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מטחי הרקטות הגיעו גם לאשדוד, באר שבע וקרית גת ^ הג'יהאד האסלאמי מאיים להרחיב את טווח הירי לעבר גוש דן ^ חיל האוויר תקף מנהרת טרור של הג'יהאד האסלאמי, בנוסף הופל מבנה בן שש הקומות שבו שכנו סוכנות 
הידיעות הטורקית אנאדול ומשרדי חמאס: 8 פלסטינים נהרגו בסוף השבוע ^ גורם ישראלי בכיר: "לפנינו לפחות יומיים עד שלושה ימי לחימה" ^ דובר צה"ל: "נערכים להרחבת הירי לגוש דן; נתחיל בגיוס מילואים חלקי" ^

דיווחים על מגעים להפסקת אש בתיווך מצרים 

מאת סופרנו הצבאי

שבת מתוחה עברה על תושבי 
הע־ תושבי  על  גם  אבל  עזה  עוטף 
רים והישובים במעגלים הרחוקים 
רקטות  כ־250  מהרצועה.  יותר 
נורו על ידי ארגוני הטרור ברצועת 
ואזעקות  ישראל,  לשטחי  עזה 
קרית  אשדוד,  באשקלון,  נשמעו 
שדרות  אופקים  נתיבות  מלאכי, 
מאז  הראשונה  בפעם  גת.  וקרית 
יותר  לפני  איתן'  'צוק  מבצע  תום 
רקטות  שוגרו  שנים,  מארבע 
גם  נשמעה  אזעקה  אשדוד.  לעבר 
עש־ שמש.  בית  באזור  ביישובים 
סוללת  ידי  על  יורטו  רקטות  רות 
אזעקות  נשמעו  אמש  ברזל.  כיפת 
מלאכי  קרית  גדרה,  באשדוד,  גם 
רקטה  הדיווחים  לפי  שבע.  ובאר 
נפלה בחצר בית־ספר בבאר שבע. 
יתכנס  המדיני־בטחוני  הקבינט 

היום ב־12:00.
ראש  שכינס  דיון  בתום 
אמר  בקריה,  נתניהו  הממשלה 
גוברת  כי  בכיר  ישראלי  גורם 
לשוב  יהיה  ניתן  לא  כי  ההערכה 
"לפ־ הדרום.  בגבול  לרגיעה  מיד 

שלושה  עד  יומיים  לפחות  נינו 
כי  הוסיף  עוד  אמר.  לחימה",  ימי 
מה־ "לתת  היתה  נתניהו  הנחיית 

דובר  עזה.  ברצועת  קשה"  לומה 
כי  אמר  מנליס,  רונן  תא"ל  צה"ל, 
צה"ל  של  האווירית  ההגנה  מערך 
דן.  גוש  לעבר  רקטות  לירי  ערוך 
מצומצם  מילואים  בגיוס  "נתחיל 
העורף  פיקוד  המודיעין,  במערכי 
צו־ יהיה  אם  האווירית –  וההגנה 
לימי  נערכים  אנו  זאת.  נרחיב  רך 

לחימה נוספים".
החל  הנוכחי  ההסלמה  סבב 
במהלך  בצהריים,  שישי  ביום 
'צעדות  של  השבועיות  ההפגנות 

צה"ל  קצין  נפצעו  אז  השיבה', 
מרצועת  מירי  וקל  בינוני  וחייל 
טנקים,  בירי  הגיב  צה"ל  עזה. 
ולאחר מכן תקף כלי טיס של חיל 
חמאס  של  צבאית  עמדה  האוויר 
בת־ נהרגו  פלסטינים  שני  בעזה. 

קיפה ועוד שניים, שנפצעו במהלך 
ההפגנות, מתו מאוחר יותר. בכלל 
עם  והעימותים  צה"ל  תקיפות 
נהרגו  השבוע  בסוף  הפלסטינים 
שמונה פלסטינים. האחרון שבהם 
בצפון  חולייה  בתקיפת  נהרג 
נהרגו  יותר  מוקדם  עזה.  רצועת 
תינוקת בת שנה וחודשיים ואמה. 
על פי הפלסטינים, השתיים נהרגו 
בתקיפת צה"ל מזרחית לעיר עזה, 
אביחי  בערבית  צה"ל  דובר  אך 
נהרגו  השתיים  כי  טוען  אדרעי 
בתקיפה  ולא  טרור  פעילות  עקב 

ישראלית.
הש־ בסביבות  בבוקר,  בשבת 

עה 9:30 נורו רקטות מרצועת עזה 
בהמשך  עזה.  עוטף  יישובי  לעבר 
התרחב טווח הירי ומניין הנפגעים 
עלה: בת 80 נפצעה קשה מרקטה 
בקרית גת. באשקלון נפצע בינוני 
סובל  והוא  מרקטה   49 בן  אדם 
החו־ מבית  וביד.  ברגל  מרסיסים 

יציב  מצבו  כי  נמסר  ברזילי  לים 
והוא בהכרה מלאה. כמו כן, אדם 
נחבל בדרכו למרחב המוגן ונפצע 

קל.

רקטות  שוגרו  שבת  במוצאי 
ובאר  אשדוד  אל  מטחים  בכמה 
יירטה  ברזל  כיפת  מערכת  שבע. 
לפחות ארבע רקטות שנורו לעבר 
אשדוד. הירי לעבר הערים הגדו־

לות מגיע לאחר איום של הפלגים 
את  יגדילו  כי  ברצועה  החמושים 
תמשיך  ישראל  אם  הירי  טווח 
כיפת  עזה.  ברצועת  בהפצצות 

לבאר  הירי  עקב  הופעלה  ברזל 
חלק  יירטה  הנראה  וככל  שבע 

מהרקטות שנורו לאזור.
במהלך סוף השבוע תקף צה"ל 

חמאס  של  מטרות  נרחב  באופן 
ברצועת  האיסלאמי  והג'יהאד 
כי  אתמול  מסר  צה"ל  דובר  עזה. 
הופצצו   – שהותקפו  היעדים  בין 
מספר מתחמים צבאיים של חמאס 
אל־הווא  תל  ובשכונות  בעזה 
לאימונים  המשמשים  ושג'עיה 
ולייצור אמצעי לחימה. אחד מה־

הימי  הכוח  את  משמש  מתחמים 
של הארגון, כמו כן הותקף מתחם 
ולג'יהאד  לחמאס  משותף  צבאי 

האיסלאמי בבית להייא.
של  מטרות  תקף  גם  צה"ל 
מת־ ובהם  האיסלאמי  הג'יהאד 

אל  דיר  בשכונות  צבאיים  חמים 
ובחאן  שאטי  סלטאן,  תל  באלח, 
תצפית  ועמדות  משגרים  יונס,. 
"הת־ הגבול.  קו  לאורך  הותקפו 

תלול  לירי  בתגובה  בוצעו  קיפות 
המסלול שמובילים ארגוני הטרור 
אזרחי  לעבר  עזה  רצועת  משטח 
בחו־ רואה  צה"ל  ישראל.  מדינת 

הרקטות  מתקפת  את  רבה  מרה 
לעבר ישובים בשטח ישראל, נמ־

צא במוכנות גבוהה וימשיך לפעול 

ככל שיידרש", לשון הודעת דובר 
הממשלה  פעולות  מתאם  צה"ל. 
רוקון,  אבו  כמיל  אלוף  בשטחים, 
ארז  המעברים  סגירת  על  הודיע 
מרחב  ביטול  על  וכן  שלום,  וכרם 
להודעה  עד  עזה  ברצועת  הדיג 
לע־ הרקטות  ירי  בעקבות  חדשה 

בר שטח מדינת ישראל.
חיל  תקף  השבוע  סוף  במהלך 
האוויר יותר מ־120 מטרות ברצו־

התגובה  את  הסלים  ואף  עזה  עת 
אמש כשהפציץ את המבנה בן שש 
הידי־ סוכנות  שכנו  שבו  הקומות 

ומשרדי  אנאדול  הטורקית  עות 
הכללי  והבטחון  הצבאי  המודיעין 
בשכונת רימל שבעיר עזה. בנוסף 
ברחבי  מבנים  שני  עוד  הותקפו 
מולם  שהופעל  לאחר  הרצועה 

נוהל 'הקש בגג'.
צה"ל  דובר  פרסם  מכן  לאחר 
מה־ תיעוד  מנליס  רונן  תת־אלוף 

שמדת מנהרת טרור של הג'יהאד 
האיסלאמי ברצועת עזה. המנהרה 
קרב  מטוסי  באמצעות  הושמדה 
מצויה  שהיתה  לאחר  צה"ל  של 
להשמדתה  עד  טכנולוגי  במעקב 
לבי־ נועדה  היא  השבוע.  בסוף 

ישראל.  בשטח  טרור  פיגוע  צוע 
פעילי  ידי  על  נחפרה  המנהרה 
מו־ ממספר  האיסלאמי  הג'יהאד 

מטרים  מ־20  יותר  עומקה  קדים, 
והיא כוללת מספר כניסות. מנליס 
אמר כי הג'יהאד האיסלאמי האיץ 
את חפירת המנהרה מרפיח מתוך 
"גם  פיגוע.  לפועל  להוציא  כוונה 
הותקפה",  המנהרה  של  המעטפת 

חצתה  "היא  מנליס.  תא"ל  הוסיף 
אחריה  ועקבנו  הגבול  גדר  את 

בחודשים האחרונים".
 – המבנה  השמדת  בעקבות 
הודיעו הזרועות הצבאיות כי הירי 
בא  גת  וקרית  אופקים  לאשקלון, 
בתגובה להפצצת הבנין – ואיימו: 
 – בהפצצות  תמשיך  ישראל  "אם 
ובאר  לאשדוד  הטווח  את  נגדיל 
רקטות  נורו  אמש  ואכן,  שבע", 
עוד  שבע.  ובאר  אשדוד  לעבר 
של  המשותף  מהחמ"ל  נמסר 
"אנחנו  בעזה:  הצבאיות  הזרועות 
ואחר  ישראל  צעדי  אחר  עוקבים 
תוקפ־ את  להפסיק  מחויבותה 

עזה,  רצועת  תושבי  כלפי  נותה 
אנחנו  בהתאם.  לתוקפנות  ונגיב 

פיקוד העורף מעדכן: אין לימודים 
בדרום וביישובי דרום השפלה

הלימודים ביישובים בעוטף עזה, מרכז הנגב, לכיש ודרום השפלה בוטלו 
עקב ההסלמה בדרום שבמהלכה נורו מאות רקטות לעבר ישראל ^ זו 

רשימת כלל היישובים שבהם לא יתקיימו היום הלימודים

מאת כתב 'המבשר'

אמש  הודיע  העורף  פיקוד 
הדרום  ביישובי  הלימודים  כי 
ודרום השפלה לא יתקיימו היום 
ההנחיה  בדרום.  ההסלמה  עקב 
עזה,  בעוטף  ליישובים  תקפה 
השפ־ ודרום  לכיש  הנגב,  מרכז 
גם  יתקיימו  לא  הלימודים  לה. 
ביישובים  האקדמיים  במוסדות 
גוריון,  בן  אוניברסיטת  הללו: 
ספיר  מכללת  אשקלון,  מכללת 

ומכללת אחווה. 
רשימת כל היישובים שבהם 

לא יתקיימו הלימודים היום:
חיל,  ברור  חלץ,  לכיש, 
ניצן  ניצן,  תלמים,  דוד,  שדה 
גנים,  באר  אשקלון,  ניצנים,  ב', 
ניר  משען,  ברכיה,  סילבר,  כפר 
מיכאל,  כוכב  הודיה,  ישראל, 
נגבה, שדה יואב, יד נתן, נהורה, 
זוהר,  שחר,  עוצם,  חן,  ניר  נוגה, 
בית שקמה, בת הדר, מבקיעים, 
בני  אשדוד,  יפה,  תלמי  גיאה, 
עזריקם,  עזר,  גלים,  ניר  דרום, 
שתולים,  עוזיהו,  שדה  אמונים, 
בני  יבנה,  גן  גבעתי,  עזרא,  בית 
עי"ש, חצור, חצב, כנות, ביצרון, 
קרית  הדרום,  גן  מבטח,  נווה 
מלאכי, אביגדור, אורות, אחווה, 

ערוגות.

