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מזומן במתנה 
בסיום הערב!

לנרשמים מראש 
הרשמה והשתתפות
חינם  

רוכשים כלים להצלחה עם הרב משה לייב הגר  
*מותנה בהשתתפות מלאה עד סוף הערב   

*מוגבל לנרשמים עד ט' אייר
*גיל 18 ומעלה

בשם השם נעשה ונצליח

פרטים חדשים נחשפים על 'עסקת המאה' של הנשיא האמריקני

דיווח: טראמפ יסכים להחלת החוק האזרחי ביו"ש
האמריקנים לא צפויים להתנגד לצעדים ישראליים ביחס ליישובים ישראלים ביהודה ושומרון שיישארו בידי ישראל בכל הסכם 

עתידי ^ השליח גרינבלט: "התכנית המדינית תתפרסם אחרי חג השבועות"
מאת כתב 'המבשר'

להס־ צפויה  הברית  ארצות 
על  האזרחי  החוק  להחלת  כים 
ביהודה  היהודיים  היישובים  כל 
המאה'  'עסקת  במסגרת  ושומרון, 
הקרובים.  בשבועות  שתפורסם 
תכ־  ,12 בחדשות  הדיווח  פי  על 
הכרה  לכלול  צפויה  טראמפ  נית 
היישובים  שכל  בכך  אמריקנית 
והע־ ישראל  בידי  יישארו  ממילא 
בידיים  יהיו  ממילא  הערביות  רים 
פלסטיניות. בהתאם לכך, האמרי־
קנים לא יתנגדו לצעדים ישראלים 
אין  הדיווח  לפי  ליישובים.  ביחס 
מדובר בתמיכה בסיפוח סיפוח או 
אלא  ישראלית  ריבונות  בהחלת 
החלת החוק האזרחי על יו"ש, כפי 

שעשתה ישראל ברמת הגולן.
גרינבלט,  ג'ייסון  כך,  בתוך 
ארה"ב  נשיא  של  המיוחד  השליח 
התיכון,  למזרח  טראמפ  דונלד 
התכ־ הסברת  במלאכת  ממשיך 
לחשוף  מבלי  וזאת  המדינית  נית 
אתמול  שנתן  בראיון  תכניה.  את 
אמר  בארה"ב,  ניוז  פוקס  לרשת 
בתכנית  תהיה  לא  כי  גרינבלט 
פשרה באשר לבטחונה של מדינת 

ישראל.
באשר להתנגדות הפלסטינית 
הבית  עם  כלשהם  מגעים  לקיים 
הלבן, אמר גרינבלט כי הוא "עדיין 
הפלסטיני  העם  עבור  מקווה 
התכנית.  את  יבחנו  שהמנהיגים 
לפלסטינים  נורא  מתסכל  זה 
הרגילים. אני נפגש איתם פעמים 

אומרים  שהם  המסר  וזה  רבות, 
יאהבו  לא  שהם  מבינים  הם  לי. 
כוע־ הם  אבל  בתכנית,  היבטים 

אומרים  שלהם  שהמנהיגים  סים 
שאפילו לא יביטו בה. אני מרגיש 

נורא עבור העם הפלסטיני", אמר 
גרינבלט.

תכ־ התכנית  כי  ציין  הוא  עוד 
לול היבטים כלכליים, כמו גם כל 
לכל  פתרון  "נתנו  הליבה.  נושאי 

נקודה. יש לנו הבנה טובה של איך 
גם  אבל  להיראות.  יכול  השלום 
התכנית  את  יקראו  שכולם  אחרי 
ויביעו את דעתם עליה, ייקח עוד 

כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א:

"כל היהדות החרדית מחזיקה מעמד רק 
בזכותם של רבבות אברכי הכוללים"

את דברות הקודש השמיע כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א בפתיחת המערכה הגדולה 'צאנז – מתאחדת 
בתורתך', לטובת 1004 אברכי הכוללים דחסידי צאנז

מרן  כ"ק  של  קדשו  בברכת 
יוצאים  שליט"א  מצאנז  אדמו"ר 
ענק  למגבית  צאנז  חסידי  כלל 
הכוללים  אברכי   1004 לטובת 
האברכים  כוללי  ב־13  הלומדים 

בי־ ארה"ק.  ברחבי  צאנז  דחסידי 
צאנז  חסידי  כלל  פונים  אלו  מים 
אל כלל הציבור החרדי בארץ ועלי 
קרנם  להרמת  סיוע  בבקשת  תבל, 

של תורה ולומדיה.

כוללי  התורה,  ממלכת  את 
השתית  צאנז,  דחסידי  האברכים 
חיים'  ה'שפע  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
מצאנז זי"ע אשר התורה היתה נש־

ובאהבתו  בקדושתו  אפו.  רוח  מת 

את התורה דאג למענה של התורה 
ללא התניה לחוג או עדה, הוא הקים 
את מפעל הש"ס וכוללי הש"ס, רו־
והביאו  כולו  התורה  עולם  את  מם 

התביעה צפויה לדרוש עונש מוות 
למחבל הפיגוע בבית חב"ד בסאן דייגו 
התובע הכללי הודיע כי המחבל יואשם ב-109 אישומים

מאת א. למל

דרום  מחוז  של  הכללי  התובע 
אמר  ברואר,  רוברט  קליפורניה, 
התביעה  כי  עיתונאים  במסיבת 
ג'ון  למחבל  מוות  עונש  תדרוש 
ארנסט בן ה־19 שביצע את פיגוע 
שב־ חב"ד  בבית  המחריד  הירי 

פאווי ביום אחרון של פסח.
התביעה  כי  הבהיר  התובע 
מאשימה  בארה"ב  הפדרלית 

שנאה  פשעי  של  אישומים  ב־109 
לחברי  נאפשר  "לא  והצהיר: 

בכתבי אישום שהוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים נחשף:

שלושה ערבים תושבי מזרח ירושלים 
תכננו לרצוח ח"כ, ראש עיר ומפכ"ל

שניים מחברי החוליה החלו לתכנן את הפיגוע בעודם מרצים את עונשם בכלא נפחא ^
השניים יצרו קשר עם מחבל חמאס מטורקיה שהיה מעורב בחטיפתו ורציחתו של נחשון 
וקסמן הי"ד ושוחרר במסגרת עסקת שליט ^ היעדים שאותם סימנו לרצח: ראש עיריית 

ירושלים לשעבר ניר ברקת, ח"כ לשעבר יהודה גליק והמפכ"ל לשעבר רוני אלשיך 
מאת חיים מרגליות

פרקליטות מחוז ירושלים הגי־
בעיר  המחוזי  המשפט  לבית  שה 
תושבי  שלושה  נגד  אישום  כתבי 
סוכן  עם  מגע  בגין  ירושלים  מזרח 
חוץ ועבירות נוספות, שניים מהם 
לבי־ קשר  בקשירת  גם  מואשמים 

צוע פיגוע רצחני מטעם חמאס. 
לפני  האישום,  כתבי  פי  על 
כשנתיים, בעת שריצו שניים מה־

נאשמים עונשי מאסר בבית הכלא 

חברי.  קשר  ביניהם  נוצר  נפחא 
הם  השניים  שקיימו  בשיחות 
קשרו קשר לבצע פיגוע ירי בשם 
אביב.  בתל  הים  בחוף  החמאס 
יש  כי  לחברו  הסביר  מהם  אחד 
מירושלים  המערכה  את  להעביר 
ישראל,  ברחבי  אחרים  למקומות 
באזור  ובפרט  בירושלים  שכן 
פיגועים  הרבה  היו  שכם  שער 
רבה,  היא  המשטרתית  והנוכחות 
במ־ הפיגוע  את  לבצע  יש  כן  ועל 
קום שאינו מעורר חשד שיתרחש 

בו פיגוע. התכנון היה לרכוש נשק 
אותו יחביאו בתוך 'מנגל' שיוציאו 

ליד החוף, בלי לעורר שום חשד.
לאחר  חודשים,  מספר  לפני 
הש־ נפגשו  מהכלא,  שחרורם 

השוהה  חמאס  פעיל  עם  ניים 
היה  מחבל  אותו  באיסטנבול. 
של  ורציחתו  בחטיפתו  מעורב 
החייל נחשון וקסמן הי"ד ושוחרר 
במסגרת שחרורו של גלעד שליט. 
במהלך הפגישות הציע פעיל הח־

אישיות  של  רצח  ייבצעו  כי  מאס 
של  בשמותיהם  נקב  ואף  חשובה, 
ירושלים  עיריית  ראש  שהיה  מי 
יהודה  לשעבר  ח"כ  ברקת,  ניר 
אל־ רוני  לשעבר  והמפכ"ל  גליק 
שיך, תוך שהוא מסביר מדוע יהיה 
להשיג  כדי  מהם  אחד  של  ברצח 

היועמ"ש: "פרקליטי ראש הממשלה 
סירבו לקבל את חומרי החקירה"

פרקליטו של נתניהו: "השליח הגיע כשלא הייתי במשרד 
ויצא בלי להשאיר את החומרים" ^ חילוקי דעות בין 

ועדת ההיתרים למבקר המדינה באשר לקיום דיון נוסף 
על מימון הוצאות משפט ראש הממשלה

מאת חיים מרגליות

לממשלה  המשפטי  היועץ 
להתקפה  יוצא  מנדלבליט  אביחי 
נגד פרקליטיו של ראש הממשלה, 
למועד  הארכה  כזכור  שביקשו 

זאת  לשימוע.  שנקבע  האחרון 
על  לעבור  להספיק  כדי  לדבריהם 
בהודעה  טוען,  מנדלבליט  החומר. 
בניגוד  כי  לתקשורת,  שהוציא 
סירבו  שהם  הרי  לטענותיהם, 

מפקד משמרות המהפכה: "הנוכחות האמריקנית 
באזור נותנת לנו הזדמנות להכות בה" 

מכליות נפט הותקפו בחופי איחוד האמירויות ^ חשד שמדובר בפעולה איראנית 

הרה"ח ר' גבריאל 
יוסף שכטר ז"ל 

מזקני חסידי סערט ויז'ניץ ראש וראשון לכל דבר שבקדושה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בדריכות  עוקב  העולם  בעוד 
התיכון  במזרח  המתחולל  אחר 

הפרסי,  במפרץ  שאת  וביתר 
התקשורת  ערוץ  אתמול  דיווח 
פיצו־ על  מיאדין'  'אל  הלבנוני 
פוג'יירה  בנמל  שנשמעו  צים 

ועל  האמירויות  שבאיחוד 
העולות  מכליות  לעשר  קרוב 
פי  על  ראיה.  עדי  לדברי  באש, 

ברוך יהודה זינגר
בהר"ר משה הי"ו

ישיבת בית אברהם סלונים ירושלים 
עמנואל

מרים דייטש
בהר"ר אברהם בנימין הי"ו
סמינר גור
בני ברק

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

תושבי  ליוו  כואבים  בלבבות 
ברא־ החרדית  וחיפה  ויז'ניץ  רמת 
מסערט  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שות 
שישי  ביום  שליט"א,  ויז'ניץ 
המפואר  החסיד  הרב  את  האחרון 
מז־ ז"ל,  שכטר  יוסף  גבריאל  רבי 
ויז'ניץ  סערט  חסידי  וחשובי  קני 
מיובל  למעלה  אור  מגדל  שהיה   –
שנים בהיותו סמל ודוגמא לחסיד־
שער־יוד, עסקן אמיתי תמים ונקי 
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בנס גלוי לא הוטענה מחסנית הרובה השנייה. בית חב"ד בפאווי 
שבו אירע הפיגוע באחרון של פסח
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משבר כלכלי באיראן 
כעילה לתוקפנות 

הכוננות בצה"ל גם בחזית הדרום וגם בצפון היא פועל יוצא של 
צחצוחי המלחמה בין ארה"ב ואיראן. אין צורך בראיות שהשלטון 
כדי  חיזבללה  ואת  האסלאמי  הג'יהאד  את  לדרבן  עלול  באיראן 
להצית אש בגבולות ישראל, זאת היא אפשרות פעולה סבירה של 
שלטון חסר עכבות וערכי מוסר מקובלים. המטרה תמיד קידשה 
בין־ מיקוח  לקלפי  זקוקה  איראן  השיעים.  אצל  האמצעים  את 
לאומיים גם כדי להפגין יכולת והשפעה על המערב וגם כדי לחזק 
את היסודות הקיצוניים בארצה. הכוננות המבצעית האמריקאית, 
שיגור מפציצים כבדים נושאות מטוסים והצבת סוללות טילי נ"מ 
אלא  התקפית,  אמריקאית  יוזמה  מייצגים  אינן  המפרץ  במדינות 
תגובה למידע על התארגנות איראנית לפגיעה בצבא האמריקאי 
שפורסם  כפי  התיכון.  במזרח  האמריקאים  באינטרסים  או 
המודיעין הישראלי הוא שחשף את המזימה. טהראן תכננה מבצע 
העוצמה  שנוכח  להניח  קשה  מצפוניה  שנבעו  עכשיו  פתאומי 
הצבאית האמריקאית הם יעזו לפגוע באינטרסים של ארה"ב, ולכן 

האופציה הישראלית עלולה להוות תחליף.

תעשיית  נגד  אמריקאיות  סנקציות  של  החדש  הגל  פרוץ  עם 
נאלצת  הנשק  יצוא  צמצום  ועם  איראן  של  המפותחת  המתכת 
ומחסור  גובר  עוני  של  מציאות  עם  להתמודד  בטהראן  ההנהגה 
במצרכי יסוד ותרופות. יש לצפות לעימות בין משמרות המהפכה 
לבין הנשיא וסיעתו. מעמדו של זה נחלש משום שהסכם הגרעין 
שדווקא  לשער  מותר  כך  ומשום  תועלת  הביא  לא  שקידם 
הנשיא ולא מפקדת המשמרות הם אשר ינסו להביא להתלקחות 
הכלכלי  מצבה  היה  לא  החומיינית  המהפכה  מאז  בגבולותינו. 
של  בעיצומה  גם  היום.  שהוא  כפי  קשה,  כה  איראן  של  והמדיני 
מלחמת איראן עיראק לא נשקף איום למשק האיראני והאייתולות 
הצליחו למנף את האבדות הרבות בנפש לגל חזק של פטריוטיות.

