
ראש  היום  האחרון:  הרגע 
את  לנצל  עדיין  ניתן  אלול,  חודש 
ולהיכלל  המיוחדת,  הכושר  שעת 
תפילות  של  המרגש  במערך 
הדין  בימי  שליט"א  ישראל  גדולי 
כשיחד  המערבי,  בכותל  והרחמים 
שעות   1000 מתקיימות  עמם 
רצופות בכותל המערבי לילה ויום 
תורמי  על  רגע  של  הפסק  ללא 
מתוכננת  במתכונת  העיר',  'קופת 
הראשו־ כשהמשמרת  ומסודרת 
עד  בתפילותיה  מפסיקה  לא  נה 
את  פותחת  השניה  שהמשמרת 

תפילותיה.

גדולי  של  הרצופות  התפילות 
והר־ הדין  בימי  שליט"א  ישראל 
תורמי  על  המערבי  בכותל  חמים 
'קופת העיר' נפתחו במעמד תפי־

לתו של ראש ישיבת חברון הגר"ד 
התקיימה  כן,  כמו  שליט"א.  כהן 
זילבר  רמ"מ  הגה"צ  של  תפילתו 
שה־ שליט"א  יהודה'  מ'תולדות 
במסגרת  הקופה  תורמי  על  עתיר 

סוף שבוע לא־שקט בעוטף עזה

משט שיצא מעזה שב לאחר ירי־אזהרה של חיל הים; 
אלפים הפגינו על הגדר ומשגרי עפיפונים הותקפו

כ־9,000 מפגינים מעזה הגיעו לגדר הגבול; 3 נהרגו מאש צה"ל ^ טרור הבלונים נמשך – חוליית שיגור בלוני תבערה הותקפה מהאוויר

מאת סופרנו הצבאי

השבוע  בסוף  ירה  הים  חיל 
שיצאו  סירות  של  משט  לעבר 
המצור.  נגד  במחאה  עזה  מרצועת 
הימי  הגבול  לכיוון  נעו  הסירות 
דיווח  פי  על  ישראל.  עם  הצפוני 
אחד  פלסטיני  לפחות  פלסטיני, 
נפצע מאש צה"ל והסירות שבו על 
מכלי  כי  נמסר  מצה"ל  עקבותיהן. 
השיט הושלכו צמיגים בוערים וכי 
וירה  באוויר  ירה  הצבא  של  כוח 

לעבר הסירות.
לעבר  ירה  צה"ל  יותר  מוקדם 
בהכנה  שעסקה  מחבלים  חוליית 
בצפון  תבערה  בלוני  של  ובשיגור 
האזורית  במועצה  עזה.  רצועת 
סמוך  תבערה  בלון  נחת  אשכול 
מבלי  היישובים,  באחד  למבנה 
חבלן  בתקרית.  נפגעים  שהיו 
נטרל  למקום  שהוזעק  משטרה 
הבלון  את  ופינה  הנפץ  מטען  את 

מהזירה.
אלה,  בימים  הרב,  "לצערנו 

היא  עזה,  בעוטף  לשגרה'  'חזרה 
חזרה להפרחת בלוני תבערה וש־

גדי  המועצה  ראש  אמר  ריפות", 
בשום  מוכנים  לא  "אנחנו  ירקוני. 
כשגרת  האיום  את  לקבל  אופן 
עם  שקרה  כפי  לגיטימית,  חיים 
במשך  לשטחנו.  הקסאמים  ירי 
עברנו  רצופים,  חודשים  ארבעה 
אש'  ו'הפסקות  מלחמה  סבבי   5
חוזרים.  הטרור  בלוני  שלאחריהן 
לחיים  זכאים  עזה  עוטף  ילדי 
שמחה,  של  ולבלונים  נורמליים 

ומצפה  ישראל  מדינת  בכל  כמו 
המ־ למציאות  לשים  מהממשלה 

תמשכת הזאת סוף".
האזורית  במועצה  המתיחות 
עזה  בעוטף  האחרים  וביישובים 
שגם  לאחר  זאת  נמשכת,  עדיין 
אירעו  האחרון  השבוע  בסוף 
הרצועה.  בגבול  אלימות  הפגנות 
הפל־ הבריאות  משרד  לטענת 

נהרגו  מפגינים  שלושה  סטיני, 
ו־170  לרפיח  ממזרח  צה"ל  מירי 
באזור  נפצעו  נוספים  פלסטינים 

חאן יונס. 
ביום  הגיעו  מפגינים  כ־9,000 
לנקודות  הצהריים  בשעות  שישי 
כמה   – ישראל־עזה  גבול  בקרבת 
מהם החלו ליידות אבנים אל עבר 
חיילים מצדה השני של הגדר לה־

בעיר צמיגים. כוחות צה"ל באזור 
הפגנות.  לפיזור  באמצעים  הגיבו 
בתקרית שאירעה בצפון הרצועה 
הושלך רימון אל כוח צה"ל אך לא 
היו נפגעים. בתגובה נורו פגזי טנק 

אל עמדת חמאס באזור. בתקרית 
נוספת הותקפה עמדה אחרת של 
חמאס בירי טנקים בדרום הרצועה.

קהל  ליווה  ובתדהמה  בכאב 
לה  ומחוצה  ברק  בני  מתושבי  רב 
מיטתו  את  האחרון  שישי  בליל 
שכטר  ליפא  סנדר  רבי  הרה"ג  של 
ונערץ,  דגול  תורה  מרביץ  זצ"ל, 
ובגישתו  המיוחד  פניו  שבמאור 
הלבבית, האהיב את התורה ולומ־
בפ־ שנפטר  לקחו,  שומעי  על  דיה 
מכיריו  המוני  לתדהמת  תאומיות 
שומעי לקחו ובני משפחתו, לאחר 
נשמתו  והשיב  בביתו  שהתמוטט 
לחייו  השמונים  בשנת  לבוראה, 

עטורי תורה והחסד.
הנגיד  של  בנו  היה  המנוח 
המפורסם הרה"ח ר' יעקב שכטר, 

שנודע כאיש חסד מופלא. בנו של 
רבי חיים. זקנו, רבי יוסף משה, נו־
דע כבנו של רבי יהודה אריה 'שו־

מאיר  רבי  הרה"ק  נכד  שבת',  מר 
דודו  ובן  זי"ע,  מפרמישלן  הגדול 
מפרמישלן  מאיר  רבי  הרה"ק  של 
הרבי  באוהל  להיטמן  זכה  זי"ע, 
למנוח־ סמוך  מפרמישלן,  הצדיק 

תו של אותו קדוש. זוגתו הרבנית 

של  אחותם  היתה  גיטל־פערל, 
הרה"ק  בני  הקדושים,  האחים 
אייזיק  יצחק  רבי  המופת  ובעל 
בתואר  שנודעו  זי"ע,  מסאפרין 
"ב.מ.ס.ל.ה.", הלא המה הצדיקים 
רבי בעריש, רבי משה, רבי סנדר, 
משפחת  הירש.  ורבי  ליפא  רבי 
של  מצאצאיו  גם  היא  שכטר 
זי"ע.  מסמבור  ליפא  רבי  הרה"ק 
אם משפחת שכטר, מרת חיה ע"ה, 
היתה מצאצאי הגאונים בעל 'טורי 

זהב' ו'תבואות שור'. 
לה־ אירופה  שמי  כשהתחילו 

ליהודים  גדול  חשש  והיה  תגעש 
וזוגתו  יעקב  ר'  החליטו  בארצם, 
בשנת  וכך  הקודש,  לארץ  לעלות 
מאחוריהם  הכל  עזבו  הם  תרצ"ט 
הפסח  בערב  הקודש.  לארץ  ועלו 
של שנת תרצ"ט, חודשים ספורים 
הנוראה  המלחמה  פרוץ  טרם 

באירופה, חננו את עפר הארץ. 
ר' ליפא נולד בה' באייר תש"א 
בתל אביב כבן זקונים לאביו הרב 
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השליח האמריקני גרינבלט תוקף את חמאס: "גורם 
להתלקחות שמובילה למוות, הרס ואומללות"

מאת מרדכי גולדמן

המ־ הסכסוך  שמתקדם  "ככל 
והפלסטינים,  ישראל  בין  תמשך 
התא־ שבעבר  לדמיין  מאוד  קשה 

חדו בני אדם משני העמים על מנת 
כך  קטלניות",  בשריפות  להיאבק 
כתב בסוף השבוע ג'ייסון דב גרי־

למזרח  האמריקאי  השליח  נבלט, 
התיכון בטור מיוחד ל־CNN. "זה 

קרה לא פעם אחת, אלא פעמיים, 
כשה־ ב־2016,  וגם  ב־2010  גם 

שכניהם  לצד  נלחמו  פלסטינים 
שפרצו  בשרפות  הישראלים 

כעס בדרום על הפסקת האש: "אין 
רתיעה, חמאס קובע מתי נלחמים"

ראש מועצת שדות נגב: "המשך טרור העפיפונים הוא 
הפסקת אש? רקטה אחת ביום זה בסדר?" ^ ראש העיר 

שדרות: "נצטרך מבצע צבאי למיגור הטרור"

מאת כתב 'המבשר'

ראשי מועצות בדרום הארץ 
נת־ הממשלה  ראש  על  זועמים 
בשל  ליברמן  הבטחון  ושר  ניהו 
רצונם לחתור להפסקת אש עם 
למבצע  לצאת  במקום  חמאס 

ויחזיר  חמאס  את  שימגר  צבאי 
את ההרתעה הישראלית.

מועצת  ראש  עידאן,  תמיר 
אחד  "אף  כי  אמר  נגב,  שדות 
הפסקת  על  אותנו  עידכן  לא 
האש. אין רתיעה, חמאס קובע 

שבתי בבית ה' כל ימי חיי

רבבות תלמידי הישיבות הקדושות, אברכי הכוללים 
ותלמידי הת"תים פותחים היום את זמן אלול 
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הק'  הישיבות  תלמידי  רבבות 
וצבור אברכי הכוללים, וכן רבבות 
החינוך  ובתי  הת"תים  תלמידי 
לבנות, חוזרים היום ב' ראש חודש 
תחי־ עם  הלימודים  לספסל  אלול 
לת זמן אלול ופתיחת שנת הלימו־

דים החדשה תשע"ט הבעל"ט.
חוזרים  התלמידים  המוני 
היום לספסל הלימודים ולאווירה 

הישיבתית הנעלית של ימי חרדת 
הכנה  בקיום  אלול  בחודש  הדין 
הכל  והסליחות.  הרחמים  לימי 
רעננים  בכוחות  לישיבות  מגיעים 
מסדרי  שנחו  לאחר  ומחודשים 
תכ־ קיום  תוך  הרגילים,  הלימוד 

גם  ומגוונות  שונות  לימודים  ניות 
בימי בין הזמנים.

עו־ השנה,  אלול  זמן  פתיחת 
עשרות  של  הקמתם  בסימן  מדת 
הארץ  ברחבי  חדשות  ישיבות 

רבים  חדשים  כוללים  פתיחת  וכן 
וכן  הפריפריה,  וערי  הארץ  בערי 
ומוסדות  הת"תים  היכלי  הרחבת 
לימוד  כיתות  בפתיחת  החינוך 
הט־ הריבוי  לאור  וזאת  נוספות, 

החרדי  הציבור  בקרב  הגדול  בעי 

ההולך וגדל בקצב מבורך בלע"ה.
כבר  רבות  ישיבות  כי  יצוין 
הש־ במהלך  לימודיהם  את  החלו 

בוע האחרון, והקדימו את פתיחת 
לק־ דרבה  כהכנה  הלימודים  זמן 

ראת ימי הרחמים והסליחות. 

הערב הילולת מרן אדמו"ר 
ה'דמשק אליעזר' מויזניץ זצוק"ל

מחר העליה לציון קדשו שבהר הזיתים

להסתלקותו  שנה  במלאות 72 
שני  יום  מחר  יעלו  תש"ו,  בשנת 
מעשה  ואנשי  חסידים  באלול  ב' 
רבי  הגה"ק  אדמו"ר  מרן  לציון 
בעל 'דמ־ זי"ע,  מוויזניצא  אליעזר 
שק אליעזר', במרומי הר הזיתים.

בן  אליעזר',  ה'דמשק  מרן 
בעל  קדישא  הסבא  מרן  כ"ק 
זי"ע,  מויזניץ  ישראל'  'אהבת 
החרדית  היהדות  מקברניטי  היה 
לאחר  ברומניה.  ישראל'  ו'אגודת 
כאב"ד  כיהן  הראשונה  מלחמה"ע 
והקים  וגלילותיה,  וויזניצא  העיר 

הגדולה  הישיבה  את  מחדש  שם 
אליעזר',  ודמשק  ישראל  'בית 
בבוקובינה  הישיבות  אם  שהיתה 
למשיכת  שואבת  אבן  והיוותה 

הנוער לדרכי התורה והחסידות.
של  ואוהבם  כאביהם  נודע 
בתפילותיו  נושעו  ורבים  ישראל, 
ובברכותיו. בשנות המלחמה עמד 
יהודים  המוני  והציל  עמו  לנס 
ימ"ש  הצוררים  ע"י  שגורשו 
לער־ בוקובינה,  מחוז  מיישובי 

נפש  במסירות  אוקראינה.  בות 

הרה"ג רבי סנדר ליפא שכטר זצ"ל

הירידים הגדולים 'אגודה אחת' 
ברחבי הארץ הסתיימו בהצלחה רבה 

מ'אגודה אחת' נמסר: "ב"ה הצלחנו לעמוד ביעד לתת אפשרות לציבור לרכוש מוצרי הלבשה 
איכותיים ומוצרים נוספים באיכות ללא פשרות, ובד־בבד ליהנות ממחירי הנחה משמעותיים" 
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הגיעו  בו  עמוס  שבוע  לאחר 
אלעד  ביתר,  שמש,  בבית  רב  קהל 
בירידים  חלק  לקחת  ואשדוד 
במסגרת  החרדי  לציבור  הגדולים 
אחת',  'אגודה  ההנחות  כרטיס 

מציינים בסיפוק מארגני היריד את 
ביעד  והעמידה  הרבה  ההצלחה 
שהציבו, כהמשך לירידים שנערכו 
ובבני  בירושלים  כשבועיים  לפני 

ברק.
לע־ השבוע  גם  הצלחנו  "ב"ה 

לציבור  אפשרות  לתת  ביעד  מוד 

איכותיים  הלבשה  מוצרי  לרכוש 
ללא  באיכות  נוספים  ומוצרים 
פשרות, ובד־בבד ליהנות ממחירי 

הישמע קול שופר והעם לא יחרדו:

היום ראש חודש אלול ההזדמנות 
לפתוח 40 ימים רצופים בתפילות 

גדולי ישראל בכותל המערבי 
ישראל  גדולי  מעתירים  הכיפורים  ליום  ועד  אלול  חודש  מראש  החל 
שליט"א בעצמם בכותל המערבי על תורמי 'קופת העיר' וכן מתקיימות 
תפילות 1000 שעות רצופות בכותל המערבי לילה ויום ללא הפסק של 
רגע̂  ניתן עדיין להצטרף ולמסור את השמות לתפילה בהקדם האפשרי 

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב
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מאת מאיר קליין 

ביתר  תלמידי  של  המספרים 
פתיחת  ערב  נחשפים:  עילית 
תלמי־  28,691  – תשע"ט  שנה"ל 
דים במערכת החינוך בעיר, מתוכם 
תלמידים  גן, 2,604  ילדי   7,005 –
במער־ ילדים   15,160 א',  בכיתות 
כות החינוך היסודי, 3,521 תלמידי 
ישיבות קדושות, 2,987 תלמידות 
מוסדות  ב־96  הלומדים  סמינרים, 

חינוך ברחבי העיר, ו־270 גנים.
העיר  תלמידי  של  רובם  רוב 
מרווחים,  קבע  במבני  לומדים 
יבילים  במבנים  מקצתם  ורק 
בנו־ העיריה.  סיפקה  רובם  שאת 

הקיימים  ולמוסדות  לכיתות  סף 
ושש  מאה  אלו  בימים  נבנים   –
חדשים,  ילדים  וגני  לימוד  כיתות 
לאכלוס  מוכנים  כבר  כמחציתם 
נמצאת  היתרה  שנה"ל.  בתחילת 
במהלך  ותושלם  שונים,  בשלבים 

השנה בעז"ה.
ביתר  הלמ"ס,  נתוני  פי  על 
אחוז  בעלת  העיר  הינה  עילית 
דבר  ביו"ש,  ביותר  הגבוה  הגידול 
המחייב את קברניטי העיר להציג 
פתרונות לימוד במספרים גבוהים 
תחילת  לקראת  בשנה  שנה  מדי 

שנה"ל.
בעיריה  החינוך  אגף  מנתוני 
של הילדים  הסך הכולל  כי  עולה, 
כ־66  הוא  עד 18  מגילאי 1  בעיר, 
למ־ שהם  העיר,  מתושבי  אחוזים 
המ־ נתון  העיר.  תושבי  רוב  עשה 

כ'עיר  ביתר  של  כינויה  את  צדיק 
הילדים'.

