
ושגיב־פאר,  עטור־הוד  מעמד 
למעל רבבת ילדי ישראל, התקיים 
העילאי  הרושם  תחת  אתמול 
הנו־ הימים  של  הקודש  ואוירת 
הארצי  הנוער  ארגון  ידי  על  ראים, 
'פרחי הדגל', באולם הגדול ביותר 
בירושלים,  ארנה  אולם  באר"י, 
החינוכית  התכנית  פתיחת  לרגל 

של הארגון לשנת תשע"ט.
מכבודם  האצילו  המעמד  על 
וממשאם מרנן ורבנן גדולי וצדיקי 
הדור שליט"א המכוונים את דרכו 
הנשיאות  באמצעות  הארגון,  של 
וכן  ידם,  על  שהוקמה  הרוחנית 
גדולי התורה והחסידות שליט"א. 
התרגשות  עוררה  כבוד  הופעתם 

בקרב ציבור המשתתפים.
המעמד היה לאחד המעמדים 

והמפעימים  המפוארים  הגדולים, 
החרדית  היהדות  שידעה  ביותר 
שלה,  ההמשך  דור  כאשר  כולה, 
אחד,  כשבט  והתאגד  התאחד 
בשבת אחים גם יחד, בכנסיה גדו־

לה שהיא לשם שמים, וקיבל עליו 

באהבה את רצון קדשם של גדולי 
בלימוד  לעסוק  הדור,  וצדיקי 

ובידיעת מכלול יסודי ומרכזי של 
ברורה  משנה  בספר  הלכה  סימני 

חלקי א' וג'. 
מעמד  היה  אתמול  המעמד 
שלושה  של  מקבץ  מתוך  ראשון 
יום  היום,  כאשר  זהים,  מעמדים 
מעמדים  שני  בס"ד  יתקיימו  ה', 
נוספים, האחד לבנות והאחד לב־

נים, כשהמטרה היא לאחד את כל 
כ־47,500 חניכי ארגון הנוער 'פר־
חי הדגל', סביב התכנית החינוכית 
כפי שגובשה והומלצה בידי חברי 
הארגון,  של  הרוחנית  הנשיאות 

מאת א. למל

אליהו  הב'  מזעזעת.  טרגדיה 
למ־ בן   ,24 בן  הי"ד,  מוסקוביץ 
חב"ד  מחסידי  ידועה  שפחה 
שמחת  בליל  למוות  נורה  בשיקגו, 
תורה (בחו"ל) בעת שצעד בשכונת 
ששב  לאחר  בעיר,  פארק  רוג'רס 

מבית הכנסת.
נורה  הצעיר  הדיווחים,  עפ"י 

ליד  בשביל  צעד  כאשר  בראשו 
במקום  נקבע  מותו  לאנט.  שדרת 

על ידי כוחות ההצלה.
הירי  האם  חוקרת  המשטרה 
דאגלס  של  קטלני  לירי  קשור 
ווטס, בן 73, שנורה למוות בראשו 
שצעד  בעת  השבוע,  ראשון  ביום 
ווסט  שדרות  של   1400 בבלוק 
שרווין. שני מקרי הירי היו מאותו 
נלקחו  לא  ובשניהם  נשק,  כלי 
לא  שעה  לפי  מהנרצחים.  חפצים 
ברור האם היריות נורו בכוונה או 
לעבר  שנורה  לירי  נקלע  שהוא 

אדם אחר.
שליח  של  בנו  הוא  הנרצח 
מנדל  מנחם  הרב  המקומי  חב"ד 
שנים  כשלוש  ולפני  מוסקוביץ, 
פרויקט  במסגרת  בישראל,  למד 
מדובר  בירושלים.  'מעיינות' 
שאחיו  לאחר  כפולה  בטרגדיה 
כשלוש  לפני  נפטר  ז"ל  יצחק  לוי 

שנים, אף הוא בגיל 24.
"אתמול  בכאב:  אמרו  חבריו 
בני  ידי  על  נרצח  הוא  בלילה 
מוכן  תמיד  מסור,  בחור  עוולה. 
אחד  כל  על  אהוב  לכולם,  לעזור 
השכנים  בינתיים,  הי"ד".  ואחד. 
באזור מפוחדים. "מזועזע, מרגיש 

לא בטוח", אמר תושב מקומי.
כוחות המשטרה במצוד נרחב 
הנראה  ככל  הקשור  הרוצח  אחר 
את  שמזעזעים  הרצח  מקרי  לשני 

הסביבה. 
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טרור 
הבלונים; 

חמאס 
משתמש 

בצעצועים 
כפתיונות 

לילדי 
עוטף עזה

/ עמ' ד    

מרדכי שלום יוסף גלרנטר 
בהר"ר יהושע לייב הי"ו

ישיבת אורייתא י-ם
ירושלים

שרי הלוי
בהר"ר יעקב הי"ו
סמינר שצ'רנסקי
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום רביעי, כ"ד בתשרי תשע"ט
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וייעשו כולם אגודה אחת
היום ייפתח מטה הבחירות המרכזי של 'אגודת 
ישראל' למועצת העיר ולראשות העיר ירושלים

אלעד: בהשתתפות נציגי עשרות קהילות בעיר 
נפתחה מערכת הבחירות לבחירת הרב ישראל 
פרוש לראשות העיר ולהצלחת 'אגודת ישראל' 

תשע"טחשון כ"א

תשע"טחשוןחשון כ"א

בשליחותם
דיווחים ועדכונים משורות אגודת ישראל לקראת הבחירות המוניציפליות

לצחוק או לבכות? 
במחשבה תחילה / יעקב א. לוסטיגמן

עשרות שנים למען הציבור
חוג בית עם הרב אברהם עשור / יעקב א. לוסטיגמן

סיקור נרחב - עמוד ג

pr i ce s :  N .Y .  /  N . J .  $6 . 00   |  o the r  i n  U . S .  $7 . 00   |  Eu rope  €4 .00   |  Eng land  £4 .00

מזכיר המדינה פומפאו: "העברת מערכת 
s-300 לסוריה – הסלמה חמורה"

מאת כתב 'המבשר'

מזכיר המדינה האמריקני מייק 
העברת  כי  אמש  אמר  פומפיאו 
לסוריה  מרוסיה   -300Sה־ מערכת 
היא  האחרונים  בימים  שהושלמה 

"הסלמה חמורה". 
הדברים  את  אמר  פומפאו 
פגישה  בתום  עיתונאים  במסיבת 

עם שר החוץ הגרמני הייקו מאאס 
במסיבת  אמר  מאאס  בוושינגטון. 
עמיתו  עם  הסכים  כי  העיתונאים 
לעשות  הצורך  לגבי  האמריקאי 
שי־ למנוע  מנת  על  האפשר  ככל 

מוש בנשק כימי בסוריה.
משרד  פרסם  יותר  מוקדם 
הגעת  של  תיעוד  הרוסי  ההגנה 
המת־ האווירית  ההגנה  מערכת 

העבי־ מוסקבה  לסוריה.  קדמת 
הסורים  לידי  המערכת  את  רה 
שעבר  בחודש  התקרית  בעקבות 
מטוס  הסורי  הצבא  הפיל  שבה 
ישרא־ תקיפה  במהלך  רוסי  ביון 
שרוסיה  תקרית   – בלטקיה  לית 
באחריות  ישראל  את  האשימה 

לה.
על  לחצו  וארה"ב  ישראל 

להעביר  שלא  שנים  במשך  רוסיה 
המתקדמת  המערכת  את  לאסד 
את  להגביל  יכולתה  בשל  הזו, 
בשמי  צה"ל  מטוסי  של  פעילותם 
משרד  שפרסם  בתיעוד  האזור. 
חל־ נראים  הבוקר  הרוסי  ההגנה 
מוצאים  המערכת  של  שונים  קים 
רוסי  תובלה  למטוס  מחוץ  אל 

.An-121 מדגם אנטונוב

הלם וזעזוע בשיקגו: צעיר 
חרדי נרצח בליל שמחת תורה

הב' אליהו מוסקוביץ הי"ד בן 24, בן למשפחה ידועה מחסידי 
חב"ד בשיקגו נרצח כששב מבית הכנסת לאחר ההקפות ^ מצוד 

אחר הרוצח לאחר שחקירת המשטרה מעלה כי יממה קודם 
נרצח עובר אורח מבוגר מאותו כלי נשק

שראל  ת 

באווירת הקודש של ירח האיתנים ובראשות מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א

למעלה מרבבת ילדי ישראל השתתפו 
בכנס 'פרחי הדגל' בירושלים

מעמד חינוכי עטור־הוד וכביר־רושם לציון החדרת לימוד ההלכה בקרב נערי ישראל ^ היום יתקיימו בס"ד 
שני מעמדים זהים נוספים ויקיפו את רוב חניכי הארגון

0000

350

קנצלרית גרמניה נחתה אמש 
לביקור קצר בישראל

קודם לכן גרמניה איימה: פינוי חאן אל־אחמר יביא לביטול הביקור

מאת מרדכי גולדמן

קנצלרית גרמניה מרקל איימה 
אם  לישראל  הגעתה  את  לבטל 
חוקי  הלא  הפלסטיני  הכפר  יפונה 
מעלה  שבאזור  אחמר  אל  חאן 
לשכתה  הדיווח,  פי  על  אדומים. 
שאם  לישראל  הודיעה  מרקל  של 
לפני  יפונה  הפלסטיני  הכפר 
ביקורה  את  תבטל  היא  הביקור, 

בישראל שהתחיל אמש.
גי־ נשמע  יותר  מוקדם 
המאחז  לפינוי  אמריקני  בוי 

מחלקת  דוברת  חוקי.  הלא 
הת'ר  האמריקנית,  המדינה 

בית הדין הבינלאומי בהאג הורה לארה"ב 
להסיר חלק מהסנקציות שהטילה על איראן 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בית הדין הבינלאומי בהאג קי־
בל אתמול עתירה שהגישה הרפו־

בליקה האסלאמית של איראן נגד 
לממשל  להורות  בדרישה  ארה"ב, 
מהסנקציות  חלק  להסיר  טראמפ 
באמ־ איראן,  על  להטיל  שהחליט 

בתוקף  שיישאר  ביניים  צו  צעות 
בענין  סופית  החלטה  לקבלת  עד 

על ידי בית הדין. 

אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו

הערב מעמד 'ברינה יקצורו' בבית המדרש הגדול סאדיגורה
בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מסאדיגורה שליט"א וגדולי תורה ויראה שליט"א
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הקו־ בחצר  פועל  מכבר  זה 
התורני  המפעל  סאדיגורה  דש 
מיסודו  תורה'  אהבת  'ועד  הנאדר 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  ובנשיאותו 
לה־ שנועד  שליט"א,  מסאדיגורה 

עמיד אתגרים ויעדים תורניים לכל 
בן תורה מכל שכבות הגיל ולהגדיל 
מאז  עת.  בכל  טהורה  ויראה  תורה 
עשה  וגם  הגדיל  הק'  המפעל  נוסד 
וקידם  ומיוחד  מופלא  באופן  פרי 
להיבחן  מסולאים  אברכים  עשרות 
את  ועודד  ההוראה,  במקצוע 

על  המבחן  בכור  לעמוד  הבחורים 
הק'.  בתורה  קנין  ולהוסיף  לימודם 
במשך השנה נערכים מבחנים תקו־
הבחורים  לכל  חדא  בצוותא  פתיים 
בהצלחה  גפ"ת  דפי  מאות  שנבחנו 
מע־ הכתב  גבי  על  העלו  כן  גדולה, 

הדרה פנה זיווה, פנה
עלהאבדההגדולה בלבמורתח וכואב, בני-ברקעטופהבצער כבד, העיר
גברא בסערההשמימה שלהאי בהסתלקותו ולכלל ביתישראל, לעירנו
וראשון וראש והמעש החזון איש חמדה, כלי כל אוצר ויקירא, רבא
המהפכה הגדולה מחולל הרפואי, החסד עמוד דבר שבקדושה, לכל
את שהשקיע הישועה", "מעיני המפואר הרפואי המרכז של בהקמתו

ולקידומו, לפיתוחו לייסודו, ומרצו זמנו כוחו, כל

ד"ר  משה הרב

זצ"ל רוטשילד
רבות שנים במשך ומנהלו מייסד יוזם,
הישועה" "מעיני הרפואי המרכז של

בנו תחי', רוטשילד רייץ הרבנית כנגדו עזר לרעייתו הלב מעומק תנחומים ומביעים
לאי"ט. הדגולה המשפחה בני ולכל הרפואי המרכז מנכ"ל הי"ו, רוטשילד שלמה הרב

הכבירים פעליו ובהמשך ומכאוב, צער עוד תדעו ולא לשברכם, ירפא הנחמות בעל
לקץ הימין בב"א. ויעמדו עפר שוכני וירננו יקוצו מהרה תמצאו נוחם, ועדי

בימת הנשיאות

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד
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ביקור חשוב – העיקר התכלית
קנצלרית גרמניה מרקל ראויה לשבח על שלא כללה, 
פגישה  בארץ,  המבקרים  זרים  שלטון  אישי  של  כמנהגם 
עם אבו מאזן. גרמניה נחשבת לידידה האיתנה והחשובה 
ביותר של ישראל באירופה ואחד המאפיינים של מסכת 
רקע  על  השנתי.  ממשלתי  הבין  המפגש  הוא  הקשרים 
ידידותה  בולטת  האירופי  באיחוד  לישראל  העויינות 
של מרקל לישראל, זאת אף שאף היא מן המבקרות את 

מדיניותו של ראש הממשלה נתניהו.

נמנים  וצוותיהם  המנהיגים  שני  של  היום  סדר  על 
והתנגדותה  איראן  עם  הגרעין  בהסכם  גרמניה  תמיכת 
אמור  נתניהו  כלפיה.  האמריקאי  הנשיא  למדיניות 
למסור למרקל ממצאי מודיעין נוספים על המשך פיתוח 
את  לחזק  הנאבק  האירופי  האיחוד  מן  בשונה  הגרעין. 
הסנקציות  את  ולהכשיל  איראן  עם  הכלכליים  הקשרים 
את  אירופיים  כלכליים  ארגונים  מנתקים  האמריקאיות, 
לנסות  כדי  זה  נתון  ינצל  נתניהו  איראן.  עם  קשריהם 
בין  שהמשבר  לשער  ניתן  מרקל.  של  דעתה  את  ולשנות 
צרפת לאיראן בשל מעורבות דיפלומטים איראנים בנסיון 
הוא  אף  יוזכר  איראנים,  גולים  של  בכינוס  ולחבל  לפגוע 
איראנים  מהגרים  של  גדול  ריכוז  יש  בגרמניה  בשיחה. 
ולטרור  איראן  לחתרנות  יעד  מהווים  הם  ואף  ופליטים 

הרשמי שלה. 

עזה  ברצועת  בהסלמה  לדון  אמורים  ונתניהו  מרקל 
שמגלה  האיפוק  התושבים.  של  הקשה  הכלכלי  והמצבה 
ההמוניות  וההתפרעויות  הבלונים  טרור  נוכח  ישראל 
שלטון  תחת  ישראל  כי  למרקל  להוכיח  צריך  הגדר  על 
מפגיעה  נמנעת  קרב,  אלי  ששה  אינה  הימין  ממשלת 
הסדר  בכל  נפץ.  חומרי  עם  בלונים  המשלחים  בנערים 
לשיפור מצב הכלכלה ברצועה אמורה גרמניה להשתתף. 

ועם כל הידידות של מרקל קשה לקבל את התערבותה 
למען השארת המאחז הבדואי חאן אל־אחמר ליד מעלה 
אדומים. בגלל הביקור שוב נדחה מועד הריסת בתי הכפר. 
התגרות  הכפר  בפינוי  רואה  הפלסטינית  שהרשות  אף 
ישראלית שנועדה לטרפד את פתרון שתי המדינות, בכל 
השתלטו  הבדואים  פנימי.  ישראלי  ענין  הוא  הנושא  זאת 
על אדמות מדינה ובלחץ הרש"פ וארגוני שמאל דחו כל 
חלופה שהוצעה להם. הענין עלה לדיון בבתי המשפט ואף 
כל נסיון  ראש הממשלה לדחות  על  בג"ץ הסכים לפינוי. 
של מרקל לבחוש בקלחת הזאת. ומישהו צריך לומר לה 
עד שהיא אומרת לנו 'טלו קיסם מבין שיניכם' אנו אומרים 
גואה,  בארצה  האנטישמיות  עיניך'.  מבין  קורה  'טלי  לה 
מפיצים  המוסלמים  והמהגרים  מתפרע  הקיצוני  הימין 

שנאה. שתטפל בהם. 

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' : 5805802-02, פקס 5805804-02
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: 5805802-02 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

תילי טילים
בי־ אירח  הנוכחי  הטור 
את  אחת  פעם  ולו  חלדו  מי 
של־ נמנעת  הבלתי  התיאוריה 
עולות  היו  חדשות  אילו  פיה 
המדינה  ישראל  היתה  כסף 

העשירה בתבל.
שמתפר־ החדשות  כמות 
וע־ שינויים  וחוות  בה  סמות 

לא  ועלילות,  תפניות  דכונים, 
רק חדשות לבקרים אלא מדי 
שעה עגולה, יכולה להתחרות 
בהצלחה עם כל המחוזות הח־

דשותיים כולם.
אינה  שישראל  קורה  ואם 
הבשר  ליטרת  את  מספקת 
המהבילות,  החדשות  של 
ערב  מדינות  שכנותיה,  באות 
כאלו  לה  ומספקות  הסמוכות, 
עו־ הללו  הידיעות  בכמויות. 