כפר  תימורים,  טוביה,  באר 
אחים, כפר ורבורג, תלמי יחיאל, 
כפר  מנחם,  כפר  אלעזי,  ינון, 
משואות  שפירא,  מרכז  הרי"ף, 
גבעת  שפיר,  צורים,  עין  יצחק, 
לוזית,  זכריה,  גפן,  יעשיהו, 
עגור,  נחושה,  ליאון/שריגים, 
תירוש,  מיכה,  שדות  צפרירים, 
רווחה,  זרחיה,  זבדיאל,  מנוחה, 
נחלה,  ורדון,  אלומה,  קוממיות, 
בנים,  ניר  קדמה,  קדמה,  סגול 
משה,  שדה  אחוזם,  גת,  קרית 

אבן שמואל, איתן, עוזה, שלוה.
נועם, גת, לכיש, בית ג'וברין, 
בית ניר, גלאון, שומריה, אמציה, 
אליהב,  נטע,  דקלים,  בני  שקף, 
חצור  אשכולות,  קטיף,  כרמי 
אלונה,  זוהרים,  כפר  אשדוד, 
כפר הריף, מרכז הנגב, יושיביה, 
תלמי  אוהד,  ניצן,  שדה  צוחר, 
נצרים,  בני  שלומית,  אליהו, 
הש־ חוות  רוחמה,  דורות,  נווה, 

קמים, זרועה, ניר משה, אשבול, 
ניר עקיבא, פעמי תש"ז, קלחים, 
שדה צבי, תלמי ביל"ו, מבועים, 
הגדי,  בית  נתיבות,  דרום,  שבי 

גבעולים.
שיבולים,  מעגלים,  מלילות, 
שרשרת, ברוש, תאשור, תדהר, 
צאלים,  גבולות,  פטיש,  אורים, 
עוטף  קמה,  בית  רהט,  להבים, 

מרדכי,  יד  כרמיה,  זיקים,  עזה, 
ארז,  הנר,  אור  העשרה,  נתיב 
שדרות,  עם,  ניר  גבים,  איבים, 
סעד,  עזה,  כפר  יכיני,  מפלסים, 
כפר  זמרת,  עלומים,  עוז,  נחל 
תושיה,  שוקדה,  שובה,  מימון, 
גבעות  כיסופים,  רעים,  בארי, 
בר, דביר, תראבין א צאנע והפ־

להב,  שובל,  הנגב,  משמר  זורה, 
אופקים,  והפזורה,  לקיה  עומר, 
בטחה,  פדויים,  רנן,  מסלול, 
גילת, אשל הנשיא, תפרח, ואדי 
מבועים,  שבע,  באר  נעם,  אל 
חובב,  נאות  חצרים,  שומריה, 

נירים, עין השלושה, ניר עוז
יצחק,  ניר  מגן,  הבשור,  עין 
תקו־ שלום,  כרם  סופה,  חולית, 
מה, מבטחים, ישע, עמיעוז, אב־

שדה  יבול,  גן,  פרי  דקל,  שלום, 
גבר־ יוסף,  תלמי  יתד,  אברהם, 

עם, דרום השפלה, גבעת ברנר, 
גני יוחנן, יסודות, מזכרת בתיה, 
גאליה,  עקרון,  קרית  חזני,  נצר 
גמליאל,  בית  הנגיד,  כפר  יבנה, 
בן  וושינגטון),  (גבעת  רבן  בית 
כפר  אביב,  כפר  בניה,  זכאי, 
מישר,  כרם יבנה (מ"ח),  מרדכי, 
יבנה,  קבוצת  עשרת,  דב,  משגב 
שדמה, רבדים, בית חלקיה, בני 
חיים,  חפץ  טל,  גני  גדרה,  ראם, 

יו"ר איחוד מפלגות הימין: "לפעול 
להחזרת הסיכולים הממוקדים"

מאת מאיר ברגר

יו"ר איחוד מפלגות הימין, ח"כ 
מצב  בחדר  אמש  ביקר  פרץ,  רפי 

של המועצה האזורית אשכול וש־
מע סקירה של קב"ט המועצה יחד 

עם ראש המועצה גדי ירקוני.
ישנים  לא  שלנו  "כשהילדים 
צריכים  החמאס  ראשי  בלילה, 
לישון  יוכלו  לא  שהם  לדעת 
אדרוש  קבינט  כחבר  בשקט. 
הח־ ראשי  נגד  קשה  ביד  לפעול 

הסיכולים  להחזרת  ולפעול  מאס 
הממוקדים".

של  ובטחון  חוץ  ועדת  חבר 
קרא  יוגב  מוטי  ח"כ  הכנסת, 
הסיכולים  את  לחדש  הוא  אף 
תושבי  עם  כולנו  הממוקדים. "לב 
שלמה  רפואה  בברכת  הדרום, 
"הירי  יוגב,  אמר  לפצועים", 
והג'יהאד  החמאס  של  המאסיבי 
יש־ מדינת  את  מחייב  האסלאמי 
ראל להגן על אזרחיה תוך פגיעה 
והג'יהאד  החמאס  בראשי  רחבה 
הטרור  תשתיות  ובכל  האסלאמי 
בפגיעה  רק  לישראל.  הידועות 
הרתעה  תושג  הטרור  בראשי 

ושקט לטווח יותר ארוך.
בטחונו  לשים  שימשיך  "מי 
את  המחנכת  הפלסטינית  ברשות 
או  ישראל  את  להשמיד  ילדיה 
הדרך  את  ממשיך  נסיגות,  בעוד 
רלוונטית  והלא  האחריות  חסרת 
העקובים  אוסלו  הסכמי  של 
האסטרטגי־מדיני  הפתרון  מדם. 
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קידוש השם בוושינגטון:

הרב גולדשטיין מפאוואי קליפורניה נשא נאום 
מרגש בבית הלבן יחד עם הנשיא טראמפ

עפ"י הזמנתו האישית של נשיא ארה"ב טראמפ להשתתף ולשאת דברים 
בעצרת לרגל יום התפילה של ארה"ב

מאת א. למל

שגרם  ביותר  מרגש  מחזה 
חמי־ ביום  אירע  גדול,  ה'  לקידוש 
הבית  מדשאות  על  האחרון  שי 
שהרב  שעה  בוושינגטון,  הלבן 
ישראל גולדשטיין, רב בית הכנסת 
חב"ד בפאוואי קליפורניה, שנפצע 

בשבת  הכנסת  בבית  טרור  בפיגוע 
מאצבעו־ שתיים  ואיבד  שעברה 
תיו, נשא נאום מרגש ביותר, לצידו 
לאחר  טראמפ,  ארה"ב  נשיא  של 
לשאת  אישית  ידו  על  שהוזמן 
התפילה  יום  לרגל  בעצרת  דברים 
מדי  הנערכת  ארה"ב,  של  השנתי 

שנה.

ואמר  הקדים  ארה"ב  נשיא 
הזה  הנאום  אמנם  כי  למשתתפים 
לא נכלל בתכנית המקורית, אולם 
הוא הכרחי, מכיוון שאף אחד בין 
הנאומים לא ייצג את המסר שיש 

בפיו של הרב היהודי לומר. 
נאום  נשא  גולדשטיין  הרב 
  המשך בעמ' ב

תקיפה של צה"ל על מבנה שמשמש כמפקדת מודיעין של החמאס בעיר עזה
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הרב גולדשטיין מפאוואי קליפורניה נשא נאום 
מרגש בבית הלבן יחד עם הנשיא טראמפ

נפש  תעצומות  עם  אך  קצר, 
בין  רבות  תשואות  וסחף  נדירות, 
קהל הנכבדים, ועורר הדים רבים 
העולם  בכל  אנשים  מיליוני  בין 
לאחר  לאוזניהם,  הגיע  שהנאום 
ששודר בכלי התקשורת בארה"ב.
בש־ ימים,  חמישה  לפני  "רק 

הרוע…"  בפני  עמדתי  בבוקר,  בת 
נאומו  את  גולדשטיין  הרב  פתח 
במדשאת הבית הלבן "ממש בבית 
בפני  עמדתי  פאוואי.  של  חב“ד 
החל־ לקבל  צריך  והייתי  הרוצח 

טה: האם אני רץ ומתחבא או שאני 
מי  כל  על  ומגן  ונלחם  גבוה  עומד 

שיש שם?!
לשלוט  יכולים  לא  "אנחנו 
במה שאחרים עושים, אבל אנחנו 
יכולים לשלוט איך אנחנו מגיבים. 
הרבי היקר שלי, הרב מנחם מנדל 
הדרך  כי  אותי,  לימד  שניאורסון, 
בה אנו מגיבים אל החושך היא עם 

הח־ שקיבלתי  הרגע  היה  זה  אור. 
אני  לי,  יקרה  מה  משנה  לא  לטה, 

הולך להציל כמה שיותר אנשים.
הרבי   … למות  צריך  "הייתי 
חייל  אתה  שכיהודי,  אותי  לימד 
לעמוד  צריך  אתה  אלוקים,  של 
שנדרש  מה  ולעשות  וחזק  גבוה 

כדי לשנות את העולם.
"החיים שלי השתנו לעד, אבל 
לעשות  שאוכל  כדי  השתנה  זה 

אח־ ללמד  אוכל  ושאני  שינוי, 
שאלו  רבים  חזקים.  להיות  רים 
הולכים  אנחנו  לאן  ראביי,  אותי, 
מה  היא  שלי  התגובה  מכאן?… 
שהרבי אמר כאשר הנשיא רונלד 
שאנחנו  אמר  הרבי  נורה.  רייגן 
ולהציג  הבסיס  אל  לחזור  צריכים 
’רגע של שתיקה‘ בכל בתי הספר 
הרך  הגיל  שילדי  כך  הציבוריים, 
לעשות  שצריך  בכך  להכיר  יוכלו 
דין  לתת  יותר,  טוב  העולם  את 
בצלם  נוצר  אדם  ושכל  וחשבון 
ייצא  טוב  משהו  אם  אלוקים. 
מהאירוע הנורא והנורא הזה, נביא 
’רגע של שתיקה‘ למערכת החינוך 

הציבורית שלנו… “ 
אל  גולדשטיין  הרב  פנה  כאן 
"הת־ לו:  ואמר  טראמפ  הנשיא 

בבית  ישבתי  כאשר  אליי  קשרת 
הראשון  האדם  היית  אתה  בוכה. 
ההחלמה  תהליך  את  שהחל 
כך.  על  לך  תודה  אסיר  אני  שלי, 

שהקב"ה יברך את אמריקה“.
כאמור, הנאום גרם לקידוש ה' 
שודרו  והדברים  מקום  בכל  גדול 
העו־ התקשורת  בכלי  ושוב  שוב 

למיים. 

  המשך מעמ' ראשון

נובל אנרג'י פותחת מרכז להכשרת כח 
אדם שיאייש את אסדות הגז הטבעי

מאת שלמה גרין

פותחת  אנרג'י  נובל  חברת 
שיקלט  אדם  כח  להכשרת  מרכז 
שמפעי־ הגז  אסדות  על  לעבודה 
אסדת  על  השאר  בין  החברה,  לה 
ומוש־ הולכת  שהקמתה  לווייתן 
כיום  המספקת  תמר  ואסדת  למת 
ההכשרה  מרכז  לישראל.  טבעי  גז 
הטבעי,  הגז  קבלת  במתקן  הוקם 
ים תטיס, הממוקם בצפון אשדוד.

בטכנאות  יעסקו  העובדים 
ותפעול  מכונאות  אלקטרוניקה, 
במרכז  הכשרה  ויעברו  האסדה 
העבודה  את  שתדמה  החדש 
במרכז  אסדה.  גבי  על  והחיים 
מעבדה הכוללת הדמיית מערכות 
גז טבעי הקיימות על גבי האסדה, 
כיתות לימוד, מגורי צוות ומטבח 
באסדה,  לקיים  דומים  בתנאים 
ההסתג־ את  לקדם  במטרה  זאת 

לות של העובדים לחיים בלב הים, 
תוך שימת דגש על היבטי בטיחות 
והתנהלות במצבי חירום. עובדים 
לש־ יזכו  בעבודה  ישתלבו  אשר 

סוציאליים  תנאים  מתגמל,  כר 
אישי  לפיתוח  אפשרויות  טובים, 
ומקצועי ואופק קידומי. מהחברה 
נמסר כי מחזור ההכשרה הראשון 
צפוי להיפתח כבר בסוף החודש.

שם  על  נקרא  ההכשרה  מרכז 

כסגן  ששימש  שטרית  בן  דורון 
לפני  ונהרג  תמר  אסדת  מנהל 
ביני  דרכים.  בתאונת  וחצי  כשנה 
זומר, סגן נשיא לעניינים אזורים, 
אנרג'י  כי "נובל  אמר  אנרג'י  נובל 
את  להכשיר  למטרה  לה  שמה 
את  שיאיישו  החדשים  העובדים 
באופן  ותמר,  לוויתן  הגז  אסדות 
הנחלת  ועם  ביותר  המקצועי 
כללי  על  שמירה  של  החשיבות 
בשלבי  עוד  הקפדניים  הבטיחות 

ההכשרה הראשוניים".