שפרס־ מהנתונים  עולה  עוד 
המספרית  החלוקה  העיריה,  מה 
בגני  למשל,  כך  לבנות.  בנים  בין 
לעומת  בנים,   3,543 הילדים 
(ת"ת  יסודי  תלמידי  בנות.   3,462
לעו־ בנים,   7,777 יעקב)  ובית 

בחורים   3,521 בנות.   7,383 מת 
בישיבות  לומדים  העיר  מתושבי 
תלמידות   2,987 לעומת  קטנות, 

בסמינרים. 

ההבדלים  המוסדות  במספרי 
גדולים יותר, עקב העובדה כי אצל 
הבנים ישנה חלוקה למוסדות קט־
(יסודי  המוסדות  מספר  יותר.  נים 
 ,60 הוא  הבנים  אצל  יסודי)  ועל 

לעומת 36 אצל הבנות.  
לפ־ ההכנות  את  שריכז  מי 
ההיגוי  צוות  הוא  שנה"ל,  תיחת 
רה"ע  סגן  של  בראשותו  העירוני 
תיק  מחזיק  הרשלר  בנימין  הרב 
האח־ בחודשים  שנפגש  החינוך, 

ראש  בלשכת  בתדירות  רונים 
החינוך  אגף  מנהל  עם  יחד  העיר, 
ורמ"ט  קורנבליט,  יהודה  הרב 
רה"ע הרב יהודה דייטש, על מנת 
הבינוי  קצב  אחר  מקרוב  לעקוב 
הלימו־ ששנת  ולוודא  וההכנות, 

דים תיפתח כראוי.
פת־ במציאת  לחובה  "מעבר 

הגדול",  הילדים  למספר  רונות 
אומר סגרה"ע ומחזיק תיק חינוך, 
זאת  לעשות  כפול  אתגר  "ישנו 
המיוחדים  לצרכים  לב  בשימת 
מוסדות  עם  החרדי,  הציבור  של 
וקבוצה,  קהילה  לכל  מיוחדים 
את  יותר  הרבה  שמגדיל  דבר 

הקושי אבל גם את ההישג".
למ־ ניתנת  מיוחדת  לב  שימת 
הנחשבת  המיוחד,  החינוך  ערכת 
ומו־ למתקדמת  עילית  בביתר 
בחינוך  הפעילות  ביותר.  שקעת 
של  אישי  בליווי  נעשית  המיוחד 
תיק  מחזיק  עם  יחד  העיר,  ראש 
יש־ הרב  בעיריה  המיוחד  החינוך 
ראל פכטר, מנהל היחידה לחינוך 
קליין,  מאיר  הרב  בעיריה  מיוחד 
ובשיתוף צמוד עם פורום ההורים 
שיתוף  'בינינו',  מיוחדים  לילדים 
רבים  להישגים  שהביא  פעולה 
משפחו־ ובני  המיוחדים  לילדים 

תיהם.
בעיריה משקיעים רבות במתן 
מענה מקצועי לכל ילד בעיר, אב־
חון וטיפול מקצועי בתחומי העיר, 
תוך מניעת הצורך בטלטול ילדים 
בעלי צרכים מיוחדים החוצה, וכן 
חי־ מוסדות  בבינוי  קדימה  במתן 

נוך עבור התלמידים תושבי העיר.
מאיר  הרב  העיר  ראש  לדברי 
יש שותפים  רובינשטיין להצלחה 
לכל  מגיעה  גדולה  "תודה  רבים: 
אלו שסייעו במאמץ הגדול להביא 

המרשים  הבניה  היקף  את  לעיר 
החינוך  שר  לסגן  במיוחד  הזה. 
הבינוי  לאגף  פרוש,  מאיר  הרב 
במשרד החינוך בראשות תמיר בן 

משה, וכן למפעל הפיס".

חיה  מרת  ולאמו  זצ"ל  יעקב  ר' 
ספר  בבית  למד  בילדותו  ע"ה. 
בתלמו־ במיוחד  והצטיין  'סיני' 

החזו"א  מרן  בעצת  י"ב,  בגיל  דו. 
יש־ 'אור  לישיבת  נכנס  זצוק"ל, 

כבר  שם  גם  תקוה.  בפתח  ראל' 
תשומת  את  משך  הראשון  באלול 
לבו של הג"ר יוסף רוזובסקי זצ"ל 
והתפעל  מאחוריו  בסדר  שישב 
והבהיר  העמוק  לימודו  מאופן 

והעבירו לשיעור ב'.
מה־ להיות  זכה  ילד,  בהיותו 

ביתו  ובאי  הקבועים  מתפללים 
במלאות  זצוק"ל.  החזו"א  מרן  של 
אחיו  עם  נכנס  שנים  חמש  לו 
והחזיקו  שהרימו  זצוק"ל  למרן 
להיות  "תזכה  ובירכו:  באוויר 
תלמיד חכם". המשיך מרן החזו"א 
ושאלו: "אתה יודע מה זה תלמיד 
זה  "ת"ח  החזו"א:  הוסיף  חכם?" 
בכל  אותו  לשאול  שיכולים  אחד 
יכול  והוא  שבתורה  ונושא  ענין 
לענות דבר ברור". המנוח היה כל 
שכיוונו  זה  מסיפור  מושפע  ימיו 
ברורות  ומסקנות  בהירות  לחפש 
בכל סוגיה שלמד, ומתוך בהירות 
זו זכה לכח הסברה מופלא במינו.
פו־ לישיבת  נכנס  י"ד  בגיל 

אצל  ולמד  תשט"ו  באלול  ניבז' 
הגרא"מ  רוזובסקי,  הגר"ש  מרנן 
ושאר  זצ"ל  פוברסקי  הגרי"ד  שך, 
הרמים שיבלחט"א, אליהם נשאר 

דבוק וקשור כל ימיו.
למרן  לו  היתה  מיוחדת  קרבה 
בהיותם  זצ"ל,  רוזובסקי  הגר"ש 
בצ־ רבות  שנים  יחד  מתפללים 
וותא ובפרט בהיותו מרביץ תורה 
יוסף  הג"ר  המבוגר  אחיו  בישיבת 
ימיו  כל  חי  היה  זצ"ל.  רוזובסקי 
המשגיח  מרן  שיחות  את  במוחשי 
לוינשטיין  יחזקאל  רבי  הגה"צ 

זצוק"ל.
לרעייתו  נישא  תשכ"א  בשנת 
לייב  יהושע  ר'  הרה"ח  בת  תחי' 
בצעי־ התייתמה  ממנו  ז"ל  לוי 
בזוו"ש  נישאה  ע"ה  ואמה  רותה, 
פרוש  מנחם  הרב  דרבנן  לשלוחא 
לנישואיה,  עד  גדלה  ובביתו  זצ"ל 
בעשיה  מלא  שהיה  הנכבד  ובבית 
ומעשי  תורה  אהבת  ציבורית, 
חסד, רחשו לו כבוד גדול והערכה 
כראוי לתלמיד חכם היגע בתורה. 

מסי־ ברוב  לימינו  עמדה  זוגתו 
להתמסר  שיוכל  לכך  ודאגה  רות, 
החסד,  ולעשיית  התורה  ללימוד 
הפ־ בראש  חלק  נוטלת  כשהיא 
עולות הטובות להגשמת כל אלה.

ללמוד  נכנס  נישואיו  לאחר 
פו־ בישיבת  האברכים  בכולל 

נישואיו  אחרי  חודשיים  ניבז'. 
ליפא  רבי  יעקב.  רבי  אביו,  נפטר 
גם  והיא  לאמו,  מאוד  עד  התמסר 
ובני  והוא  במעונו  שנים  התגוררה 

ביתו דאגו לשלומה ולבריאותה.
בשנת תשכ"ז, בהיותו כבן כ"ו, 
לעת חלה הג"ר שלמה קרובקבה, 
הגר"י  רבותיו  ע"י  המנוח  נקרא 
ניימן והגר"י רוזובסקי לכהן כמ"מ 
בישיבת 'אור ישראל', ומיד לאחר 
קבוע  כר"מ  לכהן  נכנס  פטירתו 
החלה  אז  ישראל'.  'אור  בישיבת 
ומלבד  בחינוך,  עסק  בה  תקופה 
מוסרם  שהיה  הבהירים  שיעוריו 
לקשר  נפשו  מסר  ביום  פעמיים 
והוריהם.  התלמידים  עם  קבוע 
רגליהם  על  העמיד  מהם  רבים 
תוך  אמיתיים  תורה  בני  להיות 
את  לקרב  ביתו  שערי  את  שפתח 
סייע  אף  אלו  בשנים  התלמידים, 

לרבותיו בהרחבת בנין הישיבה.
להרביץ  החל  תש"מ  משנת 
בתים  בעלי  בכולל  ברבים  תורה 
קומרנא  המדרש  בבית  הידוע 
הכנסת  בבית  בתים  בעלי  ובכולל 
'דברי שיר' שם קבע מקום תפיל־
תו והיה מעמודי בית הכנסת בדו־
גמה אישית של עובד ד'. שיעוריו 
לומדים  של  רבות  עשרות  משכו 

שדבקו בתורתו הבהירה.
שיעורים  מוסר  היה  כן,  כמו 
מדרשות  ובתי  כנסת  בבתי  שונים 
ללימוד  מיוחד  ושיעור  נוספים 
הנוג־ והעניינים  אבלות  הלכות 

ה'חברה  לחברי  המת  לכבוד  עים 
לבקשת  נוסד  זה  שיעור  קדישא'. 
ועל פי הוראת מרן הגר"ש וואזנר 
מנהגים  להעמיד  שביקשו  זצוק"ל 

והלכות אלו על דיוקם.
והשמחות  השיעורים  בכל 
בלעה"ר  הגדולה  במשפחה  שהיו 
על  לשוחח  ההזדמנות  את  ניצל 
שי־ וכל  חיזוק,  הצריכים  דברים 

וכדרך  ד'  אמונת  מתוך  היו  חותיו 
משנת רבו מרן המשגיח בעל 'אור 

יחזקאל' זצוק"ל.
ראה שליחות מיוחדת בלימוד 
בכוחם  והאמין  בתים  בעלי  עם 
גילם  למרות  'שטייגן'  לעשות 

המבוגר ויציאתם לחיי המעשה.
המנוח זכה להיות קרוב לרבים 
מלבד  שקירבוהו.  ישראל  מגדולי 
מרן החזו"א ורבותיו בישיבות אור 
מאוד  קרוב  היה  ופוניבז'  ישראל 
ישראל'  'בית  בעל  אדמו"ר  לכ"ק 
הדרכה  ממנו  וקיבל  זצוק"ל  מגור 
בענייני קדושה אותה העביר בש־

קרוב  היה  כן  לאברכים.  ליחותו 
לרבים מגדולי ישראל שהתארחו 

במלון של הוריו בנתניה.

זכה לקרבה מיוחדת ואף לש־
יעקב'  'קהילות  בעל  מרן  את  מש 
זצוק"ל בימי חוליו, אף זכה להש־

תדך עם רבים מגדולי ישראל.
עוז  בכל  דבוק  היה  המנוח 
וללא פשרות בגדולי הדור ובמשך 
ומקו־ מקושר  היה  שנים  עשרות 

הגראי"ל  הישיבה  ראש  למרן  רב 
כל  על  שאל  זצוק"ל,  שטיינמן 
בכל  קטן  ועד  מגדול  ושעל  צעד 
הנימה  מלוא  זז  ולא  החיים  חלקי 
מכל הוראה שקיבל. מרן הגראי"ל 
קיר־ בו  ונהג  מאוד  חיבבו  זצוק"ל 

בה יתירה תוך שהמנוח עמד לפניו 
כעבדא קמיה דמרא.

ידוע  היה  זצ"ל  ליפא  הג"ר 
בכובד  שלו,  התפילה  בעבודת 
קבוע,  במקום  ובמתינות,  ראש 
שלא  בהקפדה  בזמנה,  בתפילה 
לדבר כלום מתחילת התפילה ועד 
סופה. היה גם מרבה לעורר שאין 
לפני  ויוצאים  למקצרים  תועלת 

סוף התפילה.
מפורסם  היה  זצ"ל  המנוח 
והתרומיות,  הנאצלות  במידותיו 
ממונו  פיזר  נפש,  אציל  אדם  היה 
לכל דבר שבקדושה, ענוותן, צנוע 
צניעות  חיי  חי  במעשיו.  ונסתר 
מופלגת וכמעט שלא נהנה לעצמו 
אהוב  הבריות,  את  אוהב  כלום. 
לא  הקפיד  למטה.  ונחמד  למעלה 
אדם  לשום  חוב  בעל  להישאר 
הוצאות  גם  קצר,  לזמן  אפילו 
הק־ הוצאות  ושאר  הקבר  חלקת 

בורה שילם בחייו תוך שביקש כי 
כל  את  ישלמו  קבורתו  לפני  עוד 
מעטפה  לכך  והשאיר  ההוצאות 
המתעס־ לכל  לתשלום  מיוחדת 

קים.
על  הקפדתו  במיוחד  תצוין 
מפיו  להוציא  לא  האמת,  מידת 
מילה לא מדוייקת וכל שכן שאינה 
נכונה. כמו כן ראויה לציון מיוחד 
והוותר־ השלום  במידת  הנהגתו 

גבול  ללא  להפסיד  היה  מוכן  נות. 
ובלבד שלא להיכנס למחלוקת.