האירופי  האיחוד  ומדינות  האו"ם  מזכ"ל  אובאמה,  הנשיא 
שלמרות  שהניחו  משום  איראן  עם  הגרעין  הסכם  על  חתמו 
השלטון  בין־לאומי,  טרור  על  וההישענות  הדתית  הקיצוניות 
בטהראן מכיר במגבלות הכוח שלו ומסוגל לנהל מדיניות ריאלית 
את  ולחדש  ההסכמות  מן  מכמה  לסגת  ההחלטה  אבל  ונבונה. 
העשרת האורניום הביאה לשינוי בהערכת החותמים על ההסכם 
את התבונה בממשלת איראן. אפילו רוסיה הגיבה בחומרה רבה. 
לאורך  לא  אבל  הגרעין,  בהסכם  דבקים  עדיין  באירופה  אמנם 
זמן. המבחן האמתי של אירופה ורוסיה הוא לחץ מהיר על איראן 
ואזהרה כי הם יצטרפו לסנקציות החדשות של טראמפ. כסיכום 
ביניים ניתן להחמיא לנשיא טראמפ על ניהול המשבר הזה. עכשיו 
יש לצפות ממנו לאזהרה ברורה כי לא רק שיגור טילים איראניים 
לישראל, כפי שהניחו מומחים בארה"ב תביא להתערבות צבאית 
האסלאמי  הג'יהאד  או  חיזבללה  הפעלת  גם  אלא  אמריקאית 

יחשבו פגיעה באינטרסים אמריקאים.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

סוף ציטוט
היתה  מביכה  בורות 
נפרד  בלתי  חלק  ונותרה 
מתוכן  הריק  מהארסנל 
לראווה  מציגים  שאותו 
אנשי  כמו  פוליטיקאים 

תקשורת. 
של  תורו  בא  עתה 
ושר  לשעבר  הרמטכ"ל 
הבטחון לשעבר, שהספיק גם 
לשעבר,  פוליטיקאי  להיות 
מחודשת  לעדנה  שזכה  עד 
מליאת  אל  שיבה  בדמות 
עם  קבל  להפגין  כדי  הכנסת, 

ועולם את בורותו.
בחר  יעלון  ּבוִֹקי  משה 
בהודעה  לַבכות  אתמול 
שאיש  העובדה  את  שפרסם 
מאוד  הנראה  ככל  שהוא 
חיבב בחר לוותר על התפקיד 
הבא.  צה"ל  דובר  לו:  שיועד 
בבכי  הסתפק  לא  יעלון 
ההזדמנות  את  ניצל  אלא 
האומה  צרת  את  לתנות  כדי 
שראש  העובדה  בעיניו, 
יושב  נפשו  שנוא  הממשלה 
על כסאו. אבל יעלון לא אמר 
את  קינח  אלא  בקינה  גם  די 

קינתו בציטוט מסולף.
כתב  הודעתו  בפתח 
של  יום  "עוד  זהו  כי  יעלון 
במדינת  החוק  לשלטון  שפל 
במה  שתהה  למי  ישראל". 
לגלות  הח"כ  טרח  מדובר, 
שסייע  נאמן  "אזרח  כי 
החוק  אכיפת  למוסדות 
מנוע  בשחיתות,  במלחמה 
את  צה"ל".  כדובר  מלשרת 
החיבה  לפשר  הנאות  הגילוי 
שלא  האיש  כלפי  חש  שהוא 
מקוראיו:  יעלון  מנע  יתמנה, 
יודע,  שאינו  למי  מסינג, 
מודיע  שהיה  כמי  נחשף 
החקירות  בפרשת  משטרתי 
ישראל  פרשיות  של 
אף  זאת  ובמסגרת  ביתנו 
אביגדור  את  ותיעד  דובב 
במקרה  שהוא  ליברמן, 
צירופו  שבעקבות  האיש 
ומינויו  הקודמת  לממשלה 
יעלון  הודיע  הבטחון,  לשר 
מהממשלה  התפטרותו  על 

וסירובו לכהן כשר אחר.
כורך יעלון  בהמשך ישיר 
את הטרגדיה של הותרת איש 
לתפקיד  מחוץ  בעיניו  הגון 
ממלכתי בהתפתחות במישור 
שראש  "בעוד  האחר: 
ממשלה ועורכי דינו מהתלים 
כדי  לממשלה,  ביועמ"ש 
וכאן  הדין".  מאימת  להימלט 
רשות  המהדהד.  הסיום  בא 
"עד  יעלון:  להודעת  הדיבור 
וצדיקים  יעלוזו  רשעים  מתי 

יזילו דמעה (תהלים צ"ד)".
פתחתי את ספר התהילים 
שעל שולחני, דפדפתי לפרק 
לשלוש  זכר  מצאתי  ולא  צ"ד 
שהשר  האחרונות  התיבות 
בחר  מלומד  הלא  לשעבר 
תרתי  מרכאות.  בתוך  לצטט 
במהדורות  גם  וחיפשתי 
מהדורת  לרבות  אחרות, 
אחד  בכרך  הניתנת  זו  קורן, 
בצבא,  חייל  לכל  התנ"ך,  של 
הגנרל  יצא  שמשורותיו 
מצאתי  לא  שם  וגם  המהולל, 

זכר לציטוט הנמלץ.
אין זאת אלא שיעלון יצא 
מגדרו להקניט ולהשמיץ את 
זה  כל  אך  בעיניו  הרשעים 
לא  אם  בעיניו  שווה  היה  לא 
יחדד, בחדא מחתא ובנשימה 
אחת, את העלאתם על נס של 
לכך  יש  אם  בין  הצדיקים. 

סימוכין ובין אם לאו.
איזה  לנחש  קשה  לא 
התקשורת  היתה  מטעמים 
אילו  רוקחת  הישראלית 
לפרסם  בוחר  היה  חרדי  ח"כ 
הודעה ובה היה משלב ציטוט 
או  ישראלי  משיר  שורה  של 
כלא  מתברר  שהיה  לועזי 
החי  במשל  כמו  או  מדויק, 
שלפנינו, סילוף מכף רגל ועד 
על  התקשורת  לבלרי  ראש. 
ומעמדות  בגילאים  צווחניה 
שונים היו צולים את המצטט 
כשציטוט  אבל  רחם.  ללא 
הספרים  מספר  הוא  השווא 
של העם היהודי, הדבר נסלח 
לו,  שייטפל  ומי  לחלוטין 
או  בנוקדנות  יואשם  בצדק, 
אחרות  מופרכות  בהאשמות 

שאין להן שחר.

סוף איתות
מרוויח  מה  ברור  לא 
ממשחק  הממשלה  ראש 
המחבואים שהוא ופרקליטיו 

מנהלים בימים אלו.
סיכוי  יוצרים  לא  כך 
אם  אלא  הוגן.  למשפט 
להרוויח  היא  המטרה  כן 
כל  את  מקדשת  והיא  זמן 

האמצעים. 

סוף ציתות
בתקשורת  רבים 
בשאט  לעת  מעת  מתייחסים 
נפש לבנו של ראש הממשלה 

ולדבריו.
כי  לשכוח  הספיקו  הם 
ממשלה  ראש  היה  בישראל 
לא  בנו  כהונתו,  כדי  שתוך 
היה  אלא  לדעת  עצמו  דברר 
לא פחות מח"כ פעיל ומחזיק 
השלטון  בסיעת  השליטה 

ובלשכה הראשונה.
עמרי שרון יצא לאחרונה 
מה  אל  הקלעים  מאחורי 
גידול  באמת:  בו  טוב  שהוא 
בשרם  ובליסת  בהמות 
חוטרא  זרוק  הנימוח. 

לאווירא אעיקריה קאי.

70 שנה לאחר העלאת ארונו של כ"ק ה'אהבת ישראל' זי"ע 
מויז'ניץ מגרוסוורדיין לבני ברק:

ייפתח בית מורשת והנצחה לזכר קדושי רומניה 
ובית ויז'ניץ באוהל שנותר ריק ברומניה

מאת א. למל

הבוקר  ייצאו  איש  כמאה 
גרוס־ יהדות  מורשת  בית  לחנוכת 
רומניה, למעמד  באורדיה  וורדיין 
בעיר  ומחר  היום  שיערך  היסטורי 
חנוכת  עם  שברומניה  גרוסורדיין 
האוהל שהיה מקום קברו של מרן 
בבית  זי"ע,  הסבא קדישא מויזניץ 

העלמין העתיק בגרויסוורדיין.
מורשת  לבית  יוסב  המקום 
אורדיה   – גרוסוורדיין  יהדות 
למקומות  האגודה  ע"י  ברומניה 
הקדושים ברומניה בראשות הרב 
אברהם יעקב סלמון ששיפצה את 
היום  שתיחשף  בתצוגה  המקום. 
מסמכים  כ־600  לראשונה  יוצגו 
היסטוריות  ותעודות  ותמונות 
מכון  עי  ותועדו  ונשמרו  שנאספו 
שט־ מוסדות  שע"י  רומניה  חכמי 

פנשט בארה"ק.
הבית  חנוכת  מעמד  לאחר 
וע־ מנחה  תפילת  במקום  תיערך 

בית  בהיכל  העומר  וספירת  רבית 
ה'אהבת  מרן  של  העתיק  המדרש 
עשרות  מזה  שלראשונה  ישראל' 
שפעלו  מהמפעלים  פונה  שנים 
יהודיות  לידים  הוחזר  בתוכו, 
וינוהל ע"י האגודה למקומות הק־

הקהילה  בעזרת  ברומניה  דושים 
מר  בראשות  באורדיה  היהודית 

יעקב קופלמן.
הקדושים  למקומות  באגודה 
את  בהתרגשות  מציינים  ברומניה 
באייר,  ח'  היום,  המעגל:  סגירת 
כ"ק  של  לבריחתו  שנים  מלאו 75 
מגרו־ משה'  ה'ישועות  בעל  מרן 

לאחר  שנה  כשבעים  סוורדיין. 
הרה"ק  של  הק'  ארונו  העלאת 
מרן ה'אהבת ישראל' זי"ע מויז'ניץ 
נותר  ברק,  לבני  מגרוסוורדיין 
עתה  ועד  מאז  בשממונו  האוהל 
שב־ בגרוסוורדיין  העלמין  בבית 

רומניה. עתה, כאמור, הוא ישופץ 
המורשת  בית  יוקם  ובו  מחדש 

והמוזיאון. 
13 שנים עמד האוהל על תילו, 
שביום  עד  תרצ"ו  סיון  חודש  מאז 
י"ג באדר תש"י, הועלה ארונו הק' 
של הסבא קדישא זי"ע לבני ברק, 
העלמין  בבית  באוהל  נטמן  כאן 
'שומרי שבת', בו נטמנו לאחר מכן 
ויז'ניץ  לשושלת  האדמו"רים  יתר 

המעטירה.
הק'  האוהל  היה  לפינויו,  עד 

בגרוסוורדיין  קדישא  הסבא  של 
תל תלפיות ליהודים רבים, כאשר 
המוני חסידי ויז'ניץ ויהודי רומניה 
כולה באו לשפוך באוהל הק' צקון 
לישועת  תפילות  של  לחש  שיח 
המלחמה  בעת  והפרט.  הכלל 
ערכו  ואף  באהל  יהודים  התחבאו 
אבל  הנוראים.  הימים  תפילות  בו 
הרבי  של  הק'  ארונו  הועלה  מאז 
שנים  משך  המקום  עמד  ארצה, 
רבות בשממונו ועזובה רבה היתה 
בו, עד שהיתה סכנה ממשית לה־

תמוטטותו בשל פגעי מזג האוויר 
וצוק העיתים.

60 מעל  מאז  שחלפו  למרות 
הק'  באוהל  השלטים  נותרו  שנה 
שהיו מזמן הקבורה. כמו כן, נותר 
זכרון'  'לוח  הקיר  על  קבוע  בו 
של  שמותיהם  נרשמו  בו  אשר 
שהסתופפו  ויז'ניץ  מחסידי  רבים 
בצלו של הסבא קדישא זי"ע ונר־

צחו על קידוש ה' בשנות השואה, 
האוהל,  מסביב  זאת,  לצד  הי"ד. 
חשובה  חלקה  היום  עד  נשארה 
והח־ הרבנים  מגדולי  טמונים  בה 

ה'אהבת  הרבי  של  וגבאיו  סידים 
ישראל'.

לאח־ הוחל  זאת,  בעקבות 
האוהל,  של  כללי  בשיפוץ  רונה 
נערכות  השיפוץ  עבודות  כאשר 
שטפנ־ מוסדות  ובמימון  ביוזמת 

המקומות  ו'אגודת  בארה"ק  שט 
הקדושים ברומניה' בראשות הרב 
הדואגים  סלמון,  יעקב  אברהם 
של  הקברות  בתי  את  לשמר 
בתיאום  רומניה,  וחכמי  צדיקים 
בג־ היהודית  הקהילה  נשיא  עם 
רוסוורדיין מר יעקב הלוי קופלמן 
היהדות  קדשי  לכל  חם  לבו  אשר 

והיהודים בעיר ובאזור כולו.
יצאו  המאורע  לרגל  כאמור, 
הבוקר כמאה איש מישראל למסע 
לחנוכת  לגרוסוורדיין  היסטורי 
ולתפי־ מוזיאון  הקמת  האוהל, 

העומר  ספירת  של  ראשונה  לה 
של־ העתיק  הכנסת  בית  בהיכל 

תשמע  שנה  שבעים  מזה  ראשונה 
עם  יחד  ברמה,  יהודית  תפילה  בו 
סיור מקיף במקומות ההיסטוריים 

בגרוסוורדיין. 

"כל היהדות החרדית מחזיקה מעמד רק 
בזכותם של רבבות אברכי הכוללים"

לפסגות מחודשות. כ"ק מרן ה'שפע 
הציבורי  במישור  פעל  זי"ע  חיים' 
חייו  כל  התורה,  בעמוד  רק  לא 
למען  דאגה  של  אחת  מקשה  היו 
הרפואי  המרכז  בהקמת  אם  הכלל, 
הביא  בה  אפשרית  דרך  בכל  ואם 

לרווחתם של ישראל.
עלמא,  מהאי  הסתלקותו  עם 
צוואת  זי"ע  חיים'  ה'שפע  הותיר 
הוא  הדברים  בין  מרטיטה,  קודש 
ימשיכו  למען  תחינתו  את  שוטח 
מוסדות התורה אשר ייסד לפרוח 
הוא  הקדושה  בצוואתו  וללבלב. 
מי  שכל  נדירה,  בהבטחה  מבטיח 
עבור  ויתרום  לישועה  שיצטרך 
יבקע  הוא  פעל,  עבורם  המוסדות 

את  לו  ויחיש  רקיע  חלוני  עבורו 
הישועה הנשגבה. אלפים ורבבות 
בזכות  הנה  עד  ונושעים  נושעו 
הת־ ובזכות  המושיעה  ההבטחה 

מיכה במוסדות התורה.
בימים אלה, נאספו כלל חסידי 
צאנז יחדיו, תחת בקשת קדשו של 
להבחל"ח כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז 
קדשו  בדברות  אשר  שליט"א 
כוללי  חיוניות  את  נס  על  העלה 
מעיד  כשהוא  בדורנו,  האברכים 
כוללי  אברכי  על  אישית  עדות 
בי־ "יש  צאנז:  דחסידי  האברכים 
ניהם אברכים אשר גם לפני חמי־
שים ומאה שנים היו נחשבים לבני 
הקודש  ובברכה  בבקשת  עליה". 
למגבית  החסידים  כלל  יצאו 

הענק 'צאנז – מתאחדת בתורתך', 
כאשר כל אחד הפוסע בדרכה של 
נכבד  יעד  עצמו  על  קיבל  צאנז, 
למעלה  של  לטובתם  יגייס  אותו 

מאלף עמלי התורה.
אל  בזאת  פונים  צאנז  חסידי 
הקרובים  ידידיהם  וחוג  מכריהם 
נו־ ה'  שתורת  מי  ולכל  והרחוקים 
למ־ חושים  להיחלץ  בלבבו,  געת 

ענם של לומדי התורה, לכבודו של 
אשר  זי"ע  חיים'  ה'שפע  מרן  כ"ק 
נפש  במסירות  היה  מסור  ימיו  כל 
שערי  פתיחת  ועבור  הכלל,  למען 
סך  המתנדב  על  כאשר  הישועות, 
בסי־ יוזכר  ששמו  יזכה  ש"ח   180

לודין על ציונו הטהור של ה'שפע 
חיים', לפקודת ישועה ורחמים.

  המשך מעמ' ראשון

סגירת מעגל. חזית האוהל לאחר השיפוץ במקום

לוח הזיכרון נותר במקומו. הרב אברהם יעקב סלמון בתוך המבנה 
לפני השיפוץ

הרה"ח ר' גבריאל יוסף שכטר ז"ל 
בכל  לרבותיו  ובטל  הדבק  כפיים 

נימה ונימה.
ניסן  כ"ז  ביום  נולד  המנוח 
ואמו  זלמן  שלמה  ר'  לאביו  תרצ"ו 
מרת חי' דבורה ע"ה בעיירה קוצמן, 
שמים  ביראת  ספוג  שהיה  זה  בבית 
והתבטלות  טובות,  ומידות  טהורה 
אהבת  של  בארות  שאב  לצדיקים, 
יש־ ואהבת  השי"ת  אהבת  התורה 

ראל, מידות טובות ויראה טהורה.
בני  עם  אביו  נסע  שנה  באותה 
להיות  לגרוסוורדיין,  משפחתו 
בעל  הסב"ק  מרן  שולחן  על  סמוך 
הסדר,  בליל  זי"ע  ישראל  אהבת 
כדרכו מדי שנה, ולאחר פסח נשאר 

כחודש  ז"ל,  המנוח  נולד  ושם  שם, 
מויז'ניץ,  הסב"ק  של  פטירתו  קודם 
כך זכה שהסב"ק ישמש כסנדק שלו 
הסתלקותו,  קודם  האחרונה  בפעם 
קודש  נאוה  בביתו  היתה  הברית 
מפאת חולשתו, ולא בבית המדרש 
'גב־ בישראל  שמו  ויקרא  כרגיל. 
המ־ החסיד  זקינו  ע"ש  יוסף'  ריאל 
פורסם משמש בקודש רבות בשנים 
אצל מרן הסב"ק בעל אהבת ישראל 
זי"ע רבי גבריאל יוסף שעכטער ז"ל 

שנודע בכינויו 'יוסל גבאי'. 
באותה עת לאחר לידתו לקתה 
אמו מרת דבורה ע"ה בהרעלת דם, 
ומצבה היה בכי רע, והרופאים כבר 
היהודי  הרופא  לחייה,  נואש  אמרו 

לבני  אמר  בגרוסורדיין,  שהתגורר 
יכולים  לא  כבר  אנחנו  המשפחה, 
מויז'ניץ  לרבי  תלכו  כלום,  לעשות 
ובקשו ממנו, אולי הוא יכול לעשות 
אחותה  פנתה  מיד  להצלתה,  משהו 
המסורה מרת יענטא גנזלר ע"ה יחד 
הצ־ הרבנית  הסב"ק –  של  בתו  עם 

דקנית מרת העניה'לה ע"ה, אל בית 
שיתפלל  ובקשה  בתחינה  הסב"ק 
תגובת  מאד,  קשה  מצבה  כי  בעדה 
הרבי היתה, שיהיה הכל בסדר ולא 
ידאגו כל כך, בכל זאת המשיכו לה־

שמדובר  בהבהירם  עוז,  בכל  פציר 
ילדים  לארבעה  אם  צעירה  באשה 
רכים, וחייבים לעורר עליה רחמים 
פשוטה,  בברכה  סגי  ולא  מרובים, 

ידיו,  בשתי  זקנו  את  הסב"ק  תפס 
מא־ שאינכם  אעשה  "מה   – ואמר 

לא  מעולם  הזה  שהזקן  לי  מינים 
שיקר"... והורה הסב"ק להוסיף לה 
'חיה' והנה בפתע פתאום  את השם 
האריכה  כידוע  סכנה,  מכלל  יצאה 
ימים רבים עלי אדמות וזכתה לחו־

דורות  ולראות  ארה"ק  עפר  את  נן 
ישרים מבורכים לתפארת.