והופכות  מהירה  עלייה  שות 
גם  כי  דבר.  לכל  לישראליות 
דאע"ש  כנופיית  על  דיווח 
הישר  נושק  סוריה  בערבות 
הסמו־ הארץ  אזרחי  לבטחון 

כים ונראים מגבולה הצפוני.
עם זאת, ואולי דווקא בשל 
חדשותיות  ידיעות  יש  כך, 
ונעשות  מתרבות  שהן  שככל 
ומקבלות  הולכות  הן  תכופות, 
אוויר.  מזג  דיווחי  של  אופי 
לי־ בניגוד  למשל,  באמריקה, 

שראל לדיווחי מזג האוויר יש 
מקום של כבוד שמעפיל ומא־

ככל  רוב  על  רבה  במידה  פיל 
ערוצי  יש  האחרות.  החדשות 
רשמית  המוקדשים  תקשורת 
מזג  לדיווחי  ורק  אך  ומעשית 
ועד־ תחזיותיהם  האוויר, 

התקשורת  כלי  וגם  כוניהם. 
שאינם כאלה מקדישים מקום 
האקלים  לענייני  ביותר  נרחב 

על שלל נגזרותיהם. 
שאמ־ משום  קורה  זה 
מכונה  אמנם  הגדולה,  ריקה 
האפשרויות  ארץ  ההמון  בפי 
הבלתי מוגבלות, אבל היא גם 
סופות  של  התרחשותן  מוקד 
מסתכמות  שלרוב  אימתניות 
על  לדבר  שלא  חיים,  באובדן 
סערה  שכל  האדירים  הנזקים 

כזו צופנת בחובה.
לה־ הכבוד  אי  כל  עם  אז 

שפושטת  המוזרה  תרגשות 
הישרא־ התקשורת  כלי  על 

גשמים  יורדים  כשבארץ  לים 
שם,  רצופה,  משעה  ליותר 
מתב־ הדרמה  הגדול,  בעולם 

קשת ומובנת מאליה.
כשידיעות  קורה  מה  אבל 
חדשותיות, מקומיות כמו בינ־

לאומיות, מתחילות להתחרות 
של  היבשושית  התכיפות  עם 
דיווחי מזג האוויר המקומיים. 
חשתם  לא  האם  ובקיצור: 
לּו  האחרונות,  היממות  בכל 
עקבתם אחר הדיווחים האוב־

המעקב  במסגרת  ססיביים 
 300 האס  טילי  אחר  המצמית 
דרכם  העושים  הרוסים  של 
הלעיסה  שגומי  הסורים,  אל 
טעמו  את  מכבר  זה  איבד  הזה 
וכעת הוא כאן רק כדי להוציא 
אחרון  את  ולפרום  מהדעת 
נותרו  שעוד  השפיות  קּורי 

בקרב צרכני החדשות.
שהרוסים  אמרו  שלשום 
את  להעביר  בדעתם  איתנים 
הטילים. שלשום בערב דיווחו 
הידי־ את  הכחישו  הרוסים  כי 

עות על כך שהטילים בסוף לא 
יעברו לרשות הסורים. אתמול 
בבוקר אמרו כי ראשי הטילים 
מרו־ ומעברם  מסוכנים  הללו 

סיה לסוריה עלול להיות הרה 
כי  עדכנו  בערב  אתמול  אסון. 
ההאשמה  את  דוחים  הרוסים 
בלילה,  אתמול  הסיכון.  בדבר 
הנוכחי  שהעיתון  לפני  שעה 
בסערה  פרץ  לדפוס,  ירד 
המידע  ובפיו  הצבאי  סופרנו 
לאמור: "מערכת  ביותר  הטרי 

S-300 הגיעה לסוריה". 
של  מחדרו  נשמעה  שאגה 
כותב השורות לחלל הסטודיו 
באוזן (לא  במקום  פנו  הסמוך: 
הכותרת  משמאל  הפיזית; 
האס  על  עדכון  יש  הראשית). 

שלוש מאות.
אולי די.

מטול רינונים
השגרה  אל  השיבה  עם 
ומ־ שב  והשוחקת,  התובענית 
הפנאי  לשעות  התחביב  בצבץ 

של ימי שישי הארוכים. 
שוב  הקרוב  שישי  ביום 
מעונו  את  החוקרים  יפקדו 
של ראש הממשלה. פעם נהגה 
מספר  את  למנות  התקשורת 
כבר  אחד  אף  היום  החקירות. 

לא זוכר.
הפעם,  חידושים.  יש  אבל 
המ־ מטעם  המתדרכים  ידעו 

הכתבים,  את  לעדכן  שטרה 
נתניהו  את  יעמתו  החוקרים 
ניר  של  ההקלטות  חומרי  עם 
חפץ. מעניין מה גרם למשטרה 
אם  יתרגש  שמישהו  לחשוב 
מהבוידעם  נשלפו  כי  ייוודע 
שכבר  הללו  החומרים  את 

נלעסו לעייפה.

טול קורה
על  זה  טור  גיחך  אתמול 
לומר  שהחליט  התחבורה  שר 
שמתירים  להורים  נּו"  נּו  "נּו 
באופניים  להשתמש  לילדיהם 
לטפל  במקום  חשמליים 
לר־ העומדים  בכלים  בבעיה 

שותו.
המפכ"ל  כי  מתברר  כעת 
רשיון  לחייב  ביקש  אלשיך 
חשמליים  באופניים  לשימוש 

ודווקא השר סירב.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

כוס תנחומים

 הד"ר הרב

משה רוטשילד
זצ"ל

הרב שלמה רוטשילד הי"ו

 משתתפים באבל הכבד עם פטירתו 
של מייסד ונשיא בית החולים 'מעיני הישועה'

משגרים אנו את תנחומינו אל בנו, מנכ"ל בית החולים

וכל המשפחה החשובה

מן השמים תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד

צו סגירה לאירוע במזרח 
ירושלים הממומן בידי הרש"פ

השר לבטחון פנים ארדן: "נמנע הפרת ריבונות ישראלית"

מאת כתב 'המבשר'

ולנושאים  פנים  לבטחון  השר 
חתם  ארדן,  גלעד  אסטרטגיים, 
הרשות  של  אירוע  לסגירת  צו  על 
הפלסטינית שהיה אמור להתקיים 
א־טיפל  דאר  הספר  בבית  אתמול 
בנו־ בירושלים.  ג'וז  ואדי  בשכונת 
ישראל  למשטרת  השר  הורה  סף, 
לא לאפשר את קיומו של האירוע 
אחר  מקום  בכל  או  בירושלים 

בישראל.
להתקיים  אמור  היה  האירוע, 
לזכ־ הפלסטינית,  הרשות  בחסות 
רו של חוסני אל שהאב, תושב יר־

דן ממקימי רשת בתי ספר ירדניים 

מלחמת  שלאחר  ומי  בירושלים, 
בתי  להעברת  פעל  הימים  ששת 

הספר לניהול הווקף הירדני.
את  לקיים  שלא  מורה  הצו 
בה־ ירושלים,  במזרח  הפעילות 
הרשות  על  האוסר  לחוק  תאם 
להפעיל  או  לפתוח  הפלסטינית 
פעי־ או  אסיפה  לקיים  נציגות, 
ישראל,  מדינת  בתחומי  לות 
הפנים  לבטחון  השר  את  ומסמיך 
פעילות  קיום  על  בצו  לאסור 

כזו.
על  הוצאו  האחרונות,  בשנים 
מספר  הפנים  לבטחון  השר  ידי 
הפ־ או  אירועים  קיום  נגד  צווים 
הפ־ הרשות  מטעם  נציגויות  עלת 

של  הריבוניים  בשטחיה  לסטינית 
האריך  היתר,  בין  ישראל.  מדינת 
סגירתו  על  המורה  הצו  את  השר 
של בנין האוריינט האוס, ששימש 
ומנע  הרשות,  מוסדות  את  בעבר 

קיומם של אירועים נוספים.
הצעד  את  הסביר  ארדן  השר 
הפלסטינית  "הרשות  נקט.  בו 
האח־ בשנה  מאמציה  את  שדרגה 
בירוש־ בריבונותנו  לכרסם  רונה 

כדי  שונות  בדרכים  ופועלת  לים 
אמשיך  בשטח.  עובדות  לקבוע 
את  למנוע  כדי  בתקיפות  לפעול 
הישראלית  הריבונות  הפרת 
הרשות  ידי  על  ירושלים  במזרח 

הפלסטינית".

זעם ברש"פ על דברי דיכטר 
בבקעת הירדן; "גזענות ופשיזם"
דברי דיכטר על היות בקעת הירדן הגבול המזרחי של ישראל מעוררים 

זעם רב ברמללה
מאת כתב 'המבשר'

גינה  הפלסטיני  החוץ  משרד 
חבר  שערך  הביקור  את  בתוקף 
הכנסת ויו"ר ועדת החוץ והבטחון 
אבי דיכטר (הליכוד) באזור בקעת 
הירדן והתבטאויותיו במהלך הבי־
קור על מעמד האזור מנקודת מבט 
בקעת  כי  אמר  דיכטר  ישראלית. 
של  המזרחי  הגבול  היא  הירדן 
הפיתוח  את  שיבח  ישראל,  מדינת 
הישראליים  בישובים  החקלאי 
וקרא לציבור לבקר בבקעת הירדן.

מש־ טען  שפרסם  בהודעה 
דברי  כי  הפלסטיני  החוץ  רד 
תכ־ במסגרת  נאמרו  דיכטר 

וההתפשטות  ההתנחלות  ניות 
החותרת  ישראל  ממשלת  של 
ולבצע  הירדן  בקעת  את  לייהד 
האוכלוסיה  של  אתני"  "טיהור 

הפלסטינית.
משרד  בהודעת  נאמר  עוד 
במדי־ השלטון  "ראשי  כי  החוץ, 

על  ביניהם  מתחרים  הכיבוש  נת 
קולוניאליסטיות  עמדות  הבעת 
את  המשקפות  התפשטותיות 

הכיבוש,  תפיסת  התפתחות 
של  בכוח  וגזילה  ההתנחלות 
את  וכן  הפלסטינית,  האדמה 
המתכ־ והפשיזם  הגזענות  תרבות 

הפלסטיני  העם  של  לקיומו  חשת 
וזכויותיו".

הפלסטיני  החוץ  משרד 
האמריקני  הממשל  את  האשים 
באופן  ישראל  לטובת  בהטיה 
ב''ייהוד  להמשיך  לה  שמאפשר 
את  ולסכל  הפלסטינית''  האדמה 
האפשרות ליישם את פתרון שתי 

המדינות.

מזכר הבנות חדש בין ישראל לארה"ב: 
"הוכחה למחויבות האמריקנית לישראל"

מזכר ההבנות החדש לסיוע הבטחוני האמריקני לישראל נכנס לתוקפו ^ 
בממשל מתחייבים לשמור על עליונותה הצבאית של ישראל במזרח התיכון

מאת מרדכי גולדמן

האמריקנית  המדינה  מחלקת 
פרסמה אתמול הודעה לרגל כניס־
תו לתוקף של הסכם הסיוע החדש 
"עם  לתוקף.  וארה"ב  ישראל  בין 
החדשה,  הכספים  לשנת  כניסתנו 
שנים  עשר  של  תקופה  מתחילה 
 38 בסך   (MOU) ההבנות  במזכר 
ידי  על  שנחתם  דולר,  מיליארד 
נאמר  ב־2016",  וישראל  ארה"ב 

בהודעה.
על  כי  מזכירים  האמריקנים 
ארה"ב  ההבנות,  מזכר  תנאי  פי 
של  בהיקף  לישראל  מימון  תייחד 
3.3 מיליארד דולרים בסיוע צבאי 
לתכניות  דולר  מיליון   500 ועוד 
טילים  מפני  להגנה  שיתופיות 
השנים  מעשר  אחת  כל  פני  על 
משמעותית  ''עלייה  הבאות, 
מו־ לרכוש  לישראל  שתאפשר 

צבאיות  נוספים  מתקדמים  צרים 
עם  יביאו,  אשר  הברית,  מארצות 
את  ולחזק  ישראל  לבטחון  הזמן, 

קשרינו הדו־צדדיים".
הבנה  מזכר  של  זה  "יישום 
היסטורי זה משקף את המחויבות 
המתמשכת והבלתי מעורערת של 
האמריקני  והעם  הממשל  הנשיא, 
ההבנות  מזכר  ישראל.  לבטחון 
מש־ והוא  הקודם  בממשל  נדון 

של  הדו־מפלגתי  אופיה  את  קף 
מחל־ דוברת  אמרה  זו",  מחויבות 

קת המדינה, ה' ניוארט.
היא  "ישראל  כי  הוסיפה  היא 
ובעלת  ערך  בעלת  ברית  בעלת 
העומדת  הברית,  לארצות  יכולת 
לכת  מרחיקות  סכנות  בפני  כיום 
ובראשונה  בראש  ומסוכנות, 
לק־ האיראני  המשטר  מחסות 

לתקוף  המבקשות  טרור  בוצות 
גם  אלא  ישראל,  את  רק  לא 

האמריקניים  האינטרסים  את 
באזור".

מו־ הוכחה  מהווה  זה  "הסכם 
של  ליכולתה  למחויבותנו  חשית 
יתרון  עם  עצמה  על  להגן  ישראל 
היריבים  כל  על  איכותי  צבאי 
האזוריים הפוטנציאליים", סיכמה 

ניוארט.
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 

מודה  "אני  בתגובה,  אמר  ניהו 
על  ולקונגרס  האמריקני  לממשל 
כספי  ועל  לישראל  מחויבותם 
בעשור  גם  האמריקנים  הסיוע 
והעולם  ישראל  בפני  הקרוב. 
מורכבים,  בטחוניים  אתגרים 
האיראנית.  התוקפנות  ובראשם 
של  מסויגת  הבלתי  התמיכה 
להגן  ישראל  של  בזכותה  ארה"ב 
התווך  מעמודי  היא  עצמה  על 
בקשר האיתן בין המדינות", דברי 

נתניהו.

אוקראינה: תכונה בז'יטומיר לקראת 
הילולת הרה"ק רבי אהרן מז'יטומיר זי"ע

מאת א. למל

בתי  ושימור  לתיעוד  ב'מרכז 
אוק־ ברחבי  היהודים  העלמין 
דרבה  בהכנה  מתכוננים  ראינה', 
הרה"ק  של  ההילולא  יום  לקראת 
אהרן  התולדות  בעל  מז'יטומיר 
בתפי־ ונענו  נושעו  שרבים  זי"ע, 
שלו  ההילולא  יום  קברו.  על  לה 
יום  למחרת  יום  בתשרי,  בכ"ו  חל 
הרה"ק  הגדול  רבו  של  ההילולא 
זי"ע,  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי 

שחל ביום כ"ה בתשרי.

של  היהודית  בקהילה 
רב  בסיפוק  מברכים  ז'יטומיר, 
לכ־ המקום  וארגון  ההכנות  על 

שתיה  עם  ההילולא  יום  בוד 
תפי־ ספרי  נשמה,  נרות  ומזונות, 

המתפללים  לטובת   – ועוד  לה 
קצווי  מכל  המגיעים  הרבים 

תבל.
בז'יטומיר,  היהודית  הקהילה 
אוק־ מערב  של  רבה  בראשות 

וילהלם,  שלמה  ר'  הרה"ג  ראינה 
יחד עם מנהל בית חב"ד והחברה 
נחשון  הרב  דז'יטומיר,  קדישא 

רובין, דואגים ואחראים על הציון 
הקדוש במשך השנה כולה.

נמצא  ונראה  סמוך  כי  יצוין 
וניני  נכדי  טמונים  בו  האוהל  גם 
מטשרנוביל  מרדכי  רבי  הרה"ק 

זי"ע.
המרכזית  ההילולא  סעודת 
באולם  הערב  בע"ה  תתקיים 
בכפר  הכפר',  'מסעדת  שע"י 
הנופש 'אור אבנר' שע"י ז'יטומיר, 
דא־ מרא  בראשות   20:00 בשעה 

וילהלם  שלמה  רבי  הרה"ג  תרא 
שליט"א.

jpg.האוהל הקדוש בזיטומיר

בכיר במשרד התחבורה 
נעצר בחשד לשוחד

מאת חיים מרגליות

יחד  התחבורה,  במשרד  בכיר 
נעצרו  חשודים,  ארבעה  עוד  עם 
הנחקרת  שוחד  פרשת  במסגרת 
האר־ היחידה  ידי  על  אלה  בימים 
הכלכלית  בפשיעה  למאבק  צית 
הש־ שפתחה   433 בלהב  (יאל"כ) 
תקופה  בתום  גלויה,  בחקירה  בוע 
במהלכה התבצעה פעילות סמויה.

נעצרו  אתמול  הבוקר  בשעות 
חמישה חשודים לחקירה באזהרה 
בח־ נוספים  חשודים  שני  ועוכבו 

שוחד,  בעבירות  למעורבות  שד 
קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת 
בין  נוספות.  עבירות  וכן  אמונים 
כא־ בכיר  ציבור  עובד  העצורים 

מור במשרד התובורה.
פעל  הבכיר,  החשד,  פי  על 
וקיבל  תפקידו  במסגרת  לכאורה 
מנת  על  כסף  שוות  הנאה  טובות 
וזאת  אחרים  של  תועלתם  לקדם 
בניגוד לחוק. עם מעצרם של הח־

בבתיהם  חיפושים  נערכו  שודים, 
ומשרדיהם.

לחקירה  הובאו  החשודים 
היא  כי  נמסר  ממנה  במשטרה 
"תמשיך לחקור ולחשוף תהליכים 
וכן  עניינים,  ניגוד  תוך  פסולים, 
יש  בו  מקום  לכל  ולהגיע  לחתור 
חשד לשחיתות ציבורית הפוגעת 
הנור־ ובאזרחים  השלטון  בסדרי 

מטיביים".

