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דיווחים בסוריה של שורת תקיפות ישראליות; 
"מערכות הגנה הופעלו ויירטו כמה טילים"

פעמיים בתוך יממה דיווחה דמשק על תקיפה ישראלית בשטחה ^ לפי הדיווח התקיפה כוונה נגד: "ריכוז כוחות של משמרות 
המהפכה וחיזבללה" ^ כלי תקשורת ערביים דיווחו על כטב"מ ישראלי שהתרסק באזור

מאת סופרנו הצבאי

הסורית  הידיעות  סוכנות 
מערכות  כי  אמש  דיווחה  'סאנא' 
ההגנה במדינה הופעלו נגד 'גופים 

'שטחים  מאזור  שהגיעו  זרים' 
לי־ כשהכוונה  שמדרום,  כבושים' 
הלב־ 'אל־מיאדין'  ברשת  שראל. 
דווח  חיזבללה,  עם  המזוהה  נונית, 
באזור  נשמעו  נ"מ  ירי  קולות  כי 

'המרכז  כסווה.  ואל  דמשק  דרום 
אדם',  זכויות  אחר  למעקב  הסורי 
מושבו  שמקום  אופוזיציה  ארגון 
בלונדון, דיווח כי מדובר ב"תקיפה 
של  כוחות  ריכוז  נגד  ישראלית 

וכו־ וחיזבללה  המהפכה  משמרות 
חות המשטר בדרום סוריה".

טיל  הסורים,  הדיווחים  לפי 
ההגנה  ידי  על  הופל  לפחות  אחד 
האווירית הסורית, וכי שני טילים 
חטיבה  באזור  פגעו  הפחות  לכל 
90 של צבא סוריה, שנמצאת בא־

זור קונייטרה. הדיווח הזה מצטרף 
לדיווח נוסף בליל שבת על פיצו־
וב־ דמשק  בבירה  שנשמעו  צים 

מערכות  הדיווח,  על־פי  סביבתה. 
ההגנה האווירית הופעלו והצליחו 
ליירט כמה מטרות שהגיעו מכיוון 
ארגון  לפי  (ישראל).  קוניטרה 
הסורי  המעקב  'מרכז  האופוזיציה 
אחר זכויות אדם', נשמעו שלושה 

פיצוצים באזור דמשק.
בארגון ציינו כי לפחות שניים 
אל־ באזור  נשמעו  מהפיצוצים 

למגינת לב המוני עם מקדשי שביעי: חילולי שבת המוניים 
וחסרי תקדים נערכו בתל אביב בעיצומה של השבת ר"ל

בבתי הכנסת ובתי המדרש והיכלי הישיבות בארץ ישראל ובעולם כולו התאחדו השבת בעת רעוא־דרעוין באמירת 
תהילים בתחינה לבורא עולם נותן השבת ומקדשה לבטל את גזירת חילולי השבת ולהסיר החרפה מעמנו

מאת כתב 'המבשר'

המוני  של  ליבם  למגינת 
כפי  לב,  לדאבון  שביעי,  מקדשי 
בשבת  נערכו  מראש,  שתוכנן 
המו־ ר"ל  שבת  חילולי  האחרונה 
בתל־אביב  תקדים  חסרי  ניים 
זמר  אירוע  לקראת  ובסביבותיה, 
זאת  וכל  אמש.  שנערך  בינלאומי 
בחסות ממשלתית לאחר האישור 
מיוחדת  שרים  ועדת  שהעניקה 

עבודה'  'היתרי  ואישרה  שדנה 
בשבת רח"ל.

השבת  לקראת  שהוכרז  כפי 
קדושת  למען  הרבנים  ועד  ע"י 
בתי  בכל  ישראל,  בארץ  השבת 
והיכלי  המדרש  ובתי  הכנסת 
הישיבות בכל רחבי ארץ ישראל 
במה־ התאחדו  היהודי,  והעולם 

רעוא־דרעוין  ולעת  השבת  לך 
בתחינה  תהילים,  פרקי  באמירת 
ומק־ השבת  נותן  עולם  לבורא 

חילולי  גזירת  את  לבטל  דשה, 
עמנו  חרפת  את  להסיר  השבת, 

ולהושיעו. 
בכל  שביעי  מקדשי  עם 
את  הרימו  מושבותיהם  מקומות 
כבוד  על  ובזעקה  בתפילה  קולם 
ישראל  המוני  המחוללת.  השבת 
העתירו מכל נפש ולב, בשבת בו 
שבתותי  "את  הפסוק  את  קראנו 
ישראל  כלל  עבור  תשמרו", 
ללוותו,  תוסיף  השבת  שזכות 