למרות ההסלמה – יו"ר האופוזיציה תוקף: 

בני גנץ: "צריך להחזיר את ההרתעה"
מאת מאיר ברגר

על רקע סבב ההסלמה הנוכחי 
בדרום הארץ, האשים יו"ר האופו־
גנץ  בני  לשעבר  והרמטכ"ל  זיציה 
בשחיקת  נתניהו  ממשלת  את 
למצב  הגענו  "איך  ותהה:  הרתעה 

הזה?".
לבן,  כחול  יו"ר  לדברי 
את  הביאה  נתניהו  של  ממשלתו 
שקט  שנות  וחצי   3 אחרי  ישראל 
האחרונה.  בשנה  המתוח  למצב 
ההרתעה,  את  להחזיר  "צריך 

הייתי מנחה לתקוף בעוצמה רבה 
לנו  אסור  "אבל  אמר,  בתגובה", 
להיתפס לאירוע הנוכחי", הסביר 

בראיון ל'חברת החדשות'.
רואים  עושים  שאנחנו  "מה 
מאפיה",  של  סחטנות  זה  כרגע 
התשלומים  על  ביקורת  מתח 
"הייתי  עזה.  לרצועת  הקטרים 
עושה את זה אחרת, הייתי מפעיל 
כל  את  רותם  אבל  גדולה  עוצמה 
והעולמיות  האזוריות  המערכות 

שלא דרך פרוטקשן".
מדי־ להכתיב  צריך  "נתניהו 

כפי  בטחוניות  השלכות  של  ניות 
"שילך  גנץ.  המשיך  רוצה",  שהוא 
לא  הוא  מדיני,  מעשה  ויעשה 
סיכולים  גם  אפשר  זה.  את  עשה 
ממוקדים. הייתי מאפשר להעביר 
לפרויקטים  עזה  לרצועת  כספים 

מסוימים".
גם  קיימים  כי  גנץ  טוען  עוד 
יכול  צה"ל  וכי  צבאיים,  שיקולים 
להעמיד  מנתניהו  לדרוש  וצריך 
לפעו־ האפשרויות  קשת  כל  את 

לה. עם זאת הבהיר גנץ: "אין שום 
אם  אבל  עזה.  את  לכבוש  סיבה 

צריך, נדע לעשות את זה".
המבוי  את  גנץ  תקף  בנוסף 
הפ־ מול  נמצאים  אנו  בו  הסתום 

את  להמשיך  "צריך  לסטינים. 
שצריך  מה  זה  המדיני,  המעשה 

לעשות".

מלחמה בדרום: עשרות נפגעים במטחים של מאות 
רקטות לעבר יישובי הדרום; צה"ל תקף ברצועה
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הרחמן הוא יחדש עלינו
את החודש הזה לטובה ולברכה

המצב בדרום, הופך למתוח וקרבי מיום ליום. מה שהתחיל 
הרוגים  וארבעה  הישראלי  בצד  פצועים  שני  עם  שישי  ביום 
בצד הפלסטיני, הדרדר ביום אתמול, יום השבת קודש, לכמעט 
מלחמה. מטחים כבדים כוונו אל עבר הדרום, עשרות אזרחים 
מלחמה  להשיב  מנסה  כשהצבא  קשה,  באופן  חלקם  נפצעו, 
רקטות  של  שיגורים  וחמישים  ממאתיים  למעלה  שערה. 
אויב בוצעו במשך היום מרצועת עזה אל עבר ערים בישראל, 
ביניהם אשדור, באר שבע, קרית גת ואשקלון. הצבא, כאמור, 
כך  בשל,  אינו  המדיני  הדרג  בכך.  מתקשה  אך  להשיב,  מנסה 
נראה, להנחתת מהלומה ניצחת על האויב. התקיפות שנערכו 
בימים  כבר  להתבצע  צריכות  היו  בעזה,  חשובות  מטרות  על 
אינה  התקפית  מנהרה  מלחמה.  לשעת  להמתין  ולא  עברו, 

אמורה לשרוד יום אחד מיותר.

ניסן,  מחודש  אלו  בימים  יוצאים  המערכה,  באווירת  וכך, 
הקיץ  חדשי  את  הפותח  אייר,  חודש  עבר  אל  החדשים,  מלך 
הספירה  ימי  לתפארה  עומדים  במרכזם  אלולה.  בואכה 
המרוממים, אשר כולם נחשבים כחולו של מועד מחג הפסח 
עד לחג מתן תורה. זוהי תקופת זמן שיש לנצל בה את מטעני 
ההתעלות שצוידנו בהם בימי חג הפסח. אמרו צדיקים כי ימי 
סחורה  ועוד  עוד  מעמיסים  בהם  שוק,  כימי  הם  הרי  החגים 
ומרכולת,  רוכלים  וקולות  שוק  של  עת  ובאותה  טובין,  ומיני 
לעצמו.  הוסיף  ומה  קנה  מה  בחבילותיו,  מה  יודע  אדם  אין 
המזוודות  את  פותח  הוא  הרי  לביתו,  חוזר  שהוא  בשעה  אך 

לרוחה, ורואה את כל קניינו הנאה שרכש לו.

היכליהם.  אל  בשמחה  התורה  עמלי  חוזרים  אלו  בימים 
אחדים,  ימים  לפני  שעריהן  את  פתחו  כבר  רבות  ישיבות 
ואחרוני הישיבות מתחילים את סדר יומם היום ומחר. וכבר 
אמרו צדיקים כי ימים אלו מסוגלים לתורה. וכה אמר הצדיק 
הקדוש בעל 'מאור ושמש' זיע"א בספרו הק', וזל"ק לענייננו: 
אייר  חודש  בראש  ללמוד  זמנינו  קדמוני  אנשי  נהגו  כן  על 
הלכה תוס' מפני שביום טוב נתגלו קדושות עליונות, ונתכשר 
והיה  חדשים.  מבשאר  יותר  התורה  דעת  להשיג  זה  חודש 
זאת להם לאות אם נתוסף להם דעת יותר ומחדשין חידושין 
בהחג  שהשיגו  ידעו  אז  חדשים  מבשאר  יותר  דאורייתא 

הקדושות העליונות. ע"כ.

השיבה לישיבה, נעשית איפוא בצל רעמי החזית הדרומית, 
ובצל בקשתם של יהודים היום ומחר שיתחדש עלינו החודש 
הזה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לחיים טובים ולשלום. 
בטוחנו  אשר  הקדוש,  בארצנו  ושלוה  לרוגע  הבקשה  מלבד 
על  ולבקש.  להעתיר  מה  על  עוד  יש  ומצלי,  מגני  תורה  כי 
מיטוט  על  העם,  שוטמי  מיגור  על  התורה,  לומדי  הצלחת 
שנאת התורה, על הפרנסה ועל הכלכלה, על נחת מהצאצאים 
הברוכים שיחיו, כי הם זרע ברך ד'. סמוכים ובטוחים אנו כי 
לא יטוש ד' עמו ונחלתו, ובחודש זיו יושפע עלינו שפעת חיים 
וברכה, להוושע בכל מילי דמיטב, עדי נזכה לראות בישועתן 
ראש חודש  חדש בציון יכין ועולת  כאשר מזבח  של ישראל, 
נעלה עליו, ובעבודת בית המקדש נשמח כולנו, כאשר אהבת 

עולם יביא לנו וברית אבות לבנים יזכור במהרה.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

סודות
גלויים  סודות  כמה  יש 
עם  ישיר  בקשר  הכרוכים 
ומאות  בעזה  ההסלמה 
ממנה  המשוגרות  הרקטות 

לשטחי הארץ.
הידוע  הסוד  הוא  האחד 
בקיאים  ולפיכך  דרדק  לכל 
בו גם בכירי חמאס והג'יהאד 
הסדר;  משנה  (ולא  האסלמי 
תאמינו  אל  זו,  ובהזדמנות 
להבדל הגדול שכביכול קיים 
הראשון  אם  השניים:  בין 
מרים  לא  השני  רוצה,  באמת 
ובוודאי  רגליו  ואת  ידיו  את 
מתושבי  שליש  משתק  שלא 
את  לחלוטין  ומשבש  הארץ 

סדר יומם).
שנתניהו  הוא  הסוד 
ברגיעה.  מאודו  בכל  רוצה 
בחדווה  העביר  הוא  לכן 
החמאס.  לחשבונות  כספים 
כשהחליט  גם  סיבה,  מאותה 
הוא  להעביר,  להמשיך  שלא 
שליחיו  את  לשגר  חדל  לא 
באירופה  ולהפציר  להתחנן 
שמעבירה  זו  היא  שתהיה 
מתנהג  לא  כך  הכספים.  את 
מלחמה  להשבת  שפניו  מי 
שאינו  מי  בוודאי  שערה, 
בטרם  מהסס  אינו  או  חושש 
ארגוני  את  להכות  ניגש  הוא 

המחבלים שוק על ירך. 
בהוכחות  די  היה  לא  כמו 
המתקפות  גם  הללו,  הגלויות 
על  אתמול  וליל  יום  של 
ריקים  שטחים  או  מבנים 
כל  את  לימדו  עזה,  ברצועת 
קל  ספק  אצלו  שהתעורר  מי 
שבקלים שאין פניה לישראל 
להסלמה  ולא  למלחמה  לא 
כך  ולהשלמה.  להכלה  אלא 
למי  מלחמה  משיבים  לא 
שבעטיו מושבתים הלימודים 
ולמי  הדרום  ערי  בכל 
בניסי  שרק  לכך  שאחראי 
אבדות  התרחשו  טרם  שמים 

ופגיעות בנפש. 
שאין  גלוי  סוד  עוד  ויש 
הוא  אבל  עליו  לדבר  מרבים 
מאחורי  זמנית  בו  העומד 
של  המחודשת  המוטיבציה 
להשבית  הטרור  ארגוני 
גם  כמו  בארץ  השלווה  את 
של  הנואש  הרצון  מאחורי 
את  לשבור  שלא  ישראל 
הכל לסיומה  הכלים ולעשות 
אם  גם  המערכה  של  המהיר 
כושר ההרתעה או שאריותיו 
לאובדן  עד  ויישחקו  ילכו 

מלא. 
תקופה  מתכוננת  ישראל 
ארוכה לאירוע זמר בינלאומי 
שאמור  חשיבות  ונטול 
האירוע  בגבולה.  להיות 
דמיונם  את  מצית  לבדו  הזה 
הדם  צמאי  האדם  חיות  של 
הנוקטים  המחבלים  בארגוני 
מנת  על  אפשרי  מאמץ  בכל 
לטרור  ולגרום  אותו  לשבש 
לנצח אותו. בישראל, לעומת 
ביטול  כי  משוכנעים  זאת, 
מוראלית  מכה  ימיט  האירוע 
על  מנשוא  קשה  ותדמיתית 

הארץ ועל יושביה.
מעולם לא ניתנה המחשה 
למשל  יותר  ומדויקת  כואבת 
התלמיד  על  הנודע  העם 
שהציג תעודה עתירת ציונים 
ואילו  ומבישים  שליליים 
ציון  קיבל  מוסיקה  במקצוע 
בתגובה  קיבל  הלה  מעולה. 
מאביו  הגונה  יד  מתנת 
שהזדעק כלפיו לאמור: אתה 
מצליח  ולא  כלום  לומד  לא 
לך  יש  ועוד  מקצוע  בשום 

מצב רוח לשיר ולנגן.

תודות
האופנסיבה  במסגרת 
אחד  ישראל,  של  המוגבלת 
שאותו  הריקים  המבנים 
היה  אתמול  ישראל  השמידה 
לא אחר מבית ששימש גם את 

סוכנות הידיעות הטורקית.
שכל  הרושם  מתקבל 
מרוצים  היו  הצדדים 
בעקבות  שנוצרה  מהמהומה 
היתה  זו  לטורקים  זאת. 
לתקוף  מצוינת  הזדמנות 
ולהפיץ  ישראל  את  בבוטות 
היתה  כזו  דיבתה.  את 
יועץ  לשגר  שמיהר  ההודעה 
התקשורת של נשיא טורקיה 
"אנו  הבינלאומית:  לעיתונות 
מגנים בחריפות את התקיפה 
סוכנות  על  ישראל  של 
אנו  הטורקית.  הידיעות 
המגנות  לממשלות  קוראים 
על חופש העיתונות להצטרף 
ממשלת  את  ולגנות  אלינו 

ישראל".
יכולה  היתה  ישראל  וגם 
סוף  סוף  אם  מרוצה.  להיות 
התוקפת  רשמית  מדינה  יש 
שלה  מתקפה  על  ישראל  את 
בעזה, אות היא לכך שישראל 
אכן פועלת בתקיפות נחרצת 
ולגרורותיו.  לאויב  הגורמת 
עובדה: אפילו טורקיה מוחה 

בתוקף. 