בעקבות ריבוי התאונות:

יוזמה בכנסת: חקיקה להסדרת 
הרכיבה על אופניים חשמליים

מאת מאיר ברגר

יו"ר  סגן  עמאר,  חמד  ח"כ 
למאבק  השדולה  ויו"ר  הכנסת 
בתאונות הדרכים התייחס לתאונה 

שבה נהרג הצעיר ארי נשר.
הפכו  החשמליים  "האופניים 
כה  עד  מדינה,  למכת  מזמן  כבר 
הם גבו את חייהם של 16 צעירים, 

כפול מאשר בכל 2017!", אמר.
את־ הניח  כי  סיפר  בדבריו 

מספר  הכנסת  שולחן  על  מול 

לבטיחותם  הנוגעות  חוק  הצעות 
החשמ־ האופניים  רוכבי  של 

במיוחד   – התחום  והסדרת  ליים 
עדיין  הלוקה  האכיפה  בתחום 
החמרת  גם  כמו  כלשונו,  בחסר, 
הענישה נגד המעזים עדיין לנהוג 

בשכרות.
של  מהתגייסותו  מעודד  "אני 
מהלכי  של  לקידומן  הכנסת  יו"ר 
בוועדת  וכחבר  בנושא,  החקיקה 
הוועדה  יו"ר  עם  ביחד  הכלכלה 
ח"כ איתן כבל נקדם נושאים אלה 

לבטיחות  הלאומי  היום  בוועדה. 
מדי  מוביל  אני  אותו  בדרכים 
 6.11.18 בתאריך  יתקיים  שנה 
עבירות  בסימן  ויעמוד  בכנסת, 
האופניים  וסכנת  הדעת  הסח 

החשמליים".
לראש  מכאן  קורא  "אני 
למחויבותה  יפעל  כי  בממשלה 
לשר  גם  כמו  לנושא  המדינה  של 
כל  עם  פעולה  לשתף  התחבורה 
הצעת חוק בנושא שתביא למאבק 

בקטל בדרכים. זה בנפשנו".
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וייעשו כולם אגודה אחת

היום ייפתח מטה הבחירות המרכזי של 'אגודת 
ישראל' למועצת העיר ולראשות העיר ירושלים

ישיבת היערכות מקדימה התקיימה אמש במטה בהשתתפות חברי רשימת אגודת ישראל למועצת העיר, נציגי הקהילות החסידיות והנהלת מטה הבחירות

מאת כתב 'המבשר'

במעמד  להצלחה:  נרתמים 
של  הכנסת  וחברי  השרים  סגני 

אגו־ סיעת  חברי  ישראל,  אגודת 
ונציגי  העיר  במועצת  ישראל  דת 
ירושלים,  בעיר  הרבות  הקהילות 
ייפתח הערב בירושלים מטה הב־

חירות המרכזי של אגודת ישראל 
למועצת העיר, והרב יוסף דייטש 

לראשות העיר. 
בירושלים  המרכזי  המטה 

ידיים  רחב  משרדים  בבנין  יפעל 
הצרפתית  הגבעה  בשכונת 
 – המטות  שני  יפעלו  בו  בעיר, 
ישראל  אגודת  רשימת  מטה 
והמטה  העיר,  למועצת  בבחירות 
החר־ המועמד  של  לבחירתו 

לראשות  דייטש  יוסף  הרב  די 
העיר. 

הת־ המטה,  פתיחת  לקראת 
היערכות  ישיבת  אמש  קיימה 
חברי  בהשתתפות  מקדימה 
למועצת  ישראל  אגודת  רשימת 
החסידיות  הקהילות  נציגי  העיר, 
במהלך  הבחירות.  מטה  והנהלת 
ראש  ומ"מ  סגן  מסר  הישיבה 
העיר  לראשות  והמועמד  העיר 
על  סקירה  דייטש  יוסף  הרב 
לאורך  שנעשו  הרבים  המאמצים 
מנת  על  האחרונים  החודשים  כל 
המו"מ  ועל  לאחדות,  להביא 
שהתנהל מול תנועת דגל התורה, 
נמשכים  אלה  בימים  גם  כאשר 
מא־ הכוחות  לליכוד  המאמצים 
לראשות  החרדי  המועמד  חורי 

יש  כי  הודגש  במקביל,  העיר. 
שמערכת  מנת  על  הכל  לעשות 
ותוך  בהגינות  תתנהל  הבחירות 
והשלווה  השלום  על  שמירה 

בעיר.  
החסידיות  הקהילות  נציגי 
על  בישיבה  דיווחו  בירושלים 
מבני  גדול  ציבור  בקרב  עז  רצון 
במער־ להשתלב  הקהילות 

העיר,  ולראשות  למועצת  כה 
להג־ להביא  למשימה  ולהירתם 
בירוש־ האגודאית  הנציגות  דלת 

ראש  של  לבחירתו  ולהביא  לים, 
הישיבה  במהלך  כבר  חרדי.  עיר 
שתתקיים  נוספת  ישיבה  נקבעה 
נציגי  עם  הבוקר  בשעות  היום 
מנת  על  החסידיות,  הקהילות 
להתחיל בשיבוץ פעילים במטות 

השונים. 
הנ־ קיימו  הישיבה,  בתום 

הבחירות,  במטה  סיור  ציגים 
העבודות  אמש  התקיימו  בו 
מערכות  להשלמת  האחרונות 
לקראת  והתקשורת,  המחשוב 

המטה  הנהלת  הפעילות.  תחילת 
שהוקצו  המתחמים  את  הציגה 
במס־ שיפעלו  השונים  למטות 

מטה  ובהם  המרכזי,  המטה  גרת 
חסידויות,  מטה  הבחירות,  יום 
מטה  הסעות,  מטה  הסברה,  מטה 
מיוחדים  מגזרים  מטה  נגישות, 
ההסברה  במטה  כי  יצוין  ועוד. 
לקראת  בהיערכות  הוחל  כבר 
הסברה  חומרי  לחלוקת  מבצע 
לציבור כבר בימים הקרובים, על 

חשיבות המערכה. 
הקהילות  בני  בקרב  כאמור, 
האח־ בימים  נרשמה  בירושלים 

רונים התעוררות נלהבת להירתם 
ישראל  אגודת  רשימת  להצלחת 
ירוש־ העיר  למועצת  בבחירות 

לראשות  החרדי  והמועמד  לים, 
פניות  דייטש.  יוסף  הרב  העיר, 
ירוש־ תושבי  מצד  נרשמו  רבות 
להצ־ להתגייס  המעוניינים  לים 

בעז"ה  שתתנהל  המערכה,  לחת 
המרכזי  מהמטה  מהערב  החל 

בירושלים. 

'אגודת ישראל' בבית שמש מתלכדת סביב מועמדותו 
של הרב משה אבוטבול לקדנציה שלישית כראש העיר 

נפסלה  טכנית  בעיה  מפאת 
למו־ אבוטבול  הרב  של  רשימתו 
הרגע  של  ובמהלך  העיר,  עצת 
ישראל  אגודת  הציעה  האחרון 
שהפכה  רשימתה,  בראש  להציבו 
עם  מאוחדת  לרשימה  מכן  לאחר 

'דגל התורה'
קיבלו  מרובה  רוח  בקורת 
הבשורה  את  שמש  בית  תושבי 
המשמחת על התלכדותה המלאה 
בעיר,  ישראל  אגודת  רשימת  של 
אותה,  המרכיבות  הסיעות  כל  על 
משה  הרב  של  מועמדותו  סביב 
בר־ שלישית  לקדנציה  אבוטבול 
לאחר  זאת,  העיר.  כראש  ציפות 
סיומו  אל  שהגיע  ממושך  מו"מ 
בעקבות הבנות בין הרב אבוטבול 
השונות,  האגודאיות  והסיעות 
הנציגים  שני  יקבלו  פיהם  כשעל 
יש־ אגודת  ברשימת  הראשונים 
הרב  המרכזית  הסיעה  נציג  ראל, 
'שלומי  ונציג  ארנרייך  ישעיהו 
גולדברג,  שמעון  הרב  אמונים' 
אחד  לכל  בשכר  סגנות  תפקידי 
השלישי  העיר  ראש  וסגן  מהם, 
של  משורותיה  הנראה  ככל  יבוא 

סיעת 'דגל התורה'. 
התחוללה  ממש  של  דרמה 
כאשר  הרשימות,  הגשת  במהלך 
אבו־ הרב  של  שהרשימה  התברר 

שמטעמה  העיר  למועצת  טבול 
הוצגה מועמדותו לראשות העיר, 
בעקבות  טכניות,  מסיבות  נפסלה 
הנדר־ החתימות  של  שגוי  מיקום 

היה  לא  הזמן  קוצר  ומפאת  שות, 
הט־ את  ולהכין  לשוב  בידו  סיפק 
שיאפשר  באופן  הנדרשים  פסים 
מועד  לסיום  עד  אותם  להגיש  לו 

הגשת הרשימות. 
כי  היה  נראה  מה  זמן  במשך 
המועמד המוסכם על הציבור הח־

בבחירות  להתמודד  יוכל  לא  רדי 
פשטה  והאכזבה  העיר,  לראשות 
שאז  אלא  שמש,  בית  רחבי  בכל 
הרב  אמונים'  'שלומי  נציג  נחלץ 
מועמ־ להצלת  גולדברג  שמעון 

והציע  אבוטבול,  הרב  של  דותו 
אגודת  רשימת  בראש  להכניסו 
להתמו־ לו  שיאפשר  מה  ישראל, 

דד על ראשות העיר ויביא תועלת 
כשמקביל  החרדי,  הציבור  לכלל 
הושגו הסכמים מהירים מול רשי־

מת ש"ס, לפתרון הבעיה שתיווצר 
'אגו־ מנציגי  אחד  של  חסרונו  עם 
בשל  העיר,  במועצת  ישראל'  דת 
בראש  אבוטבול  הרב  של  הצבתו 

הרשימה. 
הושג  מכן  לאחר  קצר  זמן 
עם  גם  האחרון  הרגע  של  הסכם 
שחברה  התורה'  'דגל  רשימת 
ל'אגודת ישראל' לרשימת 'יהדות 
התורה והשבת', שבמסגרתה מת־

מודדים נציגי אגודת ישראל, דגל 
העיר  ראש  גם  וכאמור  התורה 

הרב אבוטבול. 
אומר  גולדברג  שמעון  הרב 
בשיחה עם 'המבשר' כי הרב משה 
הטבעי  המועמד  הנו  אבוטבול 
מילא  אותו  העיר,  ראש  לתפקיד 
בהצלחה מרובה בשתי הקדנציות 
שניהלנו  "למרות  האחרונות: 
אבוטבול  הרב  מול  ממושך  מו"מ 
ציבור  של  השונים  הצרכים  על 
ירושלים  וקהילות  חסידי  הכלל 
התפקי־ על  גם  כמו  שמש,  בבית 

הסיעה  חברי  ימונו  שלהם  דים 
וגם  לנו  היה  ברור  חסידית,  הכלל 
הדרך  אורך  לכל  אבוטבול  לרב 
נגיע  הבחירות  לפני  הרבה  שעוד 
על  מקובלות  שתהיינה  להבנות 
כולנו, ושאנחנו נתמוך בו לראשות 

העיר". 
של  בנצחונו  בטוחים  "אנו 
הרב אבוטבול בסייעתא דשמיא", 
"ובשבועות  גולדברג,  הרב  אומר 
מת־ אנחנו  לבחירות  עד  שנותרו 

רבים  מאמצים  להשקיע  כוונים 
אגודת  ממצביעי  אחד  שאף  כדי 
ישראל ושאר הרשימות החרדיות 
יחד,  ושכולנו  אדיש,  יישאר  לא 

כאיש אחד ובלב אחד נוכל לברך 
הנצחון  על  הבחירות  יום  במוצאי 
הנוסף, ועל ההישג החשוב לציבור 
והן  שמש  בבית  הן  כולו,  החרדי 

מחוצה לה. 
שהוא  הוכיח  אבוטבול  "הרב 
הראשונה,  מהשורה  ביצוע  איש 
דגלו  על  חרט  אותו  הדיור  ונושא 
בפעם  לתפקיד  שנבחר  לפני  עוד 
במלוא  קודם  אכן  הראשונה, 
מכפי  בהרבה  מהיר  ובקצב  המרץ 
לחזות  היה  יכול  או  צפה  מי  שאי 
מראש", מסכם הרב גולדברג, "כך 
שכעת  שלו  השניה  בקדנציה  גם 
הרב  הכריז  סיומה,  אל  מגיעה 
כוחותיו  את  ישקיע  כי  אבוטבול 
במהלכה בנושא של טיפוח העיר, 
הזאת  הקדנציה  במהלך  ואכן 
שפירותיה  במהפכה  התחלנו 
במוקדים  נראים  כבר  הראשונים 
ה'  ובעזרת  העיר,  ברחבי  שונים 
נשלים  הקרובה  הקדנציה  במהלך 
לפנינת  תהפוך  שמש  ובית  אותה 
למהפך  ודוגמה  סמל  ותהיה  יופי 
לעשות,  בישראל  עיר  שיכולה 
בלתי  וטיפוח  רבה  עבודה  עם 
של  שנים  עשרות  לאחר  פוסק 

הזנחה". 

במחשבה תחילה

חוג בית

מראה מקום

על  המספר  הנודע  המשל  ומפורסם  ידוע 
מוברחת  סחורה  שהוציאו  מבריחים  אותם 
מפעם  ארגנו  אותה  'הלוויה'  בחסות  מהעיר 
חשדם  אך  כביכול,  מתושביה  לאחד  לפעם 
התעורר  העיר  בשער  הניצבים  המוכסים  של 
שמחים  היו  ה'נפטר'  שמלווי  העובדה  לנוכח 
המבריחים  החלו  שנתפסו  לאחר  ומאושרים. 
המוכ־ בהם  הטיחו  אז  או  גדול,  בקול  לבכות 

סים ולימדו אותם פרק בהברחת סחורות: "אם 
הייתם בוכים בזמן הנכון, עכשיו הייתם יכולים 
ברגעים  וצחקתם  מאחר  אך  ולשמוח.  לצחוק 
הקריטיים ביותר, אין לכם אלא לבכות על כך 

כעת". 
אותם  כלפי  אמורים?  הדברים  מה  כלפי 
לר־ הבחירות  יום  שבינינו.  וזחוחים  אדישים 

אינם  והם  ומתקרב,  הולך  המקומיות  שויות 
ההכרעה  תיפול  זה  שביום  לכך  לבם  שמים 
במשך  עירם  תושבי  כל  ואת  אותם  שתלווה 
טענות  מעלים  הם  הבאות.  השנים  חמש 
לגדולי  הציות  בחשיבות  מערערים  ומענות, 
מובהקת  תורתית  ברשימה  והתמיכה  התורה 
הנשמעת למרנן ורבנן גדולי התורה, ואומרים 
"שלום עלי נפשי", ואף גרוע מכך, את המשכו 

של אותו הפסוק. 
עירם  לראשות  כאשר  הללו  יעשו  ומה 
ייבחר אדם שאינו ראוי לתפקיד? אדם שאינו 
מחויב לגדולי התורה, וגם הציבור החרדי כולו 

את  לשאת  יוכלו  כיצד  מעייניו?  בראש  אינו 
של  הנציגות  תהיה  העיר  כשבמועצת  פניהם 
שהפיצו  הרעל  בגלל  מוחלשת  דרבנן  שלוחי 
והסיסמאות  הבחירות,  שלפני  התקופה  בכל 
שנשמעו מפיהם שוב ושוב וקיררו גם אחרים 

מלפעול ולהפעיל למען קדשי ישראל? 
הפתגם  אומר  משלמים",  טעויות  "על 
הבחירות  ביום  שנעשות  טעויות  ועל  הידוע, 
ותקילין  טבין  משלמים  המקומיות,  לרשויות 
אף  ולעיתים  תמימות,  שנים  חמש  במשך 
לתקופות ארוכות הרבה יותר, שכן במקומות 
רבים עלול ראש הרשות שייבחר למגינת לבו 
את  להנציח  כדי  לפעול  החרדי,  הציבור  של 
מכן,  לאחר  גם  ברשות  חרדי  הלא  השלטון 
שאינו  לציבור  דווקא  דירות  בניית  באמצעות 

שומר תורה ומצוות ובדרכים כאלו ואחרות. 
אנו  יכולים  הטעות,  על  לשלם  במקום  אז 
השבו־ את  ולנצל  עכשיו,  כבר  ממנה  להימנע 
לש־ כדי  הבחירות  ליום  עד  נותרו  שעוד  עות 

האחראי  המסר  את  ולהפיץ  המנגינה  את  נות 
לפעול  נפש,  ובעל  דעת  בר  אדם  לכל  הקורא 
בכל כוחו כדי להגדיל את הנציגות של אגודת 
ישראל במועצת העיר, ולהביא להגדלת הסי־

כויים של המועמד מטעמה לרשות העיר, בכל 
עיר ובכל יישוב, לנצח בעזרת ה' בבחירות, כדי 
הבחי־ שאחרי  ביום  יחדיו  לומר  כולנו  שנוכל 

רות "דידן נצח". 