הסב"ק  מרן  של  פטירתו  עם 
צרו"ת,  שנת  סיון  ב'  ביום  מויז'ניץ 
להתגורר  זלמן  שלמה  ר'  אביו  עבר 
בנאמנות  שימש  שם  סערט,  בעיר 
ברוך  מקור  בעל  הרה"ק  את  רבה 
עד  ידו  מתחת  ידו  משה  ולא  זי"ע, 

סוף ימי חייו.

הת־ תרצ"ט,  באלול  י"ז  ביום 
יבשת  של  הבהירים  שמיה  קדרו 
וימי  שחורים,  בעננים  אירופה 
העולם  מלחמת  של  וזעם  עברה 
הנאצים  כשגייסות  הגיעו,  השניה 
והרג  רצח  בחמת  הסתערו  ימ"ש 
הכבושים  בנ"י  המוני  אוכלסית  על 
וכל  זלמן  שלמה  ר'  אירופה,  בגלות 
בני משפחתו, יחד עם רבבות מכלל 
עד  התרעלה  כוס  את  שתו  ישראל, 

תומה.
ברכבות  גורשו  תש"א,  בסיון 
נסעו  משם  דורנשט,  העיירה  לעבר 
בנסיעה  המשיכו  ומשם  לקאצ'יקה, 
לקראיובה,  עד  יום  כ־12  שנמשכה 
והסליחות  הרחמים  ימי  לתקופת 
תש"ב הובאו כל המגורשים לעיירה 
בקרונות  גורשו  משם  ראדוביץ, 
בקר בעיצומו של יום שמיני עצרת, 
לאוטיק  באו  הדרך  טלטולי  לאחר 
הדניסטר,  נהר  שפת  על  השוכנת 
האנ־ אלפי  כל  הועברו  ברפסודות 

הנהר  של  השני  צידו  עבר  על  שים 
– העיר מוגילוב, לאחר מספר ימים 
ברוך  המקור  הרה"ק  משפחת  עזבו 
העיר  מבני  מאות  עוד  עם  זי"ע, 
עד  צבאיות  במשאיות  מוגילוב  את 
הנמצאת  דז'ורין,  הקטנה  לעיירה 
של־ ר'  אך  טרנס־דניסטריה,  בחבל 

מה זלמן ומשפחתו הגיעו למוגילוב 
לאחר שהרה"ק המקור ברוך עזבה.

סיפר המנוח ר' יוסל ז"ל: כאשר 
נודע  ימים  אחרי  למוגילוב,  הגענו 
זיע"א  ברוך  המקור  כי  ז"ל  לאבי 
אבי  בדז'ורין,  נמצאים  ומשפחתו 
יום  אף  להתמהמה  רצה  לא  ז"ל 
אחד, ושוב נטלנו את מקל הנדודים 
פעמינו  ושמנו  הלילה  באמצע  כבר 
אז  שהייתי  אני  דז'ורין,  גטו  לעבר 
ילד כבן ארבע – חמש, בכיתי ושא־

לתי את אבי 'להיכן הולכים באמצע 
פיו:  מענה  את  אשכח  לא  הלילה?', 
'מה השאלה, הולכים לרבי', ולפנות 

בוקר הגענו לדז'ורין.
בגלות דז'ורין בעת ההיא ניצלו 
שסיפר  כפי  בטוח,  ממוות  חייו 
בביתם  הרעב  שכשגבר  לימים, 
לפיות  להכניס  מאומה  היה  ולא 
לחפש  אמו  ע"י  נשלח  הרעבים, 
האשפה  בפחי  תפו"א  קליפות 
לקיים  החל  אך  הסמוכים,  בבתים 
בעלת  בו  הבחינה  אמו,  ציווי  את 
את  אליו  ושלחה  הנכריה  הבית 
כלבם להניסו מהמקום, הכלב תפס 
ומשה  בשיניו  החמש  כבן  הילד  את 
אותו באכזריות רבה מהפח, כשהוא 
גוררו וחובטו בקרקע הקשה, ונושך 
בו שוב ושוב ברגליו, עד אשר גרם 
ברגלו  שניכרה  חמורה  פציעה  לו 
עבר  ניסים  בניסי  האחרון,  יומו  עד 
להצילו  חש  אשר  יהודי  במקום 
ממלתעות החיה הרעה, ובכך ניצלו 

חייו.   
היה  האיומה,  המלחמה  בסוף 
עדיין ר' שלמה זלמן במוגילוב, כא־

שר שמע כי רבו זי"ע ובני משפחתו 
בוקרסט,   – הבירה  בעיר  נמצאים 
לאחר  בוקרסט.  לעבר  פעמיו  שם 
לברא־ זי"ע  רבו  עם  עבר  תקופה 

שוב, לאחר כשנה וחצי של המתנה 
נלאים  בלתי  ומאמצים  ממושכת 
מן  ביום  שמים  בחסדי  התבשרו 
לזכות  הרשומים  בין  שהנם  הימים 
'כנסת  המעפילים  באניית  לעלות 

ישראל' לארץ הקודש.
בימים  המעפילים  עליות  כרוב 

ראה  שלא  הבריטי  הממשל  אלו, 
בעין יפה את העליה ההמונית, מנע 
בכח הזרוע את כניסתם ארצה. והג־
ישראל'  'כנסת  נוסעי  אלפי  את  לה 
למחנות בקפריסין. לארה"ק הגיעה 
בשלהי  זלמן,  שלמה  ר'  משפחת 
באהלים  מיד  ושוכנו  תש"ח,  חורף 
מכן  לאחר  בעתלית,  עולים  במחנה 

עברו להשתכן בעיר חיפה.
ללמוד  נסע  יוסל  הצעיר  הנער 
במוסד בתי אבות של הרב מפוניבז' 
מרן  אצל  לקרבה  זכה  שם  זצ"ל, 
עמו  מתפלל  והיה  זי"ע,  איש  החזון 
להיבחן  זכה  כן,  כמו  בביתו.  במנין 
סיפר  לימים  לעת,  מעת  אצלו 
שאלות  איש  החזון  מרן  את  ששאל 
השאלות  את  מונה  והיה  בהלכה, 

והתשובות שקיבל.
לאחר תקופה עבר ללמוד בחי־
התלמידים  ראשוני  על  ונמנה  פה 
הרה"ק  של  ישראל  יח"ל  בישיבת 
עבר  מכן  לאחר  זי"ע,  ברוך  המקור 
ברק  בבני  ויז'ניץ  בישיבת  ללמוד 
הישיבה  ראש  של  הנהגתו  תחת 
משה  הישועות  בעל  הרה"ק   – דאז 
בעל  מרבו  מכתב  כשבידו  זי"ע, 
האמרי  בעל  להרה"ק  ברוך  המקור 
חיים: 'אני שולח לך את בני, שמור 
בעבותות  נקשר  גם  שם  עליו...', 
אהבה אל צדיקי בית ויז'ניץ הרה"ק 
בעל האמרי חיים זי"ע, והרה"ק בעל 

ישועות משה מויז'ניץ זי"ע.
בעת הגיעו לפרק האיש מקדש 
שתחי'  נוו"ב  תבלחט"א  את  נשא 
ז"ל  גוז  חיים  ר'  הרה"ח  בת  לאוי"ט 
– מחשובי חסידי ברסלב בבני ברק. 
שמגד־ בית   – ביתם  את  בנה  עמה 
תורה  באהבת  ספוג  תורה,  בו  לים 

וירא"ש, ודביקות לצדיקים.
שימש  שנים  וחמש  כשלושים 
בר־ הק'  המוסדות  מנכ"ל  בתפקיד 

מת ויז'ניץ בנאמנות רבה, ובמסירות 
יוצא  היה  ואף  רמה,  וביד  מופלאה 
ארוכים  חודשים  למשך  שנה  מדי 
נדיבים  פתחי  על  רגליו  לכתת 
בארצות נכר, כשהוא סופג בזיונות 
רבים בצוותא חדא עם ראש הישי־

בה בעל הברכת משה זצוק"ל.
קבע  תורתו  לעשות  הנהגתו 
דבר,  לשם  היתה  עראי  ומלאכתו 
ומעולם  מכריו,  לכל  וסמל  ולאות 
בשיעור  בהשתתפות  הסתפק  לא 
ועוד  עוד  מוסיף  היה  אלא  אחד, 
ובלילה,  ביום  וחברותות  שיעורים 
בכמה  היומי  הדף  על  חוזר  כשהוא 
שיעורים  ועוד  ועוד  שיעורים, 
בהחלט  ומגוונים.  שונים  בנושאים 
ניתן לומר כי לא היה שיעור ברמת 
ויז'ניץ שר' יוסל לא היה מהבולטים 
חיה  דוגמא  שימש  כך  שבחבורה, 
וכדו',  שמחה  עת  בכל  לצאצאיו 
ההשתתפות  על  מוותר  לא  כשהוא 

בשיעור.
הת־ לגמלאות  שפרש  לאחר 
הק',  התורה  ללימוד  כולו  כל  מסר 
בסדרי  וגדוש  מלא  יומו  כשסדר 
האח־ בעת  תורה,  ושיעורי  לימוד 

העובדה  אותו  כשהטרידה  רונה 
בהמתנות  מתבזבז  היקר  שזמנו 
מהדורת  משניות  סט  רכש  שונות, 
כיס והיה הוגה בו בכל רגע פנוי, כך 
פעמיים  משניות  ש"ס  לסיים  שזכה 
נשמות  לטובת  זה,  לימוד  בסדר 
בתקופה  וכשהחל  ז"ל,  ואמו  אביו 
המשניות  לימוד  את  האחרונה 
בפעם השלישית סיפר לצאצאיו כי 

שלו  נשמתו  לעילוי  זאת  לומד  הוא 
עצמו...

הרו־ נואשו  האחרונות  בשנים 
בהיותו  רבות,  פעמים  מחייו  פאים 
שונים  ומכאובים  בייסורים  מלומד 
בין  היה  כבר  רבות  ופעמים  ל"ע, 
חזר  ניסים  בניסי  אך  למוות,  חיים 
עמנו  לראותו  וזכינו  ב"ה,  לתפקד 
מש  לא  זה  דבר  שנים,  מספר  עוד 
הגדול  לשמו  ולהלל  להודות  מפיו, 
חיים,  שנות  בעוד  שזיכהו  כך  על 

ולרוות עוד נחת מצאצאיו.
התארגנו  ברגליו  לקותו  מעת 
בניו חתניו ונכדיו שיחי' לסיים את 
ולר־ לזכותו  שנה  כל  בבלי  הש"ס 
היה  זה  יום  דחנוכה,  ביומין  פואתו, 
להשתתף  מגיע  והיה  לבו  שמחת 
בשטריימל  ועטור  שבת  בבגדי 
שמחתו  את  מביע  כשהוא  לראשו, 
מצפה  והיה  העזים,  לבו  ורגשות 
גדול  ליום  עיניים  בכליון  וממתין 
זה, כשגם הוא משתתף פעיל ולוקח 
המסכ־ אחת  לימוד  שנה  בכל  ע"ע 

תות.
לפני כשבועיים אמר לבני ביתו 
את  מציפות  רותחות  כשדמעות 
בפני  לעמוד  פוחד  אינו  כי  פניו, 
'עסקת  בשאלת  מעלה  של  דין  בית 
בתורה?', כשהוא מבהיר את כוונתו 
אמנם  אני  להם:  יאמר  אני  ואומר, 
אבל  תורה,  בן  להיות  זכיתי  לא 
ב"ה  למטה,  השארתי  מה  תסתכלו 
בנים וחתנים, ובני בנים, נכדים וני־

ומצוות,  בתורה  עוסקים  כולם  נים, 
תלמידי חכמים מופלגים... 

לחייו,  האחרון  הפסח  בחג 
הנהיג את שולחן הסדר ברמה כמדי 
שנה, ואף מסר את נפשו לקיום מצ־

וות אכילת מצה וד' כוסות על היין 
בתפילות  השתתף  כן,  כמו  כדין. 
ואף  כסדרן,  הטהורים  ובשולחנות 
דמהימנותא  ממיכלא  לקבל  זכה 
קדשו  מידי  שנה  כמדי  ודאסוותא 
של כ"ק מרן אדמו"ר מסערט ויז'ניץ 
לשו־ בחזקתו  החזיק  ואף  שליט"א. 
רר זמר 'מלך רחמן' בשוה"ט נעילת 

החג.
ניסן  לכ"ח  אור  שישי  בליל 
עדיין חש בטוב ובירך ברכת המזון 
כמונה  ונדירה  מופלאה  במתינות 
לפנות  בשעות  לאחמ"כ  אך  מעות. 
בוקר התדרדר מצבו והובהל לבית 
הלך  שם  בחיפה,  ציון  בני  החולים 
שישי  שביום  עד  והחמיר  מצבו 
האחרון ה' באייר השיב את נשמתו 

הזכה לבוראה, והוא בן פ"ג שנים.
מביהמ"ד  שיצאה  בהלוויתו 
בראשות  ערש"ק,  בצהרי  הגדול 
ויז'ניץ  מסערט  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
שליט"א, ובהשתתפות כ"ק אדמו"ר 
הוספד  שליט"א,  ויז'ניץ  משאץ 
זולדן  הגרד"ש  הדומ"ץ  הגאון  ע"י 
השק־ את  נס  על  שהעלה  שליט"א, 

עתו ומסירותו למען המוסדות הק', 
כשהוא מתבטא כי אין בנין או מוסד 
ברמת ויז'ניץ, שאין לר' יוסל יד או 
הגרד"ש  הוסיף  כן,  כמו  מזה.  יותר 
השא־ לפי  כי  אישית,  בנימה  לומר 

יוסל  ר'  אליו  פונה  היה  אשר  לות 
ונקיון  הרבה  זהירותו  ניכרת  היתה 

כפיו בכספי ציבור.
אליעזר  רבי  הרה"ג  מחותנו 
ישיבת  ראש   – שליט"א  גרוסמן 
ויז'ניץ,  ברמת  ומו"ץ  אור  מגדל 
ספד על תהפוכות חייו של ר' יוסל, 
בהם  ועמד  רבים,  נסיונות  שעבר 

יהודי  היה  יוסל  ר'  יוקדת,  באמונה 
הדור  עם  העבר  דור  את  שחיבר 
המנוח  את  הגר"א  השווה   – ההווה 
"וימת  נא'  שעליו  הצדיק  ליוסף 

יוסף... וכל הדור ההוא".  
בחיפה  חסידים  דקהל  רב 
שליט"א  רוזנברג  משולם  ר'  הרה"ג 
האריך בדבר מסירות נפשו ללימוד 
שיעורי תורה, הדבר היה ניכר שב־

כשהיה  האחרונות  בשנותיו  עתיים 
ויתר  ולא  גלגלים  לכסא  מרותק 
נוהג  היה  יוסל  ר'  שיעור,  שום  על 
לשורר אצל רבוה"ק את הזמר 'מלך 
מבקשים  אנו  ולכן  המהיר,  רחמן' 
לפני  עמוד  יוסל  ר'  עכשיו:  ממך 
מלך  שם  גם  ותשיר  הכבוד  כסא 
שי־ המהיר  הזמר  את  אבל  רחמן, 

משולם  ר'  סיים  לגאלינו...  ה'  מהר 
את דבריו המרגשים.