חידות
של  ההודעות  אחת  לפי 
אחד  אמש,  בליל  צה"ל  דובר 
האוויר  שחיל  הבניינים 
מטה  היה  בעזה  הפציץ 

הפיגועים של חמאס ביו"ש.
עצמך  את  שואל  ואתה 
שלשטחי  לאחר  רק  מדוע 
פחות  לא  נורות  ישראל 
משלוש מאות רקטות ישראל 
כזה.  מקום  להוריד  מחליטה 
מדוע מוקד כזה נותר על כנו 

עד כה.
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סייעתא דשמיא: עשרות אלפים השתתפו 
באירועי פסח שערכה עיריית אלעד

ראש העיר הרב ישראל פרוש: "אנחנו מודים לקב"ה על ההצלחה הגדולה 
ומתחילים להתכונן כבר לאירועי הקיץ"

מאת מאיר קליין 

עשרות אלפים גדשו בימי חול 
המר־ הפסח  אירועי  את  המועד 
העיר  ראש  לשכת  שערכה  כזיים 
עם  יחד  פרוש,  ישראל  הרב  אלעד 
מחלקת התרבות והמתנ"ס העירו־
שנה  כמדי  התקיימו  האירועים  ני. 

בפארק אלעד המרכזי בעיר.
הובאו  הפעילות,  במסגרת 
מת־ של  מאוד  רחב  מגוון  השנה 

אתגריים  מתקנים  מתנפחים,  קני 
נוער  לבני  חשמליים  ומתקנים 
מדי  המסורת,  וכמיטב  ולילדים, 
המרכזית  ההצגה  מתקיימת  ערב 

בבמה המרכזית.
האירועים  בתחילת  כבר 
עליה  המארגנים  זיהו  השנה, 
המשתתפים,  בכמות  משמעותית 
הנערכות  הספירות  פי  על  כאשר 
יום  מדי  נכנסו  הכניסה,  בשערי 
פעילות יותר מ־10 אלף מבקרים.

ראש העיר הרב ישראל פרוש 
ערב,  מדי  האירועים  את  שפתח 
שישבו  הילדים  מאלפי  ביקש 
המרכזיות,  להצגות  בהמתנה 
הוא  ברוך  לקדוש  בתודה  לפתוח 

בהצלחת  דשמיא  הסייעתא  על 
השתתפו  האירועים  האירועים. 
לפי־ המשרד  של  וסיוע  בשיתוף 

תוח הפריפריה הנגב והגליל.
הקדישה  השנה  גם  כן,  כמו 
מוסדות  מרכז  עם  יחד  העיריה, 
ייעודיות  פעילות  שעות  חינוך, 
לילדים  המשפחות  בני  עבור 
שנהנו  אלעד,  מהעיר  מיוחדים 
ללא  חווייתיות,  פעילות  משעות 

תורים וללא כל תשלום.
הגי־ החג,  לאירועי  במקביל 

העירוני,  החי  לגן  גם  אלפים  עו 
העת,  כל  להתפתח  שממשיך 
מח־ נהנים  הרבים  כשהמבקרים 

מסודר  במקום  תשלום,  ללא  וויה 
אף  הקטנים  שהילדים  תוך  ונקי, 
נהנו מפינת ליטוף מרווחת ונוחה.
בח־ גם  נרשמה  רבה  הצלחה 

גיגת ה'מימונה' המרכזית, שאותה 
עורך כמיטב המסורת ראש העיר 
אלעד הרב ישראל פרוש מדי שנה 
השתתפו  בה  הפסח  חג  במוצאי 

השנה כאלפיים תושבים. 
עמדו  המשתתפים  בראשות 
שלמה  רבי  הגאון  דאתרא  המרא 
זלמן גרוסמן שליט"א, רב קהילות 

החסידים הגאון רבי זושא הורביץ 
השכונות  רבני  ועשרות  שליט"א, 
והחוגים  העדות  מכל  והקהילות 
בעיר, אשר השתתפו באירוע במ־

שך זמן ארוך ושיבחו את האחדות 
הניכרת באירוע זה.

גדולי  הנעימו  המימונה  את 
טייב,  ויובל  לוק  משה  הפייטנים 
לירושלים'  'מקזבלנקה  בשירת 

ובליווי 12 כלי נגינה.
ראש העיר הרב ישראל פרוש 
גם  המסורת,  "כמיטב  כי  אומר 
דשמיא  בסייעתא  קיימנו  השנה 
את אירועי החג המרכזיים בצורה 
מפעם  כאשר  ואיכותית,  טובה 
ומשפרים  לומדים  אנחנו  לפעם 
התושבים.  לכלל  החוויה  את 
מש־ שאנחנו  הרבים  המאמצים 

את  הופכים  באירועים,  קיעים 
לאירועים  בעיר  התרבות  אירועי 
הח־ הציבור  כלל  של  המרכזיים 

רדי". 
בימים  כי  ואמר  הוסיף  הוא 
לקראת  ההכנות  החלו  כבר  אלה 
בין  בימי  שיתקיימו  הקיץ  אירועי 
למ־ הודה  הוא  כן  כמו  הזמנים. 

הורביץ,  מנחם  הר'  המתנ"ס  נהל 
הר'  התרבות  מחלקת  למנהל 
הנוער,  למחלקת  שטיגליץ,  ברק 
ולצוותי  עירוני,  –שיטור  לפיקוח 
להצלחת  רבות  שפעלו  העיריה 

האירועים.

טעות  בתיקון  כרוך  הטווח  ארוך 
ואף  הרצועה  כיבוש  ההתנתקות, 
התיישבות בה מחדש, רק כך יושג 
בטחוננו ותושב נורמליות לתושבי 
הבט־ תחושת  ותגבר  עזה  רצועת 

חון לתושבי עוטף עזה", אמר.
(הליכוד)  קרעי  שלמה  ח"כ 
למתקפת  הגיב  עזה  עוטף  תושב 
הרקטות. "שבת לא פשוטה עברה 
מאתגרת  תקופה  זו  ובכלל  עלינו, 
לתושבי הדרום, בייחוד עבור תו־

שבי עוטף עזה – ביניהם משפחתי 
ואני. היתה זו הפעם הראשונה של 

בתי התינוקת, בממ"ד.
אומר  אני  וכבעל,  "כאבא 
והמציאות  הלוואי   – למשפחתי 
היתה  עזה,  עוטף  כתושבי  שלנו, 
הבית  זה  אך  ופסטורלית.  שונה 
ברו־ איתנים  עומדים  ואנו  שלנו 
של  המגן  חומת  להיות  וגאים  חנו 
הקושי  למרות  ישראל.  מדינת 
את  הקמנו  כאן  המלחמה,  ורוחות 
על  להיאבק  נמשיך  וכאן  ביתנו 

עצמאותה של מדינת ישראל.
למ־ אומר  אני  כנסת  "כחבר 

אזרחי  לכם,   – המורחבת  שפחתי 
מוביל  הממשלה  ראש  ישראל, 
הט־ לבעיית  ונחרץ  אמיתי  פתרון 

ולצה"ל  לו  ניתן  בואו  העזתי.  רור 
את הגיבוי האזרחי המלא לעשות 
השם  שבעזרת  כדי  שיידרש  כל 

ננצח את הטרור".

יו"ר איחוד מפלגות 
הימין: לפעול להחזרת 
הסיכולים הממוקדים

יד בנימין, קדרון, בית אלעזרי.
רכ־ הודיעה  יותר  מוקדם 

במקטע  התנועה  כי  ישראל  בת 
תחודש  לא  שבע  באר   – אשקלון 
עקב  הבטחון,  גורמי  בהנחיית 
ההנחיה:  עקב  בדרום.  ההסלמה 
ואופקים  נתיבות  שדרות,  תחנות 
לא ייפתחו. מהרכבת נמסר בנוסף 
כי רכבות בקו הנגב המערבי (רע־

ננה – באר שבע), יחלו ויסיימו את 
אשקלון.  בתחנת  מצפון  נסיעתן 
עוד נמסר כי הנוסעים מבאר שבע 
ואליה יעשו שימוש בקו המזרחי, 
להבים  לוד,  תחנות  דרך  העובר 

רהט וקרית גת.

פיקוד העורף מעדכן: אין לימודים 
בדרום וביישובי דרום השפלה

שתגובתנו  ישראל  את  מזהירים 
אם  יותר  ורחבה  קיצונית  תהיה 
תמשיך בתקיפותיה. אנחנו נמשיך 
להוות את המגן והשומר של עמנו 

וארצנו".
אמש  אמר  עזה  ברצועת  גורם 
כי "גם בשעה שחילופי האש מח־
משל־ בין  בקהיר  המגעים  ריפים, 

האיסלאמי  והג'יהאד  חמאס  חות 
ביתר  נמשכים  המצרי  למודיעין 

שאת. יש התקדמות במגעים והם 
עם  חיובית".  בצורה  מתנהלים 
אמר  ישראלי  בטחוני  גורם  זאת, 

כי לא מתקיימים דיונים בנושא.
עזה  ברצועת  פלסטיני  מקור 
מטעם  במשלחת  כי  עוד  אמר 
נמ־ לקהיר  האיסלאמי  הג'יהאד 

הצפונית  החטיבה  מפקד  גם  צא 
הארגון,  של  הצבאית  הזרוע  של 
הוזמן  הוא  אל־עטא.  אבו  בהאא' 
שהת־ הרקטה  ירי  אחרי  לקהיר 

מוקדם  אשדוד  חופי  מול  פוצצה 
נחשפה  וזהותו   – השבוע  יותר 
בידי צה"ל. הוא יצא מרצועת עזה 

עם המשלחת ביום רביעי.
באש־ ברזילי  החולים  מבית 

קלון נמסר אמש כי עד כה טופלו 
במרכז הרפואי 23 פצועים ונפגעי 
שאושפזו:  ארבעה  מתוכם  חרדה, 
במצב   49 בן  קשה,  במצב   80 בת 
משבר  שסובלת   75 בת  בינוני, 
משבר  שסובלת   30 ובת  בקרסול 
נמ־ המיון  בחדר  כן,  כמו  בברך. 

צאים עדיין חמישה מטופלים.
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המבשר | יום א', ל' בניסן תשע"ט | עמוד ג

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
3 ברוך  במקור  להימכר!  חייבת 
קומה  מפוארת  חדשה  חדרים 
תיווך  ש''ח   1.770.000 רק  נוחה 

0533129829
[20052362]

3 ברוך  במקור  להימכר!  חייבת 
קומה  מפוארת  חדשה  חדרים 
תיווך  ש''ח   1.770.000 רק  נוחה 

0533129829
[20052361]

חדרים   3 (כדורי),  ירושלים  בפסגות 
נוף  ומושקעת,  מרווחת  מ"ר,   85
במחיר  וחנייה,  מחסן  מדהים! 
05485-10009  - נדל"ן  יעד  מציאה! 
ביותר  הגדול  הדירות  מבחר  אצלנו 
בכדורי (פסגות ירושלים), 3-4-5 חד', 

יעד נדל"ן - 05485-10009
[20052360]

במקור  חדרים   3 בהזדמנות: 
 .3000 - ב  מושכרת  יחידה   + ברוך 
בנווה   * בלבד.  ש"ח   2,500,000
לחלוקה  אפשרות  מ'   105 כ  צבי 
עסקת  למ'.   22,000 כ  יחידות   4 ל 
058-32-250- נדל"ן  ייעוץ  המאה 

.90
[20052354]

מ"ר   80 הבירה  בארזי  חדרים   3,5
 *  2,250,000 מזגנים   + שמורה 
ברוך  במקור  למבינים:  מציאה 
2  + א'  קומה  מרווחת  חדרים   2
דיור  יחידת   + סוכה  מרפסות 
בניה   .3300 ב  מושכרת  חדשה 
המאה  עסקת   2,100,000 בהיתר. 