מיוחדת  חיבה  היה  למנוח 
אחר  סיפרו  תורה.  לבני  ואהבה 
מיטתו שהיה נוהג לצאת בתחילת 
האוטו־ תחנות  ליד  לעמוד  הזמן 

בוס ולסייע לבני הישיבות לסחוב 
לזמן  נסיעתם  לקראת  מזוודות 

החדש.
כת־ ובטחון  אמונה  היה  חדור 

בעל  המשגיח  למרן  מובהק  למיד 
'אור יחזקאל' זצוק"ל. גם בתקופת 
שנותיו  ושתיים  בעשרים  חוליו 
האחרונות לא משה הימנו שלוותו 
תמיד  דבוק  בהיותו  נפשו  ומנוחת 
ימיו  כל  מאוד  התאמץ  בבוראו, 

שלא להטריח אחרים.
ביומו האחרון טרח כל הבוקר 
הקמת  לצורך  רשימות  לערוך 
'דב־ הכנסת  בבית  חדשה  מסגרת 

מנחה  להתפלל  והקדים  שיר'  רי 
גדולה עם יו"כ קטן הכוללת וידוי 

וקבלת עול מלכות שמים.

מסר  מנחה  תפילת  לאחר 
הרשימות הנ"ל לשני גבאים בבית 
הכנסת. לאחר ששב לביתו ולאחר 
לטפל  בזריזות  קם  קצרה  מנוחה 
בין  הסוכה,  גבי  על  שסוכך  באילן 
שערך  והסידורים  ההכנות  שאר 
כדי לפנות את חודש אלול לתורה 
התעסקות  כדי  תוך  ד',  ועבודת 

במצוה זו נדם ליבו הגדול.
הס־ מביתו  שיצאה  בהלוויתו 

משה  רבי  הגאון  מרן  גיסו  פידוהו 
'העדה  ראב"ד  שליט"א  שטרנבוך 
אח־ שקרא  בירושלים,  החרדית' 

מאיתנו  "נסתלק  גדול  בכאב  ריו 
אמיתי  חכם  תלמיד  של  דמות 
תורה  הרבצת  על  נפשו  שמסר 

לתלמידים ומשפחתו".
שליט"א  אריה  ר'  הגאון  אחיו 
הזכיר כי כבר מגיל חמש קינא בו 
שעמדה  שבו  הישרות  מידת  על 
הזכיר  כן  כמו  חייו.  ימי  בכל  לו 
לקיים  שזכה  ההורים  כיבוד  את 

במסירות עצומה.
הכהן  נפתלי  רבי  הגאון  חתנו 
קופשיץ שליט"א רבה של רוממה 
הספידו  עליון,  מדרש  בבית  ור"י 
זהב  היה  זהב"  יועם  "איכה  וקרא 
לא  מעולם  הליכותיו,  בכל  טהור 
תמיד  בטלים,  דברים  שדיבר  זכר 
העמיד  בלימוד,  נושאים  העלה 
תלמידים רבים בשיעורים ובדוג־

מא אישית של האדם השלם.
לעבר  המשיך  ההלוויה  מסע 
בית הכנסת 'דברי שיר', שם הוכ־

הכנסת  בית  להיכל  מיטתו  נסה 
חכם  כדין  שליט"א  הרב  בהוראת 

ואלוף במקום שדורש.
רבי  הגאון  דאתרא  המרא 
העלה  שליט"א  דינר  אריה  יהודה 
על  שהקרינה  דמותו  את  נס  על 
ושכותלי  הכנסת  בית  באי  כל 
עשרות  על  יעידו  המדרש  בית 
שנים של הרבצת תורה. במסיבות 
הוא  זה  היה  הכנסת  בית  של  החג 
אשר היה באופן קבוע מעורר את 
ומעביר  שונים  בנושאים  הציבור 
מדורות  ישראל  גדולי  ניחוח  את 

קודמים.
בנו הרה"ג ר' יעקב שכטר מר"י 
'שערי תורה' הביא מעובדות חייו, 
ניתנת  הבלתי  מסירותו  על  כגון 
האלמנה,  אמו  את  לכבד  לתיאור 
על  והזריזות,  החריצות  מידת  על 
רגישותו המופלאה לכבוד הזולת. 
ביקש  בה  מצוואתו  הקריא  וכן 
מכל  ברבים  מחילה  בשמו  לבקש 

מכריו.
ההלוויה  מסע  המשיך  משם 
לבית החיים נציבי ישיבת פוניבז', 
שגם המנוח נמנה בין נציביה, שם 
נטמן בחלקת רבותיו ובסמוך למ־

סתימת  לאחר  הוריו.  מנוחת  קום 
גיסו  פרידה  דברי  נשא  הגולל 

הרה"ג ר' נפתלי פרוש שליט"א.
ולמ־ רבנן  וחתנין  לבנין  זכה 

זרע  של  ומפוארת  ענפה  שפחה 
ברך ד'.

השליח האמריקני גרינבלט תוקף את חמאס

הירידים הגדולים 'אגודה אחת' ברחבי הארץ הסתיימו בהצלחה רבה 

רא־ אומרים  משמעותיים",  הנחה 
שי 'אגודה אחת'. 

רבים  האחרון  השבוע  במהלך 
ניצלו את ימי בין־הזמנים ואת ההז־

דמנות הנדירה לרכוש מגוון מוצרי 
הלבשה איכותיים ומוצרים נוספים 
ובד־בבד  פשרות,  ללא  באיכות 
ליהנות ממחירי הנחה משמעותיים 

שניתן להשיג רק בימי היריד.
הג־ ההצלחה  בעקבות  כזכור, 

'אגודה  ההנחות  כרטיס  של  דולה 

משפחות  אלפי  כשעשרות  אחת' 
לקראת  הייחודיות  מההטבות  נהנו 
מטרה  מתוך  האחרון  הפסח  חג 
משפחות  אלפי  עשרות  על  להקל 
המרובות,  ההוצאות  של  הנטל  את 
'אגודה  מיזם  עם  להמשיך  הוחלט 
אחת' גם בשאר ימות השנה, ככוח 
צרכני גדול ומשמעותי, כשמחזיקי 
משמעו־ מסובסדים  יהנו  הכרטיס 

שילכו  דרכים,  במגוון  ביותר  תיים 
לפרסומים  בהתאם  בס"ד  ויגדלו 
שיופיעו מעת לעת, וכל זאת בכדי 

להקל על המשפחות. 
הבעל"ט  החגים  לקראת  ואכן, 
הלימודים  שנת  פתיחת  ולקראת 
תשע"ט יצאו ב'אגודה אחת' במיזם 
ייחודי בארגון ירידי הענק לציבור 
החרדי, בו ניתן יהיה לרכוש מגוון 
לבית  איכותיים  מוצרים  של  ענק 
בהנחות מיוחדות והכל תחת קורת 

גג אחת.
האחרון  השבוע  במהלך  ואכן, 
להתרשם  ליריד  גדול  ציבור  הגיעו 
מהלבשה  החל  המוצרים  ממיטב 

שט־ כובעים,  בעקיטשעס,  חסידית: 
ריימלעך, חולצות, ועוד. הנעלה לגב־

רים: מהקולקציות המובחרות ביותר 
לחגים:  מתנות  ומהעולם.  מהארץ 
תשמישי  חשמל,  מוצרי  כסף,  סכיני 
שמי־ לישיבה:  לחזרה  הכל  קדושה. 

כות, כריות, מצעים, מזוודות ועוד.
וההנ־ המבצעים  כרטיס  כי  יצוין 

חות 'אגודה אחת' מופעל ומונפק ע"י 
בהקמה  המתמחה   – 'סמארט'  חברת 
במגזר  טכנולוגיים  כרטיסים  וניהול 

החרדי.

היום ראש חודש אלול ההזדמנות לפתוח 40 ימים רצופים בתפילות גדולי ישראל בכותל המערבי 

  המשך מעמ' ראשון

תפילות ה־40 ימים הרצופים.
המראות המרטיטים של גדולי 
ישראל שליט"א מעתירים על תו־
התפילות  לצד  העיר'  'קופת  רמי 
ישבותו  לא  ויום  לילה  הרצופות 
אי"ה  צפוים  רגע,  של  הפסק  ללא 
הרחמים  בחודש  בכל  להמשך 
מר־ כש־70  הבעל"ט,  והסליחות 
הרב־ וזקני  ישראל  גדולי  בותינו 
נים, יטרחו ויגיעו במיוחד לשריד 
כדי  ויום  יום  בכל  מקדשנו,  בית 
על  הרצופות  בתפילות  להשתתף 

תורמי 'קופת העיר'. 
מש־ המיוחדות  בתפילות 

על  בעצמם  ומעתירים  תתפים 
הגר"ח  מרן  העיר',  'קופת  תורמי 
הגר"ג  מרן  שליט"א,  קניבסקי 
אדמו"ר  מרן  שליט"א,  אדלשטיין 

מויזניץ שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  שליט"א,  מצאנז 
הגר"י  מרן  שליט"א,  מסלונים 
הגרב"מ  מרן  שליט"א,  שיינר 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  שליט"א,  אזרחי 
הגרמ"צ  מרן  שליט"א,  מביאלא 
פו־ הגרב"ד  מרן  שליט"א,  ברגמן 
ברסקי שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר 
הגר"ש  מרן  שליט"א,  מטשרנוביל 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  שליט"א,  בעדני 
מסערט ויז'ניץ שליט"א, מרן הגר"י 
מרן  כ"ק  שליט"א,  זילברשטיין 
אדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, כ"ק 
שליט"א,  ממודז'יץ  אדמו"ר  מרן 
מסאדיגורה  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
מא־ גאב"ד  מרן  כ"ק  שליט"א, 

אדמו"ר  מרן  כ"ק  שליט"א,  קאווא 
מרן  שליט"א,  מראחמיסטריווקא 
מרן  שליט"א,  שלזינגר  הגרמ"י 

מרן  כ"ק  שליט"א,  הירש  הגרמ"ה 
אדמו"ר מפינסק קארלין שליט"א, 
מנדבורנה  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

שליט"א, מרן הגר"ד כהן שליט"א, 
מרן  שליט"א,  הלל  הגר"י  מרן 
מרן  כ"ק  שליט"א,  דרבקין  הגר"צ 
כ"ק  שליט"א,  מלעלוב  אדמו"ר 
שליט"א,  מזוועהיל  אדמו"ר  מרן 
הגר"ש  שליט"א,  בויאר  הגר"י 
וייסבלום  הגר"א  שליט"א,  גלאי 
שליט"א,  ברלין  הגר"ז  שליט"א, 
הגר"י  שליט"א,  ברלין  הגרמ"צ 
נבנצל  הגר"א  שליט"א,  אונגרישר 
שליט"א,  קוק  הגר"ש  שליט"א, 
הגר"ב  שליט"א,  שטינמן  הגר"ש 
אדל־ הגרמ"ש  שליט"א,  פינקל 
פשקס  הגרא"ג  שליט"א,  שטיין 
שליט"א,  גנס  הגר"י  שליט"א,  
הגר"צ  שליט"א,  קופשיץ  הגרי"ח 

נוסבוים  הגר"נ  שליט"א,  וובר 
שליט"א,  הגר"ש רוזנברג שליט"א, 
הגר"מ  שליט"א,  זוכובסקי  הגר"נ 
סלים  הגר"א  שליט"א,  זילבר 
שליט"א,  אלבז  הגר"ר  שליט"א,  
שליט"א,  רוזנבלט  הגרש"צ 
הגר"א  שליט"א,  קניבסקי  הגר"ש 
סטפנסקי  הגר"י  שליט"א,   גרבוז 
שליט"א,  ברמן  הגרח"פ  שליט"א, 
הגרח"י  שליט"א,  שרייבר  הגר"ב 
משקובסקי שליט"א, כ"ק  הגרמ"מ 
שליט"א,  יהודה'  מ'תולדות  זילבר 
הגר"מ דייטש שליט"א, הגר"י קו־

פישהוף  הגר"י  שליט"א,  לודצקי 
שליט"א, הגרח"י מן ההר שליט"א, 
הגרב"צ  שליט"א,  מחפוד  הגר"ש 
קוק שליט"א, ורבני "קופת העיר", 
הגר"מ  שליט"א,  אלקריף  הגר"ר 
סילמן  הגר"י  שליט"א,  גרוס 
שליט"א,   קליין  הגרמ"ש  שליט"א, 
הגרש"א שטרן שליט"א, והגרמ"מ 

שפרן שליט"א.
בתפילות  להיכלל  מנת  על 
העיר',  ל'קופת  בהקדם  לפנות  יש 
בטלפון 1800-39-47-47, במוקד 
קנייבסקי  הגר"ח  מרן  שבבית  
בני   23 רשב"ם  רח'  שליט"א 
כן,  כמו  הקופה.  ובמוקדי  ברק 
הדוא"ל  באמצעות  להצטרף  ניתן 
באתר   ,office@kupat.org
או  העיר',  'קופת  של  המאושר 
בעמדות 'נדרים פלוס' ו'קהילות'.

מתי תתחיל לחימה ומתי תסתיים. 
הוא  העפיפונים  טרור  המשך 
ביום  אחת  רקטה  אש?  הפסקת 
צבאי  למבצע  מצפים  בסדר?  זה 
להסדר  או  חמאס,  את  שיכריע 
מקיף וארוך טווח שיכלול את כל 

סוגי הטרור", הוסיף עידאן.
ראש העיר שדרות אלון דוידי 
''אני  דומה.  ברוח  דברים  השמיע 
למשא  להגיע  הרצון  את  מבין 
האש  הפסקת  לדעתי  אבל  ומתן, 
היא טעות. נצטרך להגיע למבצע, 
המלחמה  הזה.  הטרור  את  למגר 
ולא  לנו  בריאה  לא  לסירוגין 
אמר  ישראל",  למדינת  בריאה 

דוידי.
מועצת  ראש  ירקוני,  גדי 

הסכם  שכל  תקוה  הביע  אשכול, 
יכלול  עזה  רצועת  מול  רגיעה 
עוטף  ביישובי  כלכלית  תמיכה 
אר־ של  מתמשכת  ''מציאות  עזה. 
בטחו־ מתיחות  של  חודשים  בעה 

נית הגיעה אתמול לנקודת קיצון. 
עברנו יממה של מטחי ירי כבדים 
ליישובינו וביטול פעילויות חינוך 

ואירועי תרבות וקהילה.
מקווים  ואנו  שקט  יש  ''כעת 
שהמתיחות האחרונה היתה בגדר 
שלאחריה  ירידה'  לצורך  'עליה 
ארוך  שקט  שיבטיח  הסדר  יגיע 
לדבריו,  ירקוני.  אמר  טווח", 
האחרונים  החודשים  ''אירועי 
לחי־ משגרה  החדים  והמעברים 

על  משמעותית  משפיעים  רום 
מצפים  אנו  עזה.  עוטף  תושבי 

רגיעה  הסדר  שכל  מהממשלה 
רצו־ עם  שמתגבש  כלכלי  מדיני 
כלכלי  הסדר  גם  יכלול  עזה  עת 
ביישובי  משמעותית  והשקעה 
לנו  שתאפשר  השקעה  העוטף. 
חיזוק  ואת  הפיתוח  המשך  את 
הוסיף  הגבול",  לצד  ההתיישבות 

ירקוני.
השקט  נשמר  השבוע  בסוף 
מי־ יותר  אחרי  הדרום,  ביישובי 

שעות  וכמה  כבדה  אש  של  ממה 
לתוקף  כניסתה  על  הדיווח  אחרי 
של הפסקת האש. הקבינט המדי־

להמשיך  לצה"ל  הורה  ני־בטחוני 
לפעול בעוצמה נגד ארגוני הטרור 
את  הקל  העורף  ופיקוד  ברצועה, 
עוטף  לתושבי  הבטיחות  הנחיות 

עזה.

