
בסימן הלחימה בדרום: זמן הקיץ נפתח בישיבות הק'
זמן הקיץ נפתח בסימן המצב הקשה השורר בדרום הארץ, כשמחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, והמוני בית ישראל 
נושאים כפיהם בתפילה ובתחנונים לומר לצרותינו די, ובודאי בשעה זו להגביר חיילים לתורה, ותורה מגנא ומצלא

מאת כתב 'המבשר'

הק'  הישיבות  תלמידי  רבבות 
את־ חזרו  הכוללים  אברכי  וצבור 
לספסל  אלול  אייר  דר"ח  א'  מול 

הלימודים עם תחילת זמן הקיץ.
לספסל  חזרו  התלמידים  המוני 
הישיבתית  ולאווירה  הלימודים 
לישיבות  מגיעים  הכל  הנעלית. 
לאחר  ומחודשים  רעננים  בכוחות 
קיום  תוך  המרוממים,  הפסח  ימי 
תכניות לימודים שונות ומגוונות גם 
בימי בין הזמנים שלפני ואחרי פסח.

המצב  בסימן  נפתח  הקיץ  זמן 

הארץ,  בדרום  השורר  הקשה 
ומחדרים  חרב  תשכל  כשמחוץ 
אימה, והמוני בית ישראל נושאים 
לומר  ובתחנונים  בתפילה  כפיהם 
זו  בשעה  ובודאי  די,  לצרותינו 
ותורה  לתורה,  חיילים  להגביר 

מגנא ומצלא.
באזור  מהישיבות  בחלק 
במ־ הישיבות  נפתחו  לא  הדרום 

תלמידי  עתה  ולעת  קומותיהם, 
לימודיהם  את  עורכים  הישיבות 
שה־ עד  בארץ,  שונים  במקומות 

מצב יתברר.
היהודי  העולם  כך,  בתוך 

ההתרחשויות  אחר  בדאגה  עוקב 
בכל  המדרש  ובבתי  בישראל, 
לאחר  אתמול  נאמרו  ואתר,  אתר 

ותפילות  תהילים  פרקי  התפילה 
שישמור  ישראל,  לשומר  נרגשות 
שארית ישראל, ואל יאבד ישראל. 

מאת סופרנו הצבאי

פוסקת  אינה  מעזה  ההסלמה 
בן 21,  צעיר  בנפש.  קרבנות  וגובה 
בחצר  רקטה  מפגיעת  אמש  נהרג 
בית באשדוד. שמו של ההרוג הוא 
הי"ד  פשווזמן  מנחם  פנחס  הר"ר 
מו־ באשדוד.  גור  חסידי  מאברכי 
אלחמאמדה  זאיד  נהרג  יותר  קדם 
בן 47 מהפזורה הבדואית מפגיעת 
ומשה  באשקלון,  במפעל  רקטה 
מפגיעת  נהרג  ה־60  בן  הי"ד  פדר 
ברכב  'קורבנט'  מסוג  נ"ט  טיל 
חוף  האזורית  במועצה  נסע  בו 
שבמוצ"ש  לאחר  זאת  אשקלון. 
באשקלון  רקטה  מפגיעת  נפטר 
כך,  בתוך  בן 58.  הי"ד,  אגדי  משה 
מפגיעה  אמש  נפצעו  חיילים  שני 
צוותי  לשדרות.  סמוך  פצמ"ר  של 
מד"א הוזעקו למושב יכיני הסמוך 
בשטח  הפגיעה,  בעקבות  לעיר 

כינוס של צה"ל, ופינו אותם לבית 
מצ־ שבע.  בבאר  סורוקה  החולים 

בם מוגדר קל ובינוני.
הלשכה  ראש  התייחס  אמש 
איסמעיל  חמאס,  של  המדינית 
הנייה, לאפשרות של סיום הסבב 
לר־ "החזרה  כי  ואמר  הנוכחי, 

ומימושה   – אפשרית  היא  גיעה 
ישראל  של  במחויבותה  תלוי 
תגובת  מוחלטת.  אש  להפסקת 
התקי־ ברמת  תלויה  ההתנגדות 

פות של ישראל שמנסה להרוויח 
בהבנות  צדה  אחר  ולמלא  זמן 
באיטיות – כדי ליצור מתח בקרב 
העם הפלסטיני". הנייה הוסיף כי 
"ההתנגדות נלחמה בכל אמצעיה 
על מנת להגן על העם הפלסטיני 
תכננה  שישראל  בזמן  ויכולותיו, 
להחמיר את המצב ולהביא אותו 
בתים  הפציצה  כאשר  הרס  לסף 
משפחות  והרגה  ממשל  ובנייני 

הובילו  אלה  כל  מפשע.  חפות 
את ההתנגדות להרחיב את מעגל 
להוביל  במטרה  לא   – התגובה 
מנת  על  אלא  חדשה  למלחמה 

להגן על העם הפלסטיני".
נורו  האתמול  יום  כל  לאורך 
ערי  לעבר  הפסקה  ללא  רקטות 
החשכה  שעות  לקראת  הדרום. 
גל  נורה   19:15 השעה  בסביבות 
למשך  רקטות.  של  משמעותי 
הטרור  ארגוני  ירו  ארוכות,  דקות 
מ־40  יותר  של  כבד  מטח  מעזה 
לעבר  מרגמה  ופצצות  רקטות 
כולל  והשפלה,  עזה  עוטף  יישובי 
בשדרות  ואשדוד.  גדרה  יבנה, 
פגעה רקטה בבית מגורים אך לא 

התפוצצה ולא היו נפגעים. 
במהלך היום הזהיר קצין בכיר 
חמאס  אנשי  כי  האוויר  בחיל 
נערך  צה"ל  כי  ואמר  "חשופים" 
להרחבת טווח הירי. בשעות אחר 

הצהריים תקף צה"ל ברצועת עזה 
אל־חדרי,  חאמד  חמאס  ובכיר 
חוסל מפגיעה ישירה ברכבו בעזה 
(ראו ידיעה נפרדת). מאוחר יותר 
של  בנו  של  ביתו  בעזה  הותקף 
חמאס  של  הבטחון  מנגנוני  מפקד 
נעים.  אבו  תאופיק  ברצועה, 
לפחות  נרשמו  בבוקר  מאתמול 
שש תקיפות של צה"ל נגד פעילי 
צה"ל.  של  טיס  כלי  ידי  על  טרור 
אמש  פלסטיניים  מקורות  פי  על 
תקף כלי טיס של חיל האוויר בנין 
שלושה  ולפחות  הרצועה  בצפון 

בני אדם נהרגו. 
חיל  של  טיס  כלי  בנוסף, 
האוויר הפציצו בנין שבו שכן מטה 
בשכונת  חמאס  של  הפנים  בטחון 
הפנים  משרד  דובר  בעזה.  רימאל 
והבטחון הלאומי של חמאס אישר 
כי הבנין הושמד. "מטוסי הכיבוש 
של  הראשי  המטה  את  הפציצו 

לגמרי.  נהרס  והוא  בעזה  המשרד 
פשע זה של הכיבוש לא יערער את 
במשי־ ימשיך  והמשרד  נחישותנו 

מתו הלאומית לרדוף אחר משתפי 
על  לשמור  הכיבוש,  עם  הפעולה 
להתנ־ גיבוי  ולתת  העורף  יציבות 

גדות", לשון הודעת הדובר.
התיר  צה"ל  דובר  כך,  בתוך 
חיל  של  קרב  מטוסי  כי  לפרסום 
פעל  ממנו  מבנה  תקפו  האוויר 
בעזה.  חמאס  של  הסייבר  מערך 
עם  משותף  סיכול  בעקבות  זאת 
הטרור  ארגון  נסיון  של  השב"כ 
לצר־ הסייבר  במימד  לשימוש 

ישראליים.  ביעדים  פגיעה  כי 
הטרור  "ארגון  כי  נמסר  בהודעה 
התק־ יכולות  לבסס  ניסה  חמאס 

עזה  מרצועת  ופעל  בסייבר  פיות 
הסייבר  במרחב  לפגוע  בנסיונות 
והנ־ הפעולות  כלל  הישראלי. 

למעלה מ־700 שיגורים מאז תחילת ההסלמה בדרום

‡רבע‰ י˘ר‡לים נ‰ר‚ו במטחי ר˜טו˙ בל˙י פוס˜ים מכיוון רˆוע˙ עז‰
הקבינט התכנס אמש והנחה את צה"ל להמשיך בתקיפות ^ מטוסי קרב תקפו את מבנה בטחון הפנים במערב הרצועה ואת מטה הסייבר של חמאס ^ בכיר חמאס האחראי על העברות הכספים מאיראן – חוסל ^ פיקוד העורף הוציא הנחיה: 

בעוטף עזה, לכיש, דרום השפלה ובמרכז הנגב לא יתקיימו היום לימודים ^ שני חיילים נפצעו אמש מפגיעה של פצמ"ר סמוך לשדרות ^ דו"צ: "צה"ל מוכן לימי לחימה נוספים" ^ הנייה בהודעה אמש: "החזרה לרגיעה היא אפשרית – ומימושה 
תלוי במחויבותה של ישראל להפסקת אש מוחלטת"

משה אגדי הי"ד נהרג מפגיעת 
רקטה באשקלון במוצ"ש

אתמול נהרג אדם נוסף בפגיעת רקטה במפעל

טרגדיה נוראה:

האברך הקדוש הרב פנחס 
מנחם פשווזמן הי"ד

למרחב  שנמלט  שעה  באשדוד  רקטה  של  רסס  מפגיעת  נהרג 
̂ הלם וזעזוע כבד ביהדות הנאמנה ובקרב המוני חסידי גור,  מוגן 
̂ המונים השתתפו בהלוויה קורעת  ידידיו מכריו ובני משפחתו 

לב שיצאה אמש מבית המדרש הגדול גור בעיה"ק ירושלים 

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
בס"ד | יום שני פר' אמור, א' באייר (בדר"ח) תשע"ט | ט"ז לעומר | 6 מאי | גליון 3148 | שנה י"א | המחיר בא"י: 5.00 ש"ח
(המציאות) הראשון  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | ב  מעשרות   - ירושלמי   | יט  בכורות   - בבלי  היומי:  דף 

מנחם מנדל רייף                                                      
בהר"ר חיים מאיר הי"ו

ישיבת "תורת חיים" - ויז'ניץ  אלעד
אשדוד 

חנה גפנר
בהר"ר שמואל הי"ו (ברצ"א)
סמינר ויז'ניץ - גור ירושלים
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, ל' בניסן אדר"ח אייר תשע"ט, ט"ו למטמוני"ם 

מרדכי בראנד
בן הר"ר חיים הי"ו

ישיבת חיי תורה
בית שמש

שרה רכטשפר
בת הר"ר זלמן הי"ו
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום חמישי אור לכ"ח ניסן תשע"ט

שמואל קופלוביץ 
בהר"ר נח הי"ו

ישיבת בית אברהם סלונים
בני ברק

רחל וינברג
בהר"ר יוסף הי"ו
סמינר הישן - ביתר
ביתר עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שני,  בדר"ח אייר תשע"ט

מ. דף

ַזֲעַקת ֱאֶמת
יָלָלה ר בִּ קוֹל ְמַנסֵּ
ְכַבת עוֵֹטף ּפוֵֹרץ שִׁ
ָהָלה  ַחד בֶּ י פַּ ֻמכֵּ

רוֹם ׁשוֵֹטף ְסִביַבת דָּ

גּוִרים ְגַרת שִׁ ֲאיּוָמה שִׁ
ֶמְרָחב מּוָגן ֶנֱעָדִרים
ֵרי ְמגּוִרים ַמְרִעיָדה דָּ
ִרים ֵצל ַאְזָעָקה דָּ בְּ

ַהֲהרּוִגים ָעֶליָך ְזכוֹר ָנא
ִרים  גּוף ְמֻיסָּ גּוִעים בְּ פְּ

ָנה ְמָעה כֵּ ֲאפּוֵפי ַמְכאוֹב דִּ
ִרים ְלַות ֶנֶפׁש ְמֻחסָּ שַׁ

ְצִפיָרה נוֶֹקֶבת ְמַנֶסֶרת 
ָך ַאְזָעַקת ֱאֶמת ִממְּ

ֶרת ה ְמיּוסֶּ ֲחבוֹׁש ֻאמָּ
ַרֵחם ֲעִניָּה סוֲֹעָרה נוֶֹאֶמת

ְבֵרי ָרַהב ָרַחְקנּו ִמדִּ
ֵרי ֶאֶרץ ֲחמֹל דָּ

ִליִכים ָיַהב ֵאֶליָך ַמשְׁ
ָהֵסר ְצָוָחה ָוֶפֶרץ

היום הילולת הרה"ק רבי מנחם מנדיל 
מוויטעפסק זי"ע בעל 'פרי הארץ'

לקראת יומא ההילולא ה־231 י"ל ספרו הקדוש "פרי 
הארץ" במהדורה חדשה ומפוארת ומשווקת ע"י 

רשת ספרי אור החיים ובחנויות הנבחרות 
בקרב  ניכרת  רבתית  תכונה 
מעשה  אנשי  חסידים,  המוני 
יום  לקראת  ישראל,  בית  ו'עמך' 
הח־ הישוב  מייסד  של  ההילולא 
הספר  בעל  ישראל,  בארץ  סידי 

הק' 'פרי הארץ', הרה"ק רבי מנחם 
מענדיל מוויטעפסק זי"ע. המונים 
א'  ההילולא,  ביום  להגיע  נערכים 
בחלקת הנמצא  הק'  לציון  באייר, 

לקראת יום רביעי, ג' באייר הבעל"ט:

רבבות יפקדו את העיר קערעסטיר, לרגל 
הילולת הרה"ק רבי שעיה מקערעסטיר זי"ע 

רבבות אלפי ישראל בכל מקו־
בד־ מתכוננים  מושבותיהם  מות 
היום  באייר,  ג'  ליום  ורחימו  חילו 
דרקיעא  למתיבתא  התעלה  בו 
מקער־ זי"ע  ישעיה  רבי  הרה"ק 
מקער־ הרה"ק  של  שמו  עסטיר. 
ידי  על  בסילודין  התקדש  עסטיר 
המובהק  רבו  ידי  על  דורו,  גדולי 

מליסקא  הירש  צבי  רבי  הרה"ק 
תבואה',  פרי  ה'אך  בעל   – זי"ע 
ה'דברי  בעל  הרה"ק  ידי  על  וכן 
מרדכי  רבי  הרה"ק  מצאנז,  חיים' 
שהעידו  ועוד,  זי"ע   – מנדבורנא 
קדושתו,  ושגב  בגודל  והפליגו 
כמנהיג  פאר  לכהן  והכתירוהו 
  המשך בעמ' ד  המשך בעמ' ד