ייעוץ נדל"ן 058-32-250-90.
[20052353]

מרפסת   + א'  קומה  ביונה  מ'   80
גבוהה.  ברמה  משופצת  סוכה. 
מושכרת  יחידות   2 ל  מחולקת 
בבלוי   *  2,200,000 ש"ח.   8000 ב- 
מרפסות   2  + מ'   120 קרקע  ק. 
3,150,000 כחדשה  משופצת 
058- נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 

.32-250-90
[20052352]

מרפסת   + מ'   80 חד'   3 בהזית 
א' 2,400,000 קומה  סגורה.  גדולה 
 + קומות   2.5 בניין  ישראל  בבית   *
שינוי  בהליך  נוספות  וחצי  קומה 
עסקת  ש''ח   5,500,000 תב"ע 
058-32-250- נדל"ן  ייעוץ  המאה 

.90
[20052351]

4 ומיוחדת  מדהימה   80 בגוש 
ב'  ק.  מעלית   + מרפסת   + חדרים 
גבוהה  ברמה  מושקעת  מ.   130 כ 
חלומות  דירת   80 בגוש   * מאוד. 
ח'  מ' 4  כ 115  כוכבים.  מפוארת 5 
ק. ג'. + מעלית + מרפסת * ברייכמן 
משופצת  מ'   75 יפיפייה  חד'   4
קומה ב'. 1,930,000. עסקת המאה 

ייעוץ נדל"ן 058-32-250-9
[20052350]

בעץ  בירושלים!  לגור  אפשר 
חדרים   5 חסידי  בנין  הדר 
חלקי.  משופצת  ב'  קומה  גדולה 
1,950,000 בלבד * בדוד בנין חדש 
150 בטאבו  גג   + מ'   65 חדרים   3
4 הבירה  בארזי   *  3,000,0000 מ' 
חדרים קומה א' מושקעת במיוחד. 
עסקת   2,800,000 ארמון.  כמו 
058-32-250- נדל"ן  ייעוץ  המאה 

90
[20052349]

100 נמוכה  קומה  בחשמונאים 
 .50 לעוד  בניה  היתר  עם  נטו.  מ' 
למשקיעים.  מאוד  מתאימה 
לצומת  קרוב  בבלוי   *  3,500,000
מרפסות   2  + מ'  כ-90  אילן  בר 
ניתנות לסגירה בקלות + סוכה על 
רלסים. ק' ב'. מחיר מציאה עסקת 
058-32-250- נדל"ן  ייעוץ  המאה 

.90
[20052348]

יודע לזהות הזדמנויות? זו הדירה 
שלך! באברמסקי 75 מ' + אפשרות 
קומת  קומות.  ל-2  לחלוקה 
ל-2 אפשרות  לרחוב.  פונה  קרקע 
4 באבינדב   *  .1,900,000 כניסות. 
סוכה.  מרפסת   + מ'  כ-90  חדרים 
המאה  עסקת   2,400,00 ב'  קומה 

ייעוץ נדל"ן 058-32-250-90.
[20052347]

מחסן   + חד'   4 ישראל  בשרי  מציאה! 
בקומה + חני'ה קומה נוחה 2,800,000

ש''ח תיווך=0527657732
[20052343]

 + ק"כ  חד  גרשום 4  רבינו  צבי-  בנווה 
כ120 סה"כ  דיור  יחידות  ל-2  שטח 
מטר רק 2400.000ש"ח הקודם זוכה! 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052298]

4 בסורוצקין  בשוק!  חדשה 
בנוי  סה"כ  בנוי,  שלד   + חדרים 
למעלית  אופציה   + מ"ר,  כ-135 
חזית,  מ"ר,   30 עוד  של  ולתוספת 
שוורץ  ק"ג,  סוכה,  מרפסת  נוף, 

נדל"ן 052-765-6888
[20052289]

2 חדרים,   3 ברוממה,  מציאה! 
גבוהה,  קומה  סוכה,  מרפסות 
052- נדל"ן  שוורץ  מיידית,  כניסה 

765-6888
[20052288]

דירה  ירושלים)  (פסגות  בכדורי 
מיוחדת 5 חדרים, 118 מ"ר, קומה 
מחסן   + מדהים!,  נוף  עם  גבוהה 
ביותר.  מיוחד  במחיר  וחניה, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052287]

 + ק"ק,  ענקית  דירה  ברוך  במקור 
חצר, מפרט טכני גבוה, כניסה תוך 
שנה וחצי, שוורץ נדל''ן -052-765

6888
[20052286]

כ"א,   3 חדרים,   4 ברוך,  במקור 
מפרט  מעלית,  נוחה,  קומה  סוכה, 
וחצי,  שנה  תוך  כניסה  גבוה,  טכני 
2,400,000 ש"ח שוורץ נדל''ן -052

765-6888
[20052285]

חדשה בשוק! באהליהב 4 חדרים 
סוכה  נוחה,  קומה  מיוחדת, 
וחניה,  מחסן  מדהים,  נוף  מרווחת, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052284]

 + מרווחת,  חדרים   3 ברוך,  במקור 
2,400,000 ק"א,  ענקית,  מרפסת 
052-765- נדל''ן  שוורץ  גמיש. 

6888
[20052283]

בבלעדיות! במקור ברוך, 4 חדרים 
נוחה,  קומה  מרפסות,   2 מרווחת, 
2,750,000 ש"ח. שוורץ נדל''ן -052

765-6888
[20052282]

104 חד',   4 דירת   ,80 לגוש  קרוב 
ספורים,  חודשים  תוך  כניסה  מ"ר, 
ק"ה,  הלקוח,  דרישת  לפי  תכנון 
052- נדל''ן  שוורץ  סוכה.  מעלית, 

765-6888
[20052281]

2.5 בגאולה  ונדירה!  מיוחדת 
חדרים, 63 מ"ר, + 2 מרפסות סוכה 
לסגירה),  מאוד (אפשרות  גדולות 
052- נדל''ן  שוורץ  אוויר.  כיווני   3

765-6888
[20052280]

חד   3 לבעלזא!  צמוד  חמד!  בפנינת 
מושקעת ביותר + מרפסת סוכה כ 12
רק 2130.000ש"ח  מדהים!  נוף  מטר, 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052263]

בכדורי  מיוחד!  במחיר  מציאה!! 
מהנילונים  חדשה  מטר  חד 118   5
מדהים  נוף  מטר   16 מרפסת   +
רק  וחניה  מחסן   + ק"ד  ביותר! 
052-7658-638 3290.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052252]

דרושה  מחול!!  שבא  רציני  ללקוח 
אלי  שמונים  גוש  אזור  בכל  דירה 
/ חנה/פנינה  משה  הכהן/גבעת 
לא  קומה  ויותר  חד   4 גרוסברגר 
"היימשע   052-7658-638 גבוהה 

תיווך-הנדלס"
[20052225]

עצמי  הון  עם  מאד!!  רציני  ללקוח 
צפניה  אזור  בכל  דירה  דרוש  ענק!! 
עמוס נחמיה או אזור נווה צבי לקניה 
"היימשע   052-7658-638 מידית 

תיווך-הנדלס"
[20052224]

מפוארת  יחידות   2 למשקיעים! 
תשואה  סה"כ  מטר  צפניה 80  באזור 
  * רק 2130.000  שח  כ8000  חודשית 
2 יחידות מפוארת ברחוב שדה חמד, 
לעוד  התר   +  7850 חודשית  תשואה 
052-7658-638 2160.000 רק  חדר 

היימשע תיווך-הנדלס"
[20052223]

חד   5 מטר   104 מפוארת  ברפפורט 
חדשה לגמרי רק 2420.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052221]

חנות  השבת  בכיכר  זוכה!!  הקודם 
הכי  מיקום  4200.000שח  מטר   135
חזק 052-7658-638 "היימשע תיווך-

הנדלס"
[20052220]

4.5 אילן  בר  הנביא  בשמואל  מציאה 
לבניה  אפשרויות   + ק"ג  מטר   85 חד 
1760.000שח  רק   38 תמא  או  בגג 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052219]

80 חד   3 שטראוס  השבת  בכיכר 
מטר + 2 מרפסות + התר למרפסת 
1860.000שח  רק  כ"א   3 שלישית 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052116]

רק  מחסן   + מטר   115 חד   4 בבלוי 
2590.000 שח  * 3 חד מפוארת כ 80
052-7658- 2050.000שח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20052105]

מטר   104 חד   4 משה  לגבעת  צמוד 
ק"ה  חודשים   4 כניסה  לגמרי  חדשה 
מעלית רק 2550.000 שח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052104]

יחידה   + מטר   67 חד   3 בקארו 
38 תמא   + מושכרת  מטר   6
לגמרי,  חדש  לבית  התחיבות 
רק  5050שח  חודשית  תשואה 
052-7658-638 1480.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052102]

חנות  השבת  בכיכר  זוכה!!  הקודם 
052-7658- 4200.000שח  מטר   135

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052100]

יחידות   2  + מטר   90 חד   4 באריאל 
תשואה  אחד,  כל  מטר   45 של 
מאד  משוקעת  שח   9000 מהיחידות 
052-7658-638 4090.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052099]

שנכנס  בבלזר!!  החדש  בפרויקט 
לאישור אחרון! 2.5 חד 40 מטר + 36
1280.000ש"ח,  רק  צמוד  חלל  מטר 
רק  מרפסות   2  + מטר   40 חד"   2
052-7658-638 שח   860.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052072]

חד   3 במלאכי  מציאה!  הגיוועלדיגע 
75 מטר + 2 יחידות-דיור + גג 70 מטר 
052-7658-638 2870.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052018]

שמואל  הדר  בעץ  זוכה!  הקודם 
הנביא 4.5 חד 84 מטר + זכויות תמא 
38 רק 1765.000ש"ח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052015]

דיור  יחידות   2 במא"ש  מזומן  לבעלי 
6400 תשואה  כל-אחת  מטר  כ-25 
אפשרות  1230.000שח  רק  שח 
052- 630.000ש"ח  ב  אחד  לקנות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051962]

מטר   108 חד   5 בפולנסקי  מציאה!! 
2190.000ש"ח  רק  ק"א  משופצת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051961]

4 בוטיק!  פרוקיט  ברוך!!  מקור  בלב 
חד   3.5  *  2400.00 רק  מטר   92 חד 
כניסה  שח   2150.000 רק  מטר   82
"היימשע   052-7658-638 חודש   12

תיווך-הנדלס"
[20051960]

מזומן!  ממש-לבעלי  מציאה 
חדש  בפרויקט  לדירה  זכות 
למטר  20.000ש"ח  שנלר  באזור 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051959]

מטר   106 -4חד'  משה  לגבעת  צמוד 
108  * 2550.000ש"ח  רק  בבניה 
רק  לכניסה  מוכנה  חדשה  מטר 
052- ק"ה  מעלית  2760.000ש"ח, 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051762]

דיור  יחידות   3 שערים  מאה 
מטר   75 סה"כ  מושכרות 
רק  שח   7000 חודשית  תשואה 
052-7658-638 1650.000ש"ח 

"היימשע תיווך -הנדלס"
[20051758]

ק"א  מטר   90 גאולה  במרכז  חנות 
2360.000 רק  חזית  כדירה)  (רישום 
ש"ח 052-7658-638 "היימשע תיווך-

הנדלס"
[20051757]

בגאולה 2 יחידות דיור סה"כ 80 מטר 
לחודש  כ8000ש"ח  חודשית  תשואה 
052-7658-638 2130.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051756]

מ"ר   85 ק"ב  חד'   3 פנינה   80 גוש 
2,800,000 ש''ח * חנה 3.5 חד' ק"א 
מ"ר.  ל-22  אופציה  נטו  מ"ר   67
תיווך 02-5379474, 053-3179474

[20051692]

בזכרון משה 3 חד 60 מטר + חלל 100
2600.000שח  רק  חלונות  עם  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051595]

הכביש  על  מטר   200 חנות  בגאולה 
חודשית  תשואה  שח   7500.000 רק 
ש"ח   60000 האחרונות  שנים  ב10 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051594]

חד'   4 יצחק  מנחת  דרסטית!  ירידה 
חד'  נחום 6  גאולה  בבלעדיות!  ק"כ * 
עוד  לבניה  אפשרות   + ל-2  מחולקת 
053-  ,02-5379474 תיווך  קומות.   3

3179474
[20051568]

בגובה  מטר   92 חד   4 שערים  במאה 
להרחבה  אופציות  מלאת   5.30
052- 2280.000שח  רק  ולהכפלה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051487]

מבחר  הנדלס:  -ל'  תיווך"  "היימשע 
האזורים  בכל  למכירה  דירות 
ומחירי  טובים  במחירי  החרדים 
מאגר  ברשותינו  כן  כמו  מציאה, 
אדיר של לקוחות רצינים שמחפשים 
צבי  נווה  גאולה  אזורי  בכל  דירות 
ללא  ויעוץ  נכס  הערכת   ,80 וגוש 

תשלום 052-7658-638
[20051485]

צבי  בנווה  מציאה!  מזומן!  לבעלי 
יחזקאל מקלט 210 מטר עם חלונות 
לבית  במיוחד  מתאים  למכירה  וגובה 
ציבורי  מוסד  כל  או  ישיבה  כנסת 
052-7658-638 2100.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051435]

דו-פלקס  מפתח  דמי  משה  בזכרון 
שח   1550.000 רק  חד'   5 מטר   120
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051414]

מדהימה  פנטהוז  דירת  חיים  בדברי 
 ,40 לעוד  בניה  התר   + מטר   180
שיא  מיקום  וחזית,  מדהים,  נוף 
052-7658-638 4650.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

בבלוי דירת בונבונירה 3 חד 80 מטר 
052-7658- שח   2070.000 רק  ק"א 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051351]