בנו  ע"י  הוספד  מכן  לאחר 
מג"ש   – שליט"א  ברוך  ר'  הרה"ח 
ברמת  הגדול  בביהמ"ד  היומי  בדף 
נפשו  מסירות  את  שהזכיר  ויז'ניץ, 
המקור  רבוה"ק,  לימין  בעמידתו 
ולהבדיל  אליעזר  החכמת  ברוך, 
שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק  בחל"ח 
במסירות  רגליו  כיתת  ז"ל  אאמו"ר 
בשנה  מחודשיים  יותר  גדולה 
הק־ המוסדות  למען  נכר,  בארצות 

לשרת  ועמד  ויז'ניץ,  ברמת  דושים 
חשב  לא  חולשה  בעת  ואף  בקודש, 
בצל  מעמד  או  טיש  אף  על  לוותר 
האחרון  בחודש  כי  וסיפר  הקודש. 
ציוני  על  להשתטח  ז"ל  אביו  עלה 
רבותינו הק' בעיר בני ברק, כשהוא 
הקשר  על  שליש  בדמעות  מפרט 
אחד  כל  עם  לו  שהיה  ינותק  בל 

ואחד.
משם יצאה הלוויה בהשתתפות 
מתו־ רב  וקהל  נאמנה,  קריה  תשבי 

שבי חיפה, לכיוון בית החיים שדה 
יהושע חלקת החרדים בחיפה.

השמיע  הגולל  סתימת  לאחר 
אברהם  הרב  נכדו  פרידה  דברי 
וייסבלום שליט"א שהביע את רגש 
כנחל  ושהוריד  לו,  שהיה  הקדושה 
שזכה,  למה  זכה  זה  ובזכות  דמעה, 

דורות ישרים מבורכים.
אלמנתו  את  אחריו  הותיר 
ואחיסמך  לעזר  לו  שהיתה  היקרה 
בפעולותיו  שנה,  משישים  למעלה 
הק'  המוסדות  בביסוס  הכבירות 
לימינו  ועמדה  בחיפה,  והשיכון 
ולתמכו  לעזרו  ונאמנות  במסירות 
כשהיה  האחרונות  בשנותיו  בפרט 
מסובל  שהיה  וסיוע  לעזר  נצרך 

בייסורים קשים ומרים.
שלמה  ר'  הרה"ג  היקרים:  בניו 
הלומדים  מחשובי  שליט"א  זלמן 
בכולל 'מבצר התורה' ברמת ויז'ניץ, 
הרה"ג ר' ברוך שליט"א מג"ש בדף 
חתניו:  הגדול.  בביהמ"ד  היומי 
שליט"א  ליבוביץ  יצחק  ר'  הגה"ח 
ומ־ ויזניץ  סערט  חסידי  ממשפיעי 

שגיח בישיב"ג ברמת ויז'ניץ, הרה"ג 
שליט"א  וייסבלום  יהודא  דוד  ר' 
ברמת  התורה  במבצר  כולל  ראש 
גדלי'  ירחמיאל  ר'  הרה"ג  ויז'ניץ, 
ברמת  בישב"ג  מג"ש  שליט"א  לין 
ליפשיץ  ישראל  ר'  והרה"ג  ויז'ניץ, 
ברמת  המג"ש  מחשובי  שליט"א 

ויז'ניץ.
בתורה  מופלגים  ונינים  נכדים 
שיעורים  מגידי  טהורה,  ובירא"ש 
דב־ תורה,  ומרביצי  כוללים  ראשי 

קים בצדיקים, זרע ברך ה'.
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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
צחצחצחצצצחחצצצחצחצחחצצחצחצחצחצחצההההההההההההההה רררררררררררררר
ממממחמחמחמחמחמחמחמחמחחממחממחמחמחממחמחחמחחחממממיייייייייייייי בבבבבבבבבבבבבב
הההההההההההההיהיההיהיהיהיהההיהיהיהה טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטבבברברברבברברבברברברבברברברברברברברברברברברברברבר

שבת חמישי

מקהלת 'ידידים' 

סופ"ש נדיר כזה, יכול להיות רק לצלילי כינורות

המופע לאורחי 
המלון בלבד!

החזן והזמר 
העולמי

בס"ד

  המשך מעמ' ראשון

כמחווה על ההכרה בריבונות ישראלית בגולן

נתניהו בישיבת הממשלה: "איתרנו נקודה 
להקמת ישוב בגולן על שם טראמפ"

נתניהו פתח את ישיבת הממשלה בהתייחסות לבקשת הארכה להרכבת הממשלה 
שבכוונתו להגיש לנשיא, והבהיר כי בקרוב תחליט הממשלה על הקמת ישוב חדש בגולן

מאת מרדכי גולדמן

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
פתח אתמול את ישיבת הממשלה 
כוונתו  אודות  בהסבר  השבועית 
לבקש מנשיא המדינה ארכה להר־
כבת הממשלה. "כמקובל בפעמים 
הממשלה,  בהרכבת  הקודמות 
מנשיא  ארכה  לבקש  מתכוון  אני 
שהיא  רק  לא  כזו  ארכה  המדינה. 
לאור  מתבקשת  גם  היא  מקובלת, 
אילוצי לוח הזמנים שנבעו מריבוי 
המועד  חול   – הפעם  האירועים 
פסח, יום הזכרון לשואה ולגבורה, 
ומערכות  צה"ל  לחללי  הזכרון  יום 
ישראל, יום העצמאות והאירועים 
עזה",  רצועת  סביב  הבטחוניים 

הסביר נתניהו.
גם  התייחס  הממשלה  ראש 
שגרירות  להעברת  שנה  למלאת 
לירושלים,  בישראל  ארה"ב 
שנה  מציינים  אנחנו  "השבוע 
בירו־ ארה"ב  שגרירות  לפתיחת 

שגריר  של  הרשמי  המעון  שלים. 
לירושלים,  עובר  הוא  גם  ארה"ב 
החלטת  מיושמת  למעשה  ובכך 
מעריכים  מאוד  אנחנו  הקונגרס. 
הזאת  ההיסטורית  ההחלטה  את 
שאנחנו  כמו  טראמפ,  הנשיא  של 

ההחלטה  את  מאוד  מעריכים 
ההיסטורית שלו להכיר בריבונות 

ישראל ברמת הגולן".
נקים  שאנחנו  הבטחתי  "אני 
טרא־ הנשיא  של  שמו  על  יישוב 
כבר  שאנחנו  לכם  מבשר  אני  מפ, 

יוקם  שבה  בגולן  נקודה  איתרנו 
בתהליך  והתחלנו  זה,  חדש  יישוב 
ההחלטה  את  אביא  אני  ההקמה. 
הממשלה  של  רשמי  לאישור 
ציין  הקמתה",  עם  החדשה 

נתניהו.

היועמ"ש לשר האוצר: 

"קיים את פסיקת בג"ץ בענין 
עדכון מחירי החלב בפיקוח"

מאת שלמה גרין

לממשלה,  המשפטי  היועץ 
פנה  מנדלבליט,  אביחי  ד"ר 
כח־ משה  האוצר  לשר  אתמול 
קודמות  לפניות  בהמשך  לון, 
בנושא, בבקשה לקיים את פסי־
המלצת  אימוץ  בענין  בג"ץ  קת 
צו  על  וחתימה  המחירים  ועדת 
להעלאת מחירי החלב בפיקוח. 
מאז  מחודשיים  למעלה  זאת, 

ניתן פסק הדין.
פסיקת בג"ץ באה בעקבות 
שר  נגד  המחלבות  עתירת 

תקופה  במשך  שסירב  האוצר, 
את  מעלה  כלפי  לעדכן  ארוכה 
למרות  בפיקוח  החלב  מחירי 

המלצת ועדת המחירים. 
לממשלה  המשפטי  היועץ 
שיימשך  ככל  כי  במכתבו,  ציין 
הדין,  פסק  בביצוע  העיכוב 
לבית  לפנות  עשויים העותרים 
לא־ בהליך  ולנקוט  המשפט 
"קיום  הדין.  פסק  קיום  כיפת 
פסקי הדין שניתנו נגד המדינה 
אמון  בבניית  חיוני  מרכיב  הוא 
ובמוסדות  בממשלה  הציבור 

המדינה", נאמר במכתב.
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עולים למירון: ארבעה דונם חדשים נוספו למתחמי ההתכנסות
עשרות אלפי איש נוספים יוכלו להתכנס ולשמוח בהילולת הרשב"י ^ לראשונה: ארבעה אוהלי ענק לנשים ואימהות, שיוכלו 

להתארח, לפוש, לנוח ולשהות בו עם עולליהן ^ חידושים נוספים: כלל השירותים באתרא קדישא מירון חוברו למערכת ביוב רגילה, 
הרכבות יתוגברו והחניונים יפעלו לתועלת המגיעים באוטובוסים וברכבים פרטיים

מאת חיים מרגליות

נו־ ימים  משבוע  יותר  מעט 
ואנשי  דרשב"י  להילולא  עד  תר 
המקומות  לפיתוח  הארצי  המרכז 
יוסף  הרב  ובראשם  הקדושים, 
שוינגר מנכ"ל המרכז והרב ישראל 
דרעי סמנכ"ל המרכז, עמלים ללא 
שהכל  להבטיח  כדי  בשטח  הרף 
שעולה  אירוע  "זה  כנדרש.  יהיה 
אבל  שקל,  מיליון  ל־16  קרוב  לנו 
שעברה  מהשנה  שקוצצנו  למרות 
שהב־ תקוה  אנו  שנתיים,  ומלפני 
אנו  כך  על  כי  תיפגע –  לא  טיחות 
לא מוותרים", מדגיש הרב שוינגר. 
של  ההדלקות  "משטחי 
והקהילות  הרבנים  האדמו"רים, 
במירון הורחבו השנה באופן ניכר 
של  דונמים  ארבעה  עוד  ונוספו 
שטחי התכנסות", אומר הרב יוסף 
שוינגר, מנכ"ל המרכז. המשמעות 
במירון  חדשים  מ"ר  שאלפי  היא, 
נוסף.  קהל  לקליטת  הוכשרו 
בקהל  שמדובר  בכך  ובהתחשב 
נוס־ אלפים  עשרות  מתחלף, 

להשתתף  יכלו  לא  שבעבר  פים, 
באירועי ההילולא – יוכלו ליהנות 

מהמיזם.

על  אף  מבשר  הוא  במקביל, 
עזרת  שדווקא  משמעותי,  חידוש 
"החלטנו  ממנו:  תיהנה  הנשים 
אוהלים  ארבעה  הקמת  על  השנה 
ענקיים עבור הנשים, בני מאות מ"ר 
צורך  לכל  שישמשו  מהם,  אחד  כל 
יהיו  אוהל  בכל  במירון.  אפשרי 
והח־ האכלה  שירות,  נוחות,  חדרי 
והנשים  הסבתות  והאימהות,  תלה, 
או  לילדים  לבעלים,  להמתין  יוכלו 

לצבור כוח לאוטובוס הבא". 
בתחום  יהיה  נוסף  חידוש 
החל  ביותר.  הבסיסי  השירות 
לקהל  השירותים  כלל  מהשנה 
מחוברים  יהיו  מירונה  העולים 
למים ומערכת ביוב. המטרה היא, 
לפיתוח  הארצי  במרכז  מסבירים 
שהבאים  הקדושים,  המקומות 

למירון יחושו בבית. 
במרכז מדגישים כי לצד החי־

שלא  הרבים  והשיפורים  דושים 
את כולם ניתן לפרוט ולפרט מעל 
גבי העיתון, ונולדו במחשבה מרו־
יהיה  שהקהל  מאוד  "חשוב  בה, 
השונות  להוראות  יישמע  סבלני, 
שה־ מקווים  אנו  השם,  ובעזרת   –
הסדרנים  להוראות  ייענה  ציבור 
עבורו  שהוכנה  מההילולא  וייהנה 
לפ־ לב מרובה ובירידה  בתשומת 

רטים דקים". 
כפי שזו החלה בשנה שעברה, 
תתגבר  יותר,  מונים  עשרת  אך 
השנה רכבת ישראל את נסיעותיה 
קהל  ותשנע  לכרמיאל,  מהמרכז 
אנשי  במקביל,  למירון.  המונים 

עם  לתאם  דאגו  הארצי  המרכז 
מערך  כי  הרלוונטיים  הגורמים 

האוטובוסים לא ייפגע כהוא זה. 
איש  מאות  על  "מדובר 
רכבת,  בכל  בנוחות  שנוסעים 
כשהאוטובוסים יפעלו כמדי שנה, 
והיסעים  חניונים  מכשירים  ואנו 
להעלות  כדי  מכרמיאל,  היישר 
את הבאים ברכבת מירונה בדיוק 
מכשי־ שאנו  החניונים  מכל  כמו 

רים לאורך כל הגליל, מחצור ועד 
שוינגר,  יוסף  הרב  אמר  פרוד", 
לפיתוח  הארצי  המרכז  מנכ"ל 

המקומות הקדושים.
הוא מדגיש כי גם בשנה שעב־

רה נסעו כל האוטובוסים ממרבית 
יהיה  וכך   ,6 בכביש  הארץ  חבלי 
גם השנה, כאשר נעשים מאמצים 
למציאת חניון הולם לבאים – לא 
שעב־ בשנה  שכבר  מגידו,  בחניון 

רה בוטל, כי אם באזור סמוך יותר 
לתוואי הנסיעה. 

הרשב"י  קבר  למתחם  ההגעה 
קרוב  באמצעות  תתבצע  עצמו, 
ללא  שיופעלו  שאטלים  ל־150 
תשלום מהחניונים השונים, לכיוון 
מירון. כאמור, ההגעה ברכב פרטי 
למירון אינה מתאפשרת, בהוראת 
פרטי  ברכב  והמגיעים  המשטרה, 
בכרמיאל,  חניה  לאזורי  יופנו 
יהיה  משם,  ועוד.  הגלילית  חצור 
תחבורה  באמצעות  להגיע  ניתן 

ציבורית – בתשלום.
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היערכות לרבבת נוסעים מביתר 
עילית למירון בל"ג בעומר

מנתוני חברות התחבורה עולה, כי ביתר היא הריכוז השלישי בגודלו בארץ של העולים למירון, אחרי 
ירושלים ובני ברק ^ מעיריית ביתר עילית נמסר: "אנו עמלים לשפר את ההמתנה, השירות והנסיעה, כולל 

דאגה לשתיה וכיבוד בטרמינל במירון"

מאת מאיר קליין 

דבר  להילולא  ואתכנשו  עולו 
הריכוז  היא  עילית  ביתר  יוחאי: 
השלישי בגודלו בארץ של העולים 
ירו־ אחרי  בעומר,  בל"ג  למירון 
מנתוני  עולה  כך  ברק,  ובני  שלים 
הערכות,  ע"פ  התחבורה.  חברות 
למירון  עילית  מביתר  השנה  יעלו 

בל"ג בעומר כ־10,000 נוסעים.
שבמשך  למרות  כי  לציין  יש 
למירון  הקו  מתופעל  השנה  כל 
בידי 'נתיב אקספרס', בל"ג בעומר 
מתופעל הקו באמצעות ע"י חברת 
במוצ"ש,  לחוזרים  עילית'.  'קווים 
יכובד הכרטיס שנמכר ע"י חברת 

'קווים עילית'.
ההיסעים,  תכנית  במסגרת 
בהלוך  הנסיעה  כרטיס  מוגבל 
לפי מועדים ושעות, כאשר בחזור 
אין כל הגבלה. לנוסעים החוזרים 
תהיה  הנסיעה  ובמוצ"ש,  בשישי 
נתיב  חברת  באמצעות  כבשגרה 
הכרטיס  את  שיכבדו  אקספרס, 

שנמכר באמצעות קווים עילית.
הכר־ מכירת  תחילת  מועד 

(ח'  הקרוב  שני  ביום  יהיה  טיסים 
(ט"ו  שלאחריו  שני  יום  עד  אייר), 
גבעה  הקו':  'על  במרכזי  אייר). 

א' – ברחוב רבי עקיבא 9, ובגבעה 
ב' – במרכז תמרים.