הרב אברהם עשור משלים בימים אלו את 
העיר  מועצת  כחבר  שלו  הראשונה  הקדנציה 
'אגודת  סיעת  מטעם  מכהן  הוא  בה  אשקלון, 

ישראל'. 
המועצה  חברי  היו  הקדנציה  רוב  במשך 
העי־ בקואליציה  חברים  באשקלון  החרדיים 

ראש  עם  פעולה  שיתוף  תוך  ופעלו  רונית, 
שמעוני,  איתמר  העיר 
אך מאז הוגש נגדו כתב 
הושעה  והוא  אישום 
אחד  נבחר  מתפקידו, 
לראש  המועצה  מחברי 
העיר בפועל, ומאז הור־

הנהלת  של  היחסים  עו 
העיר עם המגזר החרדי, 
שניסתה  פרצות  בגין 
בחומת  לפרוץ  העיריה 
של  ובמעמד  השבת 

הדת באשקלון. 
כיהן  עשור  הרב 
ועדות,  שלל  של  כיו"ר 
לאופוזיציה  יצא  ומאז 
כחבר  מכהן  הוא 
אך  שונות,  בוועדות 

וחבריו  עשור  הרב  הצליחו  מהאופוזיציה  גם 
לחולל גדולות ונצורות. "אנחנו תשעה חברים 
באופוזיציה, ויש לנו יכולת לכנס ישיבות שלא 
כך  העיר,  להנהלת  הרבה  ולהפריע  המניין  מן 
אם  גם  פעולה  אתנו  לשתף  מעדיפים  שהם 
אנחנו באופוזיציה, ולמנוע מכולם את עוגמת 
פו־ והבלתי  הקשים  בחיכוכים  הכרוכה  הנפש 

סקים", הוא מספר. 
מדוע בעצם אתם מצפים מתושבי אשקלון, 
שרובם המוחלט אינו נמנה על הציבור החרדי, 
כנציג  אתה  איך  שס"ג?  רשימת  עבור  להצביע 
מדקדק  שאינו  מי  את  משרת  ישראל'  'אגודת 

במצוות בלשון המעטה? 
"קודם כל, אמנם הציבור החרדי בעיר אינו 
מונה אלפים רבים, אבל אנחנו ציבור לא קטן, 
 200 בין  אלינו  הצטרפו  האחרונות  ובשנים 
עשור,  הרב  משיב  חדשים",  אברכים  ל־300 
החרדי  לקול  להגיע  שנצטרך  לפני  עוד  "אבל 
בעיר, יש לנו תמיכה מאוד רחבה גם בקרב צי־

בורים אחרים. רוב תושבי אשקלון הם יהודים 
את  לראות  רוצים  לא  הם  מסורת,  שומרי 
השבת נרמסת בראש חוצות ומחוללת במבני 

ציבור שנבנו מכספי משלם המיסים האשקלו־
ני. הם לא רוצים לראות את הילדים החרדיים 
שמי  חושבים  והם  עלובים,  בפחונים  לומדים 

שלומד תורה צריך לכבד אותו ולעזור לו. 
באשקלון  ישראל'  'אגודת  לכך,  "מעבר 
ולא  הציבור,  למען  שנים  עשרות  כבר  פועלת 
רק הציבור החרדי. כל תושב בעיר שזכאי לה־

נחה בארנונה יודע שאנחנו 
ביותר  המתאימה  הכתובת 
את  למצות  כדי  מבחינתו 
המעוגנות  שלו  הזכויות 
באשקלון  תושב  כל  בחוק; 
משפחה  שכשיש  יודע 
בבית,  לאכול  מה  לה  שאין 
בס־ 'מתן  לעמותת  פונים 

כלפון,  ניסים  הרב  של  תר' 
שמחלקת מדי שבוע כ־700 
בעיר.  למשפחות  מזון  סלי 
הם יודעים שאנחנו דואגים 
לא  אבל  החרדי,  לציבור 
רק, ושבאותה מידה אנחנו 
הכללי,  לציבור  גם  דואגים 

ולנושאים כללים בעיר.
הרב  הסיעה,  יו"ר  "גם 
שמאיר  כאדם  בעיר  כאן  מוכר  אביטן  יעקב 
לכל  אזכרה,  לכל  מגיע  הוא  אחד,  לכל  פנים 
'שבעה', מעודד ומנחם, מסייע ועוזר בכל פעם 

שפונים אליו". 
אם אתם דואגים לכולם, אולי הציבור החר־

די צריך נציגות אחרת... 
השאלה:  למשמע  מחייך  עשור  הרב 
חלילה  ידינו  על  מקופח  אינו  החרדי  "הציבור 
חקיקה  כאן  העברנו  הנכון.  הוא  ההיפך  וחס. 
לס־ מלגות  נותנת  שהעיריה  שכמו  שקובעת 

כולל  לאברכי  גם  לתת  צריכה  היא  טודנטים, 
שזה  שטענו  כאלו  היו  סמינרים.  ולתלמידות 
למשך  רק  מקבלים  הסטודנטים  כי  הוגן,  לא 
שנתיים, ועבור האברכים זה כל עוד הם לומ־
דים בכולל, מה שלפעמים יכול להימשך עש־

להם  עניתי  בעצם.  שוויון  אין  ולכן  שנים,  רות 
כאיוולתם ואמרתי להם שאשקלון קיימת כבר 
שבעים שנה, ובמשך 65 שנה לא ניתנו מלגות 
עוד  "חכו  לסטודנטים.  רק  בכלל,  לאברכים 
שישים שנה, כדי להביא לשוויון בין הסטודנ־
טים והאברכים, ואז נדון לגבי שאלת השוויון 
כשאברכים מקבלים למשך יותר משנתיים...". 

ביש־ נחקק  המקומיות,  ברשויות  הישירה  הבחירה  חוק 
ראל רק בשנת תשל"ה, ומאז ועד היום סבורים רוב רובם של 
המ־ ברשויות  ליציבות  רבות  תרם  הוא  כי  בתחום,  המומחים 

קומיות, וברמה פחותה יותר גם למשילות של ראשי העיריות. 
המקומיות  לרשויות  בבחירות  גם  נהוגה  היתה  לכן  קודם 
הקולות  שנספרו  כשלאחר  המפלגתית,  ההצבעה  שיטת 
מו"מ  המפלגות  ראשי  ניהלו  חדשה,  עיר  מועצת  והוקמה 

קואליציוני, ובחרו באחד מתוכם לכהן כראש העיריה. 
החליפו  מפלגות  בו  ולמצב  יציבות,  לחוסר  גרמה  השיטה 
שהקשה  מה  הקדנציה,  במהלך  וגם  הבחירות  לאחר  נאמנות 
באופן  נתונים  אותם  והותיר  הערים,  ראשי  של  תפקודם  על 

מוחלט לחסדיהם של חברי מועצת העיר. 
גם כיום נדרשים ראשי הערים להגיע להבנות עם המפל־

גות ולהקים קואליציה, אך הצורך בקואליציה בא לידי ביטוי 
בעיקר, ואולי אפילו רק, פעם בשנה, כשמועצת העיר צריכה 

לאשר את התקציב השנתי שמציע ראש העיר.
לנהל  העיר  ראש  יכול  אחד  כשמצד  האיזון  נשמר  כך 
מועצת  לחברי  שיזדקק  מבלי  ובבטחה  בהשקט  העיריה  את 
העיר על כל צעד ושעל, ומאידך גם למועצה שמורה השפעה 
משמעותית על ראש העיר שמבין כי עליו לשמור על יחסים 
ואת  אותם  ולכבד  השנה,  לאורך  המועצה  חברי  עם  טובים 
הציבור שבחר בהם, אם אינו רוצה להגיע למצב של 'מועצה 

לעומתית', בבואו לאשר את התקציב השנתי הבא. 

יעקב א. לוסטיגמן בדרך אל הקלפי
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ליום הבחירות
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תשע"טחשוןחשון כ"א

בשליחותם
דיווחים ועדכונים משורות אגודת ישראל לקראת הבחירות המוניציפליות

לצחוק או לבכות? 

עשרות שנים למען הציבור

הבחירה הישירה

בסימן אחדות של כלל הקהילות בחיפה פעילות 
רבה ברשימת 'אגודת ישראל המאוחדת' 

בראשות הרב אריה בליטנטל
רב  וסיפוק  אחדות  תחושת 
רשימת  לטובת  החרדית  בחיפה 
המאוחדת'  ישראל  'אגודת 
ברא־ ג'  באות  שסימנה  בחיפה 
בליטנטל  אריה  הרב  יעמוד  שה 
לעסקנות  שני  דור  הינו  אשר 
מ־20  למעלה  והוכיח  אגודאית 
מוצלחת  ופעילות  עשיה  שנות 
ובהתנהלותו  הציבור  לטובת 
להת־ הביא  המיוחדת  ודרכו 
מוסדות  של  מרשימה  פתחות 
הקודש  וקהילות  התורה 

בעיר חיפה.
בליטנטל  הרב  של  כתובתו 
אשר  חיפאי  תושב  לכל  ידועה 
מנהל  לכל  כמו  לעזרה  נזקק 
בסייעתא  שזוכה  בעיר  מוסד 
ופתרון,  מענה  לקבל  דשמיא 
כאשר כל פקידי העיריה יודעים 
כי את פנייתו של הרב בליטנטל 

לא ניתן להשיב ריקם.
את השליחות לעמוד בראש 
בליטנטל  הרב  קיבל  הרשימה 
מסערט  אדמו"ר  מרן  מכ"ק 
את  ציין  אשר  שליט"א  ויזניץ 

הר־ ההערכה  ואת  החם  הקשר 
בה לה זוכה הרב בליטנטל מכל 
לאחר  בעיר.  הציבור  שדרות 
ברשימה  הוצגו  בליטנטל  הרב 
ראובן  הרב  הנודעים  העסקנים 
הרב  גור,  חסידי  נציג   – כץ 
נציג   – היימן  העשיל  יהושע 
חסידי בעלזא, הרב חיים שלמה 
הרב  צאנז,  חסידי  נציג   – לוי 
ויזניץ,  חסידי  נציג   – כהן  יעקב 
הכלל  נציג   – וינברג  זאב  הרב 
 – פרקוביץ  יעקב  הרב  חסידי, 

חיים  והרב  ביאלא  חסידי  נציג 
רייס – נציג חסידי ערלוי.

הרשימה  הגשת  לאחר 
כלל  את  המייצגת  המאוחדת 
הקהילות בעיר חיפה החלו עס־

הקווים  את  לגבש  הציבור  קני 
שינחו את עבודת המטה על מנת 
החרדי  הייצוג  להגדלת  להביא 
'אגו־ רשימת  תחת  חיפה  בעיר 

שסימנה  המאוחדת'  ישראל  דת 
הפחות  לכל  להכניס  במטרה  ג' 

שני נציגים למועצת העיר.

מתלכדים להצלחה. בכנס בהשתתפות נציגי עשרות קהילות בעיר אלעד נפתחה מער־
כת הבחירות על ידי המטה לבחירת הרב ישראל פרוש לראשות העיר ולהצלחת סיעת 
הרב  החינוך  שר  סגן  הרשימה,  נציגי  השתתפו  בכנס  ג'.  שסימנה  בעיר  ישראל  אגודת 
מאיר פרוש וראש העיר בני ברק ומזכ"ל אגודת ישראל הרב חנוך זייברט. בסיום הכנס 
נרשמו עשרות להתנדבות ופעילות במטה בשבועות הקרובים להצלחת המערכה. ידי־

עה נרחבת תתפרסם אי"ה בהמשך.

יעקב א. לוסטיגמן

כינוס ראשי הקהילות בחיפה בעת הקמת צוות ההיגוי לקראת 
הבחירות בחיפה במטה הבחירות אגו"י חיפה
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אתמול,  ניתן  אכן  הביניים  צו 
האמריקאים  על  כי  קובע  והוא 
שיכולות  הסנקציות  את  להסיר 
לאיראן,  הומניטרי  בסיוע  לפגוע 
לשירותים  הקשורות  כאלו  וכן 
התעו־ בטיחות  לצורך  הנדרשים 

פה האזרחית במדינה. 
מסתמכות  והפסיקה  העתירה 
שע־ וינה,  אמנת  של  נספחים  על 

לפני  ואיראן  ארה"ב  חתמו  ליהם 
עשרות שנים. ממשל טראמפ טען 
מחויב  אינו  הוא  כי  הדין  בבית 
משום  איראן,  מול  זה  לפרוטוקול 
הפרו־ ועל  האמנה  על  שהחתימה 

שלטון  בתקופת  בוצעה  טוקולים 
המהפכה  לפני  הרבה  השאה, 
שה־ כך  חומייני,  של  האסלאמית 

רפובליקה האסלאמית של איראן 
שמולה  המדינה  אותה  אינה  היא 
טענה  האמנה.  על  ארה"ב  חתמה 

שכאמור  הדין,  בבית  נדחתה  זו 
האיראני  הצד  עם  הצדק  כי  קבע 

בנושא זה. 
בהאג  הדין  שבית  לפני  עוד 
האמו־ פסיקתו  את  אתמול  פסק 
ארה"ב  נשיא  הודיע  כבר  רה, 
דונלד טראמפ כי אין לו כל כוונה 
מהאג.  שיגיעו  להוראות  לציית 
הבי־ הדין  בית  את  הגדיר  הוא 

שאינו  קיקיוני",  כ"גוף  נלאומי 
ובוודאי  מדינה,  אף  לחייב  יכול 
אחר  למלא  ארה"ב  את  שלא 

פסיקותיו. 
נהנה  הבינלאומי  הדין  בית 
ממעמד חוקי על פי מגילת היסוד 
נחשבות  ופסיקותיו  האו"ם,  של 
בפו־ אך  רשמי,  באופן  למחייבות 
אותן,  לאכוף  דרך  כל  לו  אין  על 
מדינות  לאלץ  היחידה  והדרך 
הטלת  באמצעות  היא  לו  לציית 
הבטחון  מועצת  ידי  על  סנקציות 

ארה"ב  נהנית  שבה  האו"ם,  של 
מזכות וטו, ויכולה למנוע כל הח־

לטה שכזאת. 
הדין  בית  פסיקת  בעקבות 
הנשיא  של  יועצו  הודיעו  אתמול, 
בו־ ג'ון  לאומי,  לבטחון  טראמפ 

לפרוש  החליטה  ארה"ב  כי  לטון, 
הסכסוכים  פתרון  מפרוטוקול 
וינה,  לאמנת  הנספח  מדינות  בין 
את  בהאג  הדין  לבית  והמעניק 
בין  בסכסוך  להכריע  התוקף 
לכל  בינה  או  לאיראן  ארה"ב 
בולטון  זאת,  עם  אחרת.  מדינה 
חברה  נשארה  ארה"ב  כי  הבהיר 
כללי  את  הקובעת  וינה  באמנת 
ומעמ־ הדיפלומטית  החסינות 

המוצבים  הדיפלומטים  של  דם 
העולם,  ברחבי  זרות  במדינות 
מהפ־ ורק  אך  היא  הפרישה  וכי 

בין  סכסוכים  לפתרון  רוטוקול 
מדינות. 
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הועדה המקומית לתכנון ובניה ”לכיש“
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון ובנייה התשכ“ה - 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ”לכיש“ בקשה 
גגות  ממ”ד,  עם  משפחתי,  חד  חדש  מגורים  בית  הקמת  ל-  בניה  היתר  למתן 
שטוחים, שתי חניות תקניות וגדרות בהיקף המגרש. גוש: 3205 חלקה:12 מגרש:11 
מספר:20180349  בקשה  שימוש:מגורים  מספר:11  מבנה  אליאב,  בכתובת: 
ע“י:חביב לורן קרול חביב. הבקשה כוללת את ההקלות הבאות ברישוי זמין (נוסח 
מס’:  מפורטת  תכנית  מהוראות  הקלה  הבקשה)  עורך  באחריות  ההקלות 
מפלסים  בשני  מגורים  בית  הקמת  במקום   ,0.00 במפלס  הקלה   .1  :297/02/6
340.90+ ו-  339.40+ הקמת מגורים במפלס אחד 339.29+. כל המעוניין רשאי 
המקומית  הועדה  במשרדי  תשלום  ללא  אליה  המצורפת  ובתכנית  בבקשה  לעיין 
”לכיש“ בימים ובשעות קבלת קהל. כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין 
ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום 
פרסום מודעה זו. (יש לצרף מס‘ ת.ז, כתובת, מס‘ טלפון וכתובת דואר אלקטרוני)  

אבי אליהו דיאמנט,  יו“ר ועדת משנה לתכנון ובניה ”לכיש“

ועדה מקומית לתכנון ובנייה קריית גת
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965

המקומית לוועדה  כי  הנ"ל,  והבניה  התכנון  לסעיף 149 לחוק  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
לקרקע מס':20181059 המתייחסת  בקשה  חמו.  ע"י:דודו  הוגשה  גת  קריית  ולבניה  לתכנון 
חלקה:11 מגרש: מהות הבקשה: שיפוץ ושינוי 2הנמצאת בכתובת: הארז 52 קרית גת. גוש:1905
ובניית תוספת הכולל ממ“ד, קומה א‘ פרגולת בטון ומשטחים מרוצפים. מהות  מבנה קיים 
9 מ‘ המותרים. 9 . הקלה בתכסית 0 מ’ מבוקש במקום 7.50 0. הקלה בגובה המבנה 8.20 8ההקלות: 8
במקום 150 מ“ר. 10 . הקלה משינוי הוראות הבינוי , במקום גדר בגובה מינימלי של 231.60
מ‘ (חומה מזרחית) 11 . 1.10, תבנה גדר בטון של 0.50 מ’ ומעלייה גדר קלה בגובה של 0.60
0מ’ במקום 0 מ‘ לצורך הקמת מרפסת. יודגש כי פרסום 0הקלה בקיר צפוני משותף עם שכן 2.20
 שאינו עפ"י הנחית הועדה ו/או בכל אופן אחר לא יתקבל! כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל
שהמשרד ובשעות  בימים  ב',  קוממיות 97 קומה  רח'  גת,  קריית  המקומית  הועדה  במשרדי 
התנגדות להגיש  יוכל  הנ"ל  להיתר  מהבקשה  נפגע  עצמו  הרואה  וכל  לקהל.  פתוח   האמור 
מנומקת בכתב למשרדי הועדה המקומית "קריית גת", תוך 15 מיום קבלת ההודעה. נוסח
 הפרסום לבקשת היתר, נסמך על המידע כפי שנמסר ע“י עורך הבקשה הראשי, והנו באחריותו.
 ייתכן ולאחר הבדיקה התכנונית של הועדה המקומית, יידרש פרסום נוסף. שעות קבלת קהל:

 .16:00-18:00 0 יום א‘ בין השעות  0יום ג השעות 9:00-13:00 09:00-11:00 0יום ה
ןבברכה, אבירם דהרי ראש העיר ויו“ר ועדה מקומית לתכנון ובניה ק
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אשר  שליט"א,  הגאונים  הרבנים 
מונו בידי מרנן ורבנן גדולי ומאורי 

הדור שליט"א.
צי ענק ואדיר של מאות אוטו־
בוסים וכלי תחבורה שונים, החלו 
ופולטים  החניונים  את  ממלאים 
ילדים  אלפי־אלפי  זה,  אחר  בזה 
ובאו  שהתקבצו  יהודי,  חן  עטורי 
מ־64 סניפי נוער מעשרות נקודות 
ישוב בכל חלקי הארץ, ונמנים על 

כל שבטי ישראל.
הצטיידו  לאולם,  כניסתם  עם 
קונטרס  ובה:  בשקית  התלמידים 
זמירות  העולם";  נברא  "בשבילי 
מעריב  מנחה  ותפילות  שבת 
חסידיים;  שירים   50 של  ומקבץ 
של  תדפיס  הדגל;  פרחי  כיס  יומן 
התכ־ על  ומקדים  ראשוני  מבחן 
המבחן  תכנית  וכן  החינוכית,  נית 
המפורטת לעונת החורף הקרובה 
 19 ולגילאי  שנה   11 עד  גיל  לבני 
– 11, וכן שירו הנודע של הרה"ק 
וש־ ארנק  מברדיטשוב "רבש"ע"; 