אל ספסלי דבי מדרשא
קול תורה מצטלצל בימים אלו באהבת חברים מקשיבים 
המדרשות  בתי  מבואות  חברים.  דבוק  מתוך  בהדר  ה'  לקול 
והיכלי הישיבות מלאים ושוקקי חיים לאחר שלומדיהם חזרו 
מיומי דפגרא, ימי בין הזמנים, לשוב ולחבוש את הסטנדרים 
בין  שבימי  לא  החביבים.  הכרכים  את  ולחבוק  האהובים 
הזמנים עמדו אלה שוממים. לא בני הישיבות ולא הסטנדרים, 
קול  חלילה.  מעש,  באפס  עמדו  הגמרות  ולא  התורה  בני  לא 
התורה נשמע גם בימים בהם אין סדרים קבועים וגם בעתים 
ישיבה  בן  אהבת  מוסדרים.  שיעורים  מושמעים  אין  בהם 
לגמרתו אינה מצומצמת למימדי הזמן וכמעט שאינה יכולה 
להגביל עצמה. ובמדה מסויימת מלבבים ונחמדים הם הימים 

שבין זמן לזמן, כאשר אין כבולים אז לסדרים מסויימים.

אין גבול ואין חקר לתורתינו הק' ואין מספר לאוצרותיה 
המעשירים ומחכימים. ימי בין הזמנים היוו הזדמנות נאותה 
הוגה  הישיבה  בן  אין  בהם  ובסוגיות  במקצועות  להשתלם 
ההזדמנות  שלמרות  אלא  הישיבות.  כמנהג  הזמן,  בתוך 
הלומדת  הנפש  תתאווה  זאת  בכל  אלו,  בימים  הנעוצה 
מאות  שהתכנסות  גם  מה  סייגים.  ויצוקי  מבוססים  לסדרים 
אחת,  במסכת  חדא  בצוותא  ההוגים  הלומדים,  עשרות  או 
פלפול  הוא  יפה  מה  נכבדות.  מעלות  לה  יש  אחת,  בסוגיה 
החברים כשזה מתקיים בסוגיה שמונחים בה ראשם ורובם. 
חן  אלו,  בימים  נועמה  ביפי  המבהיקה  התורה  חיבת  וכך, 
הישיבות  מהיכלי  נודעת  יתירה  וחיבה  לה.  ועילאי  מיוחד 
קץ  עד  המתינו  לא  למצוות  המקדימין  שכזריזין  הקדושות, 

בין הזמנים.

שוגים  תורה.  לדברי  עצמן  שהקדימו  הישיבות  הן  רבות 
הם באהבת תורה, ואשר על כן פתחו את שערי ההיכל מבעוד 
ימים  שבוע  במשך  כבר  יושבים  תלמידיהם  ואלפי  מועד, 
מקשין  בעמלו,  מתנצחים  התלמוד,  בים  וצוללים  יותר  או 
ומתרצין ומעלים בידם מרגליות ואוצרות פז. מה נהדר הוא 
המחזה לראות את התלמידים ובני הישיבות שבים להסתופף 
מתרפקים  לחכמים,  הוועד  בית  הנעים,  ביתם  קורות  תחת 
על  יהושע,  הפני  ועל  הגמרא  על  רבה  ובאהבה  בערגה  שוב 
הר"ן ועל המקנה. בתקופתנו, בה יש את המבקשים להצר את 
דרכם של לומדי התורה, בוודאי שיש במחזות הנראים בימים 
אלו במחוזותינו – מראה מלבב המוכיח כאלף עדים ויותר כי 

התורה היא חיינו, לא נוותר על סדריה בכהוא זה.

המבשר - העתון של היהדות הנאמנה
המו"ל: בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ    המגיד ממעזריטש 84 ביתר עילית,     

ת.ד. 34578 ירושלים, 91345    טל' : 02-5805802, פקס 02-5805804
העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

דפוס: ידיעות אחרונות בע"מ    הפצה מנויים: ״בר״ שיווק והפצה
פניות מנויים: 02-5805802 שלוחה 5    הפצה חנויות: בר פוינט אוף סייל בע"מ

AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, אימג'בנק
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

מתנופפים ברוח
הערבים  על  אמרו  תמיד 
הגדולים  המומחים  שהם 
ביותר בהחמצת כל הזדמנות.

את  כך  על  חקק  אבן  אבא 
הערבים  האלמותי:  המשפט 
הזדמנות  שום  החמיצו  לא 

להחמיץ הזדמנות. 
אמש, בכיכר רבין, הוכיחו 
לס־ מסוגלים  הם  כי  הערבים 

פק את תמונת המחץ שתוכיח 
כמה  עד  מילים  מאלף  יותר 
ושל  שלהם  המאבק  נואל 
נגד  וטובתם  שלומם  דורשי 
חוק הלאום. זה היה כשרבים 
המחאה  מצעד  ממשתתפי 
הערבים  ידי  על  שהוכרז 
ונושאי כליהם הניפו את דגלי 

פלסטין. 
מת־ צריך  היה  לא  נתניהו 

נה טובה יותר מזו והוא מיהר 
"אין  בנוסח:  תגובה  לפרסם 
לנחיצותו  יותר  טובה  עדות 

של חוק הלאום".
ומ־ שאבסורדי  מה  אבל 

מה  הוא  הזה  בסיפור  גוחך 
פלסטין  דגלי  להנפת  שקדם 
מכן,  לאחר  שאירע  מה  כמו 
טורחים  לא  כשהמארגנים 
כלל.  הדברים  את  להסתיר 
לתקשורת  ששוגרו  בהודעות 
מטעם מארגני מצעד המחאה 
הבקשה  "למרות  כי  נאמר 
המוקדמת שלא להניף דגלים, 
חלק מהמשתתפים הניפו דג־

לי פלסטין".
וברורות  אחרות  במילים 
לשער  ידעו  המארגנים  יותר, 
המ־ של  הרוח  הלך  את  היטב 

המוחלטת  וההזדהות  פגינים 
שבה  ישראל  עם  לא  שלהם, 
הם נאבקים כביכול על סעיף 
מסוים,  בחוק  אחר  או  כזה 
שמבחינתם  פלסטין  עם  אלא 
בש־ גם  להיות  היתה  אמורה 

טחה של תל אביב.
מודעים  היו  רק  לא  הם 
מפני  חששו  גם  אלא  לכך 
פלסטין  שדגלי  האפשרות 
תוד־ פיגוע  ויחוללו  יתנופפו 
עתי במסר של ההפגנה. לפי־

מהמשתתפים  ביקשו  הם  כך 
את  לכלוא  בטובם  שיואילו 
לשעות  יעלימו  רגשותיהם, 
תחושותיהם  את  אחדות 
יכו־ ככל  וינסו  האותנטיות 

של  שווא  מצג  להציג  לתם 
הנלחמים,  וערבים  יהודים 
אחידה  בחזית  כתף,  אל  כתף 

נגד חוק הלאום.
המא־ של  הבקשה  אבל 

אוזניים  על  נפלה  לא  רגנים 
מניפי  המפגינים  קשובות. 
פז  הזדמנות  מצאו  הדגלים 
לפרץ  פומבי  ביטוי  להעניק 
המשתוקק  שלהם  הרגשות 
פלסטין  של  להשתלטותה 
המדינה  של  שטחה  כל  על 
מוצא  לא  שזה  ומי  הכובשת. 
חן בעיניו, כמו שהטיב לבטא 
ער־ יאסר  המרצחים  רב  זאת 

פאת, שישתה מהים של עזה. 
ואולי גם מהים של תל אביב. 

לא משנה הסדר.
אמרנו,  כבר  הערבים,  כי 
השמחות  בהשבתת  מומחים 
שלהם  בעיקר  וההצגות. 

עצמם.

מתעופפים באש
הערבית־ ההפגנה  לצד 
הלאום,  חוק  נגד  פלסטינית 
התנהלה בתל אביב אמש הפ־
גנה נוספת מעוטת משתתפים 
שביק־ עזה  עוטף  תושבי  של 
נגד  שלהם  בדרך  למחות  שו 
הסבל שהם ממשיכים לחוות.

מי  את  לעדכן  הזמן  זה 
לכך  להתוודע  הספיק  שטרם 
הפסקת  חרף  כי  לכן  קודם 
(והמוכחשת,  המדוברת  האש 
מטעמים מובנים, על ידי הד־

העפיפונים  טרור  המדיני)  רג 
כאילו  אתמול  ביום  נמשך 
הפסקת  לתוקפה  נכנסה  לא 
בכמה  השתוללה  האש  האש. 
וכמה זירות בו זמנית אל מול 
עיניהם הכלות של התושבים 
הנואשים  נסיונותיהם  ולנוכח 
שהתאמצו  הכיבוי  צוותי  של 

לשווא לכבותה.
שבהלצה,  מי  היה  בצדק 
ייחס  ממנה,  עגמומית  שאין 
הפ־ זו  המשפט:  את  לנתניהו 

שחטף  קשה  הכי  האש  סקת 
והיה  איתן.  צוק  מאז  חמאס 
בשם  ואמר  שהוסיף  מי  גם 
חייב  חמאס  כביכול:  הקבינט 
הפ־ ותופר  במידה   – להבין 

לחתור  נהסס  לא  האש  סקת 
להפסקת אש.

מתופפים בחול
יו"ר מפלגת העבודה, אבי 
גבאי, עדכן אתמול את מסריו 
הממשלה  בגנות  התכופים 

בקריאה חדשה.
לעי־ ששיגר  בהודעה 

"ראש  כי  גבאי  אמר  תונות 
את  לשחרר  צריך  הממשלה 
ול־ הבטחון  ממשרד  ליברמן 
מנות אדם מתאים לתפקיד".

מפתיע.  חידוש  כבר  זהו 
קורא  שגבאי  ידענו  כה  עד 
של  לסילוקו  והערב  השכם 
הממשלה  מראשות  נתניהו 
ככל  הנוכחי.  השלטון  ולקץ 
הלא  הסקרים  לנוכח  הנראה 
התפת־ עוד  ואולי  מחמיאים, 

של  השאיפות  נוספות,  חויות 
גבאי נהיו צנועות יותר.

לה־ מוכן  מסתבר,  גבאי, 
סכים לכך שהממשלה תאריך 
הבטחון  ששר  ובלבד  ימים 

יוחלף באחר.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

הרה"ג רבי סנדר ליפא שכטר זצ"ל
  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

ושלחם  אדירים  סכומים  גייס 
בעלותו  יהודים.  אלפי  להחיות 
כאן  הקים  תש"ד,  בניסן  לאר"י 
שהיתה  בת"א,  ויזניץ  ישיבת  את 
הגרעין הראשון של רשת מוסדות 
ויזניץ בארץ, והיה מראשי מועצת 
ישראל  אגודת  של  התורה  גדולי 

באר"י.
קדשו  ציון  את  יפקדו  המונים 
להיזכר  דהילולא,  יומא  במהלך 
ורחמים.  ישועה  בדבר  ולהיפקד 
הזיתים  להר  מאורגנת  הסעה 
תצא  הבטחון,  גורמי  עם  בתיאום 

אחה"צ  בשעה 3:30  שני  יום  מחר 
אליעזר  דמשק  רח'  שלם'  מ'ככר 
קרית ויזניץ ב"ב, ההרשמה: -053

הסעה  תצא  מירושלים   .3167026
מביהמ"ד  אחה"צ   5:30 בשעה 

דחסידי ויזניץ ברח' נחמיה.
דחסידי  המדרשות  בבתי 
והחינוך  התורה  ובמוסדות  ויזניץ 
כינוסים,  ומחר  הערב  יתקיימו 
בהש־ וסיומים,  הילולא  סעודות 

וזקני  רבנים  אדמו"רים  תתפות 
את  נס  על  יעלו  ובהם  החסידים, 
משנתו  ואת  והנערצת  הק'  דמותו 

ומורשתו הנשגבה לדורות.

הערב הילולת מרן אדמו"ר ה'דמשק 
אליעזר' מויזניץ זצוק"ל

  המשך מעמ' ראשון

הגר"ד כהן שליט"א פותח את תפילות גדולי ישראל 
על תורמי 'קופת העיר' אלול תשע"ח

  המשך מעמ' ראשון

כעס בדרום על הפסקת האש: "אין רתיעה, חמאס קובע מתי נלחמים"

בשטח ישראל, תוך שהם מצילים 
חיים ורכוש רב".

ב־2010,  החנוכה  חג  "במהלך 
ישראל  בצפון  שפרצה  שריפה 
מאות  סיכנה  שעות   77 ונמשכה 
(אסון  אדם  בני   44 והרגה  אנשים 
"הכ־ גרינבלט.  סיפר  הכרמל)", 

התאמצו  באזור  הישראלים  באים 
האש,  של  התפשטותה  את  להאט 
לחם,  מבית  הפלסטינים  והשכנים 
החי־ מצב  את  ראו  ורמללה,  ג'נין 

רום בצפון והציעו את עזרתם".
כי  וציין  המשיך  גרינבלט 
עם  מאובזרים  אש  מכבי  "ארבעה 
הצטרפו  פלסטינאים  כבאים   19
ונא־ הקטלנית,  באש  המאבק  אל 

בקו בה לצד שכניהם הישראלים. 
נוספות,  מדינות   17 של  בסיוע 
על  להשתלטות  ביחד  הביאו  הם 
לאחר  נוסף".  הרס  ומנעו  האש 
ההת־ את  גרינבלט  תיאר  מכן, 

שפרץ  השריפות  בגל  רחשויות 
היו  כי  שנטען  ב־2016,  בישראל 
לאומני:  רקע  על  הצתות  למעשה 
"שש שנים מאוחר יותר, בנובמבר 
2016, שוב הגיעו הפלסטינים לע־

שריפות  גל  כאשר  שכניהם,  זרת 
פרץ ברחבי ישראל".