בחברת קווים עילית אומרים, 
הדרך  במעט  תתקצר  השנה  כי 
החדש  במקטע  השימוש  עקב 
תות.  עין  מחלף  עד   6 כביש  של 
בהתאם לכך, תחנת הריענון בדרך 
במ־ אליקים  במחלף  השנה  תהיה 

קום צומת מגידו שהיה אשתקד.
תחנת  הקודמת,  בשנה  כמו 
לנוס־ במירון  וההעלאה  ההורדה 

 .89 בטרמינל  תהיה  מביתר,  עים 

תסודר  העסקנים,  בהשתדלות 
יחולק  וכן  מהדרין,  דרך  במקום 
לנוסעי  בטרמינל  ושתיה  כיבוד 

ביתר. 
בעיריה אומרים עוד, כי כחלק 
מההכנות לקראת מבצע ההיסעים 
המש־ לדרישת  ובהתאם  הענק, 

יונהגו  התחבורה,  ומשרד  טרה 
תנועה  הסדרי  לעיר  בכניסה 
מיוחדים בל"ג בעומר. במסגרת זו, 
יונהג נתיב תחבורה ציבורית ברח' 
כיכר  שבין  בקטע   – מעזריטש 

המגיד  (מרח'  הגפן  לכיכר  הרימון 
עד  האר"י,  דרך  פינת  ממזריטש 
חיי  פינת  ממעזריטש  המגיד  רח' 

יצחק), לשני הכיוונים.
הציבורית  התחבורה  נתיב 
אייר  י"ז  רביעי  מיום  החל  יופעל 
ליום  ועד  בבוקר,   12:00 בשעה 
אחה"צ.  בשעה 15:00  בעומר  ל"ג 
יתאפשר  לא  הללו  השעות  בכל 
מעבר וחניית רכבים פרטיים במ־

ע"י  יפונו  שם  שיחנו  רכבים  קום, 
המשטרה.

נערכה  בעומר,  ל"ג  לקראת 
בהש־ פגישה  ביתר  בעיריית 

תתפות כל גורמי העיריה, בטחון, 
על  ועוד,  תחבורה  ההצלה,  גורמי 
ל"ג  לקראת  מוכנים  להיות  מנת 

בעומר באופן המיטבי ביותר. 
אומרים:  ביתר  בעיריית 
ההמתנה,  את  לשפר  עמלים  "אנו 
דאגה  כולל  והנסיעה,  השירות 
במירון.  בטרמינל  וכיבוד  לשתיה 
עולים  ביתר  מתושבי  גדול  חלק 
תפקיד  זה  שאין  ולמרות  למירון, 
רואים  אנו  הפורמלי,  העיריה 
ולסייע  לדאוג  ומצוה  שליחות 
לעבוד  הגדול  ההיסעים  למבצע 
של  למענם  ביותר,  הטוב  הצד  על 

תושבי ביתר".

תמיכה שערורייתית:

ראש ממשלת פולין: "לפצות את היהודים? שיפצו אותנו"
מאת כתב 'המבשר'

מפלגות  של  תומכים  מאות 
בוור־ צעדו  בפולין  הקיצוני  הימין 
חדש  אמריקני  חוק  נגד  ומחו  שה 
היהודי  הרכוש  בהשבת  העוסק 
העולם  מלחמת  במהלך  שנבזז 

השניה או לאחריה.
המפגינים צעדו ממשרד ראש 
שגרי־ אל  פולין  בבירת  הממשלה 
של־ נושאים  כשהם  ארה"ב  רות 

"הצביעות  נכתב:  שעליהם  טים 
של השואה" ו"לפולין אין חובות". 
על הדרישה האמריקנית  מחו  הם 
את  להגביר  אירופה  ממדינות 

יהודי  רכוש  להשבת  הפעילות 
מאז  בשואה.  הנספים  ליורשי 
בפו־ הקומוניסטי  המשטר  נפילת 
לבדיקה  בקשות  אלפי  הגיעו  לין 
במרבית  אך  רכוש,  של  והשבה 
אינן  במדינה  הרשויות  המקרים 

מעוניינות לסייע.
מטאוש  הממשלה  ראש 
בכנס  בנאום  הצהיר  מורבייצקי 
קרבן  שנפלה  "כמי  כי  בחירות 
פולין  השניה,  העולם  במלחמת 
שגרם  מבעיות  לסבול  צריכה  לא 

המשטרה הגרמני".
"אנחנו לא נסכים שייגרם שום 
לפ־ צריך  פולניים.  לאזרחים  נזק 

צות את היהודים? שיפצו אותנו", 
הוסיף.

בקו־ שאושר  החוק  כי  נזכיר 
ממחלקת  דורש  האמריקני  נגרס 
ההתק־ על  דו"ח  לייצר  המדינה 

דמות של עשרות מדינות שחתמו 
שנגזלו  נכסים  ישיבו  כי  ב־2009 
מבעליהם במהלך מלחמת העולם 

השניה.
בפולין מודאגים שהדו"ח יביא 
יהודיים  ארגונים  של  לדרישות 
מי־ מאות  של  בהיקף  לפיצויים 

הרכוש  עבור  דולרים  ליארדי 
היהודי שנותר בידי פולנים אחרי 

השואה.

היערכות בארגון הכנסת אורחים 
רשב"י לאירוח הרבבות בל"ג בעומר

מאת כתב 'המבשר'

משלימים  אלו  בימים 
וב־ וההצלה  החירום  בארגוני 
רשב"י  אורחים  הכנסת  מוסדות 
לקליטת  ההיערכות  את  במירון, 
לציון  שיעלו  המתפללים  רבבות 
במהלך  מירון,  בהר  הרשב"י 
ולעשרות  בעומר,  ל"ג  ויום  ליל 
האלפים הצפויים לשבות בשבת 
שלאחר ההילולה בצל קברו של 
בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא 

יוחאי. 
להגיע  צפויים  שנה,  כמידי 
בית  עמך  רבבות  השנה  גם 
של  מאורם  של  לציון  ישראל 
הרשב"י  האלוקי  התנא  ישראל 
בעומר,  ל"ג  ביום  החל  הקדוש, 
ובהכנ־ במירון  הקבר  למתחם 
המוסדות  רשב"י,  אורחים  סת 
כל  במשך  הפועלים  המרכזיים, 
השנה במירון, נערכים עם סעו־
ההילולה  לכבוד  מפוארות  דות 
ויום  הלילה  כל  במהלך  שיוגש 
הענק  באוהלי  בעומר  ל"ג 

שהוקמו במתחם הציון. 
הקרובים  הימים  במהלך 
בפתח  לתפילה  לעלות  צפויים 
אור־ הכנסת  שבמתחם  המערה 

ורבנן  מרנן  במירון,  רשב"י  חים 
לתפילה  שליט"א  ישראל  גדולי 
לכבוד  הקדוש  הנר  ולהדלקת 
המר־ המעמד  ולקראת  הצדיק, 

כזי ביום ל"ג בעומר בעת נעילת 
שער – שקיעת החמה, בראשות 
לישועת  שליט"א  הדור  צדיקי 

עם ישראל. 

מנהל  קרלבך,  אליעזר  הרב 
"כמו  רשב"י:  אורחים  הכנסת 
בשנים עברו, אנו נערכים לחלק 
אוכל  מנות  אלף  מ־100  למעלה 
לקהל  ענק  וסעודות  ושתיה 
בעומר  ל"ג  וביום  בליל  הרחב 
לכ־ ההילולא  לאחר  בשבת  וגם 

עם  ולזכות  האלוקי  התנא  בוד 
שהוקמו  הענק  באוהלי  ישראל 
הבאים  ברוכים  הציון.  במתחם 
בשם השם ושיתקבלו התפילות 

ברחמים וברצון".

למעלה ממאה אלף מנות. הכנסת אורחים רשב"י

עשרות אלפים יתווספו השנה. אתרא קדישא מירון ממעוף הציפור | צילום: חיים לוריא

הרעלת נשרים חמורה התגלתה בצפון הארץ
לא פחות משמונה נשרים אותרו מתים ברמת הגולן ^ אתמול הודיעה המשטרה 

כי עצרה חשוד במעורבות בהרעלה והיום הוא יבוא להארכת מעצר
מאת ח. אבישלום

ביום  אותרו  נשרים  שמונה 
שישי מתים, שניים פגועים שמק־
בלים טיפול על מנת לנסות להציל 
אש  בשטח  שהורעלו  לאחר  אותם 

נפח רמת הגולן.
אמרו  והגנים  הטבע  ברשות 
וקשה  חמור  באירוע  מדובר  כי 
משמעותית  פוגע  אשר  מאוד 
באוכלוסיית הנשרים ברמת הגולן 
בתקופת הקינון. פקחי רשות הט־

בע והגנים מצאו בשטח גם שועל 
ושני תנים מתים. הכוחות סורקים 
נוס־ ממצאים  לאיתור  השטח  את 

פים.
תפעל  והגנים  הטבע  רשות 
בכל האמצעים על מנת למצוא את 
למ־ מנת  ועל  להרעלה  האחראים 

צות איתם את הדין. במקביל, בית 
החולים לחיות בר נכנס לכוננות.

מידע  לפי  זוהתה  ההרעלה 
שהתקבל ממשדרים שהיו על גבי 
מתוך  ממושדרים  נשרים  שלושה 
קבו־ ממושדרים  נשרים  שבעה 

הנשרים  הגולן.  רמת  בשטח  עים 
נשרים  שלושה  הם  הממושדרים 
מפרויקט  כחלק  מספרד  שהובאו 
המשותף  פרויקט  כנף,  פורשים 
החברה  והגנים,  הטבע  לרשות 
להגנת הטבע וחברת חשמל למען 
בי־ הנשרים  על  ושמירה  אישוש 

שראל. 
אתמול עדכנו ברשות כי אחד 

בש־ חירום  טיפול  קיבל  הנשרים 
לחיות  החולים  לבית  ונשלח  טח 
ונמצא  התאושש  בספארי,  בר 
במצב טוב מאוד. הנשר צפוי לח־
זור חזרה לטבע בימים הקרובים.

נשר נוסף שנבדק בשטח וניכר 
כבר  חזר  מההרעלה,  נפגע  שלא 
שלו  המחיה  לאזור  היום  באותו 
בגמלא ועל פי נתוני המעקב נמצא 

פעיל ובמצב טוב.
הוגשה  שישי  ביום  במקביל, 
ובוצעו  ישראל  במשטרת  תלונה 
נו־ חיים  בעלי  לאיתור  סריקות 

כן  כמו  מההרעלה  שנפגעו  ספים 
נאספו ממצאים מהשטח. במקביל 
הח־ עם  יחד  הרשות  מנכ"ל  פועל 
תיקון  לקדם  הטבע  להגנת  ברה 
במטרה  הבר,  חיות  להגנת  החוק 

יש־ במדינת  הבר  חיות  על  להגן 
ראל מאירועים דומים בעתיד.

ההר־ כי  אמר  הרשות  מנכ"ל 
את  כליל  חיסלה  כמעט  עלה 
אוכלוסיית הנשרים בצפון הארץ, 
את  לשקם  כדי  תסייע  והרשות 
מהמשטרה  הפגועה.  האוכלוסיה 
שנפתחה  החקירה  כי  אמש  נמסר 
ביום שישי במשמר הגבול הובילה 
טובא  תושב  חשוד,  של  למעצרו 
זנגריה בשנות ה־30 לחייו, החשוד 

במעורבות בהרעלה.
של  חמור  באירוע  "מדובר 
הרעלת בעלי חיים ומרגע חשיפת 
ישראל  משטרת  פועלת  המקרה 
עם  והגנים  הטבע  רשות  בסיוע 
לרשותה  שעומדים  האמצעים  כל 

לפיענוח העבירה".

אחד הנשרים קיבל טיפול וניצל. פגרי הנשרים מוטלים בשטח
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טיפ לחיים מוצלחים באמת
חשוב לכם להיות מוערכים? שואפים להצליח בתקשורת בין אנשים? רוצים 

שיכירו במעלותיכם? הסוד הקטן טמון פה
אנשים רבים שואפים להיות חלק 
מהחבר'ה, שיכירו ביכולותיהם ויאזינו 
אך  לכך.  לזכות  להם  מגיע  אכן,  להם. 
המשאלה  להגשמת  הדרך  לפעמים 

רצופה טעויות.
המא־ אבי  הגר,  לייב  משה  הרב 
טיפ  לכם  מעניק  ובעולם,  בארץ  מנים 
חשוב, שילמד אתכם מהי הדרך להשיג 
"דבר  הסובבים:  של  התעניינותם  את 

על נושאי התעניינותו של הזולת".
הרי  אתם  תמוה.  נראה  אמנם  זה 
כיצד  אז  בכם,  שיתעניינו  מעוניין 

השני  את  תביא  שלכם  ההתעניינות 
לעשות זאת?

הפ־ הסוד  את  להכיר  הזמן  זה 
הם  אהובים  אנשים  החכם:  אך  שוט 
מתעניינים  לשני,  לב  ששמים  אנשים 
בו, שואלים לשלומו ומחפשים נושאי 

שיחה הקשורים לחייו של הזולת. 
הופכים  אלו  אנשים  פלא,  באורח 
אליהם  נמשכת  הסביבה  למוערכים. 
קר־ את  ומבקשת  לצוף  פרפרים  כמו 
בתם. כי כאשר אתם קשובים באמת, 
ולא נזכרים בכל מילה שניה של הזולת 

לספר את אשר על ליבכם, אלא, באים 
עם לב נקי וקשיבות מלאה, דווקא אז 

יתחילו להעריך אתכם. 
האדם  מה  חושבים  אתם  אם 
שמולכם רוצה, מה כואב לו, במה הוא 
עוסק כעת וכיצד הוא מתפרנס, תזכו 
בכם...  יתעניינו  כולם  הבאה  שבפעם 

זה בדוק!
להצלחה  כלים  לרכוש  הזמן  זה 
הבחינות:  מכל  ליותר  ולהגיע  בחיים, 
בע־ יותר  המשפחתיים,  בחיים  יותר 

של  בקורס  כי  בחברה.  ויותר  בודה 
שי־ אימון  תהליך  תעברו  הגר  הרב 
את  לכם  ויגשים  קדימה  אתכם  זניק 

המשאלות. 
בערב המבוא החינמי תזכו להכיר 
של  חייהם  את  ששינתה  השיטה  את 
מעל ל־18,000 אנשים והקפיצה אותם. 
ערב המבוא הייחודי יתקיים בירושלים 
ביום  ברק  ובני  באייר,  י'  רביעי,  ביום 
במאה  תזכו  בערב  באייר.  י"א  חמישי, 
לכל  שיינתנו  במתנה,  במזומן  ש"ח 

משתתף מעל גיל 18 בסיום הערב.
הבטיחו את מקומכם וחייגו לטל־

פון: 03-5-444-900.

פתח תקוה: פועל נפל מגובה ונפצע 
מאת חיים מרגליות

קשה  עד  בינוני  נפצע  פועל 
ב'איחוד  חובשים  ידי  על  וטופל 
לאחר  תקוה  פתח  סניף  הצלה' 
עבודתו  כדי  תוך  מגובה  שנפל 

טרומפלדור  ברחוב  בניה  באתר 
בפתח תקוה.

ב'איחוד  חובש  הרפז,  דוד 
הצלה', מסר: "הפצוע כבן 50 פונה 
קב־ להמשך  נמרץ  טיפול  בניידת 
לת טיפול רפואי בבית החולים".