תיה קלה. 
כיוון  סדרנים  מאות  של  צוות 
למקומו־ התלמידים  רבבת  את 

באולם,  הרבים  בגושים  תיהם 
בטוב  מועד  מבעוד  קושט  אשר 
סימבו־ באמרות  ודעת  טעם 

בהנהלת  המאורע.  מעין  ליות 
את  ציינו  הדגל'  'פרחי  ארגון 
והמכוב־ המופתית  ההתנהגות 
שבאו  החניכים,  רבבת  של  דת 
ומחנכיהם  רכזיהם  בלוויית 

המסורים. 
ורב  ההוד  רווי  המעמד  את 
רב,  בכשרון  והנחה  ניהל  השגב, 
הרב אלימלך טירנואר, שדיבר על 
המעמדים,  שלושת  של  מהותם 

משמעותם ומטרתם. 
ברטט־התרגשות הופנו אלפי־

האולם  זוויות  מכל  מבטים  אלפי 
ריצדו  זה  אחר  ובזה  המסכים,  אל 
של  מראותיהם  המסכים  על 
הדור  וצדיקי  גדולי  ורבנן  מרנן 
התורה  שמי  את  שהאירו  זי"ע 
ובגולת  ישראל  בארץ  והחסידות 
העשורים  בשלושת  אמריקה, 
נשמעים  כשברקע   – האחרונים 
שהם  שעה  בקודש,  קולותיהם 
ראשי  את  ומחזקים  מברכים 
עצמם  על  קיבלו  אשר  הארגון 
על  ומבחן  שינון  לימוד,  להעמיק 
הלכות שמיטה; מידות ודרך ארץ; 
כך,  ועוד.  הכנסת,  ובית  תפילה 
קולותיהם  כבוד  בדומיית  נשמעו 
זצ"ל,  פיינשטיין  הגר"מ  מרנן  של 
בעל  זצ"ל,  אויערבאך  הגרש"ז 
הגרא"מ  זצ"ל,  מגור  מנחם  הפני 
זצ"ל,  כדורי  הגר"י  זצ"ל,  שך 
הגר"ע  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש 
זצ"ל,  ואזנר  הגר"ש  זצ"ל,  יוסף 
החכ־ זצ"ל,  מערלוי  סופר  האמרי 
זצ"ל,  ויז'ניץ  מסערט  אליעזר  מת 
והגראי"ל שטינמן זצ"ל [הרשימה 

לפי סדר פטירתם].
לשמר  הרעיון  במסגרת 
ימי  והשפעות  רשמי  את  ולאצור 
השנה,  ימי  לכל  האיתנים  ירח 
"יהא  הכותרת  את  שנשא  בפרק 
 – עמיה  על  דתשרי  קמיה  רעוא 
ובצליל",  באומר  האיתנים  ירח 
משו־ חסידיות  מקהלות  הופיעו 

זמר,  וכלי  שיר  כלי  בליווי  בחות, 
מנגנים  בעלי  גיסא,  כשמאידך 
כך  כסולנים.  שימשו  מהוללים, 
בניצו־ תפארת  מקהלת  הופיעו 

הרה"ח  החסידי  המלחין  של  חו 
מקהלת  אירנשטיין;  מנחם  ר' 
חסידי  מקהלת  בעלזא;  חסידי 
הזמירות  נעים  הסולן  עם  ויז'ניץ 
דסקל  יהודה  יעקב  ר'  הרה"ח 
של  המורחבת  תזמורתו  בליווי 
ר'  הרה"ח  והמנצח  המנגן  בעל 
ת"ת  מקהלת  וכן  אדלר;  מאיר 
ירושלים,  נוף  הר  משה  דברות 
אופן;  מנחם  הר"ר  של  בניצוחו 
שיר  הושמע  בכורה  בהשמעת 
נברא  "בשבילי  המילים  על  ולחן 
העולם", בעיבודו של הר"ר מאיר 

אדלר. 
נפש,  משובבות  שיא  נקודות 
אלפי־ כאשר  הגדול  באולם  היו 
בלימוד  פתחו  החניכים  אלפי 
בשי־ משניות,  פרקי  של  משותף 

למדו  ובכך  המחולק,  הלימוד  טת 
היום,  של  במעמד  (כולל  וסיימו, 
יום ה'), את כל ששת סדרי המש־

נה בכפולה של 27 פעמים (!). את 
הלימוד  שלאחר  דרבנן  הקדיש 
יעקב  הרב  של  שיחיו  בניו  אמרו 
הג"ר  ולזכרו;  ז"ל  הפטלר  יחיאל 
אביו  לע"נ  שליט"א  שכטר  יעקב 
הרה"ג רבי סנדר ליפא זצ"ל; הרב 
לע"נ  שליט"א  שצ'רנסקי  יצחק 
מייסד  ז"ל  בנימין  ר'  הרה"ח  אביו 
שא־ יעקב;  בית  סמינרי  ומנהלי 

מפיות  "א־מ־ן"  של  אדירות  גות 
חלל  את  פילחו  קודש  צאן  גדיי 

האולם.
לא  וההתרגשות,  ההוד  רגעי 
הרב  המעמד,  ומנחה  כאן,  נעצרו 
על  מיד  הודיע  טירנואר,  אלימלך 
אמירתם בצוותא של 100 פעמים 
התהילים  בשיטת  תהלים,  ספר 
הנו־ הילדים  כל  ידי  על  המחולק, 

כחים באולם. פעיותיהם של גדיי 
והמעמד  החלל,  את  מילאו  הצאן 
תהילים  פרקי  שני  רב־הוד.  היה 
נאמרו  בפסוק,  פסוק  בציבור, 
בידי הרה"ג רבי משה מאיר הייז־
של  הנשיאות  חבר  שליט"א,  לר 
רבני  עמדו  מנגד  כאשר  הארגון, 
האולם,  במזרח  שליט"א  הארגון 
ולישועה.  לברכה  שמות  והזכירו 
נערך  התהילים  אמירת  כתום 
קבלת  של  ומרומם  מרגש  מעמד 
עול מלכות שמים, כשלפני התיבה 
גוטפרב  אליעזר  ר'  הרה"צ  עובר 

שליט"א.
אחר  האלפים  עקבו  רב  בענין 

בה  לתקומה",  "משואה  מצגת 
סיפר הרה"ח ר' ישראל גולדווסר 
מגנזך קידוש ד', באמצעות מראות 
המפואר  העבר  על  אותנטיות 
אירופה,  מזרח  יהדות  של  הקדום 
עדותיה  וחצרותיה,  מרכזיה  על 
נפשם  מסירות  על  וישיבותיה, 
בגיטאות  ומצוות  תורה  לקיים 
הכורת  ועל  החורבן  על  ובמחנות, 
שרי־ הצלת  ועל  עליהם –  שעלה 

וקימומם  המשרפות,  מרמץ  דיהם 
מחדש בארץ ישראל ובחו"ל לשם 

ולתהילה. 
בת־ המקדש  בית  על  במיצג 

ר'  הרה"ח  של  בהדרכתו  פארתו, 
החניכים  חזו  ליכטנשטיין,  לייבל 
בית  בשריד  שהחלו  במראות־הוד 
על  כללי  במבט  המשיך  מקדשנו, 
בה  הגשר  על  הקדומה,  ירושלים 
שערי  על  אדומה,  פרה  הובלה 
היה  זה  במיצג  ועוד.  ועוד  חולדה 
השפתיים  כאשר  אקטואלי,  ממד 
בי־ "בנה  תפילה  מרחשות  עדיין 

על  מקדשך  וכונן  כבתחילה  תך 
מכונו והראנו בבנינו... ושם נעלה 
רגלינו".  פעמי  בשלוש  ונראה 
המיצגים הוכנו לפי הנחיות אנשי 

חינוך.
מביאלא  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
"זו  דבריו:  בפתח  אמר  שליט"א, 
שגדולי  רצון  עת  זו  גדולה,  שעה 
ישראל  מילדי  ורבבה  ישראל 
עשרה  מתאספים  אם  מתאספים. 
השכינה,  השראת  כבר  זו  יהודים, 
איזו  לעצמנו  לתאר  יכולים  ואנו 
בהתכנסות  יש  השכינה  השראת 
בכל  הלכות  הלומד  על  זו.  גדולה 
שמובטח  נדה,  במס'  מובא  יום, 
שנא־ הבא,  העולם  בן  שהוא  לו 

תקרי  אל  לו,  עולם  הליכות  מר 
כשלומדים  הלכות.  אלא  הליכות 
בעוה"ז.  להלך  איך  יודעים  הלכה 
והת־ היחידה  העצה  היא  התורה 

בלין נגד יצר הרע. כתוב במהר"ל 
ולא  גדול  קול  היה  תורה  שבמתן 
כל  לעולם.  מפסיק  שאינו  יסף, 
הרע.  היצר  נגד  תרופה  צריך  יום 
הקיום של עם ישראל הוא בזכות 
הלכות,  לומדים  וכאשר  תשב"ר, 
לעם  ישועות  יביא  בוודאי  הדבר 

ישראל".
שליט"א,  מויז'ניץ  אדמור  מרן 
"הגמרא  בדברות־קדשו:  אמר 
מאי  אומרת  ע"א  ח'  דף  בברכות 
מכל  ציון  שערי  ה'  "אוהב  דכתיב 
משכנות יעקב – אוהב ה' שערים 
מבתי  יותר  בהלכה  המצויינים 
ואח"כ  מדרשות"  ומבתי  כנסיות 
ר'  דאמר  "והיינו  בגמ'  מיד  כתוב 
חייא בר אמי משמיה דעולא מיום 
שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה 
של  אמות  ארבע  אלא  בעולמו 
אחרי  עומדים  אנו  בלבד".  הלכה 
בראש  שהחלו  הגבוהים  הימים 
התחדשות  של  יום  שהוא  השנה 
המלוכה והסתיימו בשמיני עצרת 
תורה.  של  לגומרה  שמחה  שהוא 
כאשר תשב"ר לומדים אורח חיים 
שהרי  גדולה,  משמעות  לזה  יש 
היא תלווה אותם לכל ימי חייהם, 
ואת  בה  ילכו  הדרך  את  לדעת 
לומדים  אם  יעשו.  אשר  המעשה 
ערך  איזה  לנהוג,  איך  לדעת  בלי 
שזהו  חשבתי  לכן  ללימוד.  יש 
אוהב  שד'  קודם  שהזכרנו  הענין 
יותר  בהלכה,  המצויינים  שערים 
מבתי כנסיות ובתי מדרשות – יען 
בהלכה,  המצויינים  השערים  כי 
למעשה,  הלכה  של  לימוד  הוא 
נכונה  להנהגה  האדם  את  המביא 
עולה  הלכה  החיים.  אורח  בכל 
שמסמלת  אות  שזו  ס',  בגימטריא 
ילדי  מתאחדים  וכאן  אחדות, 

תודה  ההלכה.  ללימוד  ישראל 
פרוש  צבי  נפתלי  להג"ר  גדולה 
שליט"א ולצוות עוזריו, הפועלים 
להעמיק  בכדי  השנה,  כל  במשך 
בקרב  שמים  ויראת  הלכה  ידיעת 
ילדי ישראל, ובזכות כך נזכה לכל 

ההשפעות הטובות.
מרן  כ"ק  של  ברכתו  את 
לרבבות  שליט"א  מגור  אדמו"ר 
חניכי הארגון, השמיע הרה"ג רבי 
חבר  שליט"א,  פרוש  צבי  נפתלי 
הארגון:  של  הרוחנית  הנשיאות 
שמים,  ביראת  בתורה  "שיצליחו 

בהלכה ובכל העניינים"
פרוש  הרב  הזכיר  בהמשך 
מרוז'ין  הרה"ק  של  פירושו  את 
דתשרי  קמיה,  רעוא  "יהא  זי"ע 
את  להחיל  דהיינו   – עמיה  על 
בהפטרה  השנה".  כל  על  תשרי 
חזק  "רק  אמרנו  שמח"ת  של 
התו־ על  נאמר  וזה  מאד"  ואמץ 

הורו  התורה  וגדולי  זכינו  רה. 
כיצד  ואמץ',  'חזק  לקיים  איך  לנו 
בני  את  ולכוון  הכוחות  את  לנצל 
ההלכה  ידיעת  ללימוד  הנעורים 
א'  חלק  שינון  ידי  על  למעשה 
על  כאשר  ברורה,  במשנה  וג' 
את  בקונטרס  להוסיף  הארגון 
של  האקטואליות  ההלכות  פסקי 
אין  האחרונים.  הדורות  פוסקי 
ילד  לכל  ויחדיר  יכניס  שזה  ספק 
ולשאוף  ולהתנהג,  לנהוג  איך 
שנזה  ד'  ויתן  ד',  כרצון  להתנהג 
להתחיל  ושוב  ולסיים,  להתחיל 

מחדש. 
עין  ומצודדי  מרתקים  רגעים 
נערכה  האולם  כשבמרכז  היו, 
של  הצגה  ארוכה  שעה  במשך 
וסיכום  שינון  מעין  שהיתה  ממש, 
הסליחות  חודשי  של  השגב  לימי 
מנהג  כמו:  והתשובה,  הרחמים 
'ונתנה  תפילת  הסליחות,  אמירת 
סדר  הנוראים,  הימים  של  תוקף' 
נדרי'  'כל  תפילת  תשליך,  אמירת 

חיה  המחשה  בעזרת  זאת  וכל   –
של מוצגים אומנותיים ואלמנטים 
טבעיים,  גודל  בסדרי  מרהיבים, 
שעריהם  על  בתי־קרקע,  בדמות 
לסליחות,  ומעורר  השמש  נוקש 
מתפלליו  על  כנסת  בית  של  וכן 
באר  וכן  תפילה,  של  בעיצומה 
למ־ חיים  עופות  לתשליך,  מים 

בית  אמיתית,  סוכה  הכפרות,  נהג 
הנערים  כל  עליית  בשעת  כנסת 
בליווי  זאת  וכל   – תורה  בשמחת 
אשר  המקהלות,  של  מרטיט  רקע 
עם  נתנו ביטוי רב־גוני לנוסחאות 

ישראל לעדותיו ולשבטיו. 
כ"ק  ישבו:  הנשיאות  בשולחן 
האדמו"רים מנארול, מסטרופקוב, 
ראש  ואזנר  הגרח"מ  מקוידנוב, 
זכרון  ואב"ד  לובלין  חכמי  ישיבת 
מינצברג  לייב  רבי  הגאון  מאיר, 
הגאון  המתמידים,  ישיבת  ראש 
ראש  פינקל  יהודה  אליעזר  רבי 
רו־ נחום  רבי  הגאון  מיר,  ישיבת 

התורה,  נזר  ישיבת  ראש  טשטיין 
חיים  משה  הג"ר  לנדאו,  דב  הג"ר 
שפת  ישיבת  מראשי  דנדרוביץ' 
אמת, הרה"ג רבי איתמר רוזנבוים 
האדמו"ר  כ"ק  של  הגדול  בנו 
הנשיאות  חברי  וכן  מקרעטשניף; 
רבי  הגה"ח:  וה"ה  הארגון,  של 
רבי  אירנשטיין,  יוסף  אברהם 
יוסף  חיים  רבי  שטיינמץ,  ישראל 
גוטשטיין, רבי משה נחמן זילברמן 
ורבי יעקב הירשמן. כן נכחו חברי 
מאיר  הרב  דרבנן,  שלוחי  הכנסת, 
והרב  אייכלר  ישראל  הרב  פרוש, 

מנחם אליעזר מוזס. 
נמתחו  באולם,  מיוחד  במקום 
שורה  ישבו  בהם  שולחנות־כבוד 
ארוכה של מנהלי מוסדות החינוך 

ורכזי סניפי הנוער.
מינהל  ראש  גרוס  חגי  מר 
ברכה,  דברי  שנשא  ונוער,  חברה 
את  חגגנו  יומיים  לפני  כי  אמר, 
שמיני עצרת. המדרש שואל מדוע 
אחר שבעה ימים של חג הסוכות, 
עצרת,  שמיני  את  חוגגים  שוב 
לישראל  להם  אומר  הקב"ה  אלא 
על  שואל  פרידתכם.  עלי  קשה 
כך הרה"ק האדמו"ר הזקן מוורקי 
זי"ע וכי לאחר שמיני עצרת, שוב 
ההסבר  אלא  פרידה?  תהיה  לא 
הוא שהקב"ה אומר לישראל הפי־

רוד שלכם וביניכם, היא זו שקשה 
עלי, ולכן תתאחדו ותתאגדו בחג 
שמיני עצרת, כדי שאגודה זו תע־

לה ותחזיק לכל ימות השנה. "מה 
שרואים כאן, הוסיף מר גרוס, היא 
כאשר  המדרש,  לדברי  התשובה 
חסידים  חדא,  בצוותא  רואים  אנו 
המ־ וספרדים,  אשכנזים  ליטאים, 

תכנסים לעשות את רצון ד' ורצון 
יראיו".

הנשגב  המעמד  תום  לפני 
חסידיים,  רקדנים  להקת  הופיעה 
רי־ יהודיים,  בריקודים  שליהטו 

קודי זיקוקים וריקודי קוזקים.
המו־ אבות,  על  בנים  תפילת 

נשמעה  ציון,  שער  בספר  פיעה 
מת"ת  קלוגמן  נחמיה  הילד  מפי 
בית ישראל גור בבית שמש, וקהל 
האלפים החרה החזיק אחריו מלה 
עם  ברוב  מנחה  ובתפילת  במלה, 
מעמד  הגדול,  המעמד  הסתיים 
שעוד רבות ידובר בו, ובמעמדים 

הצפויים היום.   