צרה  מכל  ולהגן  לרחם  שתוסיף 
ותועים  טועים  ושיפקחו  וצוקה, 
עיניהם לראות כי חטא על פשע 
חלילה,  בדחותם,  מוסיפים  הם 
מתנה טובה שנתן הבורא יתברך 

לעם ישראל – ושבת שמה.
וב־ בדרשות  לכך,  בנוסף 

השבת  במשך  שנאמרו  שיחות 
סעודה  בעת  וביותר  האחרונה 
שלישית, בבתי כנסיות בכל אתר 

רוחות המלחמה מתגברות: ארה"ב הזהירה את 
חברות התעופה מטיסות בשמי המפרץ הפרסי
"טיסות מסחריות עלולות להסתכן בטעות בזיהוי", הבהירו האמריקאים ^ מידע מודיעני שמצוי בידי 

האיראנים מלמד על כך שבאיראן בטוחים שארה"ב תפתח במלחמה ^ משחתות אמריקאיות חצו את מצר 
הורמוז ^ מחוקק בכיר בטהראן קרא לשיחות עם ארה"ב, אך דבריו נדחו על הסף בידי חבריו

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

לה־ מתחיל  הפרסי  המפרץ 
אמרי־ מלחמה  בספינות  תמלא 
לפרוס  התחילו  ובאיראן  קאיות, 
מכוונים  שבחלקם  טילים  סוללות 
שנשיא  לאחר  זאת,  ישראל.  נגד 
ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי הוא 

בין  מלחמה  תפרוץ  שלא  מקווה 
ולאחר  והאיראנים,  האמריקאים 
עלי  איראן,  של  העליון  שהמנהיג 

חמינאי, התבטא ברוח דומה. 
פרסם  השבוע  סוף  במהלך 
אזה־ האמריקאי  התעופה  מנהל 

בעולם  התעופה  לחברות  רה 
לחשב  נקראות  הן  ולפיה  כולו, 

תחקיר מעמיק חושף פרטים חדשים על ההצתה בכפר דומא 

ערבי תושב כפר דומא: ההצתה בבית 
משפחת דוואבשה לא בוצעה ע"י יהודים
תושב הכפר דומא תועד על ידי חוקר פרטי כשהוא מספר את הגרסה הרווחת 

בכפר לאירוע הצתת בית משפחת דוואבשה. ''זה שטויות, אין כלום''

מאת כתב 'המבשר'

דומא  הכפר  תושב  פלסטיני 
משפחת  לבית  בסמוך  המתגורר 
דוואבשה, מציג גרסה שונה למה 
משפ־ בית  הצתת  בליל  שאירע 

לפני  דומה  בכפר  דוואבשה  חת 
כ־4 שנים. מהשריפה נספו שלו־
הפלסטיני  המשפחה.  מבני  שה 
תועד על ידי חוקר פרטי כשהוא 
שלו,  המוכרת  הגרסה  את  מספר 
את  ביצעו  יהודים  לא  פיה  ועל 

ההצתה.
שטויות,  ''זה  פלסטיני: 

עזוב''.
מה  שטויות?  ''מה  חוקר: 
עשו  היהודים  לא  זה  שם?  היה 

דיווח ערבי: נתניהו ביקש מחמאס 
לפתוח במו"מ על חילופי שבויים
לפי הדיווח ישראל דרשה לדעת כתנאי ראשון מה עלה בגורל הנעדרים 

הישראלים ^ חמאס דורש שחרור מחבלים עבור נתינת המידע
מאת כתב 'המבשר'

אל־אח'באר  הלבנוני  העיתון 
ישראל  כי  השבוע  בסוף  דיווח 
היא  ולפיו  לחמאס,  מסר  העבירה 

ומתן  במשא  לפתוח  מעוניינת 
לאחר  שבויים  חילופי  עסקת  על 
פי  על  החדשה.  הממשלה  הרכבת 
כת־ לדעת  דרשה  ישראל  הדיווח, 
הנעד־ בגורל  עלה  מה  ראשון  נאי 
בחמאס  ברצועה.  הישראלים  רים 
עבור  מקדימים  תנאים  הציבו 
של  שחרורם  ובהם  המידע,  נתינת 
בעסקת  ששוחררו  אסירים  כ־60 