הדוגמאות  "שתי  לדבריו, 
למה  הצצה  מספקות  האלו 
באזור,  להיות  יכול  אחד  שיום 
בו.  להיות  שצריך  מה  ולמעשה, 
ולפלסטינים  לישראלים  והיום, 
כדי  שוב,  ביחד  לעבוד  סיכוי  יש 
נוסף:  משותף  אויב  נגד  להיאבק 

החמאס".
את  גרינבלט  נתן  בהמשך, 
לשלטון  חמאס  לעליית  הרקע 
בשנים  ששיגר  הרקטות  בעזה, 
וטרור  ישראל  לעבר  האחרונות 
של  והעפיפונים  התבערה  בלוני 
כי  וטען  האחרונים,  החודשים 
נזק  לגרום  היא  חמאס  "כוונת 
גדול ככל האפשר לישראל. אבל, 
ממש כמו הנזק העצום שההצתות 
כלל  החמאס  גורמות,  שלהם 
הנרחבת  לפגיעה  מתייחס  לא 
בעוד  בעזה.  שחיים  בפלסטינים 
נגד  באלימות  מתמקד  שחמאס 
הזניחו  הם  הישראלים,  שכניו 
החיים  את  לשקם  הצליחו  ולא 

ברצועה".
שבו  אזור  לעצמכם  "דמיינו 
ישראלים ופלסטינים עובדים יחד 
בשריפות,  להילחם  כדי  רק  לא 
טוב  עתיד  לבנות  כדי  גם  אלא 
גרינבלט.  כתב  עמם",  לבני  יותר 

"אנו מונעים על ידי החזון הזה. אנו 
פעולה  ושיתוף  כבוד  כי  מאמינים 
להוביל  יכול  הצדדים  שני  בין 
עבור  יותר  הרבה  טובים  לחיים 
ופלסטי־ ישראלים  ילדים  כולם. 

נים ראויים לעתיד שבו עפיפונים 
והם  צעצועים,  פשוט  הם  ובלונים 
בכל  בשכניהם  להיעזר  יכולים 

שעה שהם צריכים". 
את  ללבות  בחר  "חמאס 
וחסרי  העיקשים  במאמציו  האש 
ישראל,  את  להשמיד  התוחלת 
ציין  לשלום",  תקוה  כל  והרחיק 
הדרך  לא  זו  "אבל,  גרינבלט. 
הפל־ עבור  שקיימת  היחידה 

צריך  לא  גם  וזה  בעזה,  סטינים 
להיות העתיד שלהם. אנו מקווים 
למ־ לאפשר  ובמקום  יבוא,  שיום 

שלא  להתלקחות  לגרום  נהיגיהם 
הרס  מוות,  מלבד  לדבר  מובילה 
בעזה  הפלסטינים  ואומללות, 
בגדה  לפלסטינים  להצטרף  יוכלו 
המערבית כדי להיאבק בשריפות 

ביחד עם הישראלים".
את הטור בחר לסיים גרינבלט 
"השאלה  עזה:  לתושבי  בקריאה 
היא באיזו דרך יבחרו הפלסטינים 
בעזה. הגיע הזמן לכבות את האש 

ולבחור בשלום".

  המשך מעמ' ראשון

הגידול הגבוה ביו"ש: 28,691 תלמידים 
במערכת החינוך בביתר עילית 

נתוני פתיחת שנת הלימודים בביתר עילית: 7,005 ילדי גן, 2,604 תלמידים בכיתות א', 15,160 ילדים 
במערכות החינוך היסודי, 3,521 תלמידי ישיבות קדושות,2,987 תלמידות סמינרים – כל אלו לומדים ב־96 

מוסדות חינוך ו־270 גני ילדים ^ 106 כיתות וגנים חדשים נבנים בימים אלו 
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לוחפון מידע נדלן למכירה והשכרה, ֳ
02-80- מנוי  דמי  ללא  נופש  ומידע 
באתר  מידע  עדכון  חדש!   30-444
דוא"ל   co.il.8030444 בכתובת 

gmail.com@8030444
[20049060]

ירושלים | מכירה
מציאה!  גבוה!  עצמי  הון  לבעלי 
חדשה,  מטר   75 -3חד  ברוך  במקור 
רק  נוף,  היימשע,  שכנים  סוכה,  ק"ב, 
052- זוכה!  הקודם  ש''ח   1870.000

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049562]

בבניה  חדש  בבנין  החלטה!!  למהירי 
חדשה  מטר  דירת 36  שערים  במאה 
חודשים  כניסה 30  ש''ח  רק 850.000 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049559]

באדוניהו הכהן פנטהוז 150 מטר + גג 
מרוצף 150 מטר רק 5.600.000 ש''ח 
 4000.000 רק  ק"ג  מטר   150 חד   5  *
נוף  היימשע,  שכנים  מעלית,  ש''ח, 
"היימשע   052-7658-638 מדהים 

תיווך-הנדלס"
[20049557]

 75 חד   3 גרשום  ברבינו  מציאה! 
דירה  בהתקדמות,   38 תמא   + מטר 
2000.000ש"ח  רק  ביותר!!  מושקעת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049556]

במלאכי 4.5 חד' דירת גג * בתחכמוני 
תיווך  חד'   3 אליהו  בנופי   * ק"א   2.5

054-8429798 02-6764119
[20049531]

(צד  ברכה  בישא  זוכה!  הקודם  כל 
 130 כ  ק"כ  מפוארת  חד   5 יחזקאל) 
052-7658- 2150.000שח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049461]

חד   3 יואל  השבת  בכיכר  מציאה! 
 3  + לממד  אופציה   + ק"א  מטר   72
052- שח   1770.000 רק  מרפסות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049460]

בגוש 80 -אזור גבעת משה למטה, 4 
חד 103 מטר מפוארת וחדשה, חזית 
רק  מעלית   ,6 קומה  מדהים  נוף   +
2500.000 שח כניסה 5 חודשים -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049247]

בגאולה 3.5 חד 82 מטר + 2 מרפסות-
 2 ק"ג,  משותף,  בגג  זכויות   + סוכה 
052- שח  רק 1965.000  בבנין  חניות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20049245]

מטר   53 חד   2.5 ילין  בדוד 
שח   1350.00 אק  בטאבו 
תיווך- 052-7658-638"היימשע 

הנדלס"
[20049243]

כ  חד'  ומפוארת! 4  חדשה  בפולנסקי 
90 מטר ק"ב רק 2300.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049135]

בעובדיה חדשה 3 חד 80 מטר ק"ג + 
סוכה רק 2250.000 שח הקודם זוכה! 
תיווך- היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20049132]

 2  + מטר   75 חד   3 צבי  בנווה 
תשואה  מטר   75 עוד  של  יחידות 
רק  שח   7000 כ  מהיחידות  חודשית 
הקודם  למטר)   21.5) 3200.000שח 
היימשע   052-7658-638 זוכה! 

תיווך-הנדלס
[20049131]

חדשה  מטר   65 כ  חד   3 שס  בחברת 
הקודם  שח   1400.000 רק  ומפוארת 
היימשע   052-7658-638 זוכה! 

תיווך-הנדלס
[20049129]

מטר   105 חד   4 יעקב  בעין 
חדשה  גדולות  מרפסות   2  +
רק  חודש   15 כניסה  ק"ג,  ומפוארת, 
הגג  לקנית  אפשרות  2500.000שח 
052- זוכה!  הקודם  בעוד 700.00שח 

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20049128]

כסף  מזומנים/  לבעלי   ! מציאה 
 115 חדשה  ברוך  במקור  מהיר, 
נוף  ק"ג,  דיור  יחידה   + חד   4 מטר 
הקודם  שח   2600.000 מדהים! 
"היימשע   052-7658-638 זוכה! 

תיווך-הנדלס"
[20048979]

כ 100  רעפים  גגות   2 שערים  במאה 
מטר ק"ג ניתן לחלק ל 3 יחידות דיור 
זוכה! -052 הקודם  שח  רק 570.000 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20048977]

דיור  יחידות   3 הנביא  בשמואל 
רק   8500 כ  חודשית  תשואה 
 052-7658-638 שח   2030.000

"היימשע תיווך-הנדלס
[20048894]

חדשה,  שערים  במאה  מציאה! 
מטר   70 כ  חד   3 חדש  בנין 
רק  ק"א  מרפסות   2 מבוי,  כולל 
 052-7658-638 שח   1520.000

היימשע תיווך-הנדלס
[20048893]

 + מטר   118 חד   5 בכדורי  בבלעדיות 
16 מטר מרפסת קומה-5 נוף פנורמי 
רק  ראיה  הזיק  ירושלים,ללא  לכל 
 052-7658-638 ש''ח   3200.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20048821]

חד   7 מטר   220 אמונים  בשומרי 
 4.500.000 רק  מאד  ומושקע  מפואר 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20048757]

מפואר  מטר   160 פנטהוז  בבלוי 
ומושקע נוף מדהים, התר בניה לעוד 
היימשע,  שכנים  מעלית,  מטר   40
 3700.000 רק  בגג  נוספות  אופציות 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20048756]

אחינועם 5  בפאג"י  מציאה!  מציאה!! 
חד 120 מטר ק"א + 30 מטר מרפסת 
052- שח   2700.000 רק  ואופציות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20048754]

החלטה!  ומהירי  למשקיעים!! 
פרטי  בנין  מאה-שערים,  בהתחלת 
ל  לחלוקה  אפשרות  מטר  כ-30 
קומות   4 ולבנית  חלקה,  תתי   2/3
 052-7658638 שח   1500.000 רק 

"היימשע תיווך"-הנדלס
[20048652]

מטר   170 פרטי  בית  ברוך  במקור 
מאושרת  טאבה   + מטר   50 חצר   +
רק  קומות   2 עוד  לבנית  ואפשרות 
 052-7658-638 שח   4.800.000

היימשע תיווך-הנדלס
[20048148]

בונבונירה בשטראוס! 4 חד' 72 מטר, 
ביותר  מושקעת  ומפוארת,  חדשה 
 052-7658-638 ש''ח   2030.000 רק 

היימשע תיווך-הנדלס
[20048011]

 ! למשקיעים  גדולה!!  תשואה 
דיור  יחידות   2 בצפניה  בצפניה... 
חדשות ומפוארות מושכרות ב 8000 
052-7658- שח   1980.000 רק  שח 

638 היימשע תיווך-הנדלס
[20047955]

בבית  ממש  של  מציאה  במחיר!  ירדו 
 45 חד   2.5 חדש  פרויקט  ישראל 
 1210.00 רק  מטר   36 חלל   + מטר 
ש''ח כניסה 18 חודש 052-7658-638 

היימשע תיווך-הנדלס
[20047954]

לכיון  בינה  באמרי  במחיר  ירדו 
מדהים  נוף  מטר   115 חד   5 הנוף 
פסח  מטבח  מאד  מושקעת  ק-1 
052-7658- ש''ח   2.670.000 רק 

638 היימשע תיווך-הנדלס
[20047953]

אמונים  בשומרי  ממש!  של  מציאה 
 + מטר   90 חד'   4 חדישה  דירה 
מרפסת סוכה, קומה ב רק 2.150.000 
 052-7658638 זוכה!  הקודם  ש''ח 

היימשע תיווך - הנדלס
[20047630]

פאר  דירת  הכהן  אדוניהו  צבי,  בנווה 
150 מטר + מרפסת 12 מטר + מעלית 
052- ש''ח   4000.000 רק  ג  קומה 

7658-638 היימישע תיווך - הנדלס
[20047554]

בבלעדיות בירמיהו פרויקט אחוזי 
חד'   4 רוממה,  מגורה/משכנות 
ק"ד  מטר   16 מרפסת   + מטר   100
 10 כניסה  ש''ח   2.520.000 רק 
היימישע   052-7658-638 חודש 

תיווך - הנדלס
[20047502]

דירת  ישראל  בבית  חדש  בפרויקט 
קומה  כ"א   3 מטר   70 כ  חדרים   3
הכל  מטר   10 כ  מרפסת  מעלית  ב' 
היימשע,  כולם  שכנים  ומפואר,  חדש 
 1580.000 רק  חודש   18 תוך  כניסה 
 052-7658-638 זוכה  הקודם  ש''ח 

היימישע תיווך - הנדלס
[20047314]

 96 -מחל  אשכול  ברמת  מציאה!! 
מטבח  ענק,  סלון  חד'   3.5 מטר, 
 16 מרפסת  משופצים  ואמבטיה 
052- ש"ח   2200.000 רק  ק"ב  מטר, 

7658-638 היימישע תיווך - הנדלס
[20047154]

מזומן  שח   2000.000 עם  ללקוח 
באזור  דירה  בדחיפות  דרוש 
עמוס   / יונה   / מלאכי   / צפניה 
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20047010]

רציני  ללקוח  בדחיפות!  דרוש 
במתחם  חד'   3/4 דירת  מאד!! 
קומה  האזור,עד  בכל  או  כדורי 
שח   2600.000 עד  חזית,  עם   3
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20047009]

אשכול  ברמת  ממש!  של  מציאה 
קומה-10  מטר   80 כ  חד'   3.5 דירת 
שח  רק 1800.000  ירושלים,  לכל  נוף 
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20046759]

ממש!!  של  מציאה  במחיר!!  ירדו 
בשמואל הנביא-יחזקאל 3 חדרים 
ענקית,  מרפסת  ק"ב,  שמורה, 
סוכה,  ונוף,  חזית  מטר,  כ70  סה"כ 
טובים,  שכנים  שיכונים,  לא 
שח   1550.000 רק  מידית,  כניסה 
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20046700]

 3 דירת  ברוך  !במקור  יכולת  לבעלי 
קומות 200 מטר מפוארת ומושקעת, 
יחידת   + חדרים   5 לדירת  מחולקת 
שח   5400.000 רק  מושכרת,  דיור 
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20046388]

לבעלי מזומן ! במקור ברוך 5 חדרים 
מאד,  מושקעת  מפלסי  דו  מטר,   130
052- שח   2900.000 רק  נוף  מעלית, 

7658-638 היימישע תיווך - הנדלס
[20046387]

אופציות  מטר,   80 חד   3 בעמוס 
קומה  כ"א   3 חזית,  להרחבה,  גדולות 
שח 052-7658-638  רק 2380.000  א 

היימישע תיווך - הנדלס
[20046221]

 !! מזומן  לבעלי  ממש!  של  מציאה 
 + מטר   72 חדרים   3 דירת  ילין  בדוד 
מצוין,  אזור  חזית,  סוכה,  מרפסות   2
 052-7658-638 שח   1500.000 רק 

היימישע תיווך - הנדלס
[20046173]

זוכה!  הקודם  כל  במחיר!!  ירדו 
בית  שערים  במאה  מזומן,  לבעלי 
יחידות   2 ל-  בגובה  מחולק  פרטי 
ש''ח  כ-6,500  חודשית  תשואה  דיור, 
 052-7658-638 ש''ח   1270.000 רק 

היימישע תיווך - הנדלס
[20046172]