למעלה מרבבת ילדי ישראל השתתפו בכנס 'פרחי הדגל' בירושלים
  המשך מעמ' ראשון

קנצלרית גרמניה נחתה 
אמש לביקור קצר בישראל

היומי  בתדרוך  אמרה  ניוארט, 
אל־ חאן  פינוי  כי  לעיתונאים 
בסטנדרטים  עומד  אחמר 
על  מקובל  כן  ועל  המשפטיים 

ארה"ב.
הקנצלרית תערוך בישראל 
ביקור בזק בן יממה אחת, במה־

לכו תיפגש עם ראש הממשלה 
המ־ נשיא  ועם  נתניהו  בנימין 

במהלך  ריבלין.  ראובן  דינה 
גם  תגיע  היא  בארץ,  שהותה 
לביקור רשמי במוזיאון 'יד ושם' 

בירושלים.
מרקל  אמורה  היתה  אמש 
כשבמרכז  נתניהו  עם  להיפגש 

עמדתה  השניים  בין  הדיונים 
למ־ הנחשבת  הקנצלרית,  של 
נהיגה הבולטת באיחוד האירו־

פי, נגד הסנקציות האמריקניות 
גרמניה  איראן.  על  שהוטלו 
חריפה  מתנגדת  נחשבת  גם 
מהסכם  האמריקנית  ליציאה 
הגרעין ומעוניינת לשמר אותו.

תואר  מרקל  תקבל  היום 
מאוניברסיטת  כבוד  לשם  ד"ר 
שייערך  חגיגי  בטקס  חיפה, 
כך  ואחר  ישראל  במוזיאון 
תיוועד עם הנשיא ריבלין. מיד 
תקיים  היא  זו,  פגישה  לאחר 
עם  עיניים  בארבע  נוסף  מפגש 
יע־ ואז  נתניהו  הממשלה  ראש 

עיתונאים  מסיבת  השניים  רכו 
משותפת.

ראש  לכאב  גורם  הביקור 
לא פשוט למשטרה בירושלים, 
מתוגברים  בכוחות  שתיערך 
ובעי־ הביקור  את  לאבטח  כדי 
קר לפעול למניעת פגיעה בצי־

תנועה  צירי  חסימת  בשל  בור, 
ממלכתי  מביקור  המתבקשת 
במשטרה  כזה.  גודל  בסדר 
שיבושי  צפויים  כי  מבהירים 
תנועה וחסימות בצירים שונים 
בהסד־ שינויים  וייתכנו  בבירה 

הראשיים  בצירים  התנועה  רי 
לפרקי  לירושלים  המובילים 

זמן קצרים.

  המשך מעמ' ראשון

בית הדין הבינלאומי בהאג הורה לארה"ב
  המשך מעמ' ראשון

הערב מעמד 'ברינה יקצורו' 
בבית המדרש הגדול סאדיגורה

רכות וחידו"ת כדת של תורה לשם 
בקבצים  ונכרכו  שנאגדו  ולתהילה, 
נהגה'  'ובהם  הנודעים  התורניים 

שיו"ל בס"ד בכל שנה ושנה. 
מבחנים  סדרת  אחר  עתה 
מיוחדת עומדים בקצירת האומר, 
הנאדר  המעמד  יערך  בס"ד  והיום 
הוא  כן  וכשמו  יקצורו'  'ברינה 
קדם  ולהלל  להודות  ולרון  לשוש 
תורת  לנו  שנתן  מעונה  שוכן  פני 
אמת וחיי עולם נטע בתוכנו להע־
ריך ולהוקיר עמלי תורה בטהרה.

בית  בהיכל  יערך  המעמד 
סא־ הקודש  חצר  הגדול  המדרש 

דיגורה רחוב הרב גוטמכר 10 בני 
שליט"א  האדמו"ר  בראשות  ברק 
שליט"א  ויראה  תורה  וגדולי 
להוקיר  השתתפותם  שהבטיחו 
יהיה  גדול  תורה.  עמלי  ולהעריך 
ותנו  תורה,  של  לכבודה  המעמד 

כבוד לתורה. 

  המשך מעמ' ראשון

טרור הבלונים; חמאס משתמש 
בצעצועים כפתיונות לילדי עוטף עזה

מאת סופרנו הצבאי

במגמה לגרום לילדי הישובים 
מטעני  אל  להתקרב  עזה  בעוטף 
נפץ מעופפים החלו מחבלי רצועת 
אורות  נפץ  לבלוני  להצמיד  עזה 
מדווח  כך  וצעצועים.  צבעוניים 

העיתון 'ידיעות אחרונות'.
על פי הדיווח באחד המקרים 
שימוש  נעשה  בהם  האחרונים 
מספר  לפני  נמצא  בבלונים  שכזה 
במועצה  היישובים  באחד  ימים 
נפץ  צעצוע  אשכול  האזורית 
המטען  בלונים.  של  לזר  שחובר 
לילה  בשעת  התגלה  המסוכן 

גם  כלל  שהוא  כיוון  מאוחרת 
אורות צבעוניים ומנצנצים.

בעקבות  כי  מדווח  העיתון 
מיוחדות  הנחיות  הופצו  הגילוי 
הנחו  נכתב: "אנא,  ובהם  לתושבים 
בחפצים  לגעת  שלא  הילדים  את 
כמו  ונראים  לבלונים  שמחוברים 
צעצועים. במקרה כזה יש להתרחק 

ולהזעיק מבוגר או איש בטחון".
עוד נכתב בפנייה לתושבים כי 
"לעתים ישנם ציורים על בלונים, 
פרצופים  וחיוכים,  לבבות  עם 
נו־ אלו  כל  וכדומה.  מצחיקים 
תמים  רושם  ליצור  מנת  על  עדו 
ואין  לגעת  אין  הנפץ.  למטען 

להתקרב".
הגי,  יניב  בארי,  קיבוץ  מזכיר 
לתוך  מגיעים  נפץ  "בלוני  מספר, 
וגם  היום  שעות  בכל  הקיבוץ 
אורות  עם  מגיעים  הם  בלילה. 
עם  ובלונים  ונצנצים  מהבהבים 
שילדים  כדי  מחייכים,  פרצופים 
היתה  שלשום  בהם.  לגעת  ירצו 
עפיפוניאדה בקיבוץ, ואז אני שו־

שלה:  אבא  את  שואלת  ילדה  מע 
שלנו  עפיפון  בין  אבדיל  אני  'איך 
מצפה  אני  מבחוץ?'.  לעפיפון 
אחריות  לקחת  הממשלה  מראש 
ולהגיד ש'אני הולך לעשות את כל 
מה שצריך כדי לפתור את המצב'.



המבשר | יום ה', כ"ה בתשרי תשע"ט | עמוד ה

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
סדיגורא,  מול  הנביא-  בשמואל   3
גדולה!!  סוכה  נוחה,  קומה  מטופחת, 
"תיווך  ש"ח   1,790,000 בלעדי, 

היימיש" 0527-649-565
[20049938]

מחולקת  מ"ר   135 תורה,  בעזרת 
נוף!!  מ"ר,  חצר 50   + מפוארת  ו2,  ל4 
ש"ח   4,700.000 בלעדי!  נוחה,  קומה 

"תיווך היימיש" 0527-649-565
[20049937]

גדול,  סלון  מטופחת,  ישראל  בשרי   5
היימיש"  "תיווך  בלעדי!  מ"ר,   130

0527-649-565
[20049936]

מגוון  אהליהב)  (רח'  נוף"  ב"מצפה 
מעולים  במחירים  חד'   3-4-5 דירות 

''אברמצ'יק נכסים'' 0548456212
[20049916]

מגוון  ירושלים"  "פסגות  בכדורי 
מעולים  במחירים  חד'   3-4-5 דירות 

''אברמצ'יק נכסים'' 0548456212
[20049915]

כ  חדשה!  ירושלים''  ''פסגות  בכדורי 
מעלית,  ק''ד  וחניה,  מחסן   + מטר   90
ב2.38  ונוף  סוכה  מרפסת  חזית, 
נכסים''  ''אברמצ'יק  גמיש!  מ''שח 

0548456212
[20049914]

במקור  לשוק!  חזרה  הזדמנות! 
מרווחת  מ''ר  כ90  [רש''י]  ברוך 
סוכה  מרפ'  כחדשה  משופצת  יפה 
נכסים''  ''אברמצ'יק  מעלית,  ק''ב 

0548456212
[20049913]

חד'   4 דירת  [רשי]  ברוך  במקור 
''אברמציק  שח   6600 ק''ג  משופצת 

נכסים'' 0504165775
[20049912]

כ-60  חדשה,  חד'   3 בסנהדריה 
קומה  חזית,  עשיר,  מפרט  מ"ר, 
תוך  כניסה  סוכה,  מרפסת  נוחה, 
שנה, * בסנהדריה 4 חד' משופצת 
סוכה  מרפסת  ק"ד,  כחדשה, 
בקלות,  לפיצול  אפשרות  גדולה, 
052- נדל"ן  שוורץ  מיידית.  כניסה 

765-6888
[20049901]

 140 חדשה,  חדרים   5 באהליהב 
מרפסות  גבוהה,  תקרה  מ"ר, 
הרחבה),  (אפשרויות  ענקיות, 
באהליהב    * מיידית.   כניסה  נוף, 
גבוהה,  תקרה  מ"ר,   80 חדרים,   3
כיווני   3 גדולות,  סוכה  מרפסת   2
אוויר, כניסה מיידית. שוורץ נדל"ן 

052-765-6888
[20049900]

כיוונים  חדרים,   4 הארץ,  בתנובת 
קומה  גבוה,  טכני  מפרט  טובים, 
לרציניים  גדולה,  מרפסת  נוחה, 
052-765- נדל"ן  שוורץ  בלבד, 

6888
[20049899]

 4 דירת  ברוך  במקור  למבינים! 
בבניה  חדש  בניין  מ"ר,  חדרים, 92 
טכני  מפרט  חודש),   18 (כניסה 
דרישת  לפי  תכנון  אפשרות  גבוה, 
מעלית,  אוויר,  כיווני   3 הלקוח, 
שוורץ  סוכה.  מרפסת  ג',  קומה 

נדל"ן 052-765-6888
[20049898]

חדרים   3 בגאולה  בשוק!  חדשה 
ראשונה,  קומה  מאוד,  מרווחת 
סוכה  מרפסות   2 אוויר,  כיווני   3
ש"ח   2,250,000 סגורה),  (אחת 
052-765- נדל"ן  שוורץ  גמיש. 

6888
[20049897]

 + ד  קומה  מטר   118 חד   5 כדורי 
3200.000ש"ח   רק  מטר   16 מרפסת 
רק  מטר   118 4חד  תנובה   *
052- נוחה  קומה  3200.000ש"ח 

7658-638 "היימשע תיווך הנדלס"
[20049878]

5חד  בעלזא!!  קרית  ברוממה 
רק  מטר   50 חצר   + 160מטר 
לבמ"ד  סמוך   * 4380.000ש"ח 
מרפסות   2 מטר  חד 160   6 מפוארת 
גדולות נוף מדהים קומת כניסה רק 5 
"היימשע   052-7658-638 ש''ח  מליון 

תיווך הנדלס"
[20049850]

חדישה  75:מטר  חד'   3.5 בפישל 
רק  שכנים  מעלית  ק"ג,  ומושקעת 
"עדיפות  שח   2.000.000 היימשע 
 052-7658-638 מזומן"  לבעלי 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049849]

מטר   72 חד   3 השבת  כיכר  ביואל 
/יחידות  לחנויות  לחלק  אפשר  ק"א 
 052-7658-638 1730.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049848]

מציאה ממש! באזור רשי 4 חד ק"ג + 
מטר   60 גג   + מטר   115 סה"כ  יחידה 
זוכה!  הקודם  כל  שח   2670.000 רק 
תיווך  "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049847]

במקור ברוך תחכימוני 3 חד 75 מטר 
שח   1890.000 רק  חודשים   6 כניסה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049846]

חד   3.5 בסורצקין  בשוק!!  חדשה 
חדשים,  וסלון  מטבח  מטר   82
בהתקדמות   38 תמא  מדהים,  נוף 
מטר   25 עוד  לדירה  שיא,יתווסף 
052- שח   2250.000 רק  ומעלית 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049845]

במעלות דפנה 3 חד + מרפסת סגורה 
(תמא  טוב  הכי  אזור  משופצת,ק"ג 
052- שח   1960.000 רק  בעבודה) 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049844]

בפרויקט חדש בבית ישראל 2 חד 40 
מטר + 25 מטר חלל רק 1070.000שח 
מטר   36 חלל   + מטר   45 חד   2.5  *
 052-7658-638 שח   1180.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20049843]

 2 ילין  בדוד  החדשות!!  המציאות 
 * 1350.000ש"ח  רק  מטר   53 חד 
כ-70  3חד  סדיגורא  הנביא  בשמואל 
במאה   * 1550.000ש"ח  רק  מטר 
רק  ק"א  חדשה  כ70  חד   3 שערים 
 052-7658-638 ש"ח   1520.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049842]

ק"ד  שפע  מעל  נהדרת!  בבלעדיות!! 
4 חד', סוכה גדולה * בבלעז 3.5 חד', 
תיווך  ש''ח.   2,500,000 מ"ר   20 ק"ג, 

053-3179474 ,02-5379474
[20049754]

חדש  פרויקט  ברוך!!  מקור  לב 
למעלה  להטורים  סמוך  מפואר! 
דירת 92 מטר 4 חד' ק"ג חדשה חזית 
דירת 84   * מעלית 2400.000שח  נוף 
עד  כניסה  שח  חד' 2100.000  מטר 4 
052- גבוה  בניה  מפרט  חודש,   15

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049743]

 + מטר   75 חד   3 תלמודי  צבי  נווה 
רק  מטר   150 סהכ  דיור  יחידות   2
 052-7658-638 שח   3160.000

"היימשע תיווך-הנדלס
[20049742]

ק"ד  מטר   93 חד   3.5 הבירה  ארזי 
 052-7658-638 שח   2300.000 רק 

"היימשע תיווך- הנדלס"
[20049741]

חד   3.5 בסורצקין  בשוק!!  חדשה 
חדשים,  וסלון  מטבח  מטר   82
בהתקדמות   38 תמא  מדהים,  נוף 
מטר   25 עוד  לדירה  שיא,יתווסף 
052- שח   2250.000 רק  ומעלית 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049740]

ממרפסת   + חד   3 דפנה  במעלות 
טוב  הכי  אזור  משופצת,ק"ג  סגורה 
שח   1960.000 רק  בעבודה)  (תמא 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049739]

ליד  שלום  בדובר  בלבד!  לרציינים 
הבית מדרש! קרוב לכיכר 6 חד 160 
מטר   50 מרפסת   + נוחה  קומה  מטר 
 052-7658-638 4370.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20049700]

מזומן!  לבעלי  מציאה!  בבלעדיות 
 72 חד   3 חדש  בנין  צבי  נווה  בפישל 
2000.000שח  רק  מעלית  3כ"א  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20049675]

מציאה!! בגאולה דירת 70 מטר גובה 
5 מטר + זכויות לעוד דירה בגג ויותר, 
קומת כניסה (אפשרות לחלק בגובה 
עשה) כך  ליד  בית  ויחידה,  לחנות 
 052-7658-638 שח   1970.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20049674]

מציאה!  גבוה!  עצמי  הון  לבעלי 
חדשה,  מטר   75 -3חד  ברוך  במקור 
רק  נוף,  היימשע,  שכנים  סוכה,  ק"ב, 
052- זוכה!  הקודם  ש''ח   1900.000

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]

דיור  יחידת  פלוס  חד'   2 בתחכמוני 
המכבי  באלעזר  ק'1/2  לאחד  ניתן 
ק'ק  ממ'ד  להוסיף  תכנית  חד'   2
 026764119 תיווך  מיוחדת  הצעה 

0548429798
[20049488]

השבת  בכיכר  מציאה!  במחיר!!  ירדו 
אופציה   + ק"א  מטר   72 חד   3 יואל 
 1730.000 רק  מרפסות   3  + לממד 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20049460]

בגוש 80 -אזור גבעת משה למטה, 4 
חד 105 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]

 80 ק"ג,  חד',   3 שלום  דובר  בבלעז! 
ש''ח   2,500,000 מרפסות   2  + מ"ר 
 4.5 בינה  אמרי  צאנז  בבלעדיות   *   *
02- תיווך  מ"ר   120 נוחה  קומה  חד', 

053-3179474 ,5379474
[20049188]

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]

 3 צבי  בנווה  במחיר!!  ירדו  מציאה!! 
 75 עוד  של  יחידות   2  + מטר   75 חד 
כ  מהיחידות  חודשית  תשואה  מטר 
 21.5) 3150.000שח  רק  שח   7000
למטר) הקודם זוכה! 052-7658-638 

היימשע 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]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20048894]

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]

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]

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]

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]

ירושלים | השכרה
ק"ק  צעיר  לזוג  רש"י  ברחוב 
שינה  חדר  מטר   40 דיור  יחידת 
פרטית  כניסה  במיוחד  גדול 
ומפוארת,  ממוזגת  צמודה,  וחצר 
במיידית  קומפלט,  מרוהטת 
050- לפרטים:  לגמרי.  חדשה 

4100051
[20049934]

מגוון  ירושלים"  "פסגות  בכדורי 
מעולים  במחירים  חד'   3-4-5 דירות 

''אברמצ'יק נכסים'' 0504165775
[20049911]

נוף  יפה,  חד'   3 [שמגר]  בכדורי 
בלבד!!  שח   6300 מרווחת,  מדהים! 

''אברמצ'יק נכסים'' 0504165775
[20049910]

נוף  יפה  חד'   4 [ירמיהו]  בכדורי 
בלבד!!  שח   8300 מרווחת,  מדהים! 

