשה בלבד! * אין מכירה סיטונאית 
* הרשת רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * המחיר הקודם שונה מסניף לסניף ומחירו מוצג בסניף עצמו

 פ"ת: הרב  ישעיהו   משורר  11    מרכז      קרסו -  קומה 1-

חדש בהדר גנים !
בקליק  קונים 

משלוחים חינם בימי ראשון-שלישי בקניה מעל 300 ש"ח  *לשכונת הדר גנים

20
שלגון/טילון מגנום/טילון קורנטו/
טילון/חטיף פסק זמן שטראוס

3 ב-10 5 ב-

שלגון מצופה שוקו שוקו
  שטראוס

נוזל כלים
1 ליטר
מעולה

9010 ב-2

קטשופ
750 גר' 
אסם

908

משחת שיניים קולגייט
קוד: 9394534
100 גר'

907

תבניות אלומיניום
גדלים שונים
ללא מכסה
מעולה

20 ב-3

פסטה/פתיתים
500 גר'
אסם

20 ב-4

חטיפי קרקר דק
140 גר'
פיטנס

9016 ב-2

שישיית בירה גולדסטאר
6*330 גר'

9025

ויטמינצ'יק
1 ליטר

9015

רביעיית סודה בטעמים
1.5 ליטר
טמפו

10

שוופס מוגז פירות/
מוגז עדין/מים בטעמים
1.5 ליטר

15 ב-2

דוריטוס
55 גר'  
עלית

10 ב-4

נייר טואלט סופט
48 גלילים
סנו

9039

פחמים
2 ק"ג

9013

שמפו/מרכך/
תחליב רחצה
נקה 7

9026 ב-3

ג'ל כביסה מקסימה ללא בייבי/
ג'ל אוקסיג'ן
3 ליטר
סנו

9024

שישיית מים
כדורגל 6*500 מ"ל
מפרץ ההרפתקאות 6*300 מ"ל

סימילאק
900 גר'

130 ב-2

נשנושים
260-300 גר'
בייגל בייגל

9017 ב-2

גבינה צהובה נעם 
בטעמים
200 גר'
טרה

22 ב-2

light & free דנונה 
150 גר' 
שטראוס

1090 ב-3

10