מאת כתב המבשר

בדרום  קשה  שבת  בתום 
רקטות  מאות  נורו  במהלכה 
אזרח  נהרג  הדרום,  ערי  לעבר 
לעבר  רקטה  מירי  ישראלי 
משה  הוא  ההרוג  אשקלון. 
שנה־ העיר,  תושב  הי"ד,  אגדי 
לאחר  בו  שפגעו  מרסיסים  רג 

בבניין  ישירות  פגעה  שרקטה 
הראשון  ההרוג  זהו  שהה.  בו 
צוק  מבצע  מאז  רקטות  מירי 

איתן. 
לארבעה  ואב  בן 58  אגדי, 
ילדים, נפגע בבית חמותו, שם 
הוא ישן. הוא פונה לבית החו־

עם  אנוש  במצב  ברזילי  לים 

מאת א. למל

ויגון  צער  וזעזוע,  הלם 
המוני  את  אמש  אפפו  קודר, 
הב־ הגיע  עם  ישראל,  בית 
בפגיעת  כי  המחרידה  שורה 
הרקטה באשדוד נהרג האברך 
פנחס  הרב  הקדוש  הצעיר 
 ,21 בן  הי"ד  פשווזמן  מנחם 
באשדוד.  גור  חסידי  מאברכי 

חיים  רבי  הרה"ג  יבלחט"א  בן 
שמש,  מבית  פשווזמן  דב 
ברוינר  יצחק  ר'  הרה"ח  וחתן 

מאשדוד.
אמש  השתתפו  המונים 
שי־ לב,  קורע  הלוויה  במסע 

הגדול  המדרש  מבית  צאה 
כ"ק  בראשות  בירושלים,  גור 
שליט"א,  מגור  אדמו"ר  מרן 

נתניהו: "חמאס מבצע פשע מלחמה כפול"
משלחת של שגרירים נפגשה עם ראש הממשלה ופרסמה הצהרה לוחמנית 

הכוללת קריאה לעולם לתמוך בזכותה של ישראל להגן על עצמה
מאת כתב 'המבשר'

בנימין  הממשלה  ראש 
בלשכתו  אמש  נפגש  נתניהו 
ארה"ב  שגרירי  משלחת  עם 
שגריר  בראשות  באירופה 
פרידמן.  דיוויד  בישראל  ארה"ב 
נתניהו עדכן את המשלחת במצב 
הבטחוני בדרום ואמר שלמדינת 
עצמה.  על  להגן  הזכות  ישראל 
"ננקוט בכל האמצעים הנדרשים 
כדי להבטיח זאת", דברי נתניהו.

"ארגון  כי  עוד  ציין  הוא 

פשע  מבצע  חמאס  הטרור 
יורה  כשהוא  כפול  מלחמה 
מתוך  אזרחים  על  הבחנה  ללא 
בפגישה  אזרחיים".  ריכוזים 
המשלחת  ראש  השתתפו: 
דיוויד  בישראל  ארה"ב  שגריר 
בצ־ ארה"ב  שגרירת  פרידמן, 

לאיחוד  ארה"ב  שגריר  רפת, 
בגר־ ארה"ב  שגריר  האירופי, 

בפורטוגל  ארה"ב  שגריר  מניה, 
בא־ למלחמה  המיוחד  והשליח 

החוץ  משרד  מטעם  נטישמיות 
האמריקני.

הש־ פרסמו  הפגישה  בתום 
הכותרת:  תחת  הצהרה  גרירים 

"מספיק – זה אומר די".
"במהלך 36  נכתב,  בהצהרה 
יש־ סבלה  האחרונים  השעות 

מ־600  למעלה  של  ממטח  ראל 
שנורו  מרגמה  ופצצות  רקטות 
ללא אבחנה על־ידי טרוריסטים 
מעזה. הירי מתבצע מתוך ריכוזי 
אוכלוסיה ומכוון לפגוע באזרחי 
ישראל. מדובר בנסיון ציני לסכן 
את חיי אזרחי עזה ואת חיי אז־

רשמים //  יעקב א. לוטסיגמן

"אפילו החתולים מסתתרים" 

פרשנות //  מרדכי גולדמן

אין הרתעה, יש שיגורים
מאיר ברגר, אשדוד

מוות עלה בחלוננו
הלם. אין מילה אחרת המסוגלת לקפל את הת־

חושות הקשות שאפפו את תושבי אשדוד החרדים 
עדיין  העיכול,  בשלב  עדיין  התושבים  אמש.  בליל 
שפקדה  המחרידה  הטרגדיה  הפנמת  של  בעיצומה 
עזתי.  רצחני.  טיל  המקומית.  החרדית  הקהילה  את 

קשה לומר כי ההסלמה הנוכחית בעזה הפתיעה 
מישהו. כבר שנתיים שישראל נעה מהסלמה להס־

למה, כשבכל פעם רק נס שמימי מונע פגיעה נרחבת 
בנפש, ומאפשר לישראל להבליג שוב, ושוב, ושוב, 
החלו  האחרונים  ההסלמה  גלי  כלל  הבא.  לסבב  עד 

עם  אתמול  אשדוד  את  שפקד  האזעקות  רצף 
הותירו  שלו,  הטרגיות  והתוצאות  החמה,  שקיעת 

את העיר המומה, חבולה, ובעיקר מבוהלת. 
כתושב אשדוד לשעבר, התעניינתי אצל חברים 
וקרובי משפחה איך הם מתמודדים עם המצב, וכי־
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עוצרות כל פעם את פעימות הלב"

מאת חיים מרגליות

תושב  אברך  ל.  מרדכי  הרב 
במו־ איתנו  שוחח  גת,  קרית  העיר 
מאוד.  מאוחרת  בשעה  שבת,  צאי 
שבת  אחרי  בוקר.  לפנות  כמעט 
ובמהלכו  ונפילות,  אזעקות  של 

שעות  עד  אזעקות  רצוף  לילה  של 
לפנות בוקר. 

האחרונים,  היומיים  במהלך 
הוא מנסה יחד עם משפחתו ושני 
להמ־ והשלוש,  השנה  בני  ילדיו, 

אבל  השגרה.  את  הניתן  ככל  שיך 

סבב הלחימה הטיל ערים חדשות למעגל 
האזעקות: ערד, רחובות, קרית גת וקרית מלאכי

נפילות זוהו באזורים פתוחים ליד באר שבע, בקרית מלאכי ובשטחים נוספים
מאת חיים מרגליות

שמתרחש  הלחימה  סבב 
זמן  שכבר  ערים  הוסיף  בדרום, 
את  שמעו  לא  בהן  התושבים  רב 
כך  ההתראות.  למעגל  האזעקות, 
למשל העיר ערד שמאז צוק איתן 
התראה  אזעקה.  בה  נשמעה  לא 
בשעות  רחובות  בעיר  גם  נשמעה 

הצהריים.
חלק גדול מזירות הנפילה זוהו 

רק בשעות הבוקר לאחר לילה עם 
מטחים רבים. בעיר שדרות גילתה 
גננת כי גן הילדים שלה ניזוק כולו 
מרקטה שהתפוצצה בלילה בארגז 
כי  מכן  לאחר  תיארה  היא  החול. 
"למרות שהגן נחשב מוגן, הרקטה 
גרמה לנזק רב גם בתוך מבנה הגן". 
היה  מה  לחשוב  "מפחיד  לדבריה, 
נופלת  היתה  הרקטה  אם  קורה 
זמן  היה  לא  בחצר.  היו  כשילדים 

להכניס את כולם פנימה". 

שוטרים  זיהו  היום,  במהלך 
וחבלנים זירות נפילה רבות, בעי־

למשל  כך  פתוחים.  בשטחים  קר 
שוטרים  הגיעו  שבע  באר  בעיר 
למספר זירות של נפילות במהלך 

המטחים שנורו לאורך היום.
זירת נפילה רקטית אותרה גם 
לבאר  הכניסה  באזור   25 בכביש 
בשני  אופקים.  העיר  מכיוון  שבע 

המקרים לא דווח על נפגעים.
הצהריים,  בשעות  כאמור, 

אזעקת  איתן'  'צוק  מאז  לראשונה 
עם  בערד.  גם  נשמעה  אדום  צבע 
משום  נפילה,  שם  זוהתה  לא  זאת 

שהטיל ככל הנראה יורט בדרך. 
גם  נשמעה  נדירה  אזעקה 
בעיר רחובות, וגם שם לא זוהתה 
לאחר  כי  אמרו  בעיריה  נפילה. 
כי  עלה  העורף  פיקוד  עם  בירור 
למ־ העיר.  לכיוון  שיגור  זוהה  לא 

פתיחת  על  שם  הודיעו  זאת,  רות 
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משה אגדי הי"ד נהרג מפגיעת רקטה באשקלון במוצ"ש
ובבטנו,  בחזהו  מרסיסים  פגיעות 
בני  מותו.  נקבע  בהמשך  אולם 
נפילת  בזמן  כי  סיפרו  משפחתו 
אוויר  לנשום  יצאו  "הם  הרקטה 
בין אזעקה לאזעקה, ואז כשכולם 
רצו להיכנס הביתה זה תפס אותו 

בפתח הדלת". 
השתתפו  בצהריים  אתמול 
אגדי,  של  בהלוויתו  איש  מאות 

כאשר פיקוד העורף מבקש מחלק 
מהבאים לעזוב את המקום מחשש 

לירי. 
1 השעה  בסביבות  במקביל, 

נוספת  אזעקה  נשמעה  בצהריים 
בעיר אשקלון, ובמטח הירי נחתה 
חובשים  מפעל.  בשטח  רקטה 
העניקו  מד"א  של  ופראמדיקים 
טיפול רפואי ופינו לבי"ח ברזילי, 
בהם  מרסיסים,  פצועים  שלושה 

במצב   22 כבן  וצעיר   40 כבן  גבר 
אנוש עם פגיעה רב מערכתית וכן 
50 כבן  בינוני  במצב  אחד  פצוע 
עם פציעות בפלג גופו העליון וב־

גפיים. אחד הפצועים מת מפצעיו 
בבית החולים ברזילי.

ישראל  במד"א  בכיר  חובש 
למקום  "כשהגענו  כי  סיפר  לוגסי 
גברים   3 ראינו  רב,  בהרס  הבחנו 
כבן  צעיר  למפעל.  מחוץ  שוכבים 
הכרה  מחוסר  כשהוא  שכב   22
חלקי  בכל  רסיסים  מפצעי  וסבל 
כבן  גבר  שכב  אליו  בסמוך  הגוף, 
עם  הכרה  מחוסר  הוא  גם   40
ופצוע  בגופו  מרסיסים  פציעות 
כשהוא  במקום  התהלך  שלישי 
מפציעה  וסובל  מלאה  בהכרה 
לפצועים  הענקנו  בגב.  מדממת 
בשטח  חיים  מציל  רפואי  טיפול 
טיפול  המשך  תוך  אותם  ופינינו 
בבי"ח  הטראומה  לחדר  בדחיפות 
כשמצבו של הצעיר בן ה 22 אנוש, 
50 כבן  והגבר  קשה   40 בן  הגבר 

זאיד  הינו  במפעל  ההרוג  בינוני". 
אל חמדה בן ה-47 שהתגורר בכ־

פר הלא מוכר סיווין בנגב.

אלעד שומרת על שגרה וערוכה למצב חירום חלילה 
מאת מאיר קליין 

בדרום  הבטחוני  המצב  לאור 
הרב  אלעד  העיר  ראש  הנחה 
העיריה  הנהלת  את  פרוש  ישראל 
החי־ במחלקות  המקצוע  וצוותי 
מיגון  הנחיות  לרענן  השונות  רום 

במוסדות החינוך. יצוין כי מוסדות 
התנה־ העת  כל  מתרגלים  החינוך 
אחרון  ותרגיל  חירום,  בשעת  לות 
ובמהלכו  חודש  לפני  רק  נערך 
ומתו־ ערוכים  המוסדות  כי  נמצא 

רגלים כראוי.
יודגש כי נכון לשעה זו הנחיות 

מלאה  בשגרה  לנהוג  הן  פקע"ר 
בעיר אלעד. אלעד נמצאת באזור 
ההתמג־ וזמן  'ירקון 169'  התראה 

נות הוא דקה וחצי.
העת  כל  זמין  העירוני  המוקד 
בחיוג  פרטים  ובירור  לדיווחים 

108 מכל טלפון.

תחת אש: ישראל העבירה לעזה דלק
תוך כדי ירי פצצות מרגמה לעבר מעבר כרם שלום – משאיות דלק נכנסו לעזה 

דרך המעבר על מנת להביא דלק לתושבי הרצועה

מאת כתב 'המבשר'

מדינת ישראל העבירה אתמול 
ליטר  כ־650,000  עזה  לרצועת 
שלום  כרם  מעבר  דרך  דלק  של 
על  מרגמה  פצצות  מתקפת  בזמן 

המעבר.
במהלך שעות הצהריים נכנסו 

לעזה 17 מכליות דלק שנועד לה־
פעלת תחנות הכוח ברצועה. עוד 
לעזה  נכנסו  המכליות  כי  דווח, 
פצצות  של  ירי  התרחש  בו  בזמן 
שלום  כרם  מעבר  על  מרגמה 
להימלט  נאלצו  המעבר  ועובדי 
מהמקום. למרות המתקפה הדלק 
מלבד  לעזה,  כולו  כמעט  הועבר 

מכלית אחת שחזרה לשטח מדינת 
ישראל כשהיא מלאה.

מדינת  הודיעה  יותר  מוקדם 
היא  ההסלמה  עקב  כי  ישראל 
לעזה  המעברים  כל  את  תסגור 
העברת  מלבד  סחורות  להעברת 
קריסה  למנוע  מנת  על  וזאת  דלק 

הומניטרית של הרצועה.