''אברמצ'יק נכסים'' 0504165775
[20049909]

בכדורי [שמגר] יחידה לזו"צ, ממוזגת 
ש''ח   3500 קומפלט,  מרוהטת 
נכסים''  ''אברמצ'יק  ארנונה!  כולל 

0504165775
[20049908]

מטר,  כ91  (אהליהב)  נוף"  ב"מצפה 
ש''ח,  רק 6500  הנוף!,  לכיוון  חדשה!, 

''אברמצ'יק נכסים'' 0504165775
[20049907]

מגוון  (אהליהב)  נוף"  ב"מצפה 
מעולים  במחירים  חד'   3-4-5 דירות 

''אברמצ'יק נכסים'' 0504165775
[20049906]

סלון  (אהליהב)  נוף"  ב"מצפה 
 7400 רק  ק"ד,  חדשה!  יפה  גדול, 
נכסים''  ''אברמצ'יק  גמיש!,  ש''ח 

0504165775
[20049905]

חדרים   4 ירושלים  בפסגות 
מפוארת, קומה גבוהה, נוף מדהים 
ופתוח, ריהוט מלא, מרפסת סוכה 
נדל"ן  שוורץ  ש"ח   9,300 מרווחת, 

052-765-6888
[20049903]

חדרים   3 הארץ,  תנובת  בפרויקט 
סוכה,  ללא  וממוזגת,  מפוארת 
קומה נמוכה, כניסה לאחר סוכות, 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20049902]

ממוזגת  חד',   1.5 תורה,  בעזרת 
 3,200 מפוארת,  מרוהטת,  מאווררת, 

ש''ח בבלעדיות תיווך 058-3269915
[20049874]

 120 חד'   4 מאירות  בפנים  להשכרה 
חדש  מסויידת  מ"ר   30 סלון  מ'ר 
ומטופחת סוכה מעלית (50 מדרגות) 

תיווך 026764119 0548429798
[20049532]

 * מיר  ליד  לבחורים  להשכרה 
חד'   4 שמגר   *  4 דירת  נוף  מיצפה 
 0548429798 תיווך  לסוכות  גם  ק'8 

026764119
[20049531]

בסורוצקין 4 חד' שלד מוכן לתוספת 
ועוד היתר על הגג ק'ג דיר בכל קומה 
 0533179474 תיווך  ש''ח   3,200,000

025379474
[20049487]

ירושלים | משרדים
חדרים   3.5 בגאולה  להשכרה 
קבלה),  (עם  וכדו'  למשרד 
כניסה  מזגנים,  א',  קומה  מרווחת, 
שוורץ  ש"ח.   4,500 רק  מיידית, 

נדל"ן 052-765-6888
[20049904]

בני ברק | מכירה
בשיכון ה' 4 חדרים קומה ד' + מעלית 
03- זינגר"  "תיווך  ש''ח   2,000,000

619-0004
[20049943]

בחברון/ירושלים 2 חדרים כ-70 מ"ר 
ק"א 1,400,000 ש''ח "תיווך זינגר" -03

619-0004
[20049942]

שונים  בגדלים  דירות  מבחר  בבניה! 
03-619- זינגר"  "תיווך  העיר  ברחבי 

0004
[20049941]

קרוב להרב שך 4 חד' משופצת, יח"ה, 
ש''ח  וחניה 2,050,000  סוכה  מרפסת 

גמיש. 03-5780419
[20049932]

חזית  ק"א  4.5ח'  לנדא  באזור 
וולפסון  באזור  2,280,000ש"ח 
1,850,000ש"ח  חזית  ק"ג  100מ"ר 
053-  03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20049892]

בני ברק | השכרה
 + חד'   2.5 הגג  על  יח"ד  נזר  באבני 
052- מלא  ריהוט  מעלית,  מרפסת, 

7124566
[20049894]

מעלית   + ק"ג  חדשות  4,5ח'  בשכון-ג' 
באזור ריינס 4ח' חדשה ק"ד + מעלית 
053-  03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20049893]

חדשה  מטופחת,  הירדן,  ברח'  יח"ד 
מלא.  וריהוט  פרטית  חצר   + ויפה 

053-3141411
[20049883]

ביתר עילית | מכירה
בדרכי איש 4 חד 100 מטר + חצר 50 
 1530.000 רק  מטר   70 חלל   + מטר 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20049728]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049558]

ירדו במחיר! מציאה ממש! בפרויקט 
 4 טופס  שקיבל  יוחנן  אלי  החדש 
אופציות   + מטר   100 חד   4 עכשיו, 
חדש,  הכל  מעלית,  נוחה  קומה 
 052-7658-638 1650.000שח  רק 

"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-הנדלס
[20049133]

אשדוד | מכירה
בראש  בטוחה  קנייה  בשוק,  חדש 
לפרויקט  מלא  בנקאי  ליווי  שקט, 
 % של  נמוך  עצמי  הון   ,38 תמ''א 
ש''ח  אלף   300 עד   204 מ-   ,15
פי  על  התשלום  שאר  בלבד, 
לתקופת  מוגבל  הלקוח,  רצון 
וגג.  גן  חדרים   4-5 המבצע,דירות: 
מחירי  יושר,  דרכי  בלעדי  שיווק 

שוק סבירים, 0583250259
[20048879]

קרית גת 
למכירה 3 חד' + מרפסת ענקית, ק"ב, 
חד'   3 במתחרדים   * לקריה  סמוך 
סוגי  כל  דרושות   * מרפסת   + גדולה 
תיווך  ובחדשים.   * בקריה  הדירות 

אייזנבאך 058-3273747
[20049946]

בהזדמנות! בשמגר בן ענת 4 חדרים 
קומה א' רק ב- 900,000 ש''ח. יחיאל 

דונט 0527650001.
[20049927]

מרפסת   + חדרים   3 דורות  דרושות 
דונט  יחיאל  הישנה.  בקריה 

.0527650001
[20049926]

קרוב  הבנים  ברובע  בהזדמנות! 
ברכה'')  ל''שפע  (צמוד  לקריה 
 60  + מ''ר   156 קומות   2 דופלקס 
מפרט  פרטית,  כניסה  מרפסות,  מ''ר 
ראשונה  קומה  במיוחד,  עשיר 
ואחרונה 1,800,000 ש''ח. יחיאל דונט 

.0527650001
[20049925]

מרפסת,   + חדרים   3 דירה  למכירה 
צמוד לקריה קומה 1.5 850,000 ש''ח 

יחיאל דונט 0527650001.
[20049924]

בקריה  חדרים   4 בדחיפות  דרושה 
החדשה *  * לקונים רציניים דרושות 
החדשה.  בקריה  חדרים   3 דירות 

לפרטים, יחיאל דונט 0527650001.
[20049923]

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

124
[20048907]

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]

אחיסמך 
חדרים   3 דירות  באחיסמך! 
בבניין   1,090,000 מ  החל  בבניה 
בוטיק דירות 4 ו 5 חדרים החל מ 
1,290,000 וכן דירות גן וגג גדולות 
ומרווחות החל מ 1,750,000 נדל"ן 

אחיסמך 086335335
[20049841]

השקעות 
הסת"ם!  בענף  בטוחה  השקעה 
ערבות מלאה! רווחים גבטהים! -052

7623142 שלמה
[20049889]

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]

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]

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

com
[20042704]

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

gmail.com
[20043606]

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]

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 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 
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יומית: או"ח שע, ה-ז    רמב"ם יומי: ברכות י-יא, מילה א    שו"ע הרב - רב 
יומי: מכירה, ב-ה    דף היומי - זוהר: שמות, סעי' קפג-קצז    חפץ חיים: 

ארורין, א-ג    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ב עמ' קמד.

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:478:488:478:498:498:45סו"ז ק"ש מג"א

9:319:339:329:349:339:30סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
10:0010:0210:0110:0310:029:59סוף זמן תפלה מג"א

10:3010:3210:3110:3210:3210:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:2812:2912:2812:3012:3012:27חצות היום

12:5812:5912:5813:0013:0012:57מנחה גדולה
18:2518:2118:2318:2318:2318:18שקיעת החמה

זמנים למחר

5:055:075:065:085:085:04עלות השחר
5:445:465:455:475:475:43זמן ציצית ותפילין

6:346:416:336:376:376:33הנץ החמה

אצולת אירופה - ספסופה 
מותאמת  יוקרה  וילת  סופסופ  חדש! 
סלון  מיטות,   21 החרדי.  לציבור 
מושקעות,  ענקיות  חצרות  ענק, 
איכותי,  גן  ריהוט  דשא,  מרחבי 
טרמפולינה,  מגה  וערסלים,  נדנדות 
מתחם  מנגל,  פינת  משחק,  שולחנות 
וסאונה -052 ג'קוזי  עם  פרטי  בריכה 

7162596
[20049830]

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]

מירון 
ענקית,  חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
חורף  מבצעי  השנה,  ולימות  לחגים 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

בר יוחאי 
צימרים חדשים + בריכה מחוממת 
נוף,  מרפסת   + ג'קוזי   + ומוצנעת 

סוכה. 077-7990764
[20049879]

ירושלים 
הקרוב  בגאולה"  "הבית 
משה'  'זכרון  לשטיבלאך 
ברמה  אירוח  דירות  בניין 
 02-5641111 להזמנות  גבוהה. 
 b5641111@gmail.com - -

www.habayitbgeula.com
[20048022]

ממוזגת  מרווחת,  יפה,  דירה  בבעלזא 
ימים  ולקצרות,  לארוכות  מצעים,   +
052-  ,02-5386720 וחגים.  שבתות 

7616720-1
[20040110]

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]

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]

דרוש עובד למשמרת ערב מ- 16:00 ַ
בירושלים.  פיצה  לחנות   24:00 עד 

052-8046077
[20049945]

בית  משק  מנהלת  דרושה  בירושלים 
4-5 ימים בשבוע 02-5375220

[20049939]

תנאים  חנות,  מנהל  מוכר  דרוש 
 .24 גיל  מעל  למתאימים,  טובים 

053-3133344
[20049930]

דרושה  בירושלים  רהיטים  לחנות 
ניסיון  ומסורה,  מקצועית  מוכרת 
עדיפות  חובה,  ומכירות  בשיווק 
גבוהה.  ברמה  אנגלית  לדוברת 
ועד  מ9:30  הבוקר  בשעות  העבודה 
משרדיות.  משימות  וכוללת   15:00
קו"ח  למתאימה.  מעולים  שכר  תנאי 

sofachairs6@gmail.com למייל
[20049922]

לוגיסטיקה  מנהל   + מחסנאי  דרוש 
בירושלים,  הריהוט  בתחום  לחברה 

שכר נאה למתאימים. 0527170022
[20049921]

לנהג  ועוזר  משאית  נהג  דרושים 
בירושלים  הריהוט  בתחום  (הובלות) 

שכר נאה למתאימים. 0527170022
[20049920]

מזכירה  דרושה  בירושלים  לחברה 
דוברת  מלאה,  למשרה  בכירה 
ידע  בעלת  חובה,   - טובה  אנגלית 
מסורה  אחראית  במחשבים,  מקיף 
למייל  קו"ח  חובה.  ניסיון  ובעלת 

sofachairs6@gmail.com
[20049919]

לישיבה גדולה בירושלים דרוש טבח, 
קו"ח לפקס 02-6512151

[20049918]

מזכירה  בת"א,  חינוכי  למוסד 
ואחראית,  מנוסה  מתאימה, 
7:30- במחשב,  מלאה  שליטה 
seminartlvjobs@gmail.  15:30

com
[20049917]

לבנות  טיפולית  חרדית  לפנימיה 
יכולות  עם  עו"ס  דרושה  בחיפה 
ol77777@ למייל:  קו"ח  גבוהות. 

walla.com
[20049891]

צרכים  עם  לאנשים  בקהילה  לדיור 
העבודה   - מדריך  דרוש  מיוחדים 
לעבוד  יכולת  ונדרשת  במשמרות 
עד  המוקדמות  אחה"צ  משעות 
או   053-3123116 לפרטים:  לבוקר, 

shay333@seso.co.il :למייל
[20049890]

למשלוחים,  נמרץ  אברך  דרוש 
חובה.  הילוכים  רשיון  בירושלים, 

052-7657496
[20049680]

מוכן  אוכל  לממכר  לחנות 
אחראי  עובד  דרוש  בירושלים 
ואידיש  עברית  דובר  וחרוץ. 

לפרטים: 053-3100001
[20049585]

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

korot5060@gmail.com :למייל
[20048419]

לחברה מזכיר/ה לתיאום פגישות 
קלות  שיחות  מהבית.  לעבודה   -
 4,000 ביום,  שעות   3 ופשוטות, 
בי-ם  לימודי  לארגון   * ש"ח. 
באנגלית,  ידע  משרד,  מנהל/ת 
לחברה   *  10,000 בסיס  שכר 
מול  להתכתבות  בב"בפקיד/ה 
לקוחות (לא שיחות), שכר גלובלי 

7,500 . קריירה 072-22-222-62
[20043625]

עתיקות ֲ
ישנים  ספרים  קונה  אספן 
אדמו"רים  ומכתבי  ועתיקים 
גם  וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 
וכן  במזומן.  משלם  בכמויות, 
אדמו"רים  לחתונות  הזמנות 
058-3-22- וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 

23-23
[20047215]

עסקים ָ
 + ויוקרתי  רווחי  עסק  למכירה 
מוניטין בתחום הפרחים + פוטנציאל 

150,000 ש”ח 054-8499888
[20049947]

הקו האדום
-208.8

היום: 214.435-
אתמול: 214.43-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
30-19

תל אביב
29-23

חיפה
27-22

גולן
32-18

טבריה
35-22

גליל
28-17

באר שבע
32-19

אילת
36-26

מזג האויר
ירידה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית בעננות 
גבוהה עם ירידה בטמפרטורות.

שישי - מעונן חלקית בעננות 
גבוהה. תחול ירידה קלה נוספת 

בטמפרטורות בהרים ובפנים 
הארץ.

שבת - מעונן חלקית בעננות 
גבוהה. תחול עליה קלה 

בטמפרטורות בעיקר בהרים 
ובפנים הארץ ויעשה שם חם 

מהרגיל בעונה.

ראשון - מעונן חלקית בעננות 
גבוהה. עדיין חם מהרגיל בעונה 

בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ראשוןשבתשישי
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שיעורים

 קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111  קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי 
מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111  אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים 
03- שבת:  לפני  משעתיים  שבת  לשאלות בהלכות  פתוח  קו    02-9950000 ברסלב  מרבני  שונות  בשפות 
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

המרכז  בני  שמע    09:00-15:00  03-6161067 ברק  בבני  הישיבות  לבני  והכוונה  יעוץ  הקשיבה  מרכז   
להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 עד 22:30. 02-6511613 
 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 
א'-ה':  לצעירות,  טלפוני  מוקד   .052-7632222 חסידי   052-7633333 כללי:   - דחופים  מקרים   .03-6145050
לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד  הישיבה    02-6512222  11:00 עד  מ-9:00  א'   ,23:00 עד  מ-21:00 
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול    1800-20-18-18
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 
02- הדת:  מחזיקי  בד"ץ      02-5421228 ישראל:  אגודת  בד"ץ      08-9390816/7 רובין:  הרב  בראשות 

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: 

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

שליט״א 072-2133466 

תורנויות בתי מרקחת
ירושלים סופר פארם מלחה 052-4689736 קניון מלחה    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 ניו פארם  8338091 שד' בנימין 60    חיפה סופר פארם רמת 
הנשיא 077-8882240 רחוב שונית 12    רמת גן סופרפארם 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 
08:00 עד 01:00    חולון אהרון 6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 

10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

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

3215030
[20047240]

טיסות 
ומנצ'סטר  לונדון  לבריטניה.  טיסות 
זולים  הכי  המחירים  בלבד! 

בהתחייבות! 8571355 - 054
[20049829]

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

נמוך!! 054-8571355
[20049322]

משכנתאות 
משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 
עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 
כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 
שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

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

חייגו: 02-8000801
[20040391]

תפילין 
והמיוחדים  המהודרות  התפילין   *
בד"ץ  בהשגחת  "וקשרתם"  של 
של  חידוש  החרדית,  העדה 
אישי  לשירות  והידור.  פאר 

 * 0548466552
[20049860]

אורטופדיה 
כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 
סקוני,  האורטופדיים  המותגים 
אסיקס  רוקפורט,  וולדלאופר, 
 mbt סופט פלקס, ד"ר פלקס, נעלי
בארץ  זולות  הכי  שוויץ  תוצרת 
לגברים  וחול,  שבת  נעלי  ועוד. 
תקדים,  חסרי  במחירים  ונשים 

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

השבת אבידה 
נמצא כרטיס זכרון בירושלים מוצ"ש 

האזינו. 03-5787505
[20049944]

נשכח  ר"ה  ערב  בלילה  ברביעי 
054- לאלעד.  משילת  בטרמפ  נגן 

8420099
[20049940]

כסף  מטבעות  עם  שקית  אבדה 
באוטובוס  לצדקה  המיועד  ושטרות 
02-  052-7180221 מהכותל  שחזר 
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ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עיליות ברשפים 18 יח"ד

החברה הכלכלית עמק המעיינות
מכרז פומבי מספר 506-2018

מבקשת  הכלכלית")  "החברה  (להלן:  המעיינות  עמק  הכלכלית  החברה   .1
עבודות פיתוח ותשתיות עיליות ברשפים 18  לקבל הצעות מחיר לביצוע 

יח"ד.
רשם  אצל  רישום  על  אישור  במכרז:  להשתתפות  מוקדמים  תנאים   .2

הקבלנים עם סיווג: 200 ג-2.
תאריך אחרון להגשת המכרז: 21/10/2018 בשעה 13:30 במשרדי החברה   .3

הכלכלית במועצה.
חיונית.  ההשתתפות   .11:00 בשעה   14/10/2018 בתאריך  קבלנים  סיור   .4

נפגשים בכניסה ליישוב רשפים.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במבנה המועצה במשרדי החברה הכלכלית   .5
תמורת סך 800 ש"ח שלא יוחזרו בשום מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז 

קודם לרכישתם, ללא תשלום.
את ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה,   .6
שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, לתיבת המכרזים בחברה הכלכלית.