דיווח: טראמפ יסכים להחלת 
החוק האזרחי ביו"ש

סופי.  להסכם  להגעה  עד  רב  זמן 
אחראים  שיהיו  אלה  הם  הצדדים 

לקיים את המשא־ומתן", אמר.
אמר  שעבר  השבוע  בסוף 
הברית  ארצות  נשיא  של  יועצו 
מהשליחים  ואחד  טראמפ  דונלד 
המיוחדים לענייני המזרח התיכון, 
המאה,  עסקת  כי  קושנר  ג'ארד 
לש־ טראמפ  ממשל  של  המתווה 
"נקודת  יהיה  התיכון,  במזרח  לום 
בסכסוך  בטיפול  טובה"  פתיחה 
אמר  כן,  כמו  הישראלי־פלסטיני. 
קושנר כי ממשלת ארצות הברית 
התנ־ סיפוח  של  באפשרות  תדון 

הרכבת  לאחר  ישראליות  חלויות 
החדשה,  הישראלית  הממשלה 
הבי־ הידיעות  בסוכנות  דווח  כך 

נלאומית רויטרס.
קושנר,  של  לדבריו  העסקה, 
היתר  בין  כלכלית  תכנית  היא 
הצדדים  לשני  לעזור  שנועדה 

"מה  יותר".  טובים  "חיים  לחיות 
פתרון  הוא  יחד  להרכיב  שנוכל 
שאנו מאמינים שהוא נקודת פתי־

חה טובה לבעיות הפוליטיות, ואז 
מה  כל  הוא  יותר,  מאוחר  בשלב 
לעזור  כדי  לעשות  יכולים  שאנו 
לאנשים לחיות חיים טובים יותר", 
למדיניות  וושינגטון  למכון  אמר 

במזרח הקרוב.
התכנית  על  שעבד  קושנר, 
שו־ עם  ביחד  כשנתיים  במשך 

בממשל  נוספים  בכירים  תפים 
גרינבלט  ג'ייסון  כמו  טראמפ 
פו־ מייק  האמריקאי,  החוץ  ושר 

פרטיה  את  לפרסם  צפוי  מפאו, 
בחודש  כזכור,  הבא.  בחודש 
שליחו  גרינבלט,  ג'ייסון  שעבר, 
התי־ למזרח  טראמפ  של  הנוסף 

סביב  דיווחים  להפריך  ביקש  כון, 
הלבן  בבית  שמתגבשת  התכנית 
לפלסטינים.  ישראל  בין  להסדר 
"השמועות  כי  כתב  גרינבלט 
קונפד־ תכלול  השלום  שתכנית 

והרשות  ישראל  ירדן,  של  רציה 
את  יציב  שהחזון  או  הפלסטינית, 
ירדן כביתם של הפלסטינים – לא 
להפיץ  הפסיקו  בבקשה  נכונות. 

שמועות".

מפקד משמרות המהפכה: "הנוכחות האמריקנית באזור נותנת לנו הזדמנות להכות בה" 
סעודיות  מכליות  אלו  היו  הדיווח, 

שהותקפו. 
כי  גם  נטען  מיאדין'  ב'אל 
בנמל,  הפיצוצים  שנשמעו  בזמן 
צרפת  ארה"ב,  של  טיס  כלי  נראו 
בשמי  מסיירים  כשהם  ובריטניה, 

פוג'יירה. 
בשעות  שפורסם  הדיווח 
קצר  זמן  בתוך  צוטט  הבוקר, 
בעולם,  רבים  תקשורת  בכלי 
באיחוד  נסיכות   – בפוג'יירה  אך 
הדיווח  את  הכחישו  האמירויות, 
וקראו לעיתונאים לעשות שיעורי 
האמינות  מידת  את  ולבדוק  בית 
מסת־ הם  שעליהם  המקורות  של 

מכים בדיווחיהם. 
איחוד  הודתה  ערב  לעת  רק 
האמירויות כי אכן ארבע מכליות 
אך  פוג'יירה,  בנמל  הותקפו  נפט 
במכליות  שמדובר  אישרה  לא 

סעודיות. 
כי  נטען  הרשמית  בהודעה 
איחוד  וכי  חבלה  בפעולת  מדובר 
בינ־ גורמים  מערבת  האמירויות 

לאומיים בחקירה על מנת למצוא 
לדין.  ולהביאם  האחראים  את 

נטען  האמירויות  איחוד  בהודעת 
הותקפו,  מכליות  ארבע  רק  כי 
לפיו  איראני  הפרו  לדיווח  בניגוד 
הותקפו בין שבע לעשר מכליות. 

בין  רב,  ענין  מעוררת  הפרשה 
היתר בשל העובדה ש'אל מיאדין' 
נחשב לערוץ פרו איראני המזוהה 
הוא  שגם  החיזבללה  ארגון  עם 
איראן  של  פרוקסי  ככוח  משמש 
ערוץ  שדווקא  העובדה  באזור. 
ואף  הראשון  היה  איראני  פרו 
בזמן  האירוע,  על  לדווח  היחיד 
אותו,  הכחישו  רשמיים  שגורמים 
שהמידע  כך  על  אולי  מלמדת 
מצד  לערוץ  הגיע  המתקפה  על 
כוחה  באי  או  איראן   – התוקפים 

באזור. 
ניסתה  מדוע  ברור  לא  כן  כמו 
את  להסתיר  האמירויות  איחוד 
במשך  המתקפה  של  קיומה  עצם 
מכן  לאחר  וגם  ארוכות,  שעות 
לקונית  כמעט  הודעה  הוציאה 
מספקת  בצורה  מתארת  שאינה 

את האירוע עצמו. 
טרם  הגליון  סגירת  שעת  עד 
לה־ אמריקנית  תגובה  התקבלה 

תרחשות.

מפ־ כי  אתמול  דווח  במקביל 
קד משמרות המהפכה האיראניות 
ארה"ב,  נגד  בחריפות  התבטא 
כל  אחר  עוקבים  "אנחנו  ואמר: 
אם  האמריקאים.  שעושים  צעד 
אנ־ משהו,  לעשות  תנסה  ארה"ב 

חנו נכה אותה בראש". 
המהפכה  משמרות  מפקד 
שה־ חשבנו  בעבר  כי "אם  הדגיש 
נוכחות האמריקנית באזור מהווה 
נותנת  שהיא  מבינים  אנחנו  איום, 

לנו הזדמנות להכות בה". 

היועמ"ש: "פרקליטי ראש הממשלה סירבו לקבל את חומרי החקירה"
פרק־ שביקשו.  החומר  את  לקבל 
נבות   – הממשלה  ראש  של  ליטו 
כי  ואמר  לדברים  הגיב   – צור  תל 
לא  כשהוא  הגיע  היועמ"ש  שליח 
החומרים  עם  ושב  במשרד  היה 

כלעומת שבא.
סנגו־ לפניית  השיב  היועמ"ש 

מהשבוע  הממשלה  ראש  של  ריו 
מרשם  כי  הודיעו  שבה  שעבר, 
והצי־ שימוע  של  בקיומו  מעוניין 

לחומרי  בנוגע  שונות  בקשות  גו 
הוא  כי  אמר,  בתשובתו  החקירה. 
הליך  בקיום  רבה  חשיבות  רואה 
אחת –  לא  שנמסר  וכפי  השימוע, 
ככל שההליך אכן יתקיים, בכוונתו 

לקיימו בלב פתוח ובנפש חפצה.
הסנגורים  ביקשו  במכתבם 
לקיום  חדש  זמנים  לוח  ייקבע  כי 
הערכתכם  את  התואם  השימוע, 
באשר לזמן הדרוש לשם היערכות 

הולמת להליך.
המשפטי  היועץ  זה  לענין 
קושי  קיים  כי  הבהיר  לממשלה 
חומרים  היקף  בדבר  בטענה  רב 
הדרוש  הרב  הזמן  בדבר  או  גדול 
ללימודו, "שעה שהיא נטענת ממי 
שבחר משך תקופה כל כך ארוכה 
החקירה  חומר  את  לקבל  שלא 

ולהתחיל לעיין בו".

שהסנגו־ מובן  כי  הוסיף  הוא 
רים רשאים לבקש בקשות שונות 
והדברים  השימוע,  להליך  בקשר 
למכלול  לב  בשים  לגופם  יישקלו 
ידי  על  שנעשה  כפי  הנסיבות, 
התביעה הכללית כדבר שבשגרה.

השימוע  הליך  קידום  "לשם 
ביחס  הנדונים,  החקירה  בתיקי 
הועתקה  מהחשודים,  אחד  לכל 
שנאספה  החקירה  חומר  ליבת 
וזאת  מגנטית,  מדיה  גבי  על  בהם 
הח־ התמצאות  על  להקל  מנת  על 

ולחסוך  החקירה  בחומר  שודים 
המדיה  החומרים.  העתקת  בזמן 
המגנטית, אשר הועברה לחשודים 
לבק־ בהתאם  מכבר  זה  האחרים 

שתם, צורפה כעת גם למכתבו של 
היועמ"ש, לעיון ראש הממשלה.

"לאור כל האמור, ומשהועברה 
ליבת חומר החקירה לעיון באי כח 
נתבקשו  כאמור,  הממשלה  ראש 
לקיום  מועד  לתאם  האחרונים 

השימוע עד ליום 20.5.19".
כאן מוסיף מנדלבליט, כי את־

מול (ראשון) "הגיע שליח מטעמנו 
אך  תל־צור,  עו"ד  של  למשרדו 
מכתבו  את  לקבל  סרבו  במשרד 
החקירה  חומר  ואת  היועמ"ש  של 
תמוה.  הינו  זה  סירוב  לו.  שצורף 
אל  המכתב  שוגר  אלה,  בנסיבות 
דוא"ל.  באמצעות  גם  הדין  עורכי 
היועץ המשפטי ישקול את צעדיו 

בהתאם".
ראש  של  דינו  עורך  כאמור, 
הגיב  צור,  תל  נבות  הממשלה, 
למשרד  ששיגר  במכתב  לדברים 
כי  השאר  בין  נכתב  בו  היועמ"ש. 
קיבל את מכתבו של היועמ"ש אך 

ללא הדיסק עם חומרי החקירה.

במ־ צור, "התייצב  תל  לדבריו 
שליח  מוקדם  תיאום  ללא  שרדי 
לי  להמציא  שהתיימר  מטעמכם 
באופן חד צדדי את חומרי החקי־

מדיה  גבי  על  השימוע,  לצורך  רה 
מגנטית" (דיסק און־קי).

במשרד,  היה  לא  צור  תל 
שלא  בחר  שליח  "אותו  ולדבריו, 
להשאיר את חומרי החקירה והוא 
מוסיף  הוא  שבא".  כלעומת  חזר 
שלא  הנחיה  גם  קיבל  השליח  כי 
למסור  אלא  החומר  את  להשאיר 
הדין,  לעורך  ידני  באופן  אותו 

שכאמור לא היה במשרד.
שלח  כי  מזכיר  הוא  כן  כמו 
נאמר  בה  ליועמ"ש,  בכתב  הודעה 
להליך  האחריות  את  קיבל  לא  כי 
המי־ נושא  להסדרת  עד  השימוע 

החומר "משולה  ששליחת  כך  מון, 
לנסיון להמציא כתבי בי־דין לעורך 

דין שלא הוסמך לטפל בתביעה".
ההיתרים,  ועדת  גם  כך,  בתוך 
מימון  באישור  לדון  שאמורה 
נתניהו,  של  המשפט  הוצאות 
שלא  עד  תתכנס  לא  כי  הודיעה 
לה  הדרוש  המידע  כל  את  תקבל 
כל  את  הכולל  הממשלה,  מראש 
ובמק־ נתניהו.  של  נכסיו  היקף 
על  האחראי  המדינה  מבקר  ביל, 
לדעתו  כי  אמר  הוועדה,  פעילות 
לפרקליטי  לאפשר  הוועדה  על 

ראה"מ להשמיע את טענותיהם.
כי  נכתב  הוועדה  בהודעת 
בימים  שונים  פרסומים  "נוכח 
למתן  הוועדה  שבה  האחרונים, 
היא  כי  שוב  מבהירה  היתרים 

את  להחיש  כדי  שניתן  כל  עושה 
בפניה  פה  בעל  הטיעון  השלמת 
מר  הממשלה,  ראש  בבקשת 
ממתינה  זה  לצורך  נתניהו.  בנימין 
מטעם  מידע  למסירת  הוועדה 
ביקשה  הוועדה  הממשלה.  ראש 
מבא כוח ראש הממשלה כי ימסור 
שנתן  להתחייבות  בהתאם  מידע 
פעמיים.  סורבה  אולם  בבג"ץ, 
היא  כי  ומודיעה  שבה  הוועדה 
עומדת על מסירת פרטים בהתאם 

לבקשותיה.
"כזכור, הוועדה למתן היתרים 
כבר קיבלה שתי החלטות בבקשת 
ראש הממשלה בנימין נתניהו למ־

הוצאות  למימון  החריג  ההיתר  תן 
בשתיהן  שלו.  המשפטית  ההגנה 
ענייני,  באופן  הבקשה  סורבה 
בהתבסס על החלטות קודמות של 
סמך  על  השנים,  לאורך  הוועדה 
בכ־ שימוע  פי  ועל  החומר הכתוב 

תב. בדיון בעתירת ראש הממשלה 
הת־ הוועדה,  החלטת  נגד  בבג"ץ 
למ־ הממשלה  ראש  כוח  בא  חייב 
סור מידע לוועדה", לשון ההודעה.

כאמור, מבקר המדינה השופט 
בדימוס שפירא, אמר כי הוא תומך 
בעמדתו של ראש הממשלה וסבור 
שעל הוועדה להתכנס ולשמוע את 
עמדת פרקליטי ראה"מ, ללא שום 
בכך  דעתו  את  נימק  הוא  התניה. 
שאם לא יתקיים דיון, הרי שקיים 
יחזור  שוב  שהנושא  סביר  סיכוי 
קיבל  שכבר  בג"ץ,  של  לפתחו 
שביקש  נתניהו  עתירת  את  בעבר 

דיון נוסף.

שלושה ערבים תושבי מזרח 
ירושלים תכננו לרצוח ח"כ

המחב־ החמאס.  של  המטרה  את 
מעדיפים  שהם  התבטאו  אף  לים 
שלהם  במוות  יסתיים  שהפיגוע 
מאשר להתפס. בהמשך מסר פעיל 
כסף  סכום  לנאשמים  החמאס 
פתקים  מוסלקים  בהם  ומכנסיים 

המכילים מסרים של חמאס.
שני  כי  נכתב  האישום  בכתב 
פעיל  עם  קשר  קשרו  הנאשמים 
לביצוע  באיסטנבול  החמאס 
טרור,  מעשה  שהוא  רצחני  פיגוע 
טרור  ארגון  בכספי  פעולות  עשו 
עבירת  של  ביצוע  לקדם  במטרה 
טרור חמורה וקיימו מגע עם סוכן 
חוץ בלא הסבר סביר לכך. נאשם 
פעיל  עם  מגע  ביודעין  קיים  נוסף 

החמאס בטורקיה וכן ביצע פעולה 
הפרקליטות  טרור.  ארגון  בכספי 
מבקשת לעצור את הנאשמים עד 

תום ההליכים המשפטיים נגדם.

התביעה צפויה לדרוש עונש מוות 
למחבל הפיגוע בבית חב"ד בסאן דייגו 

נרדפים  להיות  שלנו  הקהילה 
הם  שם  שלהם,  התפילה  בבתי 
ובטו־ חופשיים  להרגיש  צריכים 

חים לממש את זכותם ולבצע את 
חובות הדת שלהם".

כזכור, לפני כשלושה שבועות, 
בעיצומה של תפילת שחרית ביו"ט 
אחרון של פסח, נכנס ארנסט לבית 
דייגו  סאן  שבמחוז  בפאווי  חב"ד 
על  חיה  באש  ופתח  בקליפורניה 
הס־ הפיגוע  במהלך  המתפללים. 

קיי  גילברט  לורי  את  להרוג  פיק 
 – נוספים  שלושה  ולפצוע  הי"ד, 
בהם שליח חב"ד ורב בית הכנסת, 

הרב ישראל גולדשטיין.

ארנסט  הצליח  לא  גלוי  בנס 
של  השניה  המחסנית  את  לטעון 
המ־ פתח  זאת  בעקבות  הרובה. 

חבל במנוסה ותוך זמן קצר נתפס 
מצהיר:  כשהוא  המשטרה  בידי 
"אני רק מנסה להגן על העם שלי 
את  הורסים  הם  היהודי,  מהעם 
העם שלנו. העם היהודי הורס את 

הגזע הלבן".
בבית  האחרון  הדיון  במהלך 
ובו  פדרלי  תצהיר  הוצג  המשפט 
בין  הפיגוע.  על  חדשים  פרטים 
היתר נחשף כי ארנסט קנה כחוק 
את רובה AR-15 החצי אוטומטי 
יום  דייגו  בסן  מורשה  סוחר  מאת 

לפני הפיגוע. 

הודעות חוק תכנון ובניה - 13/05/19
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הזמנה לאסיפה כללית

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
מצ"ב פרסום הקלה לעיונכם.