שליט ונעצרו מחדש.
פרופ' שמחה גולדין, אביו של 
הדר גולדין הי"ד שגופתו מוחזקת 
ראש  את  האשים  חמאס,  בידי 
הדר  בהפקרת  נתניהו  הממשלה 
לקלמן  בראיון  איתן.  צוק  במבצע 
גולדין  אמר  ב',  ברשת  ליברמן 
בחודש שעבר כי "ממשלת ישראל 
דואגת להעביר מיליונים בדולרים 
סדר  בראש  שמה  לא  היא  לעזה, 

העדיפויות את החזרת החיילים.
נע־ בין  ההבדל  אותי  "מעניין 

גולדין.  והדר  יעקוב  סולטאן  דרי 
החמאס,  בידי  נמצא  גולדין  הדר 
יודעים  כולם  ידיהם,  על  מוחזק 
שנים.   5 במשך  אותו  מחזיק  מי 
הוא הופקר תוך כדי קרב והופקר 
עושה  לא  ורה"מ  הקרב,  בסיום 
שום דבר להביא אותו, על ידי זה 
או  החמאס  על  לחץ  יפעיל  שהוא 
עשה  שהוא  כפי  בינלאומי  לחץ 
במקרה הזה. הוא נותן לנו לחכות 

37 שנה".
מאוד  "חשוב  גולדין:  אמר  עוד 
ומו־ בקרב  שנופלים  צה"ל  שחיילי 
לקבר  יוחזרו  אויב  ידי  על  חזקים 
שמוציא  מי  של  חובה  זו  ישראל. 
ישראל  ממשלות  וכל  לקרב,  אותם 

דליפת גז מסוכנת בחיפה בשל תקלה 
בהולכת הגז למפעלים באזור המפרץ

צומת הום סנטר נחסמה עקב דליפת הגז בשל חשש לחיי אדם

מאת חיים מרגליות

הת־ באזור  חמורה  גז  דליפת 
ושבים  עוברים  בחיפה.  עשיה 
חריף  ריח  על  התלוננו  בחיפה 
בדיקות  באזור.  שנודף  מאוד 
מדובר  כי  העלו  במקום  שנערכו 
היותו  בשל  לסביבה  שמסוכן  בגז 
רעילות.  בשל  ולא  במיוחד,  דליק 
המשרד להגנת הסביבה הנחה את 
באזור  הגז  את  המובילה  החברה 
למערכות  ההזרמה  את  להפסיק 
התת קרקעיות המעבירות את הגז 

בין המפעלים במקום.
בצנרת  אותר  הדליפה  מקור 
הזי־ לבתי   C4 מסוג  גז  המובילה 

מן  כבד  הגז  של  היותו  בשל  קוק. 
גבוהים  ריכוזים  נמדדו  האוויר, 
שנ־ והבקרה  התקשורת  בתעלות 

מצאים ליד הצומת. 
בעקבות הדליפה נחסם צומת 

ויגאל  התעשיה  חלוצי  הרחובות 
חיפה,  במפרץ  סנטר,  הום   – ידין 
הציבור  תנועת  כן  כמו  לתנועה. 
לכלי  הן  נחסמה,  התעשיה  באזור 
לסיום  עד  רגל  להולכי  והן  רכב 

הטיפול באזור הדליפה.
כי  אמרו  הכבאות  ברשות 
הכבאות  רשות  של  ניטור  "צוותי 
ביצעו ניטור הערכים באזור ומהם 
גבוהים  ערכים  נמדדו  כי  עלה 
והתקשורת  החשמל  בשוחות 
נפיץ  דליק,  גז  הינו  הגז  שבאזור. 
את  לערפל  נסיון  נעשה  ורעיל. 
יש  אך  בשוחות,  במים  הגז  ריכוז 
מתמשך  באירוע  מדובר  כי  להבין 

והגז מצוי בחלל הפתוח".
את  ניצלו  חיפה  בעיריית 
האירוע כדי לתקוף את המפעלים 
העיר  וראש  באזור,  המסוכנים 
האלה  למפעלים  "אין  כי  אמרה 
שהזיהום  זמן  כל  לידנו  מקום 

השכם  חוזרות  והתקלות  נמשך 
לחיות  נסכים  לא  אנחנו  והערב. 
וכאשר  אם  מזיקים.  שכנים  ליד 
יהפכו לשכנים טובים, נוכל לקבל 

את נוכחותם בחיינו".
מצב  הערכת  נערכה  אמש 
משטרת  תחנת  מפקד  בראשות 
כלל  עם  פעולה  בשיתוף  זבולון, 
גורמי המקצוע, בהם כבאות והצ־