במאה   !! למשקיעים  מציאה 
מאד!!  גבוהה  מטר   90 שערים, 
ל-2  לחלוקה  מידית  אפשרות 
קומות, וכן אפשרות להרווחה של 
אזור  חזית,  סוכה,  מטר,   10 כ  עוד 
ש''ח   2.270.000 רק  ונטרלי  שקט 
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20046171]

 + מ"ר   53 כ-  חד'   2.5 ברוכים  באזור 
מרפסת גדולה כ- 20 מ"ר + תמ"א 38 
הבעלים  ע"ח  שיתווסף  מ"ר   25 עוד 
זוכה!!  הקודם  שח   1870.000 רק 
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20045767]

ירושלים | השכרה
מרפסת   + חד'   2 בעזרא  מציאה!! 
ממוזגת,  מרוהטת  מ"ר   40 כ-  גדולה 

רק 3,900 ש''ח. תיווך 0527657732
[20049560]

במצפה נוף 5 חד' ק"א, ומחסן * ברח' 
 * משופץ  ק"ק  חד'   2.5 תקוה  פתח 
תיווך 02-6764119  חד'.  במלאכי 4.5 

054-8429798
[20049532]

 3 אשכנזי,  בצלאל  רח'  ישראל,  בבית 
מזגנים,  משופצת,  קרקע,  קומת  חד', 
02- מיידית  כניסה  ש''ח   4600

5002522
[20049477]

ק"א,  משודרגת,  חד',   3 בתנובה 
לריהוט),  (אפשרות  מרפסת  ללא 
054- תיווך  ש''ח.   6200 מיידי, 

8540202
[20049474]

חדשה,  חד',   1.5 תורה,  בעזרת 
מיידי  ומפוארת,  מרוהטת  ממוזגת, 
058- תיווך  בבלעדיות!  ש''ח.   3,500

3269915
[20049410]

בית חלקיה 
בבית  ומטופחת  גדולה  נופש  דירת 
 35 עד  ולחגים,  לשבתות  חלקיה 
 0587654174 נוספים  לפרטים  איש. 
bh0587654174@gmail. במייל  או 

com
[20042704]

ומטופחת  נקיה  נופש  יחידת 
וערסלים  עץ  נדנדת  מיטות,   9-10
052- ג'קוזי.  כולל  לזוג  צימר   +

7689144
[20032621]

יערה 
בריכה,  חד',   6 התאומים,  וילת 
סה"כ  מקוה,  ג'קוזי,  סאונה, 
052-  04-9806989 מיטות.   22
mazal2409@ עודד   7602440

gmail.com
[20043606]

טבריה 
דירת 3 חד', בטבריה עילית, ממוזגת, 
052- לפרטים:  ונקיה  משופצת 

050-4178009 ,7143599
[20049473]

נוף  עם  נופש  דירות  מגוון  צאנז  בק. 
04- הזמנים,  בין  או  סופ"ש  מדהים, 

8490768
[20049457]

הנפרד,  מהחוף  קצר  הליכה  מרחק 
מרכז העיר והקניון, ממוזגת כחדשה. 

050-8488182
[20049432]

ערד 
פסטורלית  וילה  הדרום"  "פנינת 
פינות  נוף,  מרפסת  מיטות,   +  15
מדשאות,  בריכה,  מוצלות,  ישיבה 
מגוון  ועוד  ענקית,  טרמפולינה 

אטרקציות! 052-7141094
[20049385]

קוממיות 
ונקיות  מטופחות  מלונית,   + דירה 
חצר   + אולם   +  15-50 מ  במיוחד, 

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
פעילות  חצר  וממוזגים,  מרווחים 

ענקית ומוצלת 055-6781772
[20048569]

עד  המושב,  במרכז   - היימישער 
ומתקני  גדולה  חצר  מיטות,   55
גנרטור.  מדשאות,  שעשועים, 
 08-9926198  ,052-7612965

טלפקס
[20040560]

אצולת אירופה - ספסופה 
יוקרה  וילת  סופסופ  חדש! 
 21 החרדי.  לציבור  מותאמת 
ענקיות  חצרות  ענק,  סלון  מיטות, 
ריהוט  דשא,  מרחבי  מושקעות, 
מגה  וערסלים,  נדנדות  איכותי,  גן 
משחק,  שולחנות  טרמפולינה, 
פרטי  בריכה  מתחם  מנגל,  פינת 

עם ג'קוזי וסאונה 052-7162596
[20049293]

בית מאיר 
נופש  דירות  מדהים,  נופש  מתחם 
בריכה   + חד'   8 מיטות)   12 ו-   15)
בנפרד),  גם  (להשכרה  וגדולה  חמה 
פרטיות מוחלטת, גן אירועים ובוסתן 
02- מאיר  בית  במושב  משחקים, 
1agamaim@gmail.  ,5344514

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

אצולת צפת – הר כנען 
 21 דונם,   5 ענק  אירוח  מתחם 
מיטות,   80 חדשים,  חדרים 
גן  ריהוט  כנסת,  בית  אוכל,  אולם 
לכל  וערסלים,  נדנדות  איכותי, 
פסטורלי  נוף  עם  מרפסת  חדר 
השקה  למבצעי  חייגו  לכנרת,  עד 

אטרקטיביים 04-6037370
[20048188]

ירושלים 
תכלת  ברח'  חד',   5 גדולה,  דירה 
 + לחזית  פונה   ,4 קומה  מרדכי, 
054- ש''ח.   650 ממוזג,  מרפסת, 

8598774
[20049459]

שנלר,   - ירושלים"  "מרום  בפרוייקט 
מושקעת,  מ"ר,   50 חד',   2 דירת 
חשמל,  ומוצרי  רהוט  כולל  מפוארת, 

5000 ש''ח לל"ת 074-7333731
[20047704]

בני ברק | מכירה
ק"ב  75מ"ר  כ-3ח'  חברון  באזור 
03- נכסים"  "אפיק  ש''ח   1,520,000

053-3128884 5791514
[20049554]

 + ק"ב  מ.שמש   + מרווחת  בלנדא! 4.5 
 2,770,000 להשכרה  יח"ד   + מעלית 
 03-5791514 "אפיק-נכסים"  ש''ח 

053-3128884
[20049553]

יחידה   + יפהפיה   3 בן-זכאי  באזור 
2,200,000ש"ח  נוחה  קומה  מושכרת 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20049551]

באזור נחמיה! 5 ענקית ק"ב 2 כניסות 
"אפיק- 2,280,000ש"ח  מיידית 

נכסים" 03-5791514
[20049550]

 5 בעזרא/חזוא  להמכר!  חיבת 
מחולקת  מעלית   + ק"ו  חדשה  גדולה 
03- אפיק-נכסים"  2,500,000ש"ח 

5791514
[20049549]

יפהפיה  ד.גג  מוהליבר  באזור 
 + חזית  מרפסת   + 6ח'  מושקעת 
מעלית + חניה ומחסן 2,850,000ש"ח 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20049548]

ק"ב  גדולה   5 עזרא/ויזניץ  באזור 
לחלוקה  אופציה  מעלית   + חזית 
053-  03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20049547]

מ"ר  כ-90  חדרים   3 הכהן  בעלי 
ש''ח   1,800,000 כחדשה  משופצת 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20049541]

מושקעת  דירת-גן  בפרל 
חצר   + מ"ר   170 פרטית)  (כניסה 
03- "תיווך-ט.זינגר"  2,800,000ש''ח 

619-0004
[20049540]

גדולה  חדרים  בסוקולוב/השלושה 5 
לגינה  עורפית  מעלית   + א'  קומה 
03- "תיווך-ט.זינגר"  2,350,000ש''ח 

619-0004
[20049539]

מציאה!  המלך  בחברון/דוד 
רק  ראשונה  קומה  חדרים  כ-3 
03- "תיווך-ט.זינגר"  1,380,000ש''ח 

619-0004
[20049538]

ה'  בשיכון  לעלוב  ע"י  חדש  פרוייקט 
חזית  ב'  קומה  חדרים  דירת 4  נותרה 
03- "תיווך-ט.זינגר"  1,900,000ש''ח 

619-0004
[20049537]

בניה  בתחילת  ה'  שיכון  בברויאר 
רק  חזית  ראשונה  קומה  חדרים   5
03- "תיווך-ט.זינגר"  2,300,000ש''ח 

619-0004
[20049536]

 4-5 דירות   ! היוקרתי  בברוריה 
חדרים *  *  * דירות נכה 4 חדרים *  
כ-100  חצר   + חדרים  דירת-גן 4   *   *
ב"תיווך-ט. תוכניות  אמין  קבלן  מ"ר, 

זינגר" 03-619-0004
[20049535]

בני ברק | השכרה
גדולה  ד.גג  /חזו"א  נחמיה  באזור 
ח'   4.5 ונקיה  מטופחת  מאובזרת 
חזית  ק"ג  אמבטיות   2 מרפסות   +
"אפיק-נכסים" -03 גמיש  ש''ח   6,500

5791514
[20049555]

יפיפיה  2חד'  חדשה  יחי"ד  בגני-גד 
ק"א  דוד"ש  גז,  ממוזגת,  מרוהטת 

052-7118940
[20049546]

בשיכון ג', יח"ד מרווחת ביותר, קומה 
א' לפרטים 054-8425655

[20049489]

ביתר עילית | מכירה
לחנויות  מתאים  ביסמנט  במעזריטש 
 1000.000 רק  מטר   120 ויחידות 
 052-7658-638 משותף  טאבו  שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049558]

שקיבל  יוחנן  אלי  החדש  בפרויקט 
 + מטר   100 חד   4 עכשיו,   4 טופס 
הכל  מעלית,  נוחה  קומה  אופציות 
052-7658- 1700.000שח  רק  חדש, 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049464]

 145 סה"כ  דירות   2 ישראל  באוהב 
 + מטר   60 לעוד  בניה  התר   + מטר 
אפשרות   + -3כ"א  מטר   250 חצר 
ולעשות  החצר  כל  תחת  לחפור 
נורמלים  חלונות  עם  דירות   3 עוד 
 052-7658-638 2350.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049463]

התר   +  82 כ  חד   3 מלובלין  בהחוזה 
הגג  כל  ולבנית  רביעי  לחדר  בניה 
 052-7658-638 1600.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049462]

 3 מטר  כ75   Aגבעה סופר  בחתם 
חד' מושכרת ב 3000 שח + 2 יחידות 
שכל אחד מושכר ב 2400 לחודש רק 
052- זוכה!  הקודם  שח   1850.000

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20049134]

חד   4 העיר  לכיכר  קרוב  יצחק  בחיי 
נוף  ומטופחת,  מושקעת  מטר  כ 110 
 1500.000 רק  ק"ב  כ"א   3 מדהים! 
 052-7658-638 זוכה!  הקודם 

היימשע תיווך-הנדלסנד
[20049133]

לוי  קדושת  ממש!  של  מציאה 
 + 120מ"ר,   חד'  הרן,5  לכיכר  קרוב 
גדולה,  פרגולה  חצר,  כ-100מ"ר 
נוף  נוחה,  קומה  הרחבה,  אופציות 
שח   1520.000 רק  מעלית  מדהים! 
תיווך- היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20048909]

 117 חד   4 במעזריטש  זוכה!  הקודם 
סלון  מרפסות,   2  + פינתית  מטר 
מחסן  נוחה,  קומה  מדהים,  נוף  ענק, 
גמיש 052-7658-638  שח   1600.000

היימשע תיווך-הנדלס
[20048506]

אשדוד | מכירה
-פרויקט  בבנייה  חדשות  דירות 
מפרט  הפארק"  על  "איכות  תמ"א 
חד'   4  *   * מצוין,   מיקום  גבוה, 
מיוחד  חד'   4  *   * א'    1,300 רגיל 
1,390 א'  *  * 5 ח' רגיל 1,490 א'  *  
* 5 ח' מיוחד 1,550 א' *  * דירות גן 
וגג, בהזדמנות. תיווך "דרכי יושר" 
 08-855-0605  03-522-9040

05041-60045
[20048879]

בק. בעלז, מיקום מצוין, ענקית, נקיה, 
לשבתות -054 מאד,  מאווררת  חזית, 

8440160
[20049456]

ברמות ד', 5.5 חד', ממוזגת, מפוארת, 
מזרונים,  מיטות,   10 ויפה,  נקיה 

גנרטור שבת. 050-4178690
[20049160]

דירה  שערים  ובמאה  בגאולה 
לפסח,  וממוזגת,  מפוארת  חדשה, 
לימים ולשבתות, במחיר נח. -050

4109434
[20041631]

קייטרינג 
סעודות  הגנוז  באור  וראו"  "טעמו 
אישיות,  צהריים  ארוחות  שבת, 
 04-6777381 מהודרת.  בהשגחה 

054-8489960/1
[20049163]

חגי תשרי 
לחגים  בירושלים  דירות  תיווך 
דירות  דרושות   * קצרות  ולתקופות 

גדולות 053-3132927
[20049545]

השכרת רכבים ִ
השכרת  אוטו  בקל  שלך  הסוכן 
מרכז  טובים!  הכי  במחירים  רכב 

הזמנות ארצי: 02-6-630-630
[20047030]

שירות  עם  וליסינג  רכב  השכרת 
נוחים  במחירים  ואמינות, 
ארצית,  בפריסה  ואטרקטיביים. 
וברחבי העולם. נחמיה אלבוים -052

715-2486
[20045497]

בכל  סניפים  רכב,  השכרת  'הרץ' 
והאמינות  השירות  עם  הארץ, 
052- גרוס.  חיים  של  הידוע 

7617828
[20044739]

 GPS מכשירי ניווט
עם  ואיכותיים  מתקדמים  מכשירים 
מפות מעודכנות ל2018 בתלת מימד 
מהירות  ומצלמות  עניין  נקודות  עם 
השכרה  מכירה  ולחו"ל-  לישראל 
חרום  ומטעני  דרך  מצלמות  ותיקון. 
לרכב במחירים הטובים ביותר. -052

7196674
[20042490]

"יוסלה הסעות" 7 עד 20 מקומות, ֶ
 ,2018 חדיש  מפואר,  היימיש, 

אמינות וסבלנות. 058-3200588
[20049291]

ממוגן,  רכב  הזיתים,  להר  הסעות 
היימישע דרייבר. 054-8441310

[20048514]

מקומות   16 עד  הסעות  זילברשלג 
ואדיב  סבלני  נהג  הארץ  חלקי  לכל 
052-7120- נכים  למעלון  אפשרות 

470
[20046367]

מכל  רשבסקי,  יאיר  הסעות  מוקד 
חדשים  רכבים  מקומות,  מקום, 8-23 
שרות  הוגנים,  מחירים  בלבד, 
די  אונז  ביי  שעות,   24 ואמינות, 
זאך!  ערשטא  די  איז  מענטשליכקיט 

053-310-20-26
[20043211]

רכבים  הסעות"  "שלוימל'ה 
חדשים ומפוארים 2018, ירושלים, 
נסיעות  וארועים,  נתב"ג  ברק,  בני 
מקומות.   14-16-20 העיר,  בתוך 

053-3150159 ,053-3188842
[20040846]

המקורי!  ה-99  הדקה  הסעות 
חדשים,  וטנדרים  מיניבוסים 
ממוזגים ומפוארים במחירים ללא 
 / קוי  רב   02-5025252 תחרות. 