הודעה על פי סעיף 149 לחוק 
התכנון והבניה תשכ"ה – 1965

מרקוביץ אליעזר הגיש/ו בקשה לועדה זו בתכנית 
זמין מוצע  מהות בקשה: רישוי  מספר: 201900157
 ,008833323 ת.ז  אליעזר  מרקוביץ  ע"ש  נכה  דירת 
עמודים  קומת  מעל  קומות  שלוש  בן  בבנין  וזאת 
גוש:  ברק  בני   3 הושע  ברחוב  בכתובת:  מפולשת. 
בהקלות  ג.  מגורים  אזור  ביעוד:   489 חלקה:   6122
הבאות: ביטול נסיגה מחזית רחוב לדירת נכה. וזה 
במקום.  החלות  63/א  לתכנית/יות  בהתאם  שלא 
לתקנות  ישן)  (2ב'  (ב)   36 לתקנות  בהתאם  הודעה 
ללא   .2016  - תשע"ו  בניה),  (רישוי  והבניה  התכנון 
36(ב),  סעיף  לפי  הודעה  לקבל  לזכאי  הודעה  מתן 
יכול  המעוניין  כל  הזכאי.  של  מענו  העדר  נוכח 
לעיין בבקשה האמורה במשרדי הועדה המקומית 
בעירית בני ברק. בשעות קבלת קהל ורשאי להגיש 
התנגדות מנומקת לועדה המקומית תוך 14 יום מיום 
ג' ה' בין השעות  ימים א',  זה.  קבלת קהל:  פרסום 
.15:30  -  17:00 השעות  בין  ג'  יום   .10:00  -  13:00

אברהם רובינשטיין יו"ר הועדה 
המקומית לתכנון ולבניה בני ברק

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
מצ"ב פרסום הקלה לעיונכם.

הודעה על פי סעיף 149 לחוק 
התכנון והבניה תשכ"ה – 1965

מספר:  בתכנית  זו  לועדה  בקשה  הגיש/ו  יצחק  כהן 
מהות בקשה: *** רישוי זמין תוספת שטח  201900226
עיקרי + ממ"ד + סוכה לדירה בקומת קרקע בבניין בן 
בכתובת: ברחוב סנש 17 בני  שתי קומות על הקרקע. 
גוש: 6188 חלקה: 349 ביעוד: מגורים ב-% בניה  ברק 
בנין  בקו  הקלה   .1 הבאות:  בהקלות   .105% מותרים 
מ'   3.15 יהיה  בניין  קו  דהיינו  ס"מ   35 ב-  מזרח  בצד 
במקום 3.50 מ'. וזה שלא בהתאם לתכנית/יות 105/ב, 
36 לתקנות  בהתאם  הודעה  במקום.  החלות  105/ג 

בניה),  (רישוי  והבניה  התכנון  לתקנון  ישן)  (2ב'  (ב) 
הודעה  לקבל  זכאי  הודעה  מתן  ללא   .2016  - תשע"ו 
כל  הזכאי.  של  מענו  העדר  נוכח  (ב),   36 סעיף  לפי 
המעוניין יכול לעיין בבקשה האמורה במשרדי הועדה 
המקומית בעירית בני ברק. בשעות קבלת קהל ורשאי 
14 תוך  המקומית  לועדה  מנומקת  התנגדות  להגיש 

בין  ה'  ג'  א',  ימים  קהל:  קבלת  זה.   פרסום  מיום  יום 
השעות 13:00 - 10:00. יום ג' בין השעות 17:00 - 15:30.
אברהם רובינשטיין יו"ר הועדה המקומית 

לתכנון ולבניה בני ברק

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
מצ"ב פרסום הקלה לעיונכם.

הודעה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965
בקשה:  מהות  201800919 מספר  בתכנית  זו  לועדה  בקשה  הגיש  אברהם  לוינסון 
רישוי זמין הריסת מבנה קיים ובניית בית מגורים חדש בן ארבע קומות + קומת 
תיקוניה  על   38 תמ"א  עפ"י  וזאת  חניה  מרתף  קומת  ומעל  עמודים  קומת  מעל  גג 
מיום  המקומית  הועדה  להחלטת  בהתאם  ציבורי  לשימוש  עתידי  שטח  (כולל 
04/06/2012 ועפ"י המדיניות העירונית), ועפ"י הפרסום שעל פי סעיף 77 ו- 78 לחוק 
גוש:  בני ברק   11 שד'  ברחוב אינשטיין,  בכתובת:   .2017 והבניה מפברואר  התכנון 
נוספת  קומה  בגין   2.5%  .1 הבאות: בהקלות  ב1.  מגורים  ביעוד:   400 6195 חלקה: 
מעל 2 הקומות המותרות. 2. העברת אחוזי בניה מקומה לקומה 3. תוספת של 0.94

יח"ד מעל 4.70 יח"ד המותרות, במסגרת הקלה של עד 20% במספר יח"ד. 4. הקלה 
בקו בנין בצד מזרח ובצד מערב ב- 35.0 ס"מ דהיינו קו בניין יהיה 3.15 מ' לרבות 
סוכות במקום 3.50 מ'. 5. שינוי גובה קומות מ- 3.0 מ' ל- 3.15 מ'. 6. בניה בקומת 
שטחים   קומה,  תוספת   .7  .38 תמ"א  עפ"י  צפונית  בחזית  בליטה  לקו  עד  הקרקע 
ויח"ד עפ"י תמ"א 38 על תיקוניה. 8. תוספת קומה ויח"ד עפ"י תמ"א 38 על תיקוניה. 
וזה שלא בהתאם לתכניות 105/ב, החלות במקום. כל המעוניין יכול לעיין בבקשה 
ורשאי  קהל  קבלת  בשעות  ברק.  בני  בעירית  המקומית  הועדה  במשרדי  האמורה 
קבלת  זה.  פרסום  מיום  יום   14 תוך  המקומית  לועדה  מנומקת  התנגדות  להגיש 
.15:30  -  17:00 בין השעות  ג'  יום   .10:00  -  13:00 בין השעות  ה'  ג'  א',  ימים  קהל:  

אברהם רובינשטיין יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק

מרחב תכנון מקומי בני-ברק חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965
501-0666958
ק קק ק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת - תכנית מס': 
ק ןן , ן ,ק ן ק

שם התכנית: שינויים להקמת בנייני מגורים חדשים ברח' הירקון פינת רח' המכבים
50 0666958 : מס ת ת ורטת מ ת ת קדת ה ר ד :הודעה מס ת ת ורטת מ ת ת קדת ה ר ד הודעה

גרסת תשריט 5 גרסת הוראות 9
קק

הועדה  במשרדי  כי   1965 תשכ"ה-  והבניה,  התכנון  לחוק 
ט תשר גרסת ות רור

89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
גרסת

המקומית לתכנון ולבניה בני ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב, מופקדת תכנית 
ע 9 , ן הק תש ה, וה ון הת לחוק ף ע , ףע לסע התא הודעה, זה מסרת

, תמ"א 38, -501
ק ק,

תמ"א 34/ב/4 המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ן ןע ע

501-0666958
ק,ק,

תוכנית מספר: 
ןן

מפורטת 
קק

בני  רשות מקומית:
, ,,

שטח התכנית: 1854.000 שינוי. 03038296 כפיפות, בב/105/ב, בב/105/א, בב/534
שינויים  התכנית:  מטרות 

קק
132 חלקה/ות:   

ת הת הטח
7361 גוש: 87 המכבים   ,

,,
84,82,80,78

,,
הירקון  כתובות:  ברק 

,,

 בדרך של חיזוק, להקמת בנייני מגורים חדשים. עיקרי הוראות התכנית:
ט קק גוש המ, , ,,
ע 38

,,
ותוספות, לרבות מכח תמ"א 

,, ן ק רקוןק ה ות: תו רק

. תוספת קומות וניוד זכויות שניתן 
קק

. שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף (4). 3
ק ק, קך ק, ך

. תוספת יח"ד עפ"י סעיף (8). 2
,,

1
עפ"י  בגג  נסיגות  וביטול  מ'   
ן ןק ק

3.15 עד  קומה  גובה  לרבות  בינוי  שינויי   .
( ) ף ע ע ן (ק ף ע ע ן ק

4 (9) סעיף  עפ"י  כהקלה  לאשר 
) ף ע ףע ע ע

משטח המגרש עפ"י סעיף (16). 6. קביעת שטח ציבורי עתידי. 7. 
קק

. תוספת שטחים עד 20%
ף ףק

5
קק

סעיף (5). 
. קביעת הוראות בינוי ותנאים להיתר. 9. התכנית היא 

שטח עת ק שטח. עת ק . .( ) ף סע ע ףמגרש
תוספות, לרבות קומה ויח"ד, עפ"י תמ"א 38. 8

משט עד שטח ת תוס . .( ) ף ףסע

. כל מעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
א ה ת הת .9 תר. לה א ות ו הוראות עת ק תר.. לה א ות ו הוראות עת ק א אתמ תמ

לתמ"א 38
ד, ח ו דה ח ו ה

23
קק
תכנית עפ"י סעיף 
ק ק, ,

פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, 
ע , ן ע ן האמורע שהמשרד שעות ו מ ת, ת ן לע רשא ן מעו ל . ף ע ףע סע ע ת ת

ימים ממועד פרסומה של   
, ע ע ,ע ע ע ע

תוך 60 להגיש התנגדות  לחוק, רשאי   
ןן

100
, ,ק ק

פי סעיף  על  לכך  כל הזכאי  וכן 
ק ק ן ע קק ן ע ק

ברק,  בני  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרד  בעיתונים,  הפרסומים  שבין  המאוחרת  ההודעה 
ממועע מ ך תוךק, גדות הת ש להג רשא לחוק, ף ע ע ך ףן ך ן

. העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית(כתובת: 
ק, ן ק ע רק, ה ול ון לת ת המקומ הועדה למשרד ,

, בני ברק, טל' 03-5776579
רן ה ן ש רת

רח' ירושלים 58
המע ההודעה

(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ת: תו ת( המחוז הועדה למשרד א ת:ומ תו ת( המחוז הועדה למשרד א ומ

, תל אביב). בהתאם לסעיף 103
גדו הת העתק גד. הת העתק .03 57765795

קריית הממשלה, דרך בגין 125
ט רק, ק,, ,

ולא תידון אלא אם כן הוגשה בקשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י עו"ד המאמת 
ל תתק לא ת לת גדות הת לחוק, ל(א) תתק לא ת לת גדות הת לחוק, א) ף לסע התא .( א תל ף, ן ג דרך הממשלה, ת ןקר ג דרך הממשלה, ת קר

בהתנגדויות  נוהל  (סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן  העובדות  את 
ע ע ק ק ן ען ע ק ק ן ן

, וכן לציין טלפון וכתובת מדויקת של המתנגד.
) ותן גדו הת והל (סדר ה וה ון הת ות

1989
קק

לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) תשמ"ט- 
ן ע התאע ו ת מסתמ א ה הן שעל דות העו את

הרב אברהם רובינשטיין יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק
ק ן ן ן ק, ן ן ן , (

"

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965, מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:נגב מערבי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':651-0662221

שם התכנית:שדה פוטווולטאי מושב גבעולים, גרסת התכנית: הוראות -  30 תשריט -  19
 1965  – התשכ"ה  והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
(להלן: "החוק"), כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי 
מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  מערבי  נגב  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה 
תכנית  והרשאות:  בניה  התרי  וחלוקה.  איחוד  ללא  וחלוקה:  איחוד   .651-0662221
שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות, המתייחסת לתכניות הבאות:סוג היחס 
פירוט  פירוט תמא/10/ד/10,  מספר התכנית: שינוי 7/מפ/1029, שינוי 328/02/7, 
תמא/10/ד/1/10, כפיפות תממ/ 4/ 14, כפיפות תמא/ 35, כפיפות תמא/ 34/ ב/ 3, 
כפיפות תמא/ 35/ 1, כפיפות תממ/ 4/ 14/ 23. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: גבעולים. שטח התכנית נמצא בשטחים החקלאים של מושב גבעולים, מדרום 
 ,X: 160741 קואורדינטה   .2444 לכביש  נתיבות  בין  המקשר  וייצמן  לרחוב  מערב 
קואורדינטה Y: 590822. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 3/100280 חלקי חלקות: 30, 
בשטחים  פוטווולטאי  מתקן  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת   .31
החקלאיים של מושב גבעולים. עיקרי הוראות התכנית: (א) הקמת מתקן בהספק של  
כ10 מגוואט לצורך הפקת חשמל בהתאם לגבולות החדשים של התכנית.  (ב) קביעת 
הנדסיים.             ומתקנים  חקלאית  קרקע  של  משולב  ליעוד  חקלאית  מקרקע  ייעוד  שינוי 
קרקע  לייעוד  הנדסיים  ומתקנים  חקלאית  מקרקע  משולב  ייעוד  שינוי  קביעת  (ג) 
קביעת  (ו)  בניה.  הוראות  קביעת  (ה)  המותרים.  השימושים  קביעת  (ד)  חקלאית. 
נופיות  סביבתיות  הנחיות  קביעת  (ז)  בהיתר.  והתנאים  בניה  היתר  למתן  התנאים 
וחקלאיות. (ח) קביעת תנאים להחזרת השטח לעיבוד חקלאי/ליעוד קודם עם תום 
ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל  פוטו-וולטאי.  כמתקן  פעילותו 
התכנון  מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  www.iplan.gov.il.כל 
עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי  לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות 
בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקווה 4 באר שבע 
84100 טלפון: 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון 
התנגדות  לחוק,  (א)   103 לסעיף  בהתאם  טלפון:08-6834700.  מערבי,  נגב  ולבניה 
לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי 

נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - 1989.
דוד לפלר יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום
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המבשר | יום ב', ח' 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 דירה  בירושלים  בעלזא  בככר 
 + מרפסת   עם  משופצת  חדרים 
גג   + למעלה   בקומה  מ"ר   55 יחידה 
עם אופצית בניה תיווך 0533129829
[20052450]

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
[20052446]

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

765-6888
[20052445]

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
[20052444]

בבניין  ומיוחדת  חדשה  בירמיהו, 
להשכרה  יחי'   + חדרים   5 בוטיק, 
כניסה  נוחה,  קומה  מ"ר),   150)
052-765- נדל"ן  שוורץ  מיידית. 

6888
[20052443]

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

6888
[20052442]

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
[20052441]

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

6888
[20052440]

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

765-6888
[20052439]

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, 

765-688
[20052438]

בגוש 80, דירת 4 חדרים, משופצת 
סוכה  מרפסת  גבוהה,  ברמה 
גדולה, חזית, מעלית, שוורץ נדל''ן 

052-765-6888
[20052437]

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
[20052436]

מעלית,  ק''ב,  מ''ר,   120 כ   ,80 בגוש 
מאד  מרווחת  מוארת  מחסן,   + סוכה, 
או   0548456212 נכסים''  ''אברמצי'ק 

029966522
[20052430]

מעלית,  ק''ב,  מ''ר,  כ125  ברוך  במקור 
איכותי,  בניין  מפוארת,  כחדשה 
או   0548456212 נכסים''  ''אברמציק 

029966522
[20052429]

בשרי ישראל כ125 מ''ר, ק''ו, מעלית, 
איכותי  בניין  חניה,   + כחדשה! 
נכסים''  ''אברמציק  למטר!,   26,200

0548456212 או 029966522
[20052428]

מעלית,  ק''ג,  מ''ר,  כ80  בגאולה, 
1,950,000 גדולה,  סוכה  מרפסת 
נכסים''  ''אברמצ'יק  מ''ש 

0548456212 או 029966522
[20052427]

80 מעלית,  ק''ג,  מאירות,  בפנים 
אופציה   + מרווחת  חדרים   3 מ''ר, 
גמיש!  מ''ש   2.35 רק   ! לבניה 
0548456212 נכסים''  ''אברמצ'יק 

או 029966522
[20052426]

חדרים   4 דירת  בעלז,  בשיכון 
סוכה  מרפסת  מוארת,  מרווחת, 
9,000 מניבות  יחי"ד   2  + גדולה 
בלבד!  למבינים  מעלית,  ש"ח, 

נדל"ן ONE טל' 054-8440016
[20052422]

בנין  בשיכונים,  לא  יעקב,  זכרון 
גדולה,  חד',   5.5 דירת  מטופח, 
ענקית  גינה   + מעולה  במצב 
4,500,000 וחניה,  מעלית  בטאבו, 
טל' -054  ONE נדל"ן גמיש,  ש''ח 

844016
[20052421]

4 דירת  מעולה  מיקום  ברוממה, 
כוללת  ואוויר,  אור  מלאת  חדרים, 
חצר ומרפסת סוכה גדולה ויפה + 
כניסה  נוחה,  קומה  מניבה,  יחידה 
054- טל'   ONE נדל"ן  פרטית 

8440016
[20052420]

3 דירה  בירושלים  בעלזא  בככר 
 + מרפסת   עם  משופצת  חדרים 
גג   + למעלה  בקומה  מ"ר   55 יחידה 
עם אופצית בניה תיווך 0533129829
[20052402]