צבי  נווה  באזור  ומבינים  למשקיעים 
עם  מטר   240 כ   1- מחסנים  קומת 
ליחידות  לחלוקה  נורמלים!  חלונות 
052-7658-638 שח   2200.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051231]

ישראל!!  בזוננפלד-בית  מציאה! 
עליונים  חלונות  עם  מחסנים  קומת 
1000.000 רק   2- קומה  מטר,   130
תיווך  "היימשע   052-7658-638 ש"ח 

הנדלס"
[20051230]

160 ק"ב  חד'   6 יוסף  אוהלי   80 גוש 
חסד 4 תורת  דרסטית!  ירידה   * מ"ר 
חד' * רח' חזן פינת דוד חדשה! תיווך 

053-3179474 ,02-5379474
[20050984]

חד'   6 ק"ג  חדשה  סורוצקין  מיוחדת! 
בעלז  ק.  גדולה,  מרפסת   + מ"ר   150
* אוהליהב 6.5 חד' ק"ב גם מחולקת. 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20050983]

זוויעל  ממול  חד'   3.5 הנביא  שמואל 
ודושינסקי, אפשרות להרחבה גדולה 
2,200,000 שרותים,  ו-3  חד'   2  +
053-  ,02-5379474 תיווך  ק"א.  ש''ח 

3179474
[20050498]

ירושלים | השכרה
דירת  זאב,  גבעת  ברמת  להשכרה 
מ"ר   60  + מ"ר   135 חדשה,  חדרים   5
 - חניה   + הורים  יחידת   + מרפסת 
0506678031 גמיש  ש''ח   5,000

אלחנן
[20052227]

בפולנסקי בובונירה חדשה ומפוארת 
4 חד מרוהטת ברמה גבוהה מאד רק 
פסח  אחרי  מיד  כניסה  לחודש   8000
תיווך- "היימשע   052-7628-176

משה"
[20052150]

בשנלר יחידת דיור מפוארת 35 מטר 
מתפנת עוד חודשיים 5200 שח -052

7628-176 "היימשע תיווך - משה
[20051958]

דיור  יחידות   2 חכמה  בראשית 
להשכרה 35 מטר כל אחת מושקעות 
052-7628- לחודש  שח   3200-3500

176 משה, היימשע תיווך
[20051957]

פתחנו  הנדלס"  תיווך-  "היימשע 
דירות  להשכרה  מיוחדת  מחלקה 
השרות  כפי  העיר!  רחבי  בכל 
שוכרים  לכם.  המוכרים  והאמינות 
ומשכירים יפנו למשה 052-7628176
[20051956]

 *   *  $2,000 חד'   4 שפע  נופי 
(שמגר) 2 חד'  + מרפסת  *  * גוש 
בנפרד  סלון  מטבח  חד'   2.5 80
יפיפיה,מרפסת ענקית. תיווך -050

4168418
[20051569]

ירושלים | חנויות ומחסנים
מטר   200 גאולה  בלב  להשכרה 
42000 רק  הכי  הכי  מקום  מסחרי 
שח לחודש 052-7658-638 "היימשע 

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בני ברק | מכירה
 + מעלית   + ק"ב  5ח'  באבני-נזר 
"אפיק- 2,500,000ש"ח  אופציה 

נכסים" 03-5791514
[20052338]

מאוד  מושקעת  חדרים   3 בשטרסר! 
"תיווך-ט. ש''ח   1,790,000 חזית  ק"א 

זינגר" 03-619-0004
[20052337]

בנין  חד'   5 בסוקולוב/השלושה 
חדיש ק"א 125 מ"ר + אופ' 10 מ"ר 
לחלוקהתיווך  ניתן  ש"ח   2470000

הכוכב0548481688
[20052325]

מטופחת  ק"א  3.5חד'  בחגי 
1920000 *  * בקהילות יעקב ק"ב 
מושקעת  הורים  יחידת   + חד'   4
2650000 חד'   6 ש"ח,   2300000
ק"א  /ציטלין  שך  בהרב   *   *
תיווך   1510000 אופ'   + חד'   2.5

הכוכב0548481688
[20052320]

חד'   3 אשר  ברבנו  בניה  בגמר 
בעוד  מוכנה  ומושקעת  גדולה 
3.5 בקאליש   *   *  1670000 שנה 
חד' 1770,000 מושקעת ק"ג תיווך 

הכוכב 0548481688
[20052319]

סוכה,  מרפסת  חד',   2 במלאכי 
052- ש''ח   1,365,000 מזגנים,  ק"ג, 

7610552
[20052167]

107 חד'   4 בסלנט  בניה  בגמר 
הגדול)מושקעת  ביכ'  (ליד  מ"ר 
 *   * ש''ח   1,950,000 במיוחד 
מושקעת  חד'   4.5 יעקב  בקהילות 
מאד ק"ב + מעלית 2,300,000 ש''ח 
054- הכוכב  לתיווך  בלעדי  גמיש 

848168
[20051970]

בגבעת פנחס ק"ג + ק"ד 8מחולקת 
מושכרת  ולמעלה  למטה  חד'  ל4 
ברשבם   *   * 3,000,000ש"ח 
חמישה  3כ"א  מ"רק"ב   115
הכוכב  תיווך   2400000 חדרים 

0548481688
[20051969]

בני ברק | השכרה

[20052324]

מ"ר   100 חד'   3 חדשה  בעזרא 
יחידות   *   *  5200 ק"ג  מושקעת 
חדשות  נדבורנא  ויזניץ/  במעונות 
תיווך  ש"ח   2900 מ"ר   35 וגדולות 

כוכב05484981688
[20052322]

חדשה  4חד'  יעקב  בקהילות 
 *   *  5200 מיידי  ק"ד  מהנילונים 
כ4 במיידי  חדשה  ויזניץ  במעונות 
מיידי   4600 מ"ר   70 מרוהטת  חד' 

תיווך הכוכב0548481688
[20052321]

בני ברק | משרדים
מבוקש  באזור  בגלריה  משרדים 
מצוינים  במחירים  שונים  בגדלים 

לכניסה מיידית : 052-7133387
[20052292]

ביתר עילית | מכירה
מזומן  עם 700  הימשער  רציני  לקוח 
הדקל  באזור  משותף  טאבו  מחפש 
"היימשע   052-7658-638 מטר   80 כ 

תיווך-הנדלס"
[20052189]

B בגבעה  מפוארת!!  בונבבונירה 
חלל   + מטר   140 חד   6 יצחק  פחד 
1860.000ש"ח  רק  לגמרי  חדשה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052074]

ישראל  בישמח  ממש!!  מציאה 
מידית  אופציה   + מטר   88 חד   3
לחדר נוסף על רצפת שכן + מחסן 
1450.000שח  רק  לדירה  צמוד 
תיווך- "הימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051885]

בהחוזה מלובלין 65 מטר 3 חד' טאבו 
200.000 משכנתא  אפשרות  משותף 
052-7658- ש''ח   750.000 רק.  ק"ב 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051760]

לשותפים  במחיר!!  ירדו  מציאה!! 
2 ישראל  ישמח  ומשקיעים! 
ב'  דירה  מטר,   88 א'  דירה  דירות 
70 לעוד  התר  תהליך   + מטר   70
1970.000שח  רק  דירה  לכל  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051447]

גדול!  עצמי  הון  לבעלי  מציאה! 
ישמח ישראל טאבו משותף 3 חד 
70 מטר + תוספת לעוד 70 גג 140
052-7658- שח   900.000 רק  מ"ר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051446]

במחיר  ירדו  ממש  של  מציאה 
בקדושת לוי 4 חד 107 מטר ק"א + 4
מחסנים סה"כ 60 מטר כניסה פרטית 
חלל   + ליחידות  והכנה  חלונות  עם 
צמוד 30 מטר רק 2000.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051269]

120 חד   4 משותף,  טאבו  בחבד 
חד 130  5  * 1200.000ש"ח  רק  מטר 
אפשרות  1300.000ש"ח  רק  מטר 
"היימשע   052-7658-638 למשכנתא 

תיווך-הנדלס"
[20051232]

חיפה | מכירה
גדולה  מרפסת  חד' משופצת  דירה 3 
קומה 1.5 מיקום מצוין 800,000 ש''ח 

גמיש 052-7121292
[20052267]

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]

בית שמש | מכירה
מזומן  לבעלי  שמש!  בית  בלב 
 + מטר   70 חד   3 רחוב-סיני  מציאה! 
180 מטר חלל עם חלונות לנוף + 250
חלונות  עם  כניסה  בקומת  חלל  מטר 
רגילים רק 1240.000שח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052297]

בלב בית שמש! ר' סיני 3 חד 70 מטר 
עם חלונות נרמלים  + 180 מטר חלל 
כניסה  בקומת  חלל  מטר   250  +
052-7658-638 1240.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

בית שמש | השכרה
קומה  שמח  באור  בקריה  חד'   3
058- לל"ת.  ש''ח   3250 מיידי,   ,3.5

3264228
[20052334]

קרית גת 
3ח'  חדשה  קריה   * הבית"  "תיווך 
910000 * קריה ישנה 3ח' 830000
משופצת  2ח'  השקעה   * ש"ח 
4ח'  במתחרד   * ש"ח   500000
מבחר  ועוד   * ש"ח  קומה850000 
העיר  רחבי  ובכל  בקריה  דירות 
0504- עבער  יהשע  לשירותכם 

126-124
[20048907]

קרית גת | מכירה
770,000 א'  קומה   3 במתחרדים 
ייעוץ  דונט  יחיאל  בלבד.  ש"ח 

נדל"ן. 052-7650001.
[20052358]

4 לקריה  צמוד  ישראל  במלכי 
חד' קומה ג' 850,000. יחיאל דונט 

ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20052357]

משופצת  א'  קומה   3 בקריה 
נדל"ן  ייעוץ  דונט  יחיאל   .850,000

.052-7650001
[20052356]

 + א'  קומה  חד'   4 במתחרדים 
אופציה לתמ"א שוכרים מצויינים. 
נדל"ן  ייעוץ  דונט  יחיאל   .900,000

.052-7650001
[20052355]

קרית גת | השכרה
בטרקלין  מחסנים  קומת  מ'   25
יחיאל  ש''ח.   2000 לעסק  מתאים 

דונט ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20052359]

פתח תקוה | השכרה
4 תקוה  בפתח  להשכרה  דירה 
ג',  קומה  אליעזר  בן  רח'  חדרים 
לפרטים -050 מידית  כניסה  חזית 

4147171
[20052323]

צפת | מכירה
עתיק  נופש  בית  העתיקה  בלב 
גבוהה  תשואה  נוף.  ומושקע.  יפיפה 

600,000 ש"ח 03-5230030
[20052364]

אחיסמך 
חדרים   3 דירות  באחיסמך! 
בבניין   1,150,000 מ  החל  בבניה 
בוטיק דירות 4 ו 5 חדרים החל מ 
1,350,000 וכן דירות גן וגג גדולות 
ומרווחות החל מ 1,800,000 נדל"ן 

אחיסמך 086335335
[20049841]

חווית ֹ ספסופה"   - הגפן  "אחוזת 
ומפואר,  חדש  במתחם  נופש 
מותאם לציבור החרדי, מחולק ל- 
שחייה  בריכת  אירוח,  סוויטות   7
נופש  מתקני  ענק,  חצר  מחוממת, 

ונוף גלילי מרהיב. 058-3255832
[20051822]

בחיפוש  יקר  זמן  לעצמך  תחסוך 
מושלם,  לנופש  עכשיו  חייג  הנופש 
1700-707- עלות.  ללא  ניתן  השרות 

509
[20047926]

בחיפוש  יקר  זמן  לעצמך  תחסוך 
מושלם,  לנופש  עכשיו  חייג  הנופש 
1700-707- עלות.  ללא  ניתן  השרות 

509
[20047926]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
חדשה,  בעומר  לל"ג  במאו"ח  דירה 
לרשב"י,  נוף  מיטות,   7 ממוזגת, 

מרפסת וגנרטור. 052-7604560
[20052363]

מרפסת   + לנוף  צופה  חדר  לזוג 
ברסלב.  בקרית  מוארת  נקיה,  גדולה, 

04-6922596 / 054-8433088
[20052339]

ונקיה  ממוזגת  משופצת,   - לסופ"ש 
למיטה.  ש''ח   60 בדרום  חרדי  באזור 

053-3172579
[20052333]

חד'   3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
סלון-  שינה,  חדרי   2 מ"ר,  חדשה, 60 
מטבח, 7 מיטות (2/5), ספה נפתחת, 
מרפסת, נדנדה,בימי החול: 300 ש''ח 
1000 מוצ"ש  חמישי-  באדר  לזוג, 
ש''ח,  ניסן 1200  ר"ח  למשפחה,  ש''ח 
052- לתמונות   .  1,400 הגדול  שבת 