את  לדחות  או  להקדים  הכלכלית  החברה  רשאית  האחרון  למועד  עד   .7
אחרים  ותנאים  מועדים  לשנות  וכן  ההצעות  להגשת  האחרון  המועד 

הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתה המוחלט.
מובהר כי האמור לעיל מהווה תמצית חלקית בלבד של תנאי המכרז ובכל   .8

מקרה האמור במסמכי המכרז המפורטים גובר על האמור בהודעה זו.
כהן: רוחמה  אצל  המועצה,  במבנה  הכלכלית  בחברה  נוספים  פרטים   .9

.04-6065869
דעאל לוי - מנכ"ל החברה הכלכלית עמק המעיינות



נאס״א חתמה על הסכם לשיתוף פעולה במשימת 
הירח של החללית הישראלית הראשונה

מאת שלמה גרין

היש־ החלל  וסוכנות  נאס"א 
על  חתמו  המדע  במשרד  ראלית 
תשתתף  שבמסגרתו  חדש  הסכם 
עמותת  של  במשימה  נאס"א 
חללית  לשגר  שצפויה   SpaceIL
ישראלית ראשונה לירח בחודשים 
הקרובים. ההסכם נחתם בגרמניה, 
 (IAC) העולמי  החלל  כנס  במהלך 
שמ־ העולמי  החלל  שבוע  ולרגל 

צוין בישראל במגוון אירועים.
על  יותקן  מההסכם,  כחלק 
לייזר  מחזיר  מכשיר  החללית 
באיתור  לסייע  שנועד  נאס"א  של 
על  החללית  של  המדויק  המיקום 
נאס"א  הנחיתה.  לאחר  הקרקע 
שי־ לקבל   SpaceILל־ תאפשר 

ואיכון  החללית  עם  תקשורת  רותי 
רשת  באמצעות  העמוק  לחלל 
שי־ מה  נאס"א,  של  ענק  אנטנות 
עם  החללית  של  בתקשורת  סייע 

כדור הארץ. 
שר המדע אופיר אקוניס אמר 
ישראל  בין  הפעולה  "שיתוף  כי 
בכל  ומתחזק  הולך  ארה"ב  לבין 
בין  הקשר  גם  וכך  התחומים 
הישרא־ החלל  לסוכנות  נאס"א 

חלק  להיות  גאה  ישראל  לית. 
ולקדם  לירח  המחודש  מהמסע 
את היכולות הטכנולוגיות שלנו – 

בכל מקום". 
ביקורו  בעקבות  בא  ההסכם 
ג'ים  נאס"א  ראש  של  האחרון 
בישראל  ביוני  בריידנסטיין 
הבנות  מזכר  על  חתם  שבמהלכו 
הישראלית  החלל  סוכנות  עם 
הסו־ בין  הפעולה  שיתוף  לקידום 

 .SpaceIl כנויות ונפגש עם נציגי
במהלך  הצהיר  בריידנסטיין 
נאס"א  תקים   2025 שעד  ביקורו 
תחנת חלל סביב הירח ובפרויקט 

יהיו שותפות מדינות רבות.
ההסכם  על  אמר  בריידנסטיין 
להרחיב  שמח  "אני  כי  החדש 
את  שנחתם  ההסכם  במסגרת 
המסחרית  בפעילות  ההתקדמות 
חד־ שותפויות  הירח.  בסביבת 

ככל  חיוניות  הן  אלו  כמו  שניות 

לירח  לחזרה  מתקדמים  שאנחנו 
וליצירת הזדמנויות חדשות שם". 
על  שנחתם  ההסכם  במסגרת 
הישרא־ החלל  סוכנות  מנהל  ידי 

לית במשרד המדע אבי בלסברגר 
בריידנסטיין,  נאס"א  ראש  לבין 
עמותת  מנכ"ל  ובנוכחות 
SpaceIL ד"ר עידו ענתבי, בכנס 
בגרמניה,   (IAC) העולמי  החלל 
גישה  תקבל  נאס"א  כי  גם  הוסכם 
המ־ מכשיר  שיספק  לנתונים 

החללית.  על  שמותקן  גנומטר 
מכון  בשיתוף  שפותח  המכשיר, 
של  מדידות  יבצע  למדע,  וייצמן 
השדה המגנטי באתר הנחיתה של 
לחקר  הלוויין  כן,  כמו  החללית. 
נאס"א  ששיגרה   (LRO) הירח 
לפני עשור וסובב כיום את הירח, 

הישרא־ החללית  את  לצלם  ינסה 
לית כשהיא תנחת על הירח. 

ד"ר   SpaceIL עמותת  מנכ"ל 
פרטי  "כמיזם  אמר:  ענתבי  עידו 
כל  כנגד  אמיץ  כרעיון  שנולד 
עבורנו  גדול  כבוד  זהו  הסיכויים, 
ראוי  שחקן  בנו  רואה  שנאס"א 
תקוה  כולנו  העמוק.  החלל  בזירת 
הסנונית  רק  היא  שלנו  שהחללית 
חלל  משימות  יבואו  וכי  הראשונה 
בת־ נוספים  טכנולוגיים  ואתגרים 
חום. אני מאמין שלישראל יש פוט־

נציאל התפתחות רב בתחום החלל, 
התעשיה  של  הנסיון  לאור  במיוחד 
ביטוי  לידי  שבא  כפי  האווירית, 

."SpaceIL בשותפותם במשימת

היום ומחר: הקלה בעומס החום
מאת חיים מרגליות

חמים,  ימים  מספר  אחרי 
בעומ־ הקלה  תורגש  ומחר  היום 
תשבנה  קודש  בשבת  החום.  סי 
חם  ויהיה  לעלות  הטמפרטורות 

מהרגיל.

השירות  תחזית  פי  על 
מעו־ יהיה  היום  המטאורולוגי, 

עם  גבוהה  בעננות  חלקית  נן 
מחר,  בטמפרטורות.  ירידה 
קלה  ירידה  תחול  שישי,  יום 
בהרים  בטמפרטורות  נוספת 

ובפנים הארץ.

עליה  תחול  קודש  בשבת 
בה־ בעיקר  בטמפרטורות  קלה 

שם  ויעשה  הארץ  ובפנים  רים 
ביום  גם  כך  בעונה.  מהרגיל  חם 
חם  עדיין  להיות  צפוי  ראשון 
בהרים  בעיקר  בעונה  מהרגיל 

ובפנים הארץ.

צרפת: בית משפט לערעורים הורה להשיב 
ציור עתיק שנבזז בשואה לידי המשפחה

בית משפט קבע כי הציור שייך לצאצאיו של סיימון באואר, אספן אמנות וניצול שואה וכי הקנין של 
בעליו הנוכחיים לא התקיים

מאת א. למל

אישר  משפטית  סאגה  לאחר 
בצרפת  לערעורים  המשפט  בית 
משפט  בית  של  קודמת  פסיקה 
שנ־ עתיק  ציור  להשיב  במדינה, 
בזז ע"י ממשל וישי, לידי צאצאי 
במו־ הציור  את  שזיהו  הבעלים 

זיאון מקומי.
קבע  בצרפת  משפט  בית 
של  לצאצאיו  שייך  הציור  כי 
אמנות  אספן  באואר,  סיימון 
של  הקנין  וכי  שואה,  וניצול 
לא  למעשה  הנוכחיים  בעליו 

התקיים.
היה  התמונה  את  שצייר  מי 
קאמי  צרפתי,  היהודי  האמן 
פיסארו, שנחשב לאחד מחשובי 
האימפרסיוניסטים.  האמנים 
מב־ הציור  הוחרם  תש"ג  בשנת 
עליו היהודי סיימון באואר, תוך 
של  אנטישמי  בחוק  סעיף  ניצול 

ממשלת וישי.
באואר, שרד את השואה בז־

שנשלח  בזמן  לו.  שקרה  נס  כות 
למחנות ההשמדה פרצה שביתת 
רכבות גדולה בצרפת מה שגרם 
למחנה  אותו  שהובילה  לרכבת 
ניצל  וכך  בדרך  לעצור  ריכוז 

ממוות.
פריט  נרכש  תשס"ה  בשנת 

דו־ אלף   800 תמורת  האומנות 
בניו  פומבית  מכירה  במהלך  לר 
טול.  ורובי  ברוס  ידי  על  יורק, 
השניים  השאילו  יותר  מאוחר 
מרומוטן  למוזיאון  היצירה  את 

מונה שבפריז.
דרכו  את  הציור  משעשה 
של  צאצאיו  החלו  לצרפת, 
מזורז  משפטי  במהלך  באואר 

רכו־ את  להם  להשיב  מנת  על 
צו  כמבוקש  קיבלו  ואכן  שם, 
בתנאי  הציור  את  לעקל  המורה 
הדין  עורכי  בעלותו.  שתוכח 
כאמור,  אולם  כך,  על  ערערו 
הותיר  לערעורים  המשפט  בית 
והורה  הפסיקה  את  כנו  על 
בני  לידי  הציור  את  להשיב 

המשפחה.

jpg.בית המשפט בצרפת

הדמיית החללית הישראלית על אדמת הירח | ויקיפדיה

בריטניה: ראש ממשלת מלזיה 
באמירות אנטישמיות קשות

מאת א. למל

ממשלת  ראש  בסורו.  עומד 
העורך  מוחמד,  מאהאטיר  מלזיה, 
בבריטניה,  ביקור  אלו  בימים 
אנטיש־ אמירות  השבוע  השמיע 
מיות קשות נגד ישראל והיהודים, 
התקשורת  לכלי  שנתן  בראיון 

במדינה.
שהושבע  ה־93  בן  מאהאטיר 
כמעט  הממשלה  לראשות  השנה 
20 שנה לאחר הפעם האחרונה בה 
שימש בתפקיד, ידוע מזה עשרות 
ואמירותיו  גלוי,  כאנטישמי  שנים 
לא  וגרמו  מקוממות  היהודים  נגד 

אחת לסערה ציבורית.

אמר   BBCל־ בראיון 
את  לומר  "אם  מאהאטיר: 
התיכון  במזרח  הבעיה  האמת, 
יש־ מדינת  יצירת  עם  החלה 

יכול  איני  אבל  האמת.  זו  ראל. 
לומר זאת".

נר־ שבשואה  טען  גם  כך 
יהודים  מיליון  ארבע  'רק'  צחו 
שטוענים  כפי  מיליון  ששה  ולא 

'היהודים'.
בספר  כתב  מדוע  כשנשאל 
ארוך,  אף  יש  שליהודים  שחיבר 
הרבה  ארוך.  אף  להם  "יש  השיב: 
אנשים אמרו שלתושבי מלזיה יש 
לא  התנגדנו,  לא  שמנים.  אפים 

יצאנו למלחמה על זה".

רוכב אופנוע נהרג 
בתאונה קטלנית בחולון

מאת חיים מרגליות

קטלנית  אופנוע  תאונת 
שנסע  אופנוע  רוכב  בחולון. 
מר־ נפגע  בעיר,  פיכמן  ברחוב 
הוא  אנוש.  באורח  ונפצע  כב 
הר־ הצוותים  אך  במקום,  טופל 
מותו  את  לקבוע  נאלצו  פואיים 
רב  מפגיעה  סבל  שהוא  לאחר 

מערכתית.
בני מזרחי חובש ב'איחוד הצ־
לה' סיפר: "ביצענו החייאה בזירת 
התאונה על רוכב האופנוע שסבל 
כתוצאה  מערכתית  רב  מפגיעה 
פר־ רכב  מעורבות  עם  מתאונה 

מאמצי  בתום  הצער  למרבה  טי. 
מותו  את  לקבוע  נאלצו  החייאה 

בזירת האירוע".

החשב הכללי פרסם את הדו"חות ל־2017:

עליה בהוצאות האזרחיות; ירידה 
בהוצאות על בטחון ועל ריבית על החוב

מאת שלמה גרין

האוצר,  במשרד  הכללי  החשב 
הדו"חות  את  פרסם  חזקיהו,  רוני 
ישראל  ממשלת  של  הכספיים 
מס־ הכספיים  הדו"חות  ל־2017. 

ולציבור  לכנסת  לממשלה,  פקים 
על  מקיפה  מצב  תמונת  הרחב 
פעילות הממשלה, נכסי הממשלה 
הדו"חות  מטרת  והתחייבויותיה. 
פיננסית  לשקיפות  להביא  היא 
ראויה של עבודת הממשלה, כולל 
ותאגידים  ממשלתיות  חברות 

סטטוטוריים. 
הגרעון  כי  עולה  מהדו"ח 
הסת־ ב־2017  המדינה  בתקציב 

שקלים,  מיליארדי  בכ־24.6  כם 
לשנה  מהתמ"ג  אחוז  כ־1.9  שהיוו 
הסת־ האזרחיות  ההוצאות  זו. 

מהתקציב  אחוז  בכ־71.4  כמו 
מהתקציב  אחוז   70.3 (לעומת 
אחוז  וכ־19.3  הקודמת)  בשנה 
בשנה  אחוז  (כ־18.4  מהתמ"ג 
הס־ הבטחון  הוצאות  הקודמת). 

מהתקציב  אחוז  בכ־20.1  תכמו 
וכ־5.2  קודמת),  שנה  אחוז   20.4)
בש־ אחוז  (כ־6.0  מהתמ"ג  אחוז 

הריבית  תשלומי  הקודמת).  נה 
מהתקציב  אחוז  בכ־8.5  הסתכמו 
וכ־2.3  קודמת)  שנה  אחוז   9.4)
בשנה  אחוז  (כ־2.5  מהתמ"ג  אחוז 

קודמת). 
הממשלה,  של  הנכסים  היקף 
על פי הדו"חות המאוחדים (כולל 
ומרבית  הממשלתיות  החברות 
הסת־ הסטטוטוריים)  התאגידים 

כם בסוף 2017 בכ־576 מיליארדי 
הקרקעות  ערך  בנוסף,  שקלים. 
של מדינת ישראל נאמד בסך של 
היקף  שקלים.  מיליארדי  כ־460 
הסתכם  הממשלה  התחייבויות 
שקלים,  מיליארדי  בכ־2,518 

המוסד  התחייבויות  את  הכוללות 
לביטוח לאומי כלפי מבוטחים או 
תלויים לגביהם נוצרה עד למועד 
של  בסך  לזכאות  עילה  הדו"ח 

כ־698 מיליארדי שקלים.
אמר  כחלון  משה  האוצר,  שר 
הח־ של  הכספיים  "הדו"חות  כי 

לנהל  שניתן  מוכיחים  הכללי  שב 
של  חברתית  כלכלית  מדיניות 
תוך  האזרחיות  ההוצאות  הגדלת 
הדורות  למען  החוב  נטל  הורדת 
האחריות  הכללי  לחשב  הבאים. 
הציבור  כספי  ניהול  של  הגדולה 
כיצד  לומדים  אנחנו  ומהדו"חות 
להשתמש טוב יותר בכספים אלו. 
הציבור  כספי  על  לשמור  נמשיך 
יגיע  מתוכם  שקל  שכל  ולוודא 
למען  ביותר  הטובים  למקומות 

החברה הישראלית" .
חזקיהו  רוני  הכללי,  החשב 
הנגשת  כי  מאמינים  "אנו  כי  ציין 
הק־ בטווח  מאפשרת  המידע 

פעילות  על  ציבורית  בקרה  צר 
שיפור  הארוך,  ובטווח  הממשלה, 
והתייעלות של הממשלה. לפיכך, 
כולה  השנה  במהלך  פועלים  אנו 
בדוחות  הנכלל  המידע  להרחבת 
זו  במסגרת  איכותו.  ולשיפור 
פעלנו גם להגדלת מספר הגופים 
בדוחות,  הכלולים  הממשלתיים 
הנכ־ הישויות  סך  הגיע  והשנה 

ללות בדוח הכספי לכ־200".
באגף  הראשי  החשבונאי 
הדו"חות  ועורך  הכללי,  החשב 
כי  אמר  שר  עוזי  הכספיים, 
את  השלימה  ישראל  "ממשלת 
הרפו־ ביישום  המרכזי  השלב 

הממשלתית,  בחשבונאות  רמה 
בסיס  על  מדיווח  מעבר  שעיקרה 
מצטבר  בסיס  על  לדיווח  מזומן 
יישום  הממשלה.  משרדי  כל  של 
מע־ לא  אתגרים  מציב  הרפורמה 

באופן  לשפר  צפוי  הוא  אך  טים, 
והדיווח  המידע  איכות  את  ניכר 
את  ישראל,  מדינת  של  הכספי 
מעמדה  ואת  המדינה  נכסי  ניהול 
הממשלות  בקרב  הממשלה  של 

המובילות בעולם המערבי".

רשות ניירות ערך משיקה קמפיין להעלאת 
המודעות לצרכנות פיננסית אחראית 

מאת שלמה גרין

מציינת  ערך  ניירות  רשות 
המשקיעים  שבוע  את  אלה  בימים 
להעלות  שנועד  השני  הבינלאומי 
את המודעות לחשיבות של צרכנות 
בקרב  ואחראית  נבונה  פיננסית 

הציבור הרחב.
שמו־ לקמפיין  שותפה  ישראל 

ביל ארגון IOSCO, הפורום הבכיר 
רשויות  בין  פעולה  לשיתוף  ביותר 
כ־86  עם  יחד  בעולם,  ערך  ניירות 

רשויות מפקחות ברחבי העולם.
לה־ נועד  הבינלאומי  הקמפיין 

הרשויות  של  מחויבותן  את  דגיש 
על  לשמירה  בעולם  המפקחות 
ולה־ המשקיעים,  ציבור  של  עניינו 

כלכלית  להתמודדות  כלים  עניק 

וצרכנית עם התחום הפיננסי. 
פי־ לחינוך  כי  מציינים  ברשות 

חשיבות  יש  ההון  שוק  בתחום  ננסי 
בשל  היתר,  בין  כולו,  לציבור  רבה 
ארוך  בחסכון  וגובר  ההולך  הצורך 
ידע  החיים.  בתוחלת  והעליה  טווח 
פיננסי הוא כלי עבודה חשוב וחיוני 
למומחים.  רק  שייך  ולא  לכולנו, 
יותר  להבין  נוטה  הציבור  כיום, 
ויותר את החשיבות של פנסיה, גמל, 
שונים,  מסוגים  בביטוחים  השקעה 
מתוך דאגה ואחריות לעתיד האישי 

של כל אחד ושל בני המשפחה.
במסגרת הקמפיין, תקיים רשות 
ערך  לניירות  והבורסה  ערך  ניירות 
הרחב,  לציבור  פתוח  שיהיה  מפגש 
ההון  שוק  עם  להיכרות  עלות,  ללא 

ופעילות הבורסה לניירות ערך.