  המשך מעמ' ראשון
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עוצרות כל פעם את פעימות הלב"

האברך הקדוש הרב פנחס מנחם פשווזמן הי"ד
ובהשתתפות קהל רב מבני ירוש־

שהלכו  גור,  חסידי  ובמרכזם  לים 
שפופים וכואבים אחר מיטתו של 
קדו־ במעלות  שנתעלה  האברך 

שים וטהורים. 
פניהם  על  ניכרו  והיגון  ההלם 
של המשתתפים על כי עלה המוות 
לא  חודש  ראש  מפאת  בחלוננו. 
דברי  נשמעו  אך  הספדים,  נישאו 
התעוררות וקריאה לחשבון הנפש 
ההלוויה  מסע  המעשים.  ותיקון 
פנה להר המנוחות, שם נטמן לקול 
זעקת השבר והצדקת הדין של בני 

המשפחה, הקרובים והידידים.
היה  המנוח  הדיווחים,  עפ"י 
הרקטה  אך  מחסה  לתפוס  בדרכו 
אנוש  במצב  פונה  והוא  בו  פגעה 
באשדוד.  אסותא  החולים  לבית 
חייו,  על  להילחם  ניסו  הרופאים 
והוא  גזירה,  נגזרה  כבר  אולם 
השיב את נשמתו לבוראו, למגינת 
הרבים,  מכריו  המשפחה  בני  לב 

וכל בית ישראל. 
ר' פנחס מנחם הי"ד נולד בבית 
דב  חיים  ר'  הרה"ג  לאביו  שמש 
הרב־ מחשובי  שליט"א  פשווזמן 

נים דחסידי גור בקהילת גור בבית 
משה  ר'  הרה"ח  בת  ולאמו  שמש. 

דוד פרידמן. בבית גדול זה התחנך 
לתורה ויראת שמים צרופה, וגדל 

וצמח לתפארת.
בשם  נקרא  הברית  בשמחת 
מרן  כ"ק  שם  על  מנחם'  'פנחס 
אדמו"ר בעל ה'פני מנחם' זצוק"ל 
מגור. בילדותו למד בת"ת פני מנ־
בישי־ ובבחרותו  שמש  בבית  חם 

ניכר  למד  בו  מקום  בכל  גור.  בות 
הקודמת  ביראתו  נפשו,  בעדינות 
אצילת  טובות,  ובמידות  לחכמתו 

ועדינות נפש.
כחתן  נלקח  לפרקו  בהגיעו 
מאשדוד,  ברוינר  יצחק  ר'  אצל 
בית  בנו  יבלח"ט  זוג'  עם  ויחד 
התורה  אדני  על  בישראל  נאמן 

והחסידות, ואף זכו לילד.
לימודיו  את  קבע  נישואיו  עם 
המפורסם  משפט'  'חושן  בכולל 
בעיר, שהוקם בידי הרה"ח ר' ישראל 
שפרנוביץ ז"ל, ובין כתליו זכה להג־

שים את שאיפתו כשהוא יגע ומוצא 
אתמול,  גם  בלימודו.  מרובה  ברכה 
היום הראשון של זמן הקיץ, עוד זכה 
האברכים  כולל  ספסלי  את  לחבוש 

שם מצא את שאהבה נפשו.
חבריו לכולל האברכים ובבית 
ברובע  ירט'  חיים  'בית  החסידים 
את  לעצור  אתמול  התקשו  ו', 

והן  אודותיו  שחו  כאשר  הדמעות 
סיפרו  הם  הפוגות.  באין  זרמו 
ועל  אור  הפיקו  שפניו  אברך  על 
כך  בקרבו.  שיקדה  תורה  אהבת 
הם מספרים על אברך טוב ומטיב, 
תמיד  שידע  בגופו,  חסד  גומל 
לומר מילה טובה לשני. חרף גילו 
הצעיר ראתה בו קבוצת האברכים 
דמות  החסידים  בבית  הצעירים 
שהתמ־ זה  היה  כשהוא  לחיקוי, 

כל  וכי  ישתלבו  כי  ודאג  להם  סר 
אברך ימצא את מקומו ב'שטיבל'.

אתמול בשעה 7.30 לפנות ערב 
כשנשמעה אזעקה באשדוד, נמלט 
אולם  סמוך,  בנין  של  לובי  לתוך 
ופ־ אותו  השיגו  מרקטה  רסיסים 

רפואה  כוחות  אנושות.  אותו  צעו 
לבית  אותו  פינו  למקום  שהוזעקו 
שם  באשדוד,  'אסותא'  החולים 
נלחמו על חייו, אולם לא נותר אלא 

לקבוע את פטירתו על קידוש ה'.
התפשטה  הקשה  הידיעה 
במהירות בין בני המשפחה, ידידיו 
לתחושת  וגרמה  הרבים,  ומכריו 
בעוונותינו  כי  קודר,  ויגון  אבל 
בעודו  חמד  אברך  נקטף  הרבים 
פריחתו,  ובשיא  דרכו  בתחילת 
זוגתו  את  אחריו  מותיר  כשהוא 

ועולל בן שנה וחצי.

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

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

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

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

חמאס עוקף את כיפת ברזל 
שהתכנס  המדיני  הקבינט  מן  אתמול  שיצאה  ההודעה 
בתקיפות  להמשיך  לצה"ל  הנחיה  ועיקרה  בירושלים 
"ולהיערך להמשך" וכי "השיקול העליון הוא בטחון המדינה 
של  פניה  מועדות  לאן  לדעת  מאפשרת  אינה  ותושביה", 
נשק  שביתת  על  חפוז  להסכם  האם  הזה,  בסבב  הממשלה 
על  ולכפות  ההרתעה  את  לישראל  להשיב  במאמץ  אולי  או 
חמאס ויתר הארגונים הפסקת אש ממושכת לקראת המשך 
המגעים על הסדרה. ההצהרה כי "השיקול העליון הוא בטחון 
המשך  וגם  זמנית  רגיעה  גם  מאפשרת  ותושביה"  המדינה 
העימות תוך גלישה ליום הזכרון ויום העצמאות. מכל מקום 
בזמן  העימות  את  יזמו  האסלאמי  והג'יהאד  שחמאס  ברור 
הזה מתוך הנחה שממשלת ישראל היא שתיזום הפסקת אש 
יוסכם  אם  שגם  ברור  העצמאות.  ליום  שאפשר  ככל  קרוב 
שתקום  לאחר  מועד.  קצרת  תהיה  היא  אש  הפסקת  על 
של  נוסף  לסבב  להסכים  יהיה  ניתן  לא  שוב  חדשה  ממשלה 
אלא  אפשרית,  נראית  אינה  אחדות  ממשלת  מוגבל.  עימות 
חמאס  עם  ממש  של  מלחמה  ליזום  החלטה  תתקבל  כן  אם 

והארגונים.

ולא  כמעט  בהם  הקודמים  כבסבבים  שלא  לצערנו, 
ארבעה  ישראל.  דם  נשפך  אתמול  ביום  בנפש,  נפגעים  היו 
הלחימה  ביום  האזרחי  הקטל  בשדה  נהרגו  הי"ד,  אזרחים, 
את  להקטין  הצליח  חמאס  כי  נראה  הזה  בסבב  אתמול. 
יעילות מערכת כיפת ברזל. אם בסבבים קודמים היא יירטה 
בשטחים  ליפול  אמורים  שהיו  הטילים  של  מ־90%  יותר 
לכדי 86%.  ירד  הזה  בסבב  היירוטים  שיעור  הרי  מיושבים, 
מטרה  לאותה  זמנית  בו  כבדים  מטחים  משגרים  המחבלים 
ובכך הם מצליחים להשיג מדי פעם פגיעה ישירה. השיגור 
הכבד מציג את חולשתה היחסית של המערכת. על מערכת 
הבטחון להתמודד עם האתגר הזה במיוחד לנוכח האפשרות 

של עימות עם חיזבללה. 

אינה  היא  אבל  הסיכולים,  למדיניות  צה"ל  חזר  אתמול 
לאחר  מערכה  של  בעיצומה  ננקטת  כשהיא  אפקטיבית 
צה"ל  חזר  אתמול  להסתתר.  הצליחו  המחבלים  שראשי 
לפגוע בחוליות של משגרי רקטות, אך החוליות הניידות הן 
מתוך  משוגרים  רובם  המשגרים.  מערכת  של  קטן  חלק  רק 
פעולות  תתיר  לא  שהממשלה  בהנחה  מאוכלסים  אזורים 
האזרחים  כמובן  משלמים  המחיר  את  באזרחים.  שייפגעו 
הישראלים הנפגעים מן הטילים. מפליא מדוע אין מזהירים 
יופצץ  טילים  ישוגרו  ממנו  בית  כל  כי  הרצועה  תושבי  את 
מידית. מן הראוי היה שמערכת ההסברה תתעד את השיגור 
התמונות  את  תציג  ומרפאות,  ספר  בתי  מגורים,  בתי  מתוך 
השיגור  באתרי  הדיירים  מן  ותדרוש  העולמית  בתקשורת 

לנטוש אותם. 

האמצעים  הופעלו  לא  עדיין  כי  טוענים  בצה"ל  גורמים 
אותם  לחשוף  שלא  כדי  אולי  יותר.  המתוחכמות  והשיטות 
מן  הלקחים  אחד  כי  נראה  חיזבללה.  נגד  שיופעלו  לפני 
הסבבים הללו הוא שבכל מקרה עימות עם החיזבללה צריך 
להיות פרי יוזמה ישראלית ולא כתגובה על תוקפנות. רק כך 
אפשר יהיה לפתוח מערכה בפגיעה אנושה במערך הרקטות. 
תשועת  שוא  כי  מלמדת  כקודמותיה  זו  מערכה  מקום,  מכל 
אנוש. כיפת ברזל לא תושיענו, וגבורת הטכנולוגיה גם היא 
אינה ערובה לשלום ושלוה. עינינו נשואות בתפילה לאבינו 
שבשמים שיחון את בית ישראל, עם ה' היושב על אדמת ארץ 
הקודש, בשלום ורוגע, יתברכו כל אחד מהם בנחת רוח, איש 

תחת גפנו ואיש תחת תאנתו.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

בלעדי
הממשלה  ראש  במשרד 
שבכל  אדם  יושב  בירושלים 
ובלי  קשר  עם  מצוא,  עת 
ולהכ־ להתרברב  נוהג  קשר, 
ריז כי אין מדינה כמו ישראל.

בהצביעו על הישגיה של 
נתניהו  בנימין  אוהב  ישראל 
למעצמת  כתרים  לקשור 
מת־ הוא  כלשונו.  הסייבר, 

מנהיגי  על  ושוב  שוב  רפק 
כולו  מהגלובוס  המדינות 
יש־ של  לפתחה  המשחרים 

עמה  לקשור  ומבקשים  ראל 
וליהנות  כלכליים  קשרים 

מהצלחותיה הכבירות. 
הימים  כלו  וגם  פסו 
מת־ הישראלים  היו  שבהם 

פארים רק בהמצאות דוגמת 
על  מים  המתיזות  הממטרות 
חמסין  בימי  שדה  חלקות 
קשיחים,  כוננים  או  צחיחים 
זעירים, המצטרפים למחזיק 
ובאמצעו־ שגרתי  מפתחות 

תם ניתן לאגור ממדים בקנה 
מידה בלתי מבוטל.

שבו  אחד  דבר  רק  יש 
לה  ואין  בלעדית  ישראל 
כולו.  בעולם  מקבילה  שום 
לקבל  היתה  יכולה  ישראל 
הזה  הבלבדי  ההישג  על 
ערך  יקרי  פרסים  אינספור 
רחבי  בכל  יוקרה  מוועדות 
ההישג  ספק,  ללא  זהו,  תבל. 
ישראל  של  ביותר  הבלעדי 
ובר  זמני  אחר,  הישג  ושום 
חלוף כמו ממושך ובר קיימא, 

אינו נוגע בקצה קרסוליו. 
בלעדית  רשומה  ישראל 
אח  לה  שאין  מדיניות  על 
כולו:  החופשי  בעולם  ורע 
ידי  על  שמותקפת  מדינה 
אויב אכזר הממטיר על עריה 
טילים ורקטות – והיא עצמה 
מאופקת,  בתגובה  מסתפקת 
כל  ונעדרת  סמנטית  מדודה, 

מינימום של הרתעה.
הזה  הבלעדי  הפטנט 
ישראל  של  שמה  על  רשום 
בצורה  בו  בלעדית  והיא 
לעומת  שבעתיים  מובהקת 
לח־ ישראל  של  נסיונותיה 

והזכות  האחריות  את  לוק 
לתרופות  פטנטים  לרישום 
ואחרות.  כאלו  גנריות 
איש  שלפנינו,  זה  במקרה 
בישראל  להתחרות  יעז  לא 
והיא  שרשמה  בבלעדיות 
יום  מדי  לרשום  ממשיכה 

ביומו.
אף  לפנינו.  משונה  עולם 
העולם  ממדינות  אחת  לא 
להתמודד  תנסה  החופשי 
מעורער  הבלתי  הכתר  עם 
וראשיהן  המדינות  כל  הזה. 
הזה  ההישג  את  מפרגנים 
מנסים  לא  ואפילו  לישראל 

לנשוף בעורפה. 

בעודי
שנו־ הקבינט  לישיבת 
שעות  למספר  אתמול  עדה 
כלום  בלא  הסתיימה  וכצפוי 
ההגה,  ליד  נתניהו  עוד  (כל 
מעשה  לשום  לצפות  אין 
הזמן  והגיע  האיש  זה  נועז; 
שגם מעריציו השוטים יכירו 
בכך), הוזמנו גם השרים בנט 

ושקד.
על פניו, כל עוד לא קמה 
הק־ חברי  חדשה,  ממשלה 

היוצאת  הממשלה  של  בינט 
אין  ולכן  בתפקידם  נושאים 
להפך.  אלא  פסול  כל  בכך 

למרות זאת זה מוזר.
דומה  הדבר  למה  משל 
ל"ע  גירושין  בהליכי  לזוג 
יודעים  במשפחה  שכולם 
הקרוב  התאריך  את  כבר 
תקו־ בתוך  הגט.  יינתן  שבו 

שמחה  יש  הזו,  הביניים  פת 
השמחה,  ובעל  במשפחה 
מוצלח,  לא  הומור  חוש  בעל 
לברית  השניים  את  מזמין 
תפקיד  את  להם  מעניק  ואף 

הקוואטער.

בדד
תיתורה  רחבת  מגבעת 
הפוכה. זוג משקפי פלסטיק. 

כיפה שחורה. 
פרי־ שלושה  הם  כאלו 

בזירת  שנותרו  אילמים  טים 
על  עלה  בה  הרקטה  נפילת 
ר'  הרה"ח  האברך  המוקד 

פנחס מנחם פשווזמן הי"ד.
תמונה דוממת שמקפלת 
סיפור  שלם.  סיפור  בתוכה 
בחכמה  אב  אברך,  של  חיים 
ורך בשנים, ירא ושלם, אחד 
מן החבורה, שקיפח את חייו 
באופן  טרגית,  כך  כל  בצורה 

כה מיידי ובלתי נתפס.
תמונה שכמו מבטאת את 
יש־ את  שפקד  הדרך  אובדן 
ראל על ספו של קיץ תשע"ט. 
קוצר רואי שמסמא את עיני 
כל ההנהגה מקצה ועד קצה. 
המבטא  ראש  כיסוי  העדר 
שמים.  ויראת  דעת  שיקול 
במקום  ה'  יראת  אין  אם 
לכם  שווא  כי  והרגוני.  הזה 
שבת.  ומאחרי  קום  משכימי 
שווא לכם כל נושאי ומשיאי 
הס  ומדוחים.  שווא  משאות 
בעיני  דגולים  מדינאים  לכם 
עצמכם. הנמיכו טון, השפילו 
מול  אל  בהתייצבכם  קומה, 
ימיה  בדמי  שנאלצת  אלמנה 
לכלכל את טפה ואת צעדיה.

היום,  אייר  חודש  ראש 
ולא תשעה באב, ומכל מקום 
הזה,  ביום  דווקא  הזה,  ביום 

עוללים שאלו לחם.

בעקבות ההסלמה: עשרות אלפי 
עובדים לא התייצבו במפעלים בדרום

מאת שלמה גרין

ב־250 עובדים  אלפי  עשרות 
של  בטווח  הנמצאים  מפעלים 
לא  עזה,  מגבול  קילומטרים   40
בשל  לעבודה  אתמול  התייצבו 
ההסלמה החמורה בדרום. מהתא־
מעט  כי  נמסר  התעשיינים  חדות 
הגיעו  העובדים  ממחצית  יותר 
לנוכחות  בהשוואה  למפעלים, 
של 85 אחוזים במהלך מבצע צוק 

איתן.
של  הדרום  מרחב  מנהל 
אביב  התעשיינים,  התאחדות 
איתן  צוק  "בימי  כי  אמר  חצבני, 
7 עד  של  בקו  היתה  האש  רוב 

אנו  הזה  ובמקרה  מהרצועה,  ק"מ 
לעבר  וצפוף  נרחב  ירי  רואים 
הוא  יותר".  מרוחקים  יישובים 
הוסיף כי "לצערנו, מפעלי הדרום 
נמצאים תחת איום בטחוני תמידי 

של  הסדירה  להתנהלות  שמפריע 
הע־ בוודאות  ולפגיעה  המפעלים 

סקית שלהם".
ציינו  התעשיינים  בהתאחדות 
מס־ כי "אם הלחימה תימשך עוד 

האוצר  ממשרד  נבקש  ימים,  פר 
המ־ את  שיזכו  בהליכים  לפתוח 

קילומטר   40 של  בטווח  פעלים 
הפגיעות  על  בפיצוי  מהרצועה 

שיגרמו להם בשל המצב".

'כללית' מעניקה מענה רפואי לתושבי הדרום במרפאות ממוגנות
בדרום  הבטחונית  ההסלמה  רקע  על 
כי  העורף  פיקוד  להנחיות  ובהתאם  הארץ 
מרחב  בהן  במרפאות  יינתן  רפואי  שירות 
של  מצומצם  במספר  השירות  בלבד,  מוגן 
מרפאות 'כללית' יועתק למרפאות סמוכות 

ויתכנו שינויים בשעות הפעילות.
מענה  לתת  פועלים  'הכללית'  צוותי 
רפואי.  שירות  מתן  לאפשר  וכדי  לפונים 
בק־ ישראל'  'מלכי  מרפאת  לכך  בהתאם 

ישראל'.  'שבטי  למרפאת  תועבר  גת  רית 
ומרפאת 'הורד', מרפאת 'נטעים' ומרפאת 
למרפאת  יועברו  שבנתיבות  מנחם'  'קרית 
'רמות  מרפאת  שבע  בבאר  'רמב"ם'. 
הרכס'.  'רמות  למרפאת  תועבר  עצמאית' 
א'  מלאכי'  'קרית  מרפאת  מלאכי  ובקרית 

תועבר ל'בית גיל' (ז'בוטינסקי 22).
לה־ מוקד  מופעל  ב'כללית'  כן,  כמו 

ברציפות  שפועל  חרדה  במצבי  תייעצות 
מומלץ   .5 שלוחה   *2700 היום  במהלך 
להתעדכן במידע במוקד שירות הלקוחות 

.*2700
מומחי 'כללית' מסבירים כיצד לסייע 

לילדים להתמודד עם מצבי לחץ:
ושותפים  מתח  לחוש  עלולים  ילדים 
לדאגה בעקבות מצבי חירום. לצד מצבים 
ולח־ דאגות  יש  לילדים  וכלליים,  ארציים 

בחברת  מקומם  בשגרה:  יומיומיים  צים 
מקום  מעבר  בלימודים,  הישגים  ילדים, 
גם  ילדים  משפחתיים.  ושינויים  מגורים 
אליהם  ובחרדות  בדאגה  במתח,  חשים 
מגיבים המבוגרים המשמעותיים להם כמו 
הורים, מורים וגננות, בני משפחה וכדומה.

ילדים  לגילם,  מתאים  מידע  בהעדר 
באופן  המצב  את  ולהבין  לפרש  עלולים 
שאינו  באופן  אף  לעיתים  ומאיים,  מפחיד 
מאיימת.  שהיא  ככל  המציאות,  את  תואם 
בשי־ שלהם  המתח  את  מבטאים  ילדים 

ריכוז,  חוסר  שקט,  אי  בהתנהגותם:  נויים 
הצמדות  קיצוניות,  כעס  או  בכי  תגובות 
אכילה,  או  שינה  הפרעות  הרטבה,  להורה, 

הסתגרות ועוד.
מצבי  בעת  גם  היומיום,  בשגרת  כמו 

לעזור  ויכולתם  ההורים  השפעת  משבר 
ולהקל, משמעותיות ביותר.

שירותי  ממומחי  המלצות  כמה  להלן 
בריאות 'כללית':

שאינכם  תחושה  לילדים  לתת  חשוב 
חסרי אונים מול המצב ומולם.

הקשיבו לילדיכם ועודדו אותם לשתף 
בכל  ובדאגותיהם.  במחשבותיהם  אתכם 
פחד,  (למשל,  שעולה  לרגש  שם  תנו  גיל 
עצב, דאגה, געגוע ועוד) והסבירו שתגוב־

תם טבעית למצב ומשותפת לילדים רבים 
במצב דומה.

שימו לב שאין חשיפה מוגברת לחד־
שות ולתכנים מפחידים.

אמין  באופן  המצב  את  להם  הסבירו 
בחוץ  "יש  למשל:  לגיל.  ותואם  פשוט  אך 
אזעקה שמסמנת שעלינו להמתין במקום 
בטוח עד שתחלוף הסכנה". נסו לחזק את 
שביכולתכם  כל  עושים  שאתם  ההרגשה 

לשמור עליהם.
שגרת  על  לשמור  הילדים  את  עודדו 
למ־ בכך.  להם  ועזרו  שניתן,  ככל  החיים, 
של: למלא מטלות בבית, להגיע למסגרת 

החינוך שלהם.
השהות במחיצת אנשים בוגרים קרו־

להעניק  יכולה  לילדים  ומשמעותיים  בים 
משותפת  פעילות  בטחון.  תחושת  להם 
יכולה  בספר,  קריאה  משחק,  כמו  ונעימה 
להסיח את דעתם לזמן מה ולהרגיע אותם.

כתגובה  שינה  הפרעות  לילד  אם 

למצב, כמו קשיים בהירדמות, התעוררויות 
במהלך השינה, חלומות מפחידים וכו', מו־
מלץ לשהות כמה דקות ליד הילד, להרגיע 

אותו ולהיות נגישים במידת האפשר.
כתגובה  באכילה  הפרעות  לילד  אם 
למצב חשוב להקפיד על שתיה, ולהשתדל 
ומשפחתיות  מסודרות  ארוחות  לאפשר 

וארוחות ביניים.
ניתן  להתייעץ,  צורך  ויש  במידה 
לפנות לרופא ילדים, רופא משפחה, עובד 

סוציאלי או פסיכולוג.
מצויים,  אנו  בו  החירום  בזמן  כן,  כמו 
העלולים  שגרתיים  בלתי  מצבים  קיימים 
מצבי  אסתמה.  עם  אדם  על  להקשות 
חרדה ומתח עלולים לגרום להופעת התק־
פים. ההימצאות במקלט / חדר ממוגן ללא 
מצוקה  ליצור  היא  אף  עלולה  מאווררים 

נשימתית.
ניתן להתמודד עם מצבים אלה ולה־
קל על המצוקה על ידי נקיטת האמצעים 

הבאים:
חשוב לנסות להירגע, עד כמה שניתן, 
באמצעות תרגילי הרפיית שרירים והרפיה 
מנשימה  להימנע  לנסות  חשוב  נשימתית. 
להתפת־ להביא  היא  אף  העלולה  מהירה 
במצבי  במיוחד  לכן,  אסתמה.  התקף  חות 
לחץ, יש לשמור על נשימה איטית ועמוקה.

'כללית'  לאומי,  חירום  מצב  בעת 
בטלפון 2700*  טלפוני,  חירום  קו  מפעילה 

שלוחה 5.

מאוחדת תגברה את הצוותים 
במרפאות בערי הדרום

לאור המצב הבטחוני המיוחד באזור 
מתוג־ בכוחות  במאוחדת  נערכו  הדרום 
את  ולהעניק  להמשיך  מנת  על  ברים 

השירות הרפואי ללקוחות.
במרפאות מאוחדת ברדיוס 40 ק"מ 
העורף,  פיקוד  באישור  הפועלות  מעזה 
עובדים  בתוספת  גם  הצוותים  תוגברו 

ממרפאות אחרות. 
באשדוד, המרכז הרפואי רבי יהודה 
הנשיא פועל כסדרו ואף מופעל בו מעון 
שוהים  הילדים  העובדים.  לילדי  מיוחד 
להמשיך  יכולים  ההורים  בעוד  במעון 
את  מפעילה  גננת  כאשר   – בעבודתם 
חמות.  לארוחות  זוכים  והם  הילדים, 
צוות הרופאים, האחיות, והמזכירות פו־
עלים כרגיל, כך גם מכון הרנטגן, שירותי 
מרכז לבריאות האשה, התפתחות הילד, 
במידה  המקצועיים.  השירותים  ויתר 
המרכז  נוספת,  הסלמה  תהיה  וחלילה 
מאפשר  הנשיא  יהודה  רבי  הרפואי 
פעילות במרפאת חירום ייחודית במקום 
להעניק  ניתן  בו  האדמה,  מתחת  ממוגן 
מתן  כולל  מגוונים  רפואיים  שירותים 

עירויים וטיפולים.
קופת  מהנהלת  בכירים  מנהלים 
הביעו  דרום  במחוז  שסיירו  מאוחדת 

של  המלאה  להתייצבות  רבה  הערכה 
העובדים, שלמרות המצב הבטחוני טרחו 
עמלו והגיעו לעבודה כרגיל. "המחויבות 
של העובדים מצביעה על החיבור שלהם 

ללקוחות", אמרו.
במרפאות  סיירו  האחרונה  ביממה 
מנכ"לית  הדרום  באזור  מאוחדת 
לוי  ר.  רגב־רוזנברג,  ס.  הגב'  מאוחדת 
מנהל  מושיוב  דני  שיווק,  סמנכ"לית 
הפעילות  אחר  מקרוב  עקבו  הם  מחוז. 

וחיזקו את תושבי הדרום. 
מוקד  מאוחדת  מפעילה  בנוסף 
מיוחד לתמיכה רגשית 8338* הפועל 24

מצוקה  לכל  מענה  ונותן  ביממה  שעות 
הרא־ מהשורה  מקצוע  אנשי  באמצעות 

במהלך  הנפש.  בריאות  בתחומי  שונה, 
פניות  מאות  נרשמו  האחרונה  היממה 
לקוחות, שקיבלו מענה מקצועי. בקו זה 
פעילות  על  עדכני  מידע  לקבל  אפשר 
בימי  למרפאה  הגעה  בטרם  המרפאות 

הלחימה.
השיווק  מנהל  דנציגר  חנוך  הרב 
לפעול,  ממשיכה  "מאוחדת  דרום:  מחוז 
מר־ העורף.  פיקוד  להוראות  בהתאם 

פאות בדרום תוגברו, וממשיכות להעניק 
את השירות כסדרו". 

אירוח בטוח לתושבים עם מוגבלות 
מהדרום בנופשון שיח סוד

אש,  תחת  הנמצא  הדרום  אזור 
עם  ובוגרים  לילדים  למשפחות  מספק 
מוגבלות אתגר קשה מנשוא. לספק לי־

לד או לבוגר תעסוקה מותאמת וטיפול 
הולם במצב של מתיחות.

שיח סוד נערך בתוך שעות ספורות 
למתכונת  הנופשון  פעילות  את  והרחיב 
חירום, הקולטת בהליך מזורז את תושבי 

הדרום עם מוגבלות.
של  יום  שירותי  יינתנו  בנופשון 
מגוונות  פעילויות  ובה  מיוחדת  קייטנה 
הכולל  לילה  ואירוח  מזינות,  וארוחות 

לינה בתנאים המפנקים של הנופשון.
סוד:  שיח  מנכ"ל  לוי,  שמעון  הרב 
הממ"ד,  מתוך  הורים  אלינו  "התקשרו 
טי־ שדורשים  ילדים  עם  אונים  חסרי 
תעסוקה  רפואית,  השגחה  מיוחד,  פול 
מתאימה ותנאים רגועים. הנופשון שלנו 
פעיל וקולט חניכים לאורך השנה כולה, 
בליווי צוות מקצועי מסור וחם ובתנאים 
נוחים. כמו כל מסגרות שיח סוד, לנופ־

שון יש תקן בינלאומי ISO 9001 המעיד 
על איכות השירות שמקבלים לקוחותיו. 

להתגייס  היה  שבאפשרותנו  שמח  אני 
חירום  קליטות  ולקלוט  הכוחות  במלוא 
לי־ להורים  לאפשר  וכך  מהדרום,  רבות 
שון טוב יותר בלילה ולהתמודד עם המ־
שילדיהם  בידיעה  המורכב  הבטחוני  צב 
זוכים לשהות באי של שקט ושלווה עם 
לאנשים  תמיד  הנחוצים  התנאים  מיטב 
עם מוגבלות ובפרט בימים מתוחים בהם 

הבית אינו מהווה מקום בטוח".

בשל המצב הבטחוני

יוארכו התקנות המאפשרות פיצויים עבור 
היעדרות הורים מהעבודה ביישובי הדרום

מאת שלמה גרין

כחלון  משה  האוצר  שר 
יעקב  ערן  המסים  רשות  ומנהל 
תוקף  את  להאריך  החליטו 
תשלום  שיאפשרו  התקנות 
הורים  היעדרות  עבור  פיצויים 
מוסדות  סגירת  בגין  מהעבודה, 

לאור  הדרום,  ביישובי  החינוך 
במטרה  העורף  פיקוד  הנחיות 

לתת ודאות כלכלית להורים.
התקנות יחולו על התקופה 
ועד   2019 במרץ  ה־1  שבין 
ל־30 ליוני 2019. נוסח התקנות 
הועבר לאישור ועדת הכספים 

באופן מיידי.

  המשך מעמ' ראשון

זה לא כל כך פשוט.
ואנחנו  בדירה.  ממ"ד  לנו  "יש 
הנחיות  פי  על  לפעול  מקפידים 
מנסים  שאנחנו  כמה  אבל  המיגון. 
לנו  עוצרות  האזעקות  להתמגן, 
כל פעם את הפעימות של הלב. זה 
כשמדובר  ובמיוחד  מצמית.  פחד 
הילדים  של  חייהם  על  באחריות 

הקטנים", הוא מתאר לנו.
לדבריו, בשעות הבוקר בשבת 
מרחוק,  האזעקות  נשמעו  כבר 
מתרחש  משהו  כי  כולם  הבינו  אז 
פתאום  בצהריים  "אבל  בדרום. 
נכנ־ אצלנו.  ממש  אזעקה  היתה 

חזק.  פיצוץ  ושמענו  לממ"ד  סנו 
נפילה.  ממש  שזה  חשבנו  לא 
ראינו  למנחה,  כשהלכתי  רק 
הקריה  ליד  ממש  נפילה  שהיתה 

החרדית".
במוצאי  גם  נגמר.  לא  הסיוט 
אחר  פעם  רצו  הם  כאמור,  שבת 
האזעקות.  בשל  לממ"ד  פעם 
דווקא  השלוש  בן  הגדול  "הילד 
מעניינים  הסברים  לעצמו  מוצא 
חשב  הוא  תחילה  לאזעקות. 
כך  ואחר  השבת  בצופר  שמדובר 
כיבוי  ברכב  שמדובר  לנו  הסביר 
אש. אבל דווקא הקטנה בת השנה 
מבוהלת מאוד. האזעקות מעירות 
מקווה  ואני  השינה  מתוך  אותה 

לטווח  עליה  ישפיע  לא  שזה 
ארוך".

לא  הוא  אם  אותו  שאלנו 
עד  אחרת  לעיר  לעבור  מתכוון 
לא  ממש  הוא  אבל  זעם,  יעבור 
אי  ראשון  "דבר  זאת.  מתכנן 
בהמ־ יקרה  מה  לדעת  אפשר 
דבר  של  ובסופו  ההסלמה,  שך 
נפעל  אנחנו  שלנו.  הבית  זה  כאן 
ונקווה  נתפלל  ההנחיות,  פי  על 

לטוב".

  המשך מעמ' ראשון
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מו־ מבעוד  וסוכלו  התגלו  סיונות 
עד והתשתית לא הצליחה לממש 
כושל  נסיון  לרבות  תכניתה,  את 

בימים האחרונים".
הבטחון  בשירות  בכיר  גורם 
"יכולות  כי  בתגובה  מסר  הכללי 
הסיכול והגנת הסייבר של ישראל 
ארגון  שנסיונות  לכך  מביאים 
לפועל  להוציא  חמאס  הטרור 
נכשלים  הסייבר  במימד  פעולות 
כי  ציינו  בצה"ל  פעם".  אחר  פעם 
לפגוע  חמאס  של  נסיונות  זוהו 
באמצעות  הקרקעיים  בכוחות 

רחפנים – אך הללו סוכלו. מתחי־
לת ההסלמה נהרגו 19 פלסטינים 
עזה,  ברצועת  צה"ל  בתקיפות 
בהם בכיר חמאס ותינוקת, ונפצעו 

כ־150 נוספים. 
שעות  כחמש  התכנס  הקבינט 
הנחה  הקבינט  כי  הודיע  ובסיום 
בתקיפות.  להמשיך  צה"ל  את 
ביקש  שחמאס  נטען  בישיבה 
הפסקת אש פעמיים – באמצעות 
המתווכים: פעם אחת אמש אחרי 
שניה  ופעם  בעזה,  הבנין  הפלת 
איש  של  הממוקד  הסיכול  אחרי 
חא־ לאיראן,  החמאס  של  הקשר 

בשא־ דיון  התקיים  לא  חדרי.  מד 
האש  הפסקת  את  לקבל  אם  לה 
שממשיכים  ברור  היה  ולנוכחים 
דווח  יותר  מוקדם  בתקיפות. 
שהצבא העביר לדרום את חטיבת 
גולני, והיא תצטרף לחטיבת 7 של 
יותר.  מוקדם  שהוקפצה  השריון 
מנליס  רונן  אלוף  תת  צה"ל  דובר 
הבהיר כי "צה"ל מוכן לימי לחימה 

נוספים".
הנחיה,  הוציא  העורף  פיקוד 
השפלה  דרום  לכיש,  עזה,  בעוטף 
היום  יתקיימו  לא  הנגב  ובמרכז 
אלו  באזורים  כן,  כמו  לימודים. 
איש   300 עד  להתכנס  יהיה  ניתן 
בלבד. עוד נמסר כי מתחמי קניות 
איש  ל־300  פתוחים  יהיו  במבנה 
בשטח  קניות  ומתחמי  בלבד, 

פתוח לא יפעלו.
עזה  מרצועת  שוגרו  אמש  עד 
רק־  700 לפחות  ישראל  לשטח 

כ־150  של  ממוצע  לעומת  טות, 
ליום בימי מבצע צוק איתן. כ־530 
מערכת  הגבול.  גדר  את  חצו  מהן 

מ־150  יותר  יירטה  ברזל'  'כיפת 
נפילות   35 ולפחות  מהשיגורים, 
זוהו בשטחים בנויים. יותר מ־280 
תחילת  מאז  הותקפו  טרור  יעדי 
ההסלמה, בהן חוליות פח"ע, תש־
בתוך  אמל"ח  מחסני  טרור,  תיות 
ממוקד.  סיכול  וכן  פעילים  בתי 
משרד  מבני  את  השמיד  צה"ל 
של  הסייבר  ומערך  הפנים  בטחון 

חמאס ברצועה. 

‡רבע‰ י˘ר‡לים נ‰ר‚ו במטחי ר˜טו˙ בל˙י פוס˜ים מכיוון רˆוע˙ עז‰
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נתניהו: חמאס מבצע פשע מלחמה כפול
רחי ישראל".

הטרו־ של  היחידה  "מטרתם 
ריסטים הללו היא להרוג ולהטיל 
אימה על אזרחי ישראל. הפעולות 
האיס־ הג'יהאד  ושל  חמאס  של 
לאמי אינן מקובלות ואף אחד לא 
אפשר  האם  אותן.  לסבול  צריך 

לדמיין רקטות על וושינגטון, בר־
ליסבון  או  ברן  בריסל,  פריז,  לין, 
חוזרים  אנו  הולמת?  תגובה  ללא 
על  להגן  ישראל  של  זכותה  על 
הבי־ מהקהילה  ודורשים  עצמה 

הטרור  מעשי  את  לגנות  נלאומית 
המתמשכים".

רשמים //  יעקב א. לוטסיגמןמאיר ברגר, אשדוד

פרשנות //  מרדכי גולדמן

המונע על ידי רוצחים שפלים. רצח אברך משי צעיר לימים. בעוון יהדותו. 
לאחר תפילת מנחה עשיתי סיבוב קצר עם הרכב במבואות העיר. הרחובות ריקים מאדם. מת־

חמי הקניות שוממים. המקומות היחידים שהומים יחסית אדם הם בתי הכנסת בזמני התפילות. 
מי שצריך יוצא מהבית לקניות קצרות וחוזר לחדר הממוגן. עד אמש זו היתה המלצה. מאמש זה 

הנוהל ואין בלתו: להישאר בבית ספונים, להמתין עד יעבור זעם. 
קשה לומר שהסבב הנוכחי תפס את תושבי אשדוד לא מוכנים. לצערנו הם, ואני וילדיי בתוכם, 
מתורגלים לשגרת החירום מסבבים קודמים. כשאשקלון חטפה לפני כשלושה חודשים, תל אביב 
נמלטה למקלטים לפני חודשיים ומושב משמורת בשרון ספג לפני כחודש, הם ידעו שזה ענין של 

זמן. וכשזה הגיע לאשדוד – זה הגיע בכל העוצמה. 
המרצחים השפלים בחרו לאתגר את כיפת הברזל בליל אמש על גבם של ילדי אשדוד ולדאבון 
המגורים  בנין  את  פילחה  היירוט  מטילי  לחמוק  שהצליחה  הרצחנית  הרקטה  הצליחו.  הם  הלב 
בקומה נמוכה יחסית. האברך המנוח רץ יחד עם חבריו כדי לתפוס מחסה בחדר המדרגות. אולם 

נגזרה גזירה והטיל הרצחני השיג אותו. ה' יקום דמו. 
הקרבן הטהור שגבה הסבב הנוכחי שינה את המשוואה בקרב רבים מקרב תושבי העיר שחלקם 
ארז מטלטליו אמש ויצא את אשדוד לטובת מקומות רגועים יותר באופן יחסי. עם כל הכבוד לדיבורים 
על עורף חזק ואיתן, החוסן הלאומי, והצלחותיה הפנטסטיות של כיפת הברזל שמצליחה בסייעתא 

דשמיא ליירט רוב מוחלט מהטילים המשוגרים מעזה לערי הדרום – ערך החיים חשוב יותר. 
איש מביניהם אינו מתיימר להיות פרשן צבאי או מדיני ולהמליץ המלצות לדרג המדיני. גם אלו 
מקרב התושבים שמותחים ביקורת על ראש הממשלה נתניהו שמעדיף בשלב הזה להלך על ביצים 
לחבר  מתקשים  והמתוחמת –  המושכלת  בלוחמה  שמצדדים  אלו  או  עזה  מול  כלים  לשבור  ולא 
בין הקשקשת מאחורי בית הכנסת לאירוע הטרגי שתפס אותם בליל אמש. כשהמוות הכה בחלון 

כולם דממו מרוב הלם, בתקוה ללילות שקטים יותר, לימים רגועים יותר.

חיוביות  היו  לא  שקיבלתי  התשובות  העיר.  על  האינטנסיבית  המתקפה  לנוכח  מרגישים  הם  צד 
במיוחד. התושבים מבולבלים, המומים וכאמור, מבוהלים בעיקר. 

לאחר  כשעתיים  ז',  רובע  תושב  אשדודי,  לי  סיפר  ברחוב",  חיה  נפש  אין  ריקים,  "הכבישים 
החתולים  אפילו  הקודמים.  הלחימה  מסבבי  כזה  דבר  זוכר  לא  "אני  אינטנסיבית.  מתקפה  אותה 

מסתתרים. הרחוב פשוט שמם". 
זה הזכיר לי את ההרגשה ששררה בעיר בתקופת מבצע 'עופרת יצוקה'. אז עוד לא באה לעולם 
כיפת הברזל, ואחרי כל אזעקה היינו שומעים סירנות וצפירות של רכבי חירום, וידענו שככל הנראה 

היתה נפילה של רקטה בתוך העיר, ומי יודע, אולי גם נפגעים בנפש. 
בהמשך פותחה כיפת הברזל והפכה מבצעית. העורף הישראלי התרגל לכך שהאזעקות בדרך 
המתקדמות,  הטכנולוגיות  שהאויב הערבי למד להתגבר על  נגמרות בלא נפגעים ונזק. אלא  כלל 
באמצעות שיגורים אינטנסיביים וצפופים במיוחד, מה שהחזיר אותנו לאחור, לימים בהם הרקטות 

היו נוחתות בתוככי הערים, וגורמות לנפגעים רבים בנפש ולהבדיל גם ברכוש. 
כמובן שכל אובדן חיי אדם הוא נוראי, אך כשזה קורה קרוב לבית, וכשההרוג הוא אחד מבני 
למקומות  מגיע  היא  גם  והבהלה  יותר,  עמוק  הזעזוע  יותר,  קרוב  הכאב  משלנו',  'אברך  החבורה, 

עמוקים יותר בנפש. 
זה המקום לקרוא לתושבי הערים שאינן בטווח האש, ולהעיר על תופעה שהיא אולי טבעית, 
אך אינה ראויה. יצא לי לשמוע על מבוגרים וצעירים שעומדים על הגגות, וחוזים להנאתם במופע 
הריקושטים הנראה למרחקים אדירים בחשכת הליל. ילדים פורצים במצהלות שמחה, משל הם 
צופים במופע זיקוקין חגיגי ומשמח. כדאי לזכור שבשעה שאנחנו רואים את המחזה הזה ממרחק 
בטוח, יש מי שמצטנפים בחרדה במרחב הממוגן, ואוטמים את אוזניהם למשמע הפיצוצים המח־
רידים. פרק תהילים מעמקי הלב יהיה הולם יותר את הרגע, מקריאות שמחה והתלהבות למראה 

היירוטים המוצלחים, ואלו שאינם. 

עם פעולה ממוקדת שמטרתה לגרום להרוגים רבים בצד הישראלי; אם זה שיגור טיל הקורנט לפני 
אתמול  ראינו  חוזר  ושידור  חיילים,  מלא  הוא  כי  סברו  חמאס  שמחבלי  אוטובוס  לעבר  שנה  חצי 
בנסיון נוסף לפגוע באוטובוס שמוביל חיילים, או ירי צלפים שבוצע לעבר כוחות על הגדר בתחילת 

ההסלמה הנוכחית.
להבין  לו  גורם  גופא  וזה  רוצה,  לא  שישראל  יודע  הוא  סיבות:  משתי  מלחמה,  רוצה  חמאס 
החידלון,  ברירה.  אין  לחמאס  שנית,  הטבות.  ולסחוט  החשופים  בעצביה  לשחק  הזמן  זה  שכעת 
האבטלה, העוני, המחסור בתרופות בחשמל ובמים לשתיה, גורמים לו להבין שהדרך היחידה לייצר 

התפתחות כלשהי, היא ירי לעבר ישראל.
מצד  ורגיעה  אחד  בצד  מלחמה  של  המוחלטות  האופציות  שבין  למד  חמאס  נתניהו  בתקופת 
שני, יש הרבה אפשרויות ביניים. אפשרויות שמצד אחד מאפשרות לו לשתק את ישראל, ולהכניס 
חצי מדינה למקלטים, ומצד שני, לא באמת משבשות את החיים ברצועה. נכון לאמש נהרגו כ־20 
פלסטינים בתקיפות. רובם פעילי חמאס. האזרח הרגיל בעזה לא חושש כי צה"ל יתקיף את הבית 
שלו. מדיניות 'הקש בגג' שמתריעה לפני תקיפה, הצילה כבר רבבות חפים מפשע ברצועה. מאידך, 

למרבה האבסורד, תושבי הדרום לא ישנו הלילה, וגם לא יישנו ככל הנראה בלילות הקרובים. 
ומתוך  צלולה  בדעה  נתניהו,  מוביל  אותה  ההבלגה  מדיניות  של  תוצר  היא  הנוכחית  ההסלמה 
של  ובסופו  שהיא,  מלחמה  כל  על  עדיפים  כאלו  שסבבים  סבור  נתניהו  סדורה.  בטחונית  תפיסה 
אם  כיוון.  שינוי  על  החלטה  לקחת  וייאלץ  מקום,  לשום  מובילים  לא  שהסבבים  יבין  חמאס  דבר, 
היא  הקיימות,  האופציות  בכל  בהתחשב  נתניהו,  מבחינת  שנה.  חמישים  או  שנים,  חמש  יקח  זה 
האופציה הכי פחות רעה. תוצר הלוואי של המדיניות הזו היא שחיקת ההרתעה הישראלית. חמאס 
יודע שנתניהו מגיב במידתיות, ומוכן לצאת להרפתקאות כאלו ושוב ושוב, מתוך הבנה כי ישראל 

של נתניהו לא תשבור את הכלים.
מאידך, גם בחמאס משתדלים לא לשבור את הכלים, ומנסים לשפר את התפקוד שלהם בה־
של  נרחב  לניסוי  הנוכחית  ההסלמה  את  מנצלים  בחמאס  למשל,  כך  המשחק.  במגבלות  תחשב 
כה  נזק  היקפי  שראינו  הסיבה  זו  מאוד.  גדול  קרב  ראש  עם  אך  טווח,  קצרות  חדש:  מסוג  רקטות 
נרחבים. מדובר ברקטות מאולתרות שפותחו במהלך מלחמת האזרחים בסוריה ונקראות 'בורקאן'. 
הן משוגרות מקנים של מרגמות, וראש הקרב שלהן מכיל עשרות קילוגרמים של חומר נפץ ומטילי 

מתכת, ויש לו פוטנציאל הרג נרחב. רקטות מסוג זה גרמו לשלושת ההרוגים היום.
למרות זאת, בסיומו של יום ניסוי אינטנסיבי, בחמאס מאוכזבים מהתוצאות. ה'בורקאן' תוכנן 
להיות ההפתעה של המערכה הנוכחית: נשק רב־הרס שיפתיע את תושבי עוטף עזה ויזרע בהלה 
רבתי בציבור. אולם למרבה הנס, הרקטה אכזבה את ארגוני הטרור בשל שורת כשלים שהתגלו בה 
בשימוש המבצעי. מתוך שלושת ההרוגים, הרוג ישראלי אחד נהרג מרקטה מסוג נחות שנפלה על 
מכוניתו. בנוסף, חמאס גילה כי 70 אחוזים מהרקטות הללו נפלו בשטח הרצועה או בשדות סמוך 
לגדר הגבול מפני שאינן מדויקות, ובנוסף, חלק מהן לא התפוצצו כפי המצופה. היתר, יורטו בא־
חוזים גבוהים מאוד על ידי כיפת ברזל. כדי להתמודד עם הכשלון, הארגונים הפלסטיניים – בעיקר 

חמאס – טענו לאורך יום האתמול כי ישראל מסתירה את הנזק האמיתי של הרקטות החדשות.
הרקטות הללו מאפשרות לחמאס לשמור על ההסלמה בעצימות מבוקרת, ועד כה גם חמאס 
וגם הג'יהאד האיסלאמי נמנעו מהרחבת טווח הירי מעבר ל־50־40 קילומטרים מהקו האווירי של 
הרצועה ולא עשה כלל שימוש ברקטות מסוג פאג'ר 5, שסופקו בעבר על ידי איראן. בארגוני הטרור 
גם  לזכור  חשוב  העימות.  של  משמעותית  להתרחבות  הזה  ההסלמה  נשק  את  לשמור  מעדיפים 
שכמות הרקטות שיש בידי חמאס ויכולות להגיע מעבר ל־50 קילומטרים, מצומצמת למדי, וארגוני 

הטרור בעזה אינם רוצים לרוקן את המלאים. 
בי־ צה"ל  תקיפות  הכלים.  את  לשבור  מבלי  המתקפות  את  להעצים  הדרך  את  מוצאים  בצה"ל  גם 

וזאת  יחד,  שמותקפות  מטרות  של  גדול  מספר  משודרג:  פעולה  בסגנון  מתאפיינות  האחרונות  ממות 
הפלת  גם  הפעם  שילב  שצה"ל  הסיבה  גם  זו  הפסיכולוגי.  האפקט  את  ולהעצים  עזה  את  להרעיד  כדי 
בניינים רבי קומות שבהם נמצאים מתקנים או מפקדות חשובים לתפקוד הזרוע הצבאית של הארגונים.
תקיפת המבנים בידי חיל האוויר לא מתמקדת רק במבני מנהלה כמו בסבבים קודמים, אלא גם 
בתקיפת בתי מגורים של מפקדים ופעילים בכירים בחמאס ובג'יהאד, אשר שימשו מחסני אמצעי 
לחימה או שהיו מפקדות פעילות. העובדה שלפני צום הרמדאן, משפחות שלמות של פעילי חמאס 
ייאלצו לכתת רגליהם בנסיון למצוא מקום לינה לכל המשפחה ולשאול נעליים משכניהם, יש בה 

מסר מרתיע.
מנהיג  כאשר  אפקטיביים  סימנים  להראות  מתחילה  הנוכחית  המדיניות  כי  נראה  היה  אמש 
חמאס הודיע בקולו כי הוא מסכים לרגיעה. ההערכות הן שהארגונים העזתיים לחוצים לסיים את 
סבב הלחימה הנוכחי ולחדש את ההבנות עם ישראל בגלל חודש הרמדאן המתחיל הבוקר. זהו חג 
משפחתי, וימי הקרב עשויים לשבש אותו ולהעצים את התרעומת שקיימת ממילא בקרב תושבי 

עזה על חמאס, שאינו מצליח לשפר את תנאי חייהם.
כוונה  שום  אין  שלישראל  לכתבים,  בתדרוך  אמש  הבהירו  בישראל  בכירים  גורמים  זאת,  עם 
להפסיק את האש, גם אם טווח הירי יורחב לעבר גוש דן ואף צפונה משם. מבחינת ישראל, מטרת 
ההרתעה  ימי הקרב הנוכחיים – שאותם יזם הג'יהאד האיסלאמי כפרובוקציה – היא לשקם את 

שהתכרסמה, גם אם יהיה צריך לשם כך להמשיך את הלחימה עוד כמה ימים. 
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  המשך מעמ' ראשון  המשך מעמ' ראשון

מקלטים.
אשכול  האזורית  במועצה  גם 
אין  ישוב.  בתוך  נפילה  על  דווח 
מרסיסים.  קל  נזק  נגרם  נפגעים. 
הנגב,  משער  התקבל  דומה  דיווח 
לקי־ בכניסה  נפילה  אותרה  שם 
נפגעים  אין  פתוח.  בשטח  בוץ. 

בגוף ואין נזק.
לפנות  התרחש  חריג  אירוע 

טיל  כאשר  ראשון,  יום  של  בוקר 
ועדת  יו"ר  של  ביתו  בחצר  נפל 
דיכטר  אבי  ח"כ  והבטחון  החוץ 
לחדר  חדרו  רסיסים  באשקלון. 
שהה  דיכטר  שח"כ  בעת  השינה 
במרחב המוגן. לבית נגרם נזק, לח־
בר הכנסת עצמו לא נגרם נזק פיזי.
בשעות הערב, לאחר אחד המ־

זוהתה  מלאכי  קרית  לעבר  טחים 
עי־ משחקים  מגרש  בשטח  נפילה 

רוני. כמו כן אותרו רסיסים במספר 
שנגרם  לנזק  מעבר  בעיר.  מוקדים 

למקום, לא דווח על נפגעים.
שדרות  בעיר  התרחש  נס 
כאשר אחת הרקטות פגעה בבנין 
בעיר ולא התפוצצה. לא היו נפג־

עים אך נזק קל נגרם לבנין.
נכנסו  נוספות  ערים  כאמור, 
כך  והיירוטים,  האזעקות  למעגל 
למשל דיווחו תושבים על ארבעה 

ברזל  כיפת  סוללת  של  יירוטים 
שנצפו באזור באר יעקב.

המצב הבטחוני גרר גם הנחיות 
חדשות במספר תחומים. כך נמסר 
החליט  הבטחוני,  המצב  לאור  כי 
שטייניץ,  יובל  ד"ר  האנרגיה  שר 
הגז  בהזרמת  זמנית  הפסקה  על 
הטבעי מתמר. בנוסף הכריז השר 
במשק  חירום  שעת  על  שטייניץ 
מספר  שנעשה  כפי  הטבעי,  הגז 

פעמים בשנים האחרונות, על מנת 
סדירה  אנרגיה  הספקת  להבטיח 

לכלל המשק.
גם משרד התחבורה הודיע כי 
הנמצאים  והערים  היישובים  בכל 
לא  עזה,  מרצועת  ק"מ   40 בטווח 
מעשיים.  נהיגה  מבחני  יתקיימו 
שדרות,  לערים:  נוגעת  ההנחיה 
אשקלון  רהט,  אופקים,  נתיבות, 

וכן בערים באר שבע ואשדוד.

סבב הלחימה הטיל ערים חדשות למעגל האזעקות: ערד, רחובות, קרית גת וקרית מלאכי
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הודעות חוק תכנון ובניה - 06/05/19

שלב נוסף במימוש הסכם הגג באלעד

הוותמ"ל אישרה הפקדת תכנית הכוללת 4,300 
יח"ד ו־1.2 מיליון מ"ר לתעסוקה ומסחר באלעד
זאת בנוסף לכ־700 יחידות דיור שאושרו בוועדה המחוזית לפני כחודשיים ^ ראש העיר הרב ישראל פרוש: 

"זו עוד בשורה חשובה בסייעתא דשמיא לתושבים, למבקשי הדיור ולמיצובה הכלכלי של העיר אלעד"

מאת מאיר קליין 

קורמת  באלעד  הדיור  בשורת 
הוועדה   – הוותמ"ל  וגידים:  עור 
מועדפים,  למתחמים  הממשלתית 
רחבות  תכניות  להפקדה  אישרה 
העיר  והרחבת  לפיתוח  היקף 
מסכמת  ישיבה  לאחר  זאת  אלעד, 
בה־ האחרון,  בשבוע  שהתקיימה 
הרב  העיר  ראש  של  שתתפותם 
אב־ הרב  סגרה"ע  פרוש,  ישראל 
רהם שטרן, ואנשי המקצוע מטעם 

עיריית אלעד.
אושרה  הדיונים,  יום  בתום 
הכוללת  בניה  תכנית  להפקדה 
אל־ בעיר  דיור  יחידות  כ־4,300 

יחידות  לכ־700  במקביל  זאת  עד, 
בוועדה  מכבר  זה  שאושרו  דיור 
להוציא  הוא  התכנון  המחוזית. 
לשיווק את הקרקעות כבר בשנה 

הקרובה.
העובדה  ולאור  במקביל, 
שראש העיר דרש לכרוך את הת־
התעסוקה  אזורי  לפיתוח  כניות 
אישרה  הדיור,  תכניות  עם  יחד 
לבניית  תכניות  להפקדה  הוועדה 
מסחר  אזורי  של  מ"ר  מיליון   1.2
ותעסוקה כשלב ראשון ב'משולש 
עוד  לאלעד.  הצמוד  העסקים' 
תכניות  ידונו  בהמשך  כי  סוכם 
מ"ר  אלפי  מאות  עוד  לפיתוח 
את  להרחיב  כדי  משולש,  באותו 
המקום ולאפשר עוד בניה. בנוסף 
משלבות  למגורים  הבניה  תכניות 
בתוכן שטחי מסחר, פארקים, בתי 
תורה,  ותלמודי  ילדים  גני  כנסת, 
שבילי  עם  פיתוח  תכניות  לצד 
העיר  לתושבי  שיבטיחו  אופניים, 

חיים איכותיים.
גם  בחשבון  הביאה  התכנית 
לעיר  הדרושות  התשתיות  את 
המשמעותי  הגידול  בגין  אלעד 
התכ־ כוללת  לכן  דיור.  ביחידות 

נית מחלף חדש בצומת מגדל אפק 
ו־471,  הכבישים 444  בין  המחבר 
תחנת  ציבורית,  תחבורה  מסופי 
משנה לחשמל, תוספת בית עלמין 

ומתקני איגום וויסות למי נגר. 
שהוכנה  התכנית  בעקרונות 
ע"י מילוסלבסקי אדריכלים, ניתן 
דגש על חיבורים וקישוריות לעיר 
דרכים  מערך  באמצעות  הקיימת 
ויצירת  רגל  להולכי  ושבילים 
איכותיים  ציבוריים  מרחבים 
של  שימושים  עירוב  הכוללים 
ציבור.  ומוסדות  מסחר  מגורים 
להולכי  עדיפות  נותנת  התכנית 
ומנגישה  ציבורית  ותחבורה  רגל 
המקי־ והנחלים  הטבע  שטחי  את 

פים את העיר.
הודיעו  הדיונים,  במהלך 
תומכות  הן  כי  השכנות  המועצות 
ארו־ דיונים  לאחר  זאת  בתכניות, 

אנשי  בין  שנערכו  ופגישות  כים 

הרלוונטיות.  מהרשויות  המקצוע 
הס־ במספר  הצדדים  דנו  כן  כמו 

תייגויות, שהועלו על מנת למקסם 
את האפשרויות לצד השמירה על 
תשתיות  על  והקפדה  הסביבה 
חדשות  לאוכלוסיות  ראויות 
ואכלוס  שיווק  עם  לעיר  שיגיעו 

הדירות. 
ראש העיר הרב ישראל פרוש 
"זה  כי  ההחלטה  אישור  עם  אמר 
יום של בשורה טובה מאוד. זו עוד 
דשמיא  בסייעתא  חשובה  בשורה 
ולמי־ הדיור  למבקשי  לתושבים, 

צובה הכלכלי של העיר אלעד. אין 
ספק כי לצד בינוי הדירות, הבשו־

רה של אפשרויות התעסוקה לצד 
תעניק  לעיר,  ההכנסות  הגדלת 
וטו־ יציבה  כלכלית  עוגן  לאלעד 

ואני  העת,  כל  חתרנו  לשם  בה. 
הדרגים  ידי  על  אושר  שזה  שמח 

המקצועיים".
ופ־ לתכנון  בכיר  אגף  מנהל 

רויקטים ברשות מקרקעי ישראל, 
החלטת  על  בירך  אלמליח,  רפי 
כי  וציין  התכנית  של  ההפקדה 
משמעותית  בבשורה  "מדובר 

מייצרת  התכנית  אלעד.  לעיר 
דיור  יחידות  של  משמעותי  מלאי 
בכללותו.  החרדי  המגזר  עבור 
היא מאפשרת תמהיל דיור, שטחי 
מו־ ציבור  מבני  ופרוגרמת  ציבור 
מסדירה  ולצרכיו,  למגזר  תאמת 
תעסוקתי  ושטח  תחבורתי  מערך 
שיאפשר  באופן  זאת  וכל  נרחב 
תעסוקה  והזדמנויות  חיים  איכות 
רבות. ראוי לציון שיתוף הפעולה 
אורך  לכל  המקומית  הרשות  עם 

הדרך".
תקציבים  אגף  ראש  סגן 
ציין:  יוצר  אריאל  הותמ"ל,  ויו"ר 
במגמתה  ממשיכה  "הוועדה 
הממשלתיים  במאמצים  לסיוע 
איכותיים  דיור  פתרונות  ליצירת 
בא־ התכנית  אוכלוסיות.  למגוון 

הגידול  לצרכי  מענה  נותנת  לעד 
באזורי  החרדית  האוכלוסיה  של 
הביקוש במרכז הארץ, תוך חיזוק 
לתפקוד  הנדרש  הכלכלי  העוגן 

הישוב".

מלכות וקסברגר מגישה:

חדש ובלעדי! תמונת אמנות מפוארת של הרה"ק רבי 
ישעיה מקרעסטיר זי"ע בשילוב הקמיע הסגולי

תואר פניו הקדושות של הצדיק רבי 
ישעיה מקרעסטיר זי"ע מוכר לרוב מניין 
כאשר  נודעת,  כסגולה  ישראל  בני  של 
מופתים רבים מעל לדרך הטבע מסופ־
רים סביבות הצדיק. האמן יואל וקסברגר 
מ'מלכות וקסברגר' עשה כמיטב המסו־
רת מלאכת מחשבת של ממש והפך את 
התמונה המוכרת למעשה אומנות שאין 

לו מתחרים.
דמותו  את  מראה  החדשה  התמונה 

שטוב'  ב'קוויטל  הצדיק  של  הקורנת 
לראות  שניתן  כפי  המקורי  במראה 
והספרים  קרעסטיר,  בעיירה  היום  עד 
ו'נועם  לצדיק'  'צבי  תבואה',  פרי  'אך 
אלימלך' מונחים על שולחנו – הספרים 
ממנו נהג לקרוא אמרים בכל עת מצוא, 
מוסיף  הוא  אין  ענוותנותו  בגודל  כאשר 
ה'צדקה  גם  דבר.  עצמו  משל  עליהם 
פושקע' שהיתה מונחת תמידים כסדרם 
לחלק  שנהג  והסוכר  הקודש  שולחן  על 
נראים בתמונה והופכים אותה למדויקת 

ואותנטית מאין כמוה.
של  שילובו  היא  ייחודית  תוספת 
מזה  מדויק  בהעתק  הסגולי  הקמיע 
שנכתב בהוראתו של הצדיק רבי ישעיה 
זיע"א, הקמיע המסוגל לשמירה ולהצל־

חה וכוחו רב בכל תחום ובפרט בפרנסה 
– שהרי מפתח הפרנסה מסור היה בידיו 

של הצדיק. 
מוענקת  ללהיט  שהיתה  התמונה 

להחזקת  לתורמים  כהוקרה  בבלעדיות 
ישעיה',  ב'ברכת  תורה  עמל  משפחת 
הנ־ לסגולה  שמעבר  מלכותית  כתמונה 

דירה גם הופכת את קיר הסלון או העסק 
למכובד ומלא השראה. היא מסמלת את 
לספר  התורמים  של  המוחשי  החיבור 
ישועות הפרנסה של הצדיק רבי ישעיה 
ביחד  אצלכם  התמונה  את  רוצים  זי"ע. 
עם עמוד בספר המופתים? חייגו עכשיו: 
מאוחר  להתקשר  וזכרו   ,1800-860-866
יותר לספר על הישועה הפרטית שלכם!

אלפים מנצלים את ההזדמנות

ימים אחרונים להצטרפות לספר 
הפרנסה של מופת הישועות הרה"ק 

רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א
ארובות  נפתחות  הזה  ביום 
לרוב  וישועות  לרווחה,  הפרנסה 
אחד  לכל  משמים  מושפעות 
שמשכיל לנצל את ההזדמנות. ג' 
הצדיק  של  ההילולא  יום  באייר, 
ישעיה  רבי  מקרעסטיר,  הקדוש 
נודע  כוחו  אשר  זצוק"ל,  שטיינר 
של  וצינור  ישועות  כפועל  לכל 

שפע לכל יהודי באשר הוא. 
היה  הצדיק  של  חייו  מפעל 
שהחזיק  העצום  החסד  מערך 
בחצרו, אליו זרמו יהודים לאלפים 
מכל רחבי הונגריה. גדולי דורו של 
רבי ישעיה העידו כי הגיע למעלת 
כך  וכל  החסד,  במידת  השלמות 
הטבע  לגדר  מעבר  לכת  הרחיק 
שאף   – והצדקה  החסד  במעשי 
בעדו  הסכים  הוא  ברוך  הקדוש 
הופקד  הפרנסה  ומפתח  ממרום 
בידו, למען יוכל לסייע באמצעותו 

לכל יהודי שיזדקק לישועה. 
הפרנסה  מפתח  של  כוחו 
גם  העולם  את  להאיר  ממשיך 
לאחר  שנה  מאה  כמעט  בימינו, 
הסתלקותו של הצדיק. בעודו על 
כי  ישעיה  רבי  הבטיח  דווי  ערש 
מי שימשיך את מעשי החסד שלו 
כאן בעולם אחר פטירתו – יסייע 
תומכי  ואכן,  ממעל.  בעדו  הוא 
את  בחוש  רואים  ישעיה'  'ברכת 

אותם  המקיפים  הגלויים  הניסים 
שמימי  כסיוע  ושעל,  צעד  בכל 
בקיום  חלק  לנוטלים  מיוחד 

צוואתו של הצדיק.
יש־ רבי  של  הפרנסה  בספר 
ניסים  סיפורי  כבר  נרשמו  עיה 
עולם  חובקות  ישועות  לאלפים, 
ים  וקריעת  שהתהפך  גלגל  על 
שב־ מעשה  להיות  שהופכת  סוף 
מוסרות  ההילולא  ביום  יום.  כל 
כל המחיצות, ורבים מן התורמים 
את  הממשיך   – ישעיה'  ל'ברכת 
באבר־ בתמיכה  הצדיק  של  דרכו 
כים בני תורה ומשפחותיהם – זו־
כים לראות ישועות עין בעין. יום 
ההילולא יחול ביום רביעי הקרוב, 
היום  לקראת  לאחור  והספירה 
הגורלי – מתקרבת אל קיצה. אלו 
הימים האחרונים בהם ניתן עדיין 
התומכים  לרשימת  להצטרף 
ישעיה,  רבי  של  בספרו  הנכתבים 
ולהתברך בפרנסה ובכלכלה מעל 
לדרך הטבע, כשצינור השפע רחב 
עכשיו -1800-860 חייגו  מתמיד. 
שלכם  העמוד  את  ותפסו   866

בספר המופתים העתיק.

היום הילולת הרה"ק רבי מנחם מנדיל מוויטעפסק זי"ע בעל ה"פרי הארץ"
תלמידי הבעש"ט בבית־הקברות העתיק 
בטבריה, להתפלל ולשפוך שיח לבקשת 

ישועה ורחמים על הכלל ועל הפרט.
מנחם  רבי  הרה"ק  ההילולא  בעל 
ומ־ ידוע  היה  זי"ע  מוויטעפסק  מנדל 
אחריו,  הבאים  ובדורות  בדורו  פורסם 
ושמו נערץ בקדושה ע"י אחוזת מרעיו 
הגדול  והמגיד  הק'  הבעש"ט  תלמידי 
וכל  תלמידיהם  תלמידי  ממעזריטש, 
העוברים על סף מפתנה של החסידות. 
ספרו הק' 'פרי הארץ' מפורסם כאחד 
החסידות,  תורת  של  היסוד  מאבני 
ומובאים בו עניינים שונים מכבשונה. 

לארצנו  עלה  מנדל  מנחם  רבי 
לפני  תקל"ז,  אייר  בחודש  הקדושה 
ונ־ שנים,  ושתים  ארבעים  מאתיים 
תיישב בטבריה. שם יסד את בית־מד־

רשו לסגל תלמידיו, ה'חבריא קדישא' 
כפי שנקראו אז. ביהמ"ד זה קיים עד 
היום במרכז העיר העתיקה של טבריה, 
ולת־ ועבודה  לתורה  כמקום  ומשמש 
לחסידי  הודות  כסדרן,  תמידין  פילות 
דורות  כמה  מזה  אשר  קרלין־סטולין 
מקיימים  ואף  המקום  את  מחזיקים 

במקום כולל אברכים.
של  מנהיגה  היה  הרמ"מ  הרה"ק 
כולה  ישראל  בארץ  החסידים  עדת 
חי  היותו  אף  ועל  האחרון,  ליומו  עד 
בטבריה היתה מצודתו פרוסה להורות 
ולהדריך גם את המוני חסידיו שנשארו 
ברייסין וליטא שברוסיה ונשארו מקו־
שרים אליו בעבותות אהבה. הוא היה 
שליחת  ע"י  רצוף  קשר  איתם  מקיים 
אגרות הדרכה וחיזוק. חלק מהאגרות 
בסוף  נדפסו  לפליטה  שנותרו  הרבות 
ספרו הק' 'פרי הארץ', ומהם נגלה חלק 
העבודה  בדרכי  אותם  הדרכתו  מדברי 

והיראה. 

הרבי ר' מענדל'ה, כפי שנקרא בפי 
ביום  בטבריה,  לב"ע  נסתלק  חסידים, 
א' לחודש אייר (ב' דר"ח) שנת תקמ"ח, 
ושם חלקת מחוקק ספון בבית־החיים 
העתיק, בחלקה שלימים נקראה, כא־

מור, חלקת תלמידי הבעש"ט.
ב',  ביום  השנה  חל  ההילולא  יום 
וביום זה יועלה זכרו הטהור בסעודות 
מקומות  בעשרות  שיערכו  הילולא 
בשנים  כי  לציין  יש  ובעולם.  בארץ 
האחרונות רבו ב"ה הלומדים וההוגים 
בתורתו של בעל ההילולא בספרו הק' 
אחד  מהווה  כאמור  אשר  הארץ',  'פרי 
מספרי היסוד לתורת החסידות, ורבים 
וטובים ניאותים לאורו הגדול. כמו כן 
ציבור  בקרב  רבתי  התעוררות  חלה 
רחב לעלות ולהגיע ביום ההילולא וכן 
חלקת  את  לפקוד  השנה  ימות  בשאר 
לשפוך  בטבריה,  בבית־החיים  הציון 
ורפואות.  לישועות  לחשם  צקון  שיח 
ישועות  וראו  נושעו  כבר  רבים  ואכן, 
לאור  בפרט  הזה,  במקום  ונפלאות 
הדורות  צדיקי  של  הקדושים  דבריהם 
מנחם  הרבי  של  הק'  בציון  כי  שאמרו 

את  ולהשיח  לשפוך  "אפשר  מענדל 
הלב כמו אצל צדיק חי". 

במקום  להתפלל  העולים  לנוחות 
ההילולא,  ליל  למשך  תאורה  סודרה 
וכן הוכנו חדרי שירותים וברזיות לנט"י 

ושתיה. 
העסקנים  חוזרים  שנה  כמדי 
המתעתדים  ציבור  עבור  ומציינים 
המצויינת,  ציון  על  ולהשתטח  לעלות 
לבית־הקברות  שהכניסה  בעוד  כי 
ואינה  בסכנה  כרוכה  הכינרת  מכביש 
הרי  הסואן,  הכביש  מפאת  בטיחותית 
שישנה כניסה נוחה ובטוחה לציון הק' 
לבית־ שבסמוך  הפנימיים  מהרחובות 
ירו־ מכיוון  הבאים  לידיעת  הקברות. 
בכביש  שמאלה  לפנות  עליהם  שלים, 
שעל שפת הכינרת לפי השילוט לכיוון 
'קבר רחל – אשת רבי עקיבא', ומשם, 
כעבור מטרים ספורים, ישנה פניה ימי־
נה המוליכה לעבר שער ביה"ק. במקום 

יש חניה ושירותים וברזיות מים.
רבות  הפועל  הארץ'  'פרי  ממכון 
לההדיר את ספרי רבינו זצוק"ל כי ניתן 
להרה"ק  הארץ'  'פרי  הספה"ק  להשיג 
'פריו  הנרחב  הביאור  עם  מוויטעפסק 
מתוק' הנותן ללומד את ההבנה הנדר־
שת להתחבר ביתר שאת ועוז למאמ־
רים העמוקים מיני ים, בכל רשת סניפי 

אור החיים ובחנויות הנבחרות.
ההילולא  בעל  של  הגדולה  זכותו 
ארץ  למען  נפשו  מסר  חיותו  שבחיים 
ישראל וקדושתה תעמוד לכל העולים 
ההילולא,  ביום  הק'  ציונו  את  לפקוד 

הזקוק  כולו  בעולם  ישראל  ולכלל 
ארצנו  דרי  בפרט  ורחמים,  לישועה 
הק' המאוימים מידי כל הקמים עלינו 
מבית ומחוץ, ומצפים ומייחלים לישו־

עה כללית. 

רבבות יפקדו את העיר קערעסטיר, לרגל הילולת הרה"ק רבי ישעיה מקערעסטיר זי"ע

התפרסם  חיותו  בימי  ואכן  בישראל. 
כמושיען של ישראל, ונהרו אליו רבבות 
אלפי ישראל מאפסי ארץ, וכך אף נחרת 

על גבי מצבתו. 
ציונו  אוהל  היה  פטירתו,  לאחר  גם 
שבאו  מישראל,  לרבבות  שואבת  לאבן 
והפרט.  הכלל  עבור  לחש  צקון  לשפוך 
ז"ל  גרוסברג  שלום  ר'  הרה"ח  סיפר 
מחסידי קערעסטיר, שעלה ארצה ופגש 
נאמן  זצ"ל  רוט  אליהו  רבי  הרה"צ  את 
מזוועהיל  שלמה  רבי  הרה"ק  של  ביתו 
זי"ע, וכששמע רבי אליהו שהוא מחסידי 
מז־ הרבי  שרבו  לו  סיפר  קערעסטיר, 
וועהיל היה מפליא את כוחו של הרה"ק 
מבקש  תדיר  והיה  זי"ע,  מקערעסטיר 
מיוצאי הונגריה לספר לו עובדות ממנו, 
היה  "הוא  מזוועהיל:  הרבי  מפטיר  והיה 
צדיק  בו  שנתקיים  בשמים,  בעל־בית 
גם  ממשיך  וכוחו  מקיים,  והקב"ה  גוזר 

בימינו". 
הרה"ק בעל ה'בית אברהם' מסלונים 

שנסע  מחסידיו  לאחד  פעם  הורה  זי"ע, 
קערעסטיר,כדי  בעיר  שיעבור  לארה"ק, 
שיחזו פניו ביהודי קדוש שהגיע לדרגות 
נוראות בכח קדושתו, ובכח כך שהקריב 

עצמו עבור כלל ישראל. 
רבבות מארה"ב, מארה"ק ומאירופה, 
יעשו את דרכם לעיר קערעסטיר, מקום 
בה  העיר  מקערעסטיר,  הרה"ק  מנוחת 
האיר אורו למעלה מיובל שנים עד לפ־
טירתו, ומאז מהוה המקום אבן שואבת 
רחמי  לעורר  הבאים  ישראל,  בני  לכל 

שמים אצל מושיען של ישראל. 
נערכים  קערעסטיר  העיר  ברחבי 
לקליטת הרבבות שיעשו את דרכם לעיר, 
לארגן מקום מרווח לכל הבאים, שיוכלו 
יתא־ וכן  ההילולא,  בסעודות  להשתתף 
במשך  היום.  תפילות  לג'  למניינים  רגנו 
כל היממה יוגשו לציבור כיבוד וטעימות 
בהרחבה גדולה, וכן שתיה. מקוה טהרה 
יעמוד לרשות הבאים, שאטלים מיוחדים 

את  ויסיעו  הציבור,  לרשות  חינם  יעמדו 
הציבור בתוך העיר ולציון הקדוש. 

יאבטחו  מתוגברים  אבטחה  כוחות 
כאשר  כלה,  עד  מהחל  המעמד  כל  את 
אל  מצטרפת  המקומית  המשטרה  גם 

מערך האבטחה. 
כאמור, בארגון 'דרכי שלמה' החלי־
טו להיחלץ חושים למען הציבור הגדול 
וארגנו  בהילולא,  חלק  לקחת  המעוניין 
מיוחדים  מטוסים  עם  אוירית,  רכבת 
שיצאו ויגיעו אל שדה התעופה בקאשוי, 
שדה תעופה שאינו פועל כיום, אך נפתח 
ינחתו  ושם  ההילולא,  לקראת  במיוחד 
ההילולא.  לקראת  שיצאו  המטוסים  כל 
פחות  של  במרחק  סמוכה  קאשוי  העיר 
לקערעסטיר,  נסיעה  השעה  ממחצית 
לכל  וכסף  וזמן  טירחות  שיחסוך  דבר 
להזמנות:  קערעסטיר.  אל  הבאים 

.0723372222

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום א', א' באייר 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
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]

 #-1
[20052341]

 + 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]

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]

צמוד לגבעת משה 4 חד 104 מטר 
חודשים   4 כניסה  לגמרי  חדשה 
שח   2550.000 רק  מעלית  ק"ה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

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

7610552
[20052167]

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]

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
לקריה  סמוך  גת  בקרית  להשכרה 
מידי  פנויה  חדרים   3.5 דירה  הישנה 
קומה ג' ממוזגת ללא דמי תיווך -052

7650701
[20052368]

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]

מפוארת  וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
החורף  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@ 0583208091

gmail.com
[20050219]

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 
חדשים  צימרים   2 בצפת  כנען  בהר 
 + גדולה  חצר  למשפחות  ומפוארים 

בריכה. 0504174677
[20052365]

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. 

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]

בעומר  ל"ג  לשבתות  חדשה  דירה 
נוף   + מרפסות   2 חד',   5 לביה"ז 

למירון. 052-7115607
[20049077]

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]

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]

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

7616720-1
[20040110]

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]

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]

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]

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]

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 
אבד שטריימל בקופסה בצפת באזור 
קדושים  פ.  בסופ"ש  העתיקה  העיר 

058-3279212
[20052367]

חובות  ב     מעשרות  ירושלמי:  היומי  דף  יט     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הראשון (המציאות)    משנה יומית: מכות ב, ד-ה  

הלכה יומית: או"ח תקו, ט - תקז, ב    רמב"ם יומי: גניבה ד-ו    שו"ע הרב 
- רב יומי: לב, עז-פ    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תקפא-תקפח    חפץ 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' צח. חיים: רכילות ז, ב  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:238:248:228:268:258:20סו"ז ק"ש מג"א
9:139:149:139:169:159:11סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

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

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

19:2719:2419:2719:2519:2519:22שקיעת החמה
זמנים למחר

4:094:104:074:134:114:04עלות השחר
4:554:554:534:584:574:51זמן ציצית ותפילין

5:495:565:465:535:525:47הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073-2688970 סנטר פארם 052-4167723 שד' גולדה מאיר 255 קניון רמות    בני ברק סופר פארם רמות ירושלים
24:00 עד   19:00 מהשעה   23 הברזל  רח'   077-8881370 החייל רמת  סופרפארם  אביב תל  ב"ב      ,12 אהרנוביץ' 
077-8880390 סופרפארם מינסטור 077-8880080 איינשטיין 40 מהשעה 19:00 עד 24:00 סופרפארם קניון רמת אביב
סופר פארם  8843663 רח' קלאוזנר    חיפה ק' השרון פארם שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה  סופרפארם 077-8881110 הנשיא 134    רמת גן האודיטוריום
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון 08:00 עד 01:00    חולון

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.25-
אתמול: 211.25-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
33-18

תל אביב
36-19

חיפה
33-19

גולן
33-16

טבריה
37-20

גליל
29-14

באר שבע
39-18

אילת
39-23

מזג האויר
עליה ניכרת בטמפרטורות

היום - לרוב מעונן בעננות בגובה 
בינוני ורב. תחול עלייה ניכרת נוספת 

בטמפרטורות וייעשה שרבי ברוב 
אזורי הארץ. ייתכן טפטוף ואובך. 

בשעות אחה"צ והערב ייכנס אוויר 
קריר יותר ולח והרוחות יתחזקו.

שלישי - מעונן חלקית. תחול ירידה 
משמעותית בטמפרטורות והן 

ייעשו נמוכות מהרגיל בעונה. ייתכן 
טפטוף.

רביעי - מעונן חלקית. הטמפרטורות 
יוסיפו לרדת במקצת ויוסיפו להיות 

נמוכות מהרגיל בעונה.

חמישי - מעונן חלקית ללא 
שינוי ניכר בטמפרטורות. ייתכנו 

טפטופים.

חמישירביעישלישי

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



משרד המדע יתקצב את 
'בראשית 2' ב־20 מיליון שקל

מאת חיים מרגליות

שר המדע והטכנולוגיה אופיר 
הממשלה  בישיבת  הודיע  אקוניס 
במ־ הישראלית  החלל  שסוכנות 
התמיכה  את  תכפיל  המדע  שרד 
של  לגובה  'בראשית'  בפרויקט 

כ־20 מיליון ש"ח. 
פנ־ הישראלית  החלל  סוכנות 
תה לנאס"א כדי שתבחן את הגד־

לת מעורבותה בהסכם עם סוכנות 
כך  'בראשית',  עבור תכנית  החלל 

עדכן שר המדע. 
לדברי השר אקוניס: "פרויקט 
כל  את  ואיחד  ריתק  בראשית 
לנחי־ בציפיה  ישראל  אזרחי 

הענין  הירח.  על  מוצלחת  תה 
ההישגים  לצד  העצום,  הציבורי 
חידדו  הדרך,  פורצי  הטכנולוגיים 
ההתגייסות  בהגדלת  הצורך  את 
אין  הפרויקט.  להצלחת  העצומה 

את  להכפיל  שההחלטה  ספק  לי 
ולהעמקת  הממשלתית  התמיכה 
הח־ סוכנות  מול  הפעולה  שיתוף 

להצלחת  תסייע  האמריקאית  לל 
בהצלחה  ולנחיתתה   '2 'בראשית 

על הירח".
הראשון  'בראשית'  בפרויקט 
העניקה סוכנות החלל הישראלית 
בגובה  תמיכה  המדע  במשרד 
במגוון  ש"ח  מיליון  כ־10  של 
השאר  בין  שהושקעו  פרויקטים 
פעי־ לצד  טכנולוגים  בפיתוחים 

לויות חינוכיות.
הטוב  הקשר  לאור  בנוסף, 
הישראלית  החלל  סוכנות  בין 
וחתמה  יזמה  הסוכנות  לנאס"א, 
עמותת  עבור  נאס"א  בין  הסכם 
SpaceIL. ההסכם איפשר לסיוע 
החללית,  אחר  במעקב  לעמותה 
מתן תקשורת לחלל העמוק ומט־

רות מדעיות שונות.

סמינר יצוא לישראל התקיים 
במצרים בהשתתפות בכירים
היצוא מישראל למצרים עמד בשנה האחרונה על 111 מיליון 

דולר – גידול של כ־30% לעומת 86 מיליון דולר ב־2017.

פולין: מזכ"ל הליגה 
המוסלמית יבקר באושוויץ

אל עיסא יהיה המנהיג הבכיר ביותר בעולם המוסלמי שיבקר במחנה ההשמדה 
שהקימו הנאצים בפולין. בהודעתו אמר אל עיסא כי "הערכים המוסלמיים גרמו 

לי לצאת למסע הזה. אני אתנגד לכל מי שיכחיש את השואה"
מאת א. למל

אל  מוחמד  ד"ר  חשוב.  מסר 
המוסלמית  הליגה  מזכ"ל  עיסא, 
סיכום  לאחר  כי  הודיע  העולמית, 
הוא  היהודי־אמריקאי  הוועד  עם 
יגיע לבקר במחנה ההשמדה אוש־

וויץ־בירקנאו בפולין.
אל עיסא יהיה המנהיג הבכיר 
שיבקר  המוסלמי  בעולם  ביותר 
במחנה ההשמדה שהקימו הנאצים 
עיסא  אל  אמר  בהודעתו  בפולין. 
לי  גרמו  המוסלמיים  "הערכים  כי 
לצאת למסע הזה. אני אתנגד לכל 

מי שיכחיש את השואה".
העולמית  המוסלמית  הליגה 
ונחשב  בסעודיה  היושב  ארגון  הוא 
הס־ הממלכה  של  הראשית  כזרוע 

עודית וממשלת סעודיה מממנת את 
המוס־ לארגון  נחשב  הוא  פעילותו. 

למי הלא ממשלתי הגדול בעולם.
עם  הסכם  על  חתם  עיסא  אל 
היהודי־אמריקאי,  הוועד  מנכ"ל 
במסגרתו התחייבו שני המנהיגים 
לקדם את ההבנות והסובלנות בין 
במ־ ולפעול  ומוסלמים,  יהודים 

קיצוניות  של  צורה  כל  נגד  שותף 
משני הצדדים.

בי־ יורק  בניו  ביקורו  במהלך 
מים האחרונים, גינה אל עיסא את 
דייגו  בסאן  הכנסת  בבית  הפיגוע 
תנחומיו  את  והביע  שבוע  לפני 

למשפחות הנפגעים.
אל  קיבל  האחרון  בשבוע 
על  האו"ם  מטעם  פרס  עיסא 
פעילותו "למען השלום והידברות 

בין־דתית".

מאת שלמה גרין

לשכות  איגוד  נשיא  סגן 
שני,  אמיר  בישראל,  המסחר 
שמטרתו  בקהיר  מביקור  שב 
בין  הסחר  את  לקדם  היתה 
היבוא  את  ובמיוחד  המדינות 

ממצרים לישראל.
המיוחד  הביקור  במהלך 
עס־ אנשי  עם  שני  מר  נפגש 

ממשלה  פקידי  מקומיים,  קים 
מצריים ואף ערך סמינר מיוחד 
בו יכלו המשתתפים לשמוע על 
לישראל,  הייצוא  אפשרויות 
לוגיסטיקה ביצוא ודיון בענפים 

פוטנציאליים למסחר.
בכירי  השתתפו  בסמינר 
המשק במצרים בתחומי המזון, 
לוגיס־ בניה,  חומרי  טקסטיל, 

טיקה.
בי־ המסחר  לשכות  איגוד 

גדול  פוטנציאל  רואה  שראל 
דבר  ממצרים,  היבוא  בהגדלת 
שלא רק מהווה הזדמנות כלכ־

אלא  הישראלים,  לעסקים  לית 
גם תורם לשלום וליציבות בא־

זור. בסיום הביקור נערך אירוע 
להסכם  שנה   40 לציון  חגיגי 
השלום בבית השגרירות האמ־

בהשתתפות  בקהיר  ריקאית 
בכירי המשק במצרים. 

בשוק  מדובר  כי  יצויין 
למ־ מישראל  והיצוא  מתפתח 

צרים עמד בשנה האחרונה על 
של  גידול   – דולר  מיליון   111
כ־30% לעומת 86 מיליון דולר 

ב־2017.
מהיצוא  כ־72%  כי  נציין 
במס־ נעשה  ב־2018  למצרים 
ממצרים  היבוא   .QIZה־ גרת 
לישראל עמד על 72 מיליון דו־

לר – גידול של כ־10% לעומת 
2017 אז עמד היבוא על סף של 
כ־63 מיליון דולר. עיקר הסחר 
במגזר  מתקיים  המדינות  בין 
וירקות,  פירות  הכימיקלים, 
מזון  עץ,  טקסטיל,  פלסטיקה, 

ודגים ועוד.