7614435
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

 + חד'   6 דירת  חול  וימי  לשבתות 
נוף  וממוזגת,  מאווררת  ענק,  סלון 
צמודה,  חצר   + מיטות   25 לכינרת, 
במייל.  תמונות  לקבלת  אפשרות 

052-7160928
[20048276]

וצימרים  דירות  בעתיקה, 
ג'קוזי,  וחדשים,  מפוארים 
052- סוכה   + וחצרות  מרפסות 

2840299
[20042205]

מושב כלנית 
בריכה  ענק,  ג'קוזי  חלומיים,  צימרים 
למגזר  מתאים  מוצנעת  פרטית 
החרדי, אוטובוסים מכל הארץ. -052

8741443
[20052314]

טבריה 
ומושקעת  מפוארת  פנטהוז  דירת 
מדהים  נוף  מאוד!!  גבוהה  ברמה 
ומיוחד, 7 חד' זוגיים אפשרות עד 
מותאם  חרדית,  שכונה  איש,   30
גדולה  מרפסת  אנ"ש,  לציבור 
לילדים,  ומשחקים  גריל  מנגל 
אפשרות גם לפסח. 050-4190057
y0504190057@ :לקבלת תמונות

gmail. Com
[20052135]

ומפוארת  חלומית  נופש  סוויטת 
בק.  מיטות,  כ- 15  מדהים,  נוף  עם 
וימים.  לשבתות  בטבריה,  צאנז 

לפרטים: 054-8462877
[20042486]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

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. 
תפרח 

חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
 + מדשאה  וממוזגים,  מרווחים 
ומוצלת,  ענקית  פעילות  חצר 
055- לקיטרינג.  אפשרות 

6781772
[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

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
[20051897]

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

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

השקה אטרקטיבים 04-6037370
[20051899]

מירון 
למשפחות  במירון  ארוח  מילר 
קבוצות וזוגות + חדרי אוכל קרוב 
046989012 לרשב"י 0548594243

[20051879]

בר יוחאי 
נקיה,  מקסימה,  בוילה  בעומר!  ל"ג 
חצר ענקית + מתקנים רביעי/ מוצ"ש 

055-6624822
[20048161]

ירושלים 
דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
בשכונות מרכז ירושלים לשב"ק / 
וארוכות.  קצרות  ולתקופות  חגים 

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

4109434
[20041631]

למכירה רכב יונדאי i30 cw מודל ִ
18,000 פרטית  שלישית  יד   2010

ש''ח 052-7128736
[20052148]

השכרת רכבים 
ברחבי  רכב,  השכרת   Sixt שלמה 
וליסינג,  מכירה  ובעולם,  הארץ 
מחירים  ואמינות,  שירות  עם 
052- אלבוים  נחמיה  אטרקטיביים. 

715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

לכל ֶ הסעות   - ההסעות  מרכז 
בני  ירושלים,  נתב"ג,  הארץ  חלקי 
10/14/16/20/23 רכבים  ברק 
באישור  אדיבים,  נהגים  מקומות, 

משרד התחבורה. 053-4112154
[20050148]

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]

חינוך ַ מוסדות  המנהלת  לעמותה 
מזכירה  דרושה  בי-ם  באידיש 
משרדית  לעבודה  גדול  ראש  עם 
העבודה:1.  דרישות  קבועה 
 .OFFICE, 2 בתוכנות  שליטה 
שפת  ברמת  אידיש  בהנ"ח, 3.  ידע 
אם, 4. נסיון, 5. מוטיבציה, מסירות 
למייל:  קו"ח  לשלוח  נא  ואחריות, 

MZKIRA19@GMAIL.COM
[20052346]

מ"מ  גננת,  ברק  בבני  ילדים  למעון 
לגיל שנתיים, מיידי. 052-7641817

[20052340]

החדש  בסניף  אורי  לפיצה 
בירמיהו דרושים עובדים קבועים 

למשמרות. 053-3122193
[20052331]

גרף  כל  בדפוס  יצור  עובד  דרוש 
במחלקה הדיגטלי בבני ברק שליטה 
בסיסית  אנגלית  בססית,  במחשבים 
קו"ח  מעולים  אנוש  יחסי  חובה, 

148148y@gmail.com :למייל
[20052312]

ברק  בבני  חשבונות  מנהלת  דרוש 
חמש  לפחות  בשבוע  ימים  חמש 
שעות ביום. הנהלת חשבונות כפולה, 
יכולת  שנים,  חמש  חובה  ניסיון 
ראש  וארגון,  סדר  גבוהה,  תיקשורת 
גדול, יחסי אנוש מעולים קו"ח למייל: 

148148y@gmail.com
[20052311]

בירושלים  לבנות  חרדית  לפנימייה 
השעות  בין  נשואה  מדריכה  דרושה 
16:00-22:00. לציין "משרה 34". קו"ח 

לפקס:02-6259371
[20052309]

דרושה  בירושלים  חרדית  לפנימייה 
הצוות  לתפקוד  טכנית  אחראית 
 ,15:00-21:00 בין  הבניין,  ואחזקת 
נא  "למשרה 557".  ומסודרת.  נמרצת 

לשלוח קו"ח לפקס: 02-6259371.
[20052308]

לחנות  חרוצה  עובדת  דרושה 
ישראל  בית  באזור  פעמית  חד 
ניסיון  עם  עדיפות  ירושלים 
אידיש  ודוברת  במחשב  ידע 

0527164654
[20052307]

לחנות  נמרצת  מוכרת  דרושה 
/אידיש  עברית  דוברת  בגאולה 
שעות אחה"צ ערב. 053-3112990

[20052301]

בירושלים  גאולה  באזור  למשרד 
לקוחות  לשרות  מזכירה  דרושה 
לפקס:  קו"ח  ניסיון)  עם  (עדיפות 
lev.latet@ :למייל או   0722575657

gmail.com
[20052270]

לאשת חייל אומנות דרושה בעלת 
יתרון  מעולים,  אנוש  ויחסי  מעוף 

לתושבת בני ברק. 050-4192712
[20052268]

בב"ב  באידיש  חסידי  למעון 
חלקית/ למשרה  מטפלת  דרושה 
053- בטל'  טובים  תנאים  מלאה 

3101276
[20052264]

מימוש  לרפואה  אור  לחברת 
דרושה  בירושלים  זכויות 
דוברת  לשעה,  ש''ח   40 מזכירה 
חובה.  במחשבים  וידע  אנגלית 
פקס-   orlarefua@gmail.com

15326525332
[20052020]

פקיד/ה  דרוש/ה  חולים  לקופת 
ביום,  שעות   3-4 מהבית,  לעבודה 
ומתן  נוחה  משרדית  לעבודה 
הקופה,  לחברה  טלפוני  מענה 
תורני  לארגון   * לשעה.  ש"ח   37
לתפעול  מזכיר/ה  בי-ם  חינוכי 
א-ה  בארגון,  בחינות  מחלקת 
לשעה.  ש''ח  שכר 38   ,9:00-14:00
*  למשרד בב"ב מזכיר/ה, לעבודה 

משרדית, מש
[20051813]

אשי  ברב  האיכותי  קטנטנים  למעון 
מנוסה  מטפלת  דרושה  ברק  בבני 
טובים.  תנאים  לאידיש)  (עדיפות 

050-4122517 רבקה
[20051629]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

מכירה שעוני שבת מכני 48 שעות ֲ
מאוד-  מבוקש  בלעדי  מוצר 
בסיטונאות  צמודים  ויו"ט  לשבת 

בלבד 053-3146470
[20052335]

וכל  למבוגרים  ספיגה  מוצרי 
הום-פארמה  הנלווים  המוצרים 
הזמנות:  מוקד  הבית,  עד  מספקת 

052-7195050
[20050916]

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]

ניתן ָ ועמותות  מוסדות  למנהלי 
דרכנו לארגן מבצע הגרלה על דירה 
הכרטיסים,  מכירת  כולל  לתורמים 
לפרטים:  עו"ד.  בליווי  ושיווק  פרסום 

p605050@gmail.com
[20052336]

TUPPERWARE מכירה קבועה 
בתאום  יחודיים  טאפואר  כלי  של 
בזמן הכי נח לכם ב.יוזביץ שומרי 
ירושלים 052-7632235 אמונים 9 

052-7632224
[20052259]

יד שניה 
עדשה   +  80D מצלמה  למכירה 
ש''ח גמיש.  ב- 3,600  18135 כחדשה 

053-4156946
[20052269]

שידוכים 
הישיבות  ממצוייני  חסידי  בחור 
החשובות  החסידיות  הגדולות 
גנטית  בעי'  עם   (20 מגיל  (פחות 
שידוכים  להצעת  פתרון,  לה  שיש 
cbc180000@gmail. לשלוח  נא 

com
[20051648]

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

3215030
[20051559]

תשמישי קדושה 
בשלבי  יר"ש  סופר  ע"י  שנכתב  ס"ת 
052-7633865 הכתיבה.  סיום 

vitman@neto.net.il
[20050514]

תמלול 
רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 
052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20051562]

ספרים 
ספרי  וכל  רמב"ם.  שו"ע.  ש"ס.טור. 
ישיבות  לחתנים  והדר",  "עוז 
וכוללים במחירים מוזלים משלוח 
לפרטים  תשלומים   10 עד  חינם 
והזמנות יצחק וויס 052-7199510

[20051515]

משכנתאות 
מיחזור,  משכנתאות,  ייעוץ 
אישית  בהתאמה  הלוואות 
058- מהיר.  שירות  ומקצועית, 

7191735
[20052229]

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]

הום סטיילינג 
הכוונה  יעוץ,  משפצים?  בונים? 
מוצרים  חומרים,  לבחירת:  וליווי 
052- לב  מ.  רב!!  נסיון  וריהוט 

7623143
[20052327]

השבת אבידה 
נמצא במירון כובע שחור חסידי ביום 

ד', ערב יום השואה 052-7655171
[20052345]

חובות  א     מעשרות  ירושלמי:  היומי  דף  יח     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הל' (הגרות)    משנה יומית: מכות ב, ב-ג    הלכה 
יומית: או"ח תקו, ו-ח    רמב"ם יומי: גניבה א-ג    שו"ע הרב - רב יומי: לב, 
עג-עו    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תקסט-תקפ    חפץ חיים: רכילות ז, 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' צז: א  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:238:248:228:268:268:20סו"ז ק"ש מג"א
9:139:159:139:169:169:11סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:489:499:479:509:509:45סוף זמן תפלה מג"א
10:2110:2210:2110:2410:2310:19סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:3612:3812:3712:3812:3812:35חצות היום
13:1013:1113:1113:1213:1213:09מנחה גדולה

19:2619:2319:2619:2419:2419:22שקיעת החמה
זמנים למחר

4:104:114:084:144:134:05עלות השחר
4:564:564:544:594:584:52זמן ציצית ותפילין

5:505:575:475:535:525:48הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
הר סיני  6762954 הר סיני 15, ב"ב    054-6849274 מסילת ישרים 14    בני ברק מרפאת מסילת ישרים ירושלים

077-8881370 רח' הברזל 23 מהשעה 19:00 עד 24:00  סופרפארם קניון רמת אביב סופרפארם רמת החייל תל אביב
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה  077-8880080 איינשטיין 40 מהשעה 19:00 עד 24:00  סופרפארם מינסטור
077-8880790 שד' בן גוריון   סופר פארם סיטי סנטר 8828656 רח' הרצל 2    חיפה תרופה 19:00 עד 08:00    נתניה
6519153 סופרפארם 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון אהרון   רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה  הופיין 52 חולון    אשדוד

משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.285-
אתמול: 211.285-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
30-22

תל אביב
29-18

חיפה
29-19

גולן
31-18

טבריה
35-18

גליל
27-18

באר שבע
34-21

אילת
37-25

מזג האויר
עליה ניכרת בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית בעננות 
בגובה רב. תחול עלייה ניכרת 

בטמפרטורות וייעשה חם 
מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים 

הארץ.

שני - מעונן חלקית עד מעונן 
בעננות בגובה רב ובינוני. 

תחול עלייה ניכרת נוספת 
בטמפרטורות וייעשה שרבי ברוב 
אזורי הארץ. ייתכן טפטוף ואובך.

שלישי - מעונן חלקית. תחול 
ירידה משמעותית בטמפרטורות 

והן ייעשו נמוכות מהרגיל בעונה. 
ייתכן טפטוף.

רביעי - מעונן חלקית. 
הטמפרטורות יוסיפו להיות 

נמוכות מהרגיל בעונה.