לה, רשות מקומית ועוד. 
הוחלט  המצב,  הערכת  בתום 
לכל  הצומת  חסימת  המשך  על 
נוכח  הלילה,  במהלך  הכיוונים 
כדי  לביצוע  הנדרשות  פעולות 

להבטיח את שלום הציבור. 
בשל  כי  מהמשטרה  נמסר  עוד 
ההשלכות התעבורתיות על הסדרי 
התנועה היום בבוקר ועל מנת לצמ־

צם ככל הניתן את הפגיעה בשגרת 
התנועה באזור, קבע מפקד התחנה 
מיוחדת  מצב  הערכת  ביצוע  על 

ייבחן  במסגרתה  בבוקר,  בראשותו 
והכוונה  בסיוע  החסימה  צמצום 
לשם  במקום,  התנועה  שוטרי  של 

שמירה על בטחון הציבור.
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הנשק החדש של חמאס נגד 
כיפת ברזל: רחפן הפצצה

במהלך סבב האלימות האחרון ניסו מחבלי חמאס לפגוע בכלי רכב שבו ישבו 
חיילים, באמצעות רחפן ששיחרר רקטה בעלת ראש נפץ נגד טנקי

מאת סופרנו הצבאי

רחפן  פיתח  המחבלים  ארגון 
שנושא רקטה בעלת ראש נפץ נגד 
טנקים, כך דווח 'ידיעות אחרונות'. 
הלחימה  בסבב  כי  נאמר  בדיווח 
השבוע  בסוף  שהחל  האחרון, 

רכב  להשמיד  חמאס  ניסה  שעבר, 
צבאי מאויש באמצעות רקטה כזו 
היתה  הרקטה  מרחפן.  שהוטלה 
מצוידת בראש נפץ שאמור להתג־
בר על סוגי השריון שבידי ישראל.

שימוש  מוכר  היה  לא  כה  עד 
חמוש  ברחפן  חמאס  של  מבצעי 

הר־ ניסה  בו  במקרה  גם  ברקטה. 
חפן לתקוף רכב צבאי מאויש הוא 
שחמאס  להניח  סביר  אבל  נכשל, 

יפיק לקחים והפיתוח יימשך.
נועד,  ברקטה  המצויד  הרחפן 
בין השאר, לפגוע בסוללות כיפות 
רכב  כלי  ולחדור  ולפגוע  ברזל 
העליון  החלק  דרך  משוריינים 
הללו.  הכלים  של  ממוגן  הפחות 

ראש הנפץ הוא כפול.
מש־ שנים  מארבע  יותר  כבר 

טיס  כלי  בפיתוח  החמאס  קיע 
בלתי מאוישים, והתאמת רחפנים 
עיקר  צבאיים.  לצרכים  אזרחיים 
עזה  לרצועת  מגיעים  הרחפנים 
רק  המעברים.  דרך  בהברחות 
מתאם  דיווח  האחרון  רביעי  ביום 
תפיסה  על  בשטחים  הפעולות 
דואר  חבילות   172 של  גדולה 
בתוך 250 שקים שעברו מישראל 
ארז,  מעבר  דרך  עזה  לרצועת 
והכילו ציוד צבאי במסווה אזרחי. 
בין המוצרים שהוברחו נמצאו גם 
רחפנים. רוב הציוד הוזמן מחו"ל.

מנחם מענדיל קליין 
בהר"ר ברוך הי"ו 

ישיבת סערט ויז'ניץ 
רמת ויז'ניץ – חיפה 

הניה פישר 
בהר"ר דוד צבי הכהן הי"ו 
סמינר אשת חיל 
רמת ויז'ניץ חיפה

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור לי"ב באייר תשע"ט כ"ז למטמונים

תל אביב: 
רוכב אופנוע 

נהרג
התר־ קטלנית  דרכים  תאונת 
צפון  לכיוון  איילון  בנתיבי  חשה 
בתאונה  וולפסון.  לגשר  מתחת 

היה מעורב רוכב אופנוע. 
משטרה  כוחות  הגיעו  למקום 
הצלה.  וגורמי  תנועה;  בוחן  ובהם 
חולים  לבית  פונה  האופנוע  רוכב 
וולפסון שם, למרבה הצער, נקבע 