0527-10-10-20
[20040492]

דרושים ַ שיך"  "מיין  חנויות  לרשת 
052- לפרטים  ברק  בבני  עובדים 

7612181
[20049552]

מפקח  דרוש  בירושלים  חסידי  לת"ת 
למשרה  (אפשרות  חול  ללימודי 

חלקית) פקס 02-5370499
[20049542]

למוסד תורני בירושלים דרוש מזכיר 
משרדית  לעבודה  חלקית  למשרה 
המחשב  ובתוכנות  באופיס  ידע 
למייל  קו"ח  חובה,  אנגלית  שפת 

koleloy@gmail.com
[20049529]

קרית גת 
למכירה  דירות  מבחר  הבית"  "תיווך 
ובכל  בקריה  נכסים  ניהול  ולהשכרה 
רחבי העיר יהושע עבער -0504-126

124
[20048907]

קרית גת | מכירה
א'  קומה  חד'   4 בקריה   ! בהזדמנות 
 * הרחבה  תוכניות   + מיזוג   + חזית   +
 3  * מיוחד  במחיר  חד'   4 בחדשים 
 3  * בבנין  חרדים  לקריה,  סמוך  חד' 
ללא  דירות  דרושות   * בחדשים   חד' 
תייוך, תיווך אייזנבאך 058-3273747
[20049492]

 800.000 החרדית  בקריה  חד'   3
להשקעה  חד'   2 מציאה   *   *
בהזדמנות   *   * ב520.000  בעיר 
החרדית  בקריה  א  קומה  חד'   4
ב900.000 *  * 3 להשקעה חדרים 
ועוד   *   * ב650.000  צמוד  גג  עם 
לקניה  אטרקטיבים  נכסים  מגוון 

מיידית 0533161345
[20049469]

לקונים  דירות  בדחיפות  דרושים 
החרדית,  בקריה  רציניים, 
העיר.  רחבי  ובכל  במתחרדים, 
דירות  תיווך   - דונט  יחיאל  לפרטים, 

ונכסים 0527650001.
[20049467]

דירות  דרושים  רציניים  לקונים 
החרדית  בקריה  קרקע  בקומת 
דירות  תיווך   - דונט  יחיאל  החדשה 

ונכסים 0527650001.
[20049466]

 3 הקריה  במרכז  דירה  למכירה 
ש''ח.   830,000 ב'  קומה  חדרים 
ונכסים  דירות  תיווך   - דונט  יחיאל 

.0527650001
[20049465]

בקריה  מצוינת  דירה  בהזדמנות 
החרדית. 053-3116601

[20049424]

קרית גת | השכרה
דירה 3 חדרים במרכז הקריה - רחוב 
תיווך   - דונט  יחיאל  לפרטים:  ענתות 

דירות ונכסים 05276-5000-1
[20049482]

צפת | השכרה
בקרן  החלטה  למהירי  להשכרה 
ראשונה  קומה  חד'   3 דירת   5 היסוד 
מעולים,  מדהים,שכנים  נוף  מוארת. 
שח   2300 רק  טובים  כיוונים 

לחודשלפרטים 0527690009
[20049327]

בצפת  חדרים   4 דירה  להשכרה 
 . השנה  בימות  ממושכת  לתקופה 
 : לפרטים  נוף (מתחרדים)  יפה  ברח' 

0548485974
[20049198]

השקעות 
דרוש  בטחונות.   + בבניה  לפרויקט 
08- שנתית  תשואה  תמורת  משקיע 

058-7120271 8660005
[20049418]

דרושים  גרזי  בליקווד-ניו  לפרוייקט 
במיוחד  גבוהה  תשואה  משקיעים, 
 24 יציאה  הקרקע,  על  בטחונות   +

חודש! 052-7139409 לל“ת
[20049390]

חדרים, ֹ  3 מתוחם  נופש  בית 
בריכה,   + גדולה  גינה  מאובזרת, 

מרחק 10 דק' ממירון. 04-9882723
[20049490]

מרווחת  ומפוארת,  חדשה  וילה 
בריכה  ומצוחצחת,  מאד 
 11 מתתיהו,  במושב  ואטרקציות, 
ללילה,לקבלת  ש''ח  מיטות, 2,000 
gmail.@025547 במייל  קולאז 

com טל' 052-7624468
[20049478]

נופש?  דירת  מחפש  צימר?  מחפש 
מושלם  לנופש  עכשיו  התקשר 
ללא  ניתן  השירות   1700-707-509

עלות.
[20047926]

מול  חלומית  במושבה  נופש  וילת 
שבתות  לקבוצות,  מתאים  הכינרת 
בריכת  השנה,  ולימות  וחתן  גיבוש 

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

חיפה 
 5 נופש  דירת  החרדי!!  האזור  בהדר 
מיטות   12 עד  מדהים!  לים  נוף  חד' 
052- הזמנים  לבין  פנויה  ויותר 

7640001
[20049308]

צפת 
 3 מדהים!  נוף  בצפת,  נופש  דירת 
צמודה  חניה  וסלון,  שינה  חדרי 

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

אופציה  בצפת  הזמנים  לבין  דירה 
לפרטים  השנה  כל  למשך 

0583235601 לוי
[20049306]

נוף   + מרפסת   + לזוג  חדר  דירת 
בקרית  ממוזגת,  נקיה,  מדהים, 

ברסלב. 054-8433088
[20049237]

בצפת,  ומפוארת  גדולה  נופש  דירת 
ויפיפייה.  מטופחת  מאד,  נקייה 
העיר  אטרקטיבי,במרכז  ובמיקום 
וברמה  היטב  מצוידת  העתיקה, 
גן  מטבח  עם  ענקית  מרפסת  גבוהה. 
 0548457686 מדהים.  פנורמי  ונוף 

ruty7686@gmail.com
[20048749]

וטבריה  בצפת  אירוח  דירות 
מתאימות  וממוזגות,  מפוארות 
 ,052-7699122 וזוגות.  למשפחות 

04-6821053
[20048103]

בצפת העתיקה צימרים מפוארים, 
חצר,  לשבת,  מאובזרים  ז'קוזי, 
דירה  וכן  צמודה,  וחניה  מרפסת 

ליד העתיקה 052-2840299
[20047893]

צימרים  הקשתות,  בין  אחוזת 
גבוהה  ברמה  ויוקרתיים  מפוארים 
העתיקה  העיר  בלב  ג'קוזי,   + מאד  
פינות  עם  משודרגת  ענקית  גינה   +
ישיבה, נדנדות, נוף להרי מירון. -055

www.benak.co.il 6786315
[20046607]

חצר  בהר-כנען,  גדולה  וילה 
שחיה  בריכת  ערסלים,  ונדנדות, 
052- מציאה!  במחיר  גדולה, 

7652424
[20045199]

דרושה  בירושלים  חרדי  ספר  לבית 
02- קו"ח  חלקית.  למשרה  עו"ס 
tlfj1948@ במייל  או   6236775

gmail.com
[20049516]

לילדים  בירושלים  חרדי  ספר  לבית 
עם שיתוק מוחין דרוש סייע כח עזר 
קו"ח  טובים.  תנאים  מלאה,  למשרה 
tlfj1948@ במייל  או   02-6236775

gmail.com
[20049515]

בני  לרפאלי  מכירות  איש  דרוש 
טובים  תנאים  חשמל)  (מוצרי  ברק 
עקיבא  ר  במקום  פרטים  למתאים 

115 או בטל 5707410 03
[20049507]

לחברת אינסיד דרוש איש שירות 
@5800444 למייל  קו"ח  לקוחות 

gmail.com
[20049504]

אוכל  של  למעדניה  מוכר  דרוש 
 : מייל  ברק 052-7643783  בבני  מוכן 

m7643783@gmail.com
[20049494]

ברק  בבני  למטבח  טבח  עוזר  דרוש 
בבישול 052-7643783  טכני  ידע  עם 

m7643783@gmail.com : מייל
[20049493]

דרוש  בי-ם  באידיש  חסידי  לת''ת 
מורה לכתיבה בין השעות 2:15-3:15 

קו''ח לפקס: 02-6285415
[20049481]

ליקבי-ציון במישור-אדומים דרושים 
ניסיון  בעלי  אחזקה  עובדי  מיידית 
טובים  תנאים  בלבד!  במפעלים 
zjobs538@ למתאימים קו"ח למייל

gmail.com לפקס:02-5351924
[20049479]

אנגלית  דוברי  גברים  דרושים 
לחברת  שמש  בבית  למשרד 
בשעות  רפואה  לשירותי  חיוב 
8454881101MM@ קו"ח ארה"ב 

GMAIL<COM
[20049468]

מנהח"ש  דרושה  בב"ב  למשרד 
למשרדי  בקשות  בהגשת  מנוסה 
קו"ח  בעמותות.  לתמיכה  ממשלה 

korot5060@gmail.com :למייל
[20048419]

מהבית,  לעבודה  פקיד/ה  לחברה 
להקלדות, מענה טלפוני ללקוחות 
החברה, לא מכירות. שעות נוחות, 
חרדי  למשרד   * לשעה.  ש"ח   39
מנהלת  בי-ם  גאולה  בשכונת 
 7,000 גמישות,  שעות  משרד, 
מזכיר/ת  בב"ב  לחברה   * ש''ח. 
חברה לניהול המשרד, 8,000 ש''ח. 

קריירה 072-22-222-62
[20043625]

ויזות לארה"ב ָ
ויזות לארה"ב, וכן טיפול בפספורטים 
תחכו  אל  מוזל,  במחיר  אמריקאיים, 
054-  ,02-6512789 האחרון.  לרגע 

8496084
[20047690]

אולמות 
"פריילעך"  אולמי   - ברק  בבני  חדש 
מצוות,  לבר  שמחה  של  יוקרה 
צומת  וכנסים.  ברכות  שבע  אירוסין, 
058- להזמנות:  השומר  עזרא 

3215030
[20047240]

טיסות 
במחירים  ומנצ'סטר  ללונדון  טיסות 
הכי  למחיר  מתחייבים  זולים!!  הכי 

נמוך!! 054-8571355
[20049322]

רפואה אלטרנטיבית 
וטראומות  חרדות  פחדים  שחרור 
שיטה  מהשורש,  הרע  עין  והורדת 
054- המלצות  רב,  נסיון  יחודית, 

5270323
[20049480]

דיו וטונרים 
סוגי  לכל  וטונרים  דיו  דיו-  סל 
חזקים  איכות,  של  מותג  המדפסות. 
להזמנות  הבית!  עד  משלוח  בשירות 

חייגו: 02-8000801
[20040391]

ש"ס חתנים 
הסטים  סוגי  וכל  חתנים  ש"ס 
מצוין,  שרות  מיוחדים,  במחירים 

משלוחים חינם. 054-8447461
[20047557]

השבת אבידה 
ביד  בכנס  שלישי  ביום  נגן  נמצא 
חנה 052-7649965,  זכרון  של  אליהו 

052-7611838
[20049543]

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 5805802-02 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

זהב  עגיל  אבד  אב  כ"ד  ראשון  ביום 

בבני  ויזניץ/עזרא  באזור  אשה,  של 

ברק או אזור הים בנתניה או קרית גת 

אזור המתנס 052-7150446/7
[20049510]

ברח'  הישיבה  בפיצוחי  ארנק  נמצא 

הישיבה 2 גאולה 02-5387184
[20049509]

052- רחל  גולדמן  ע"ש  קו  רב  נמצא 

7676856
[20049508]

שכונת  באזור  רכב  של  מפתח  נמצא 

עפ"י  לקבלו  ניתן  בב"ב  החיים  אור 

סימנים 054-8435944
[20049506]

נמצא כרטיס זיכרון של מצלמה ביום 

האוטובוס  בתחנת  בצהרים  שישי 

כ-1000  בכרטיס  מירון  בצומת 

לבעליהן  חשובות  הנראות  תמונות 

058-3240015
[20049505]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 

 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 

1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003
[20042291]

לקחנו  באב  כ"ז  בבוקר  רביעי  ביום 
מחוף  פאביו  של  שקית  בטעות 
משקפיים,  ים,  בגד  בשקית:  שרתון. 
ואוכל  שיזוף  קרם  דאודורנט, 

0526663135
[20049534]

בחדרה  אקו  בפארק  טבעות  נמצאו 
עפ"י סימנים 052-7673291

[20049528]

רידינג  בפארק  כסף  סכום  נמצא 
052- בערב  שלישי  ביום  אביב  בתל 

7627616
[20049527]

אבדה מצלמה אדומה ביום ג' כ"ו אב 
בגני יהושע 052-7670745

[20049526]

באזור  ברק  בבני  כסף  סכום  נמצא 
אב -052 ח'  שישי  ביום  אסם  השומר 

7612771
[20049514]

השם  עם  קטן  סידור  אצלי  נמצא 
העלמין  בית  יד  על  בצפת  כהן  רחלי 
050- ירושלים  לרח'  לעלות  הישן 

4124435
[20049513]

נמצא בחוף הרצליה פנס ביום רביעי 
03-5799398

[20049512]

אב  כ"ה  שני  ביום  מצלמה  אבדה 
בפארק  או  בארצליה  המרינה  באזור 

הרצליה 0504124372
[20049511]

לוח תורני - יומי
דף היומי בבלי: מנחות ב    דף היומי ירושלמי: ברכות ט    חובות הלבבות: 
הלכה  ו-ז     א,  סוטה  יומית:  משנה  (המציאות)     הראשון  הנפש  חשבון 
יומית: או"ח שמד, א - שמה, א    רמב"ם יומי: סנהדרין כב-כד    שו"ע 
הרב - רב יומי: ת"ת ב, ב - ג לעיין    דף היומי - זוהר: ויחי, סעי' שעא-שפה  

  חפץ חיים: רכילות ג, ב-ד    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ב עמ' קיז:
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם 

8:338:348:338:368:368:31סו"ז ק"ש מג"א
9:239:249:239:269:259:21סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:579:589:5710:009:599:54סוף זמן תפלה מג"א
10:3010:3110:3010:3310:3210:58סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4412:4512:4512:4612:4612:43חצות היום
13:1713:1913:1813:2013:2013:16מנחה גדולה

19:3019:2719:3019:2819:2919:27שקיעת החמה
זמנים למחר

4:234:244:214:274:254:18עלות השחר
5:085:085:065:115:105:04זמן ציצית ותפילין

6:016:085:586:056:045:59הנץ החמה

ירושלים עוזיאל 054-5677040 עוזיאל 20    בני ברק סנטר פארם 6186536 אהרנוביץ' 12, ב"ב    תל אביב 
סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם מינסטור 077-8880390 
שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה סופר פארם רמז 077-8880780 רח' סמילנסקי פינת רמז   
  חיפה סופר פארם מרכז רפואי רמב"ם 050-8900432 העלייה השניה 11    רמת גן סופרפארם 077-8880100 
קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון אהרון 6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד 
עד 8:00  משעה 22:30  לילה  מידי  כונן:  רוקח  עד 22:30  משעה 10:00  נורדאו  רח'  אשדוד  בקניון  פארם  סופר 

למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

תורנויות בתי מרקחת

שיעורים

דא"ח  ומאמרים  שיחות  קול החסידות  ונושאים. 03-6171111   שפות  במגוון  שיעורים  קול הלשון   
מהרבי מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111  אוצרות ברסלב לשמיעת 
שיעורים בשפות שונות מרבני ברסלב 02-9950000  קו פתוח לשאלות בהלכות שבת משעתיים לפני 
שבת: 03-6161616  והגית שאלות בדיני שבת, יום ו' מ-8:00: 1-599-560-560  תמיכה לטיסות ללא 
סרטים: 1-707-707-613  שאלות בענייני שמיה"ל כל ערב מ-21:00 עד 22:00: 052-7629658  שיעורים 

בגמ' הלכה ומוסר: 03-6171001  מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי- 079-9379634

הכוונה וחינוך

 מרכז הקשיבה יעוץ והכוונה לבני הישיבות בבני ברק 03-6161067 15:00-09:00  שמע בני המרכז 
ה', מ-20:30 עד 22:30. -02 ג',  להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', 
6511613  פלא יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א. א-ה 
02-5827080  לב שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 
02-5312555. מרכז 03-6145050. מקרים דחופים - כללי: 052-7633333 חסידי 052-7632222. מוקד טלפוני 
לצעירות, א'-ה': מ-21:00 עד 23:00, א' מ-9:00 עד 11:00 02-6512222  הישיבה מוקד 'אחינו' לסיוע 
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע  והכוונה לישיבות 1800-20-18-18  
מנוסים יעוץ וטיפול דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590  עמלנו מסגרות לנוער 

חרדי מתמודד בפריסה ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

  בד"ץ העדה החרדית: 02-6700200    בד"ץ הרב לנדא: 03-6193582 03-6182647    בד"ץ מהדרין 
בראשות הרב רובין: 08-9390816/7    בד"ץ אגודת ישראל: 02-5421228    בד"ץ מחזיקי הדת: -02

5016777    בד"ץ שארית ישראל: 03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות ע"פ התורה בראשות 
הגרי" אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין 08-8634225     בד"ץ בית יוסף: 02-6550550    בד"ץ חוג 

חת"ס: 03-5792601    בד"ץ חוג חת"ס פ"ת: 03-9317040 

בית הוראה: 

ההוראה  בתי  שע"י  ההלכה  קולי    קו  בתא  ירושלים 02-6222779  החרדית  העדה  יצחק'  'מנחת    
ההוראה  מבית  ביממה  שעות  הלכה 24  שליט"א 072-2152222    מענה  קרליץ  הגר"נ  מרן  בנשיאות 
שע"י הגר"מ גרוס שליט"א 073-7246000    מוקד ההלכה שע״י בית הוראה הכללי ירושלים בראשות 

הגרב״צ קוק שליט״א 072-2133466 

הקו האדום
-208.8

היום: 214.03-
אתמול: 214.03-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
30-21

תל אביב
30-25

חיפה
29-24

גולן
34-21

טבריה
39-26

גליל
29-20

באר שבע
35-23

אילת
40-28

מזג האויר
ירידה קלה בטמפ'

היום - מעונן חלקית וייעשה 
נאה. תחול ירידה קלה 

בטמפרטורות עם הקלת מה 
בעומסי החום.

שני - נאה עד מעונן חלקית. 
תחול ירידה קלה נוספת 

בטמפרטורות.

שלישי - נאה עד מעונן 
חלקית עם ירידה קלה נוספת 
בטמפרטורות. הטמפרטורות 

יהיו מעט נמוכות מהרגיל 
לעונה.

רביעי - מעונן חלקית וייעשה 
נאה. תחול עלייה קלה 

בטמפרטורות.

רביעישלישישני
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מטפלים סיעודיים
תאגיד מורשה • בהנהלת פאלוך

מטפלים סיעודיים זרים

argamancare@gmail.com

מעל

 שנות נסיון 
ואמינות

20

03-5785988
שירות בכל רחבי הארץ

מענה טלפוני 24 שעות 

מאגר יחודי של מטפלים זרים לבתים שומרי שבת ומצוות

רשיונות, הדרכה ויעוץ ללא תשלום

ליווי מקצועי לכל אורך התהליך

אישורי ועדת חריגים הומניטרית



אסד נערך למערכה על מחוז אידליב: 
135 נהרגו בגל ההפצצות המקדימות

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אסד  אל  בשאר  סוריה  נשיא 
סוריה,  לצפון  אלו  בימים  פונה 
מדהימים  הישגים  שצבר  לאחר 
נערך  הוא  אלו  ובימים  בדרומה, 
אידליב,  מחוז  את  מחדש  לכבוש 

אליו פונו עד כה המורדים שנכנעו 
במחוזות האחרים ושהעדיפו שלא 
להישאר תחת שליטת משטרו של 

אסד. 
המגיעים  דיווחים  פי  על 
האחרונים  ביומיים  מסוריה, 
האוויר  חיל  של  מטוסים  ביצעו 

תקיפות  של  ארוכה  שורה  הסורי 
בפאתי  המורדים  של  מעוזים  על 
והרגו  חלב,  ובמחוז  אידליב  מחוז 
נשים  מהם  רבים  אדם,  בני  כ־135 
הריסות  תחת  שנקברו  וילדים 

בתיהם. 
חיל  מטוסי  כי  נמסר,  עוד 
האוויר הסורי פיזרו כרוזים מעל 
כי  נכתב  ובהם  אידליב,  מחוז 
המלחמה שנמשכה כשבע שנים, 
או  ובמוקדם  לסיומה,  מתקרבת 
גם  אידליב  מחוז  ישוב  במאוחר 
הגדולה.  סוריה  של  לחיקה  הוא 
אסד  משטר  מציע  לכך  בהתאם 
במחוז,  שהתקבצו  למורדים 
המלחמה  מהמשך  להימנע 
שיונחתו  לפני  אליו  ולהיכנע 

עליהם מהלומות קשות. 
השטח  הוא  אידליב  מחוז 
הגדול האחרון שעוד נותר מחוץ 
אסד,  אל  בשאר  של  לשליטתו 
לאחר שכל יתר המחוזות נכבשו 
על ידו, למעט מובלעות ואזורים 
בשליטת  נותרו  שעדיין  קטנים 
ברחבי  מוקדים  במספר  מורדים 
שולטים  אידליב  במחוז  סוריה. 
המיליציות  אנשי  גם  היתר  בין 
הכורדיות, אך קיימת שם נוכחות 
גדולה לא פחות, של ארגוני מו־

סוריה  צבא  כולל  אחרים,  רדים 
החופשית הנהנה מתמיכה מלאה 

של צבא טורקיה. 
של  להצהרותיו  בתגובה 
במתקפה  לפתוח  אסד  צבא 
ממשלת  פרסמה  אידליב,  על 
פנ־ בה  חריפה  אזהרה  טורקיה 

הקריאה  עם  אסד  למשטר  תה 

באידליב".  לתקוף  תעזו  "שלא 
כי  בעבר  הוכיחה  כבר  טורקיה 
תקיפות  מביצוע  נרתעת  אינה 
אך  סוריה,  שטחי  בתוך  צבאיות 
וכנגד  דאע"ש  כנגד  כוונו  אלו 
המיליציות הכורדיות, ולא כנגד 
במקרים  למעט  אסד,  של  צבאו 
חריגים מאוד. פתיחתה של מע־
רכה בין טורקיה לסוריה, עלולה 
רוסיה,  עם  טורקיה  את  לסבך 
מחפשת  שבהם  בימים  בדיוק 
חדשות,  ברית  בנות  טורקיה 
ההתרח־ על  לפצות  מנת  על 
ובין  בינה  המשמעותית  קות 

ארה"ב. 

www.carmey.co.il

02-9997272

��������

 www.jewish-holiness.com

 

.
 

 ,  

 

  ,9  ,3 6  ,8 8  ,94  
49   ,27  ,152 12 68 8  ,62 28

75  ,1 7 2 45  ,21 2

0527686318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קולומביה: נבחן את ההחלטה של 
הממשל היוצא להכיר בפלסטין כמדינה

מאת מרדכי גולדמן

הממשלה החדשה בקולומביה 
תבחן מחדש את ההחלטה שקיבל 
בסוף השבוע שעבר הנשיא היוצא, 
חואן מנואל סנטוס, להכיר ברשות 
"בהתחשב  כמדינה.  הפלסטינית 
את  שאפיינו  אפשריים  במחדלים 
הדרך שבה התקבלה החלטה זו על 
ידי הנשיא היוצא, הממשלה תבחן 
ותפעל  השלכותיה  את  בזהירות 
אמר  הבינלאומי",  לחוק  בהתאם 
הולמס,  קרלוס  החדש,  החוץ  שר 

בהודעה שפרסם.
הופ־ ובבוגוטה  בירושלים 

ממשלת  של  מהמחטף  תעו 
סוכנויות  היוצאת.  קולומביה 
יממות  שתי  כי  דיווחו  הידיעות 
הנשיא  כהונתו,  את  שסיים  לפני 
מנואל  קולומביה,  של  היוצא 
שנמסר  מכתב  על  חתם  סנטוס, 
הכ־ ובו  בארצו  הפלסטיני  לנציג 

עדכון  הפלסטינית.  במדינה  רה 

נמסר  ההכרה  על  מעשה  לאחר 
לנשיא הנכנס של קולומביה, איוון 

דוקה. 
כאמור  הופתעו  בישראל  גם 
קו־ מממשלת  וביקשו  מההחלטה 

מבקשים  "אנו  בה.  לחזור  לומביה 
ההחלטה  את  לבטל  מהממשלה 
הקודם  הממשל  ידי  על  שנעשתה 
אשר  החלטה   – האחרונים  בימיו 
הקרובים  הקשרים  את  סותרת 
המדינות,  בין  הפעולה  ושיתופי 
במגוון רב של תחומים", נאמר ע"י 
דוקה  החדש  הנשיא  השגרירות. 
השבוע,  בסוף  לתפקידו  נכנס 
שלושה ימים לאחר שקודמו קיבל 

בסודיות את ההחלטה להכיר בפ־
לסטין. הוא נחשב לאוהד גדול של 
הבחירות  מסע  ובמהלך  ישראל 
אף הצהיר שיש לבחון את העלאת 

השגרירות לירושלים.
היה  נתניהו  הממשלה  ראש 
השבעתו,  בטקס  להשתתף  אמור 
ביטל  בדרום  המתיחות  בשל  אך 
המרוחקת  למדינה  הנסיעה  את 
לייצג  הנגבי  צחי  השר  את  ושלח 
את ישראל במקומו. במשרד החוץ 
ההחלטה  את  בוחנים  בירושלים 
מקו־ פי  על  הגיבו.  לא  שעה  ולפי 

מעורבת  ארה"ב  גם  מדיניים,  רות 
בבדיקת המקרה.

אסון בהרי הקטסקילס: ילד 
בן ארבע נהרג בתאונת דרכים

בהלוויה קורעת לב הובא למנוחות הילד שמואל 
גליס ז"ל מלייקווד

מאת א. למל

בהרי  מזעזעת  טרגדיה 
הקטסקילס, הילד שמואל גליס 
שבניו  מלייקווד   ,4 כבן  ז"ל 
דרכים  בתאונת  נהרג  ג'רזי, 
בערב  חמישי  ביום  שאירעה 
על  שרכב  בעת  ארה"ב)  (שעון 
שבהרי  במונטיסלו,  אופניו 

הקטסקילס.
משאית  ע"י  נפגע  הילד 
ונפצע  במקום  גלידה  שמכרה 

ניסו  'הצלה'  ארגון  אנשי  קשה. 
פעולות  ותוך  מצבו  את  לייצב 
אותו  העבירו  חיים,  מצילות 

לבית חולים קרוב באזור. 
החו־ לבית  שהוזנק  מסוק 

להעביר  המתין  המקומי,  לים 
יותר  רחוק  חולים  לבית  אותו 
מתקדמים  רפואה  אמצעי  עם 
לא  הילד  לב  לדאבון  אך  יותר, 
שרד ונפטר עוד בבית החולים 
המקומי. הלווייתו נערכה ביום 

שישי בלייקווד.

כביש 6: הרוגה בהתהפכות רכב
מאת חיים מרגליות

נוס־ קטלנית.  דרכים  תאונת 
ונפטרה  קשה  באורח  נפגעה  עת 
שרכבם  לאחר  נפגעו  נוספים  ושני 
התנגש באי תנועה בכביש 6 סמוך 
על  טופלו  הם  קמה.  בית  למחלף 
ופונו  הצלה'  'איחוד  מתנדבי  ידי 

לבית החולים.
סיפר  זק"א,  מתנדב  בלעדי  דוב 
כי "כשהגעתי לזירה הרכב היה תלוי 
ההתנג־ מעוצמת  כתוצאה  באוויר 

לאשר  נאלץ  הרפואי  הצוות  שות. 
את מותה של הפצועה במקום, בנו־

סף פינו שני פצועים צעירים במצב 
זק"א  מתנדבי  החולים.  לבית  קשה 
ובאיסוף  בהרוגה  טיפלו  גת  קרית 

הממצאים בזירה הקשה".
מדובר  כי  נמסר  מהמשטרה 
בהתהפכות עצמית של רכב שנסע 
התאונה  בעקבות  לצפון.  מדרום 

ובוחן  שוטרים  למקום  הוקפצו 
לתנו־ נחסם  לא  הכביש  תנועה. 

והמשטרה  רב  עומס  נוצר  אך  עה 
כיוונה את התנועה. .

צילום דוברות משטרת ישראל

בני ברק: ילד נפצע מנפילה מגובה
מאת חיים מרגליות

מגובה  נפל  תשע  כבן  ילד 
אור  ברחוב  מטרים  כחמישה  של 

החיים בבני ברק ונפגע. 

הצלה  ארגון  של  השבת  כונני 
הוזעקו למקום, והעניקו לו טיפול 
מכן  לאחר  פונה  הילד  רפואי. 
באורח בינוני לבית החולים שיבא 

בתל השומר.

אינדונזיה: מספר ההרוגים ברעידת האדמה עלה ל־321
מאת י. לוסטיגמן 

בת־ שהכתה  האדמה  רעידת 
לומבוק  באי  שעבר  השבוע  חילת 
לגבות  ממשיכה  שבאינדונזיה, 

מחיר יקר מתושבי המקום, ובסוף 
ההרוגים  מספר  כי  נמסר  השבוע 

כבר הגיע ל־321. 
על פי הדיווחים, כ־75 אחוזים 
מהמבנים בצפון האי נהרסו כליל, 

והחיפושים אחר ניצולים והרוגים 
הבתים  הריסות  תחת  הקבורים 
כי  נמסר,  עוד  נמשכים.  עדיין 
ללא  נותרו  אדם  בני  מיליון  כרבע 

קורת גג, בעקבות הרעש החזק. 
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