רביעישלישישני

17 "  '  :   | 3  :  | ( "  ) 4    :   | 1   :

    

 10:00-12:30 ‘   17:00-22:00 11:00-14:00  ‘ -‘   “   :  ‘
10:00-12:30 ‘   17:30-21:30 ‘ -‘     

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  03-6161067 09:00-15:00 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
עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה  דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



צ'כיה: עשרות מנכדי הרה"ק רבי שמעלקא 
מניקלשבורג זי"ע עולים היום לציונו בניקלשבורג
שנת ה־241 להסתלקותו ^ העליה לציונו הק' בראשות נכדו הגרי"ז הורביץ שליט"א

יום  אייר  לא'  אור  בערב,  היום 
של  דהילולא  יומא  חל  דר"ח,  ב' 
מניקלש־ שמעלקא  רבי  הרה"ק 
המגיד  תלמידי  מגדולי  זי"ע,  בורג 
לפני  שהסתלק  זי"ע,  ממעזריטש 

241 שנה, בשנת תקל"ח.
יצאה  דהילולא  יומא  לקראת 
קבוצה גדולה מיוצ"ח בראשות נכ־
דו הגאון רבי ישראל זישא הורביץ 
הח־ קהילות  אב"ד  רב  שליט"א, 

ציון  על  להשתטח  באלעד,  סידים 
שבצ'כיה,  ניקלשבורג  בעיר  קדשו 

הנקראת כיום מיקולוב.
יוצ"ח  של  ההשתטחות  מסורת 
יותר  נמשכת  הקדוש  הציון  על 
שבמשך  לאחר  ברציפות,  מעשור 
להגיע  היה  ניתן  לא  שנים  עשרות 
תפילות  יערכו  במקום  הציון.  אל 
נרגשות לישועת הכלל והפרט תוך 

בקשה ותחינה לעורר רחמי שמים.
כן תערך בעירו של בעל ההילו־
לזכרו  רבתית  הילולא  סעודת  לא, 
הקדוש. בסעודה יעלו את זכר קד־

בשיחות  יתוועדו  ארוכה  ושעה  שו 

תוך  הטהורות  ובאמרותיו  קדשו 
הרוח,  בהתרוממות  וזמרה  שירה 
היה  גדול  שכידוע  מורשתו  כפי 
באמצעותה  בהמשיכו  בנגינה  כוחו 

התעוררות תשובה לרבים.

1800-860-866

04-950-9000
112
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ל"ג בעומר במלון כינורות

23.5-25.5 פרשת בחוקותי > י"ח-כ' אייר >
שולם למר

סופ"ש שלם
שיגשים לכם הרבה חלומות

מארצות הברית לכינורות
בליווי אמן הקלרינט אברימי בלטי

יענקי רובין 

ארוחת ערב מלכותית במלון ולאחמ"כ
הופעה מרכזית של החזן והזמר שולם למר.
עם מקהלת ידידים בליווי יענקי רובין 

ואמן הקלרינט אברימי בלטי.

מחכה לכם שבת נדירה עם אירוח מפנק וסעודות גורמה 
התפילות ילוו ע"י החזן והזמר שולם למר בליווי מקהלת 

ידידים ובעל המנגן יענקי רובין.
עונג שבת מלכותי לאורחי המלון

שישי
צחצחצחצצצחחצצצחצחצחחצצחצחצחצחצחצהההההההההההההה רררררררררררררר
מממחמחמחמחמחמחמחמחמחמחחמממחמחממחמחמחמחמחממחחמחממחממיייייייייייייייי בבבבבבבבבבבבבבבבבבב
הההההההההההההיהייההיהיההההיהיהיהה טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטבבברברברברבברברברברבברברבברברברברברברברברברברבר

שבת חמישי

מקהלת 'ידידים' 

סופ"ש נדיר כזה, יכול להיות רק לצלילי כינורות

המופע לאורחי 
המלון בלבד!

החזן והזמר 
העולמי

בס"ד

טרגדיה בבני ברק: 
פעוט נפטר בשנתו

מאת חיים מרגליות

הת־ לא  שנה  חצי  כבן  פעוט 
בבני  השבת  במהלך  משנתו  עורר 

ברק.

שהגי־ הצלה'  'איחוד  מתנדבי 
החייאה  פעולות  ביצעו  לביתו,  עו 
ממושכות שבסופן נקבע מותו של 

הפעוט.
ב'איחוד  חובש  נוימן  שאול 
השבת:  בצאת  סיפר  הצלה' 
ביחידת  מתנדב  רופא  עם  "יחד 
הצלה'  'איחוד  של  האופנועים 
'איחוד  של  אמבולנס  וצוות 
החייאה  פעולות  ביצענו  הצלה' 
טיפול  ניידת  צוות  להגעת  עד 
תוך  הפעוט  את  שהעבירו  נמרץ 
החייאה  פעולות  המשך  כדי 
שם  החולים  לבית  אנוש  במצב 
את לקבוע  נאלצו  הצער  למרבה 

מותו. 
הפעוט  משפחתו,  בני  לדברי 
ומס־ הלילה  משנת  התעורר  לא 

מוות  של  בתסמין  מדובר  כי  תמן 
בעריסה".

ציריך, שווייץ: כתובות נאצה 
בסמוך לבנין הישיבה בעיר

מאת א. למל

בציריך  היהודית  בקהילה 
נאצה  כתובות  רבה  בדאגה  רואים 
הישיבה  למבנה  בסמוך  שרוססו 
למשרדי  גם  הסמוך  בעיר,  קטנה 
חברת 'אל־על', בהן נכתבו כתובות 

לפלס־ "חיזרו  הכיתוב  בהן  נאצה 
אלמונים  הבעירו  גם  במקום  טין". 
אנשים  לעבר  וצעקו  צמיגים, 
במקום קריאות הסתה נגד יהודים. 
הגיעה  המקומית  המשטרה 
האירוע.  בחקירת  והחלה  למקום 
אל  של  בטחון  אנשי  במקביל, 
לנציגים  ההנחיות  את  רעננו  על 

במקום.
היהודית  בקהילה  נציגים 
רואים  הם  כי  למשטרה  הבהירו 
ודור־ האירוע,  את  רבה  בחומרה 

לעצור  מנת  על  הכל  לעשות  שים 
למנוע  כדי  בעיקר  התוקפים,  את 
להתר־ העלולים  נוספים  מקרים 

חש חלילה.

גרמניה: 'מוחמד' הפך לשם הנפוץ 
ביותר לתינוקות בעיר הבירה ברלין

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אירופה:  של  האסלאמיזציה 
בעקבות גל ההגירה הגדול בשנים 
'מוחמד'  השם  הפך  האחרונות, 
בנים,  לתינוקות  המוענק  לשם 
בירת  בברלין  אחר  שם  מכל  יותר 
גרמניה, ובחמישה מחוזות נוספים 
כללי  בחישוב  זאת,  עם  במדינה. 
בגרמ־ שנולדו  התינוקות  כל  של 
'מוחמד'  יורד   ,2018 במהלך  ניה 
השמות  ברשימת  ה־24  למקום 

הפופולאריים. 
שמדובר  מודים  בגרמניה 
ההגירה  גל  של  ישירה  בתוצאה 

האחרו־ בשנים  שהתחולל  הגדול 
נות, ולעת עתה לא נמסרו תגובות 
רשמיות לפרסומים האמורים. עם 
שבסקסוניה  פלאואן  בעיר  זאת, 
הת־ גרמניה,  במזרח  השוכנת 

קיימה ביום רביעי האחרון צעדה 
נאציים,  ניאו  פעילים  של  גדולה 
ציינו  אותו  הפועלים'  'חג  לרגל 

ברחבי העולם ב־1 במאי. 
ברחובות  צעדו  הראש  גלוחי 
בדומה  בתופים  מתופפים  כשהם 
הנוער  תנועת  לחברי  שהיו  לאלו 
מלח־ טרום  בתקופת  ההיטלראי, 

הצועדים  אך  השניה,  העולם  מת 
מו־ נאציים  סמלים  מהנפת  נזהרו 

על  אסור  שהדבר  משום  בהקים, 
לגרור  ועלול  בגרמניה  החוק  פי 
זאת  במקום  כבדים.  מאסר  עונשי 
סיסמאות  בקריאת  הסתפקו  הם 
לגר־ ו'גרמניה  החוצה'  'זרים  בהן 

מנים'. 
מפנות  הנאציות  התנועות 
והשנאה  הזעם  עיקר  את  כיום 
באירופה,  המוסלמים  כלפי  שלהן 
רווחת  עדיין  היהודים  שנאת  אך 

בקרב חבריהן. 

מורד הירדן שוקם והונגש על ידי 
הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

מאת ח. אבישלום

מיליון   14.66 של  בהשקעה 
על  לשמירה  הקרן  ידי  על  ש"ח 
מקר־ רשות  של  פתוחים  שטחים 
קעי ישראל, מורד הירדן במקטעי 
הירדן  ובריכות  ג'וני  אום  נפתול 
הפכו אטרקטיביים למטיילים לא־

חר שעברו פעולות שיקום והנגשה 
הנג־ כוללת  הפעילות  למטיילים. 
טיול  שבילי  מערך  באמצעות  שה 
וחניונים תוך חיזוק הפארק לרבות 

היבטים אקולוגיים־סביבתיים.
קו־ אשר  הפרויקט  במסגרת 

הנחלים  הניקוז  רשות  ידי  על  דם 
כנרת בשיתוף עם המשרד להגנת 

הסביבה ובמימון משותף עם הקרן 
של  פתוחים  שטחים  על  לשמירה 
הוקצו  ישראל,  מקרקעי  רשות 
ש"ח  מיליון  כ־14.66  כאמור 
לטובת החזרת אופי הנחל הטבעי 
אשר הופר לפני כמעט מאה שנים, 
ההנדסיות  העבודות  במסגרת 

להקמת מפעל החשמל בנהריים.
בוצעו  התכנית  במסגרת 
פעולות של החזרת הנהר לרשות 
הציבור והנגשתו כמו חניונים, ומ־

על  שמירה  תוך  טיול  שבילי  ערך 
הסביבה, ויצירת תשתית מתאימה 
שתאפשר  חיים,  בעלי  למגוון 
של  הייחודי  אופיו  על  שמירה 

האזור לדורות הבאים.
מהש־ חלק  הינו  הירדן  מורד 

בין  המקשר  אפריקאי  הסורי  בר 
אירופה  ומזרח  אסיה  צפון־מערב 
מסדרון  מהווה  ובכך  לאפריקה, 
אקולוגי חשוב ביותר לקיום מגוון 
בהיבט  והעולמי.  האזורי  המינים 
הארצי הוא מקשר בין אוכלוסיות 
לאלו  והכנרת,  העליון  הירדן 

שבאזור ים המלח והערבה.
שטחים  על  לשמירה  הקרן 
יש־ מקרקעי  רשות  של  פתוחים 

לשמירה  חוק  מכוח  פועלת  ראל 
במדינה.  הירוקים  השטחים  על 
משרדי  מול  אל  פועלת  הקרן 
סטטוטוריות,  רשויות  ממשלה, 
חברות  מוניציפליים,  גופים 
נוספים  וגופים  ממשלתיות 
בשטחים  בפרויקטים  לתמיכה 
במסגרת  ולשימורם.  הפתוחים 
שנה,  מידי  מקצה  הקרן  פעילותה 
לסיוע  שקלים  מיליוני  עשרות 
העוסקים  פרויקטים  במימון 
וטיפוח  סביבתי  פיתוח  בשמירה, 
שמחוץ  הפתוחים  השטחים  של 

לשטחים העירוניים הבנויים.
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מצווה 
לתרום 
ממעשר

ההצטרפות
לילדים

עד גיל 3
רו"ח 

זיו האפט 
BDO

בהכוונת
גדולי הדור
שליט"א

ייעוץ משפטי 
יגאל ארנון

ושות'

074-7122902 הרב אברהם ארנפרוינדהתקשרולהצטרפות  רכז נציגים:

אופקים: בית נשרף 
כתוצאה מהתלקחות 

סוללת אופניים

מאת חיים מרגליות

מגורים  בבית  פרצה  שריפה 
והצלה,  כיבוי  כוחות  באופקים. 
למקום  הגיעו  שוטרים,  עם  יחד 
כדי לכבות את השריפה תוך פינוי 

הדיירים.
מהמשט־ נמסר  כך  השריפה, 

כתוצאה  הנראה  ככל  פרצה  רה, 
אופניים  של  סוללה  מהתלקחות 

חשמליים שהוטענה בתוך בית.
שוטרים שהגיעו למקום סייעו 
בידי בעלי הבית להחלץ והרחיקו 
הש־ בגרימת  החשוד  המקור  את 
כא־ שהתלקחה  הסוללה,  ריפה, 

הבית.  בתוך  טעינתה  בשעת  מור 
של  איוורור  ביצעו  כיבוי  כוחות 
פונו  הדיירים  הרב.  מהעשן  הבית 
היו  סיום הכיבוי. לא  עד  מהדירה 

נפגעים.

צילום: דוברות המשטרה
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