מותו על ידי גורמי רפואה.
עקב הטיפול בארוע נחסם 
מחלף וולפסון לכיוון צפון לת־

נועת כלי רכב. משטרת ישראל 
פתחה בחקירת נסיבות האירוע.
חיים מרגליות
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החסינות והצדקנות
הממשלה  ראש  מתמודד  עמן  המשפטיות  הסוגיות 
משפטית  מסיבה  לא  פשוטות.  אינן  האחרונות,  בשנים 
זה  אין  היום  מובהקות.  פרסונליות  מסיבות  אלא  נקיה, 
בגדר סוד כי המערכת המשפטית אכן מבקשת להפיל את 
בדרכים  דווקא  זאת  לעשות  חפצה  והיא  מכסאו,  נתניהו 
בית  מסדרונות  דרך  אם  כי  הוגנות,  ולא  דמוקרטיות  לא 
חוקים  לחולל  אסור  כי  האומר  העיניים  גלגול  המשפט. 
פרסונליים כדי למלט איש מחרב המשפט, מתעלם מכך 
שבמקרה הזה שלפנינו, רק מי ששמו בנימין נתניהו יוצג 
על ספסל הנאשמים על סיגרים וכתבות אוהדות. האמת 
לשעבר  בכירה  באומהורן,  עו"ד  כזכור  סיפרה  כבר  הזו 
לראשות  ייבחר  נתניהו  אם  שרק  המדינה,  בפרקליטות 

הממשלה, ימשיך המשפט להתנהל במרץ.

מי שהחרה והחזיק אחריה, מבלי משים, הוא הפרשן 
כשר  יכהן  לוין  יריב  אם  כי  אימים  שהילך  אברמוביץ, 
המשפטים, משמעות הדבר הוא עוד שנת מאסר לבנימין 
נתניהו. הוא הדגיש שהוא אומר את הדברים בצחוק, אבל 
מזה  לדעת  רוצים  לא  הם  מפשוטה.  יוצאת  בדיחה  אין 
האחרונות,  בבחירות  בנתניהו  שבחר  בישראל  שהציבור 
נגדו,  התלויה  המשפטית  המערכת  אף  על  זאת  עשה  לא 
השוא  בהיטפלות  מאס  הציבור  כך.  בשל  דווקא  אלא 
הסיגרים  למרות  נתניהו,  שבנימין  מעוניין  והוא  לנציגיו, 
היקרים והשמפניות המשובחות, יהיה זה שישב על כסא 
ראש הממשלה. בחירות אלו היו משאל עם מהדהד, שרק 
מי שערכי בית המשפט יקרים לו יותר מכל, יכול לעצום 

עיניים ולומר ששום דבר לא קרה כאן.

הגם  לנו.  שזרים  המשפט,  לנבכי  נכנסים  איננו 
מפליל,  חומר  כאן  אין  רבים  משפטנים  של  שלדעתם 
יסיים  הממשלה  שראש  עד  להמתין  יכול  שזה  ובוודאי 
בידי  לתת  שאין  אלא  יקרה.  שזה  מתי  תפקידו,  את 
המסרים החולפים לטשטש את האמת לאמתה. המערכת 
על  אישי  באופן  נתניהו  בנימין  את  מחפשת  המשפטית 
קול  להקים  אין  כך  ומשום  ממשלה,  ראש  היותו  רקע 
שיפדו  חוקים  לחוקק  אסור  כי  עיניים  וגלגול  צעקה 
כבר  הוא  בה  משפטית  ממצוקה  הממשלה  ראש  את 
להתנהל  יכולה  המשפטית  שהמערכת  כשם  שרוי. 
את  לעשות  בה  שנלחם  מי  על  נחותה,  וברמה  בנבזות 
הדברים באותה מדה. ענה כסיל כאוולתו, ובמערכה כמו 
ההיגיון  במסגרת  המקסימום  את  לעשות  צריך  במערכה 

האנושי.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

הסתה
ישראל  שמדינת  חשבנו 
צק־ כל  לא  שבו  לגיל  הגיעה 
לא  וחומר  קל  שפתיים,  צוק 
החרדים,  נגד  פרועה  הסתה 

מביאים לגלי אהדה.
שלא  מסתבר  חשבנו.  אז 
עובדה.  הדברים.  פני  הם  כן 
בישראל בת זמננו יש מפלגה 
שהגיעה  מנדטים  חמשה  בת 
הנוכ־ האלקטורלי  להישגה 

שהעומד  משום  ורק  אך  חי 
בראשה, שצבר מומחיות באי 
בשום  חותם  שום  הטבעת 
אורך  לכל  הקפיד  תחום, 
יע־ שלא  הבחירות  מערכת 

בור שבוע מבלי שתצא