דירה  שלמה.  ברמת  למכירה 
קומה  חדרים.   4 ומטופחת  משופצת 
מטורף!  נוף  כהנמן.  מטר.   90  .2
תיווך   2,200,000 לראות!  שווה 

0501428783
[20052390]

מ"ר   80 ק"כ  חד'   3 יצחק  מנחת 
ריהוט.   + לסוכה  גדולה  מרפסת 
02- תיווך  מזומן.  ש''ח   1,500,000

053-3179474 ,5379474
[20052386]

לגמרי  חדשה  באוליהב  בבלעדיות!! 
גדולים  וחניה  מחסן   + מטר  חד 98   4
ק"ג רק 2420.000שח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052374]

מטר   96 חד'   4 בסורצקין  מציאה! 
20 בניה  התר   + מטר   12 מחסן   +
מדהים!!  נוף  מוכנה,  רצפה  עם  מטר 
רק  מעלית  ק"ה,  מעולים,  שכנים 
052-7658-638 2790.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20052373]

 + 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]

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]

מ"ר,   70 שערים  במאה  בהזדמנות! 
ב-  מושכרת  יחידות,  ל-3  מחולקת 
גמיש.  ש''ח   1,600,000 ש''ח   6,400

052-7158024
[20051950]

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]

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]

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]

ירושלים | השכרה
נוחה,  קומה  חדרים,   4 בכדורי 
שוורץ  מחסן,   + גדולה  מרפסת 

נדל"ן 052-768-0724
[20052447]

3/4 ירושלים]  [פסגות  בכדורי 
מרוהט/ שח   6500-8200 נוף!  חד', 
נכסים''  ''אברמצ'יק  מרוהט,  לא 

0504165775 או 029966522
[20052425]

יפה  יחידה  ירושלים]  [מרום  בשנלר 
נכסים''  ''אברמציק  לזוג  ומפוארת 

0504165775 או 029966522
[20052424]

מ''ר,  כ50  חמד,  בפנינת  בבלעדיות, 
חצר  קרקע,  קומת  מרווחת,  לזוג 
נכסים''  ''אברמצ'יק  שח   5100 סוכה, 

0504165775 או 029966522
[20052423]

3 מעלית   + חד'   4 הכהן  עלי   80 גוש 
אלקנה   * גמיש  ש''ח   8,900 מרפסות 
וסוכה  חצר   + מ"ר   65 ק"כ  חד'   3
6,500 ש''ח תיווך 02-5379474, -053

3179474
[20052389]

מ"ר   55 ק"ג  חד'   2 חדשה  מלאכי 
4.5 ק"ג  המ"ג   * לזו"ץ  רק  מרוהט 
02- תיווך  ש''ח   6,000 מ"ר   95 חד' 

053-3179474 ,5379474
[20052388]

מ"ר 3 גדולה 85  חצר  ק"כ +  אילן  בר 
מיטות.  לבחורים + 9  גם  מתאים  חד', 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20052387]

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]

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
בר'  שלד  בבנית  חדש  פורויקט 
ישירות  חד'   4-5 דירות  עקיבא 

מהקבלן. 03-5785777
[20052406]

להשכרה  היוקרתי  פנקס  באזור 
דירת 4 חדרים בבנין יוקרתי מרווחת 
פרטית  גינה  מושקעת  ממוזגת 
שירותים  חדרי   3 פרטית  וכניסה 
0527133387 לפרטים  ש''ח   6850

לל"ת
[20052405]

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]

מודיעין עילית | מכירה
למכירה ב"שדרות יחזקאל" 3 חדרים 
לבניה  אופציה   + מחסן   + נוף  ק"א 
055- ויזמות"  תיווך  שיווק  "אורטל 

6704800
[20052382]

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]

צפת 
עד  לקבוצות  בצפת  אירוח  מתחם 
מקווה  דשה,  מרחבי  איש,   100
אפשרות  ממוזג,  מתחם  במקום, 
(למעונינים  למהדרין.  לקיטרינג 
מקומות)   130 של  נוסף  מתחם 

072-3926958
[20052372]

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
יחיאל  מציאה.  במחיר   3 בלכיש 

דונט ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20052412]

קומה.  מרווחת   3 סלונים  בקריית 
סוכה  מרפסת   + מעלית   + ד' 
נדל"ן  ייעוץ  דונט  יחיאל   .970,000

.052-7650001
[20052411]

בקריה  איכותית  חד'   3 למכירה 
2 הזדמנות,  במחיר  החדשה 
ב550.000 ק"ד  במתחרדים  חד' 
מגוון  ועוד   780.000 ק"ב  חד'   3
תיווך  אהיים  אטרקטיביות.  דירות 
למגורים והשקעות. 0533161345

[20052408]

4 ארמון  שהוא  בית  למכירה 
כל  עם  החדשה  בקריה  חדרים 
שאפשר  המפנקים  האביזרים 
בבלעדיות   1.310.000 לחלום 
והשקעות  נכסים  תיווך  אהיים 

0533161345
[20052407]

צפת | מכירה
לוחמי הגטאות 4 חד 90 מר + אופציה 
800000 לכנרת  נוף  מר   40 בנויה 

מלכות נכסים 0534109680
[20052419]

בקומה  מר   100 חד   5 עשר  האחד 
830000 לחצר  אפשרות  ראשונה 

גמיש מלכות נכסים 0534109680
[20052418]

מאור חיים 3 חד משופצת מהיסוד + 
מרפסת סוכה 720000 מלכות נכסים 

0534109680
[20052417]

בבניין  מר   70 חד   3 חיים  מאור 
מחיר   1800 מושכרת  מעלית  עם 
נכסים  מלכות  סגירה660000 

0534109680
[20052416]

ג  קומה  מ''ר  כ60  חד   3 היסוד  קרן 
העיר  ליד  חרדי  רחוב  גמיש   600000
העתיקה מלכות נכסים 0534109680
[20052415]

בקומה  מר  כ55  חד   3 דוד  רמז 
מלכות   520000 לנוף  פונה  ראשונה 

נכסים 0534109680
[20052414]

שניה  קומה  מ''ר   75 חד   3 הדר  גני 
מציאה  במחיר   1250 מושכרת 
450000 מלכות נכסים 0534109680
[20052413]

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]

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

חווית ֹהלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי.  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 
לכינרת,  נוף  בצפת,  ארוח  דירת 
דק'   10 בשפע,  חניה  רסקו,  בשכונת 
חדש.  מטבח  לעלוב,  כנסת  מבית 

053-3129516
[20052434]

ברמה  משופצת  גדולה  חד',   4 דירת 
דירות  מבחר  וכן  ממוזגת,  גבוהה, 

נוספות. 054-8476755
[20052433]

חדשים  צימרים   2 בצפת  כנען  בהר 
 + גדולה  חצר  למשפחות  ומפוארים 

בריכה. 0504174677
[20052365]

ממוזג  מקסים  צימר  בעתיקה, 
אנשים. -03 שישה  עד  נוף  ומאובזר. 

5230030
[20052364]

גדולה,  מרפסת   + לנוף  צופה  לזוג 
054-8433088 ברסלב.  בקרית  נקיה, 

04-6922596 /
[20052339]

3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
שינה,  חדרי   2 מ"ר,   60 חדשה,  חד' 
ספה   ,(2/5) מיטות   7 מטבח,  סלון- 
החול:  נדנדה,בימי  מרפסת,  נפתחת, 
מוצ"ש 1200 חמישי-  לזוג,  ש''ח   300
חמישי  בעומר  ל"ג  למשפחה,  ש''ח 
 . למשפחה  ש''ח   2800 מוצ"ש   -

לתמונות 052-7614435
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

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

2840299
[20042205]

ונקיה,16 חדשה  חד'   5 בעומר  לל"ג 
לאוטובוסים  קרוב  מרפסת,   + מיטות 

לציון. 053-3199511
[20035827]

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]

אור הגנוז 
צימר לזוג / משפחה ג'קוזי, חצר עם 
אפשרות  טרמפולינה,   + מדהים  נוף 

לכל הפסח. 052-7655189
[20052117]

ירושלים 
אצלינו  ושבתות,  ימים  לחגים 
דירות   – ''טורקיז''  בבלעדיות, 
מהרו  ביותר,  הגבוהה  ברמה  קייט 
החשובים  לימים  מקום  לתפוס 
02- נכסים-קייט''  ''אברמצ'יק  לכם! 

9966522
[20052431]

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 

053-3188842
[20040846]

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

0527-10-10-20
[20040492]

יר"ש ַ עובד  דרוש  ברק  בבני  לאטליז 
לשעות אחר הצהריים 0527833400
[20052449]

הערב,  לשעות  מזכירה  בב"ב 
דיבור,  כושר  חלקית,  משרה 
נמרצת, ידע בגרפיקה יתרון, שכר 

amovil@kavnaki.net .נאה
[20052435]

דרושה  בירושלים,  מנכל  ללשכת 
מזכירה לשעות אחה"צ, ניסיון מוכח, 
Gobs. למייל:  לשלוח  יש  קו"ח 

liska@gmail.com
[20052432]

בירושלים  לבנות  חרדית  לפנימיה 
לילות  ל3  רווקה  מדריכה  דרושה 
בבוקר.   8:30 עד  מ21:30  בשבוע 
02- לפקס:  קו"ח   ."18 "למשרה 

6259371
[20052410]

דרושה  בירושלים  חרדית  לפנימיה 
הצוות  לתפקוד  טכנית  אחראית 
בשבוע  3פעמים  הבנין:  ואחזקת 
ומסודרת.  נמרצת   ,15:00-21:00 בין 
02- לפקס:  קו"ח   ."557 "למשרה 

.6259371
[20052409]

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

3101276
[20052264]

מזכיר/ה  רפואי  בתחום  לחברה 
לשיחות  למענה  מהבית,  לעבודה 
ועוד.  תורים,  לזימון  נכנסות 
ש''ח   45 שכר  ביום,  שעות   3
בי-ם  חוצבים  בהר  לחברה   *
נוחה,  משרדית  לעבודה  מזכיר/ה, 
 * ש''ח.    7,500 ניסיון,  נדרש  לא 
מזכירה  בב"ב  עו״ד  למשרד 
072- קריירה  ש''ח.   8,500 מנוסה, 

22-222-62
[20051813]

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]

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 
יצחק,  מנחת  ברח'  טבעות  אבדו 
052- אילן 052-7695586 בר  ירמיהו 

7692866
[20052451]

חובות  ט     מעשרות  ירושלמי:  היומי  דף  כו     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש השמיני (היחוד)    משנה יומית: מכות ג, י-יא    הלכה 
יומית: או"ח תקי, ה-ז    רמב"ם יומי: גזו"א טז-יח    שו"ע הרב - רב יומי:
לו ב, ג - לו ב, ה    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תרנט-תרעג    חפץ חיים:

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קא: רכילות ט, ה-ו  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:198:208:188:228:218:15סו"ז ק"ש מג"א
9:109:119:109:139:129:08סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:449:459:449:479:479:42סוף זמן תפלה מג"א
10:1910:2010:1910:2110:2110:17סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

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

19:3219:2919:3219:3019:3019:28שקיעת החמה
זמנים למחר

4:014:023:584:054:033:56עלות השחר
4:484:494:464:524:504:44זמן ציצית ותפילין

5:445:505:405:475:465:41הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073-2688970 פארם סנטר  ברק בני  גילה     טאון  אפ   5 ויצחק  צביה   054-6698118 גילה פארם  סופר  ירושלים
עד 08:00 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00   077-8880390 סופרפארם מינסטור תל אביב ב"ב     אהרנוביץ' 12, 
077-8882620 סופרפארם לבונטין 077-8880730 גורדון פינת דיזנגוף 129 מהשעה 19:00 עד 24:00 סופרפארם גורדון
077-8881910 קניון עיר ימים    חיפה סופר פארם עיר ימים רח' לבונטין 30 מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא  סופרפארם 077-8880770/771 שמחה גולן 54    רמת גן סופר פארם גרנד קניון
סופר פארם בקניון אשדוד  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
רח' נורדאו משעה 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: 211.22-
אתמול: 211.23-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
31-21

תל אביב
31-19

חיפה
28-18

גולן
34-17

טבריה
39-20

גליל
29-17

באר שבע
36-20

אילת
40-26

מזג האויר
חם מהרגיל עד שרבי

היום - בהיר עם התחממות נוספת. 
יעשה חם מהרגיל עד שרבי. 

בשעות אחה"צ ינשבו רוחות 
צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

שלישי - בהיר. תחול עליה קלה 
נוספת בטמפרטורות וייעשה 

שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 
אחה"צ לאורך מישור החוף ינשבו 

רוחות צפוניות ערות.

רביעי - בהיר בדרך כלל. יוסיף 
להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר 

בהרים ובפנים הארץ.

חמישי - בהיר בדרך כלל. תחול 
ירידה בטמפרטורות אך יוסיף 

להיות חם מהרגיל, בעיקר בהרים 
ובפנים הארץ.

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
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מס'גילאים מסלול
 יחי'

סך תרומה 
חודשית

מספר 
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סכום כולל 
החזר סך הלואהשל התרומה
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1₪ 50192₪ 9,600₪ 40,000₪260₪ 6,400

2₪ 100192₪ 19,200₪ 80,000₪ 520₪12,800

3₪ 150192₪ 28,800₪ 120,000₪ 780₪19,200

4₪ 200192₪ 38,400₪ 160,000₪ 1,040₪25,600

5₪ 250192₪ 48,000₪ 200,000₪ 1,300₪32,000

6₪ 300192₪ 57,600₪ 240,000₪ 1,560₪ 38,400
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מצווה
לתרום 
ממעשר

ההצטרפות 
לילדים
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זיו האפט 
BDO

בהכוונת 
גדולי הדור 

שליט"א
ייעוץ משפטי
יגאל ארנון 

ושות'

רכז נציגים: הרב אברהם ארנפרוינד
0733-74-7002 התקשרולהצטרפות 
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פקיסטן הציעה להודו הפסקת אש בקשמיר 
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מתיחות  של  תקופה  אחרי 
במ־ המצוי  קשמיר  בחבל  גבוהה 
הודו  בין  טריטוריאלית  חלוקת 

הציעה  פקיסטן  כי  דווח  ופקיסטן, 
על  להכריז  להודו  השבוע  בסוף 
הדיווח,  לפי  באזור.  אש  הפסקת 
נכו־ הביעה  אף  פקיסטן  ממשלת 
שלה  מיוחדים  כוחות  להוציא  נות 

להפחית  מנת  על  באזור,  השוהים 
את המתיחות ולאפשר את יישומו 

של הסכם הפסקת אש. 
נמש־ המדינות  בין  המחלוקת 

כת כבר עשרות שנים, והיא גבתה 
אדם  בני  רבבות  של  חייהם  את 
לחימה  בסבבי  הצדדים,  משני 
בא־ שהתחוללו  וקטנים  גדולים 

זור. בין היתר ניהלו שתי המדינות 
במטרה  אינטנסיבי  חימוש  מרוץ 
שתיהן  ואכן  גרעיני,  לנשק  להגיע 
למעצמות  דבר  של  בסופו  הפכו 

גרעיניות. 
אירע  בלחימה  האחרון  השיא 
לפני חודשים אחדים, כאשר עש־

רות שוטרים הודים נהרגו בפיגוע 
כך  ובעקבות  קשמיר,  בחבל 
מה  פקיסטן,  בשטחי  הודו  תקפה 
מטוסי  שני  של  להפלתם  שהוביל 
חיל  של  אחד  ומטוס  הודיים  קרב 

האוויר הפקיסטני. 

היועמ"ש יצא לביקור עבודה ביפן
מאת חיים מרגליות

לממשלה,  המשפטי  היועץ 
מקיים  מנדלבליט,  אביחי  ד"ר 
השבוע ביקור עבודה ביפן לצו־
משפטיים  נושאים  קידום  רך 
ישראל,  למדינת  חשיבות  בעלי 
משפ־ פעולה  שיתופי  לרבות 

טיים בין המדינות.
במ־ אומרים  כך  הביקור, 

פגישות  סדרת  כולל  שרדו, 

מערכת  בצמרת  גורמים  עם 
המשפט ביפן.

היועמ"ש  צפוי  זו  במסגרת 
היתר,  בין  להיוועד,  לממשלה 
המ־ יפן,  של  המשפטים  שר  עם 

שנה לנשיא בית המשפט העליון, 
היועץ  יפן,  של  החוץ  שר  סגן 
המשפטי לקבינט, התובע הכללי 
לענייני  הוועדות  ראש  ויושבי 
הת־ ובבית  העליון  בבית  משפט 

חתון של הפרלמנט היפני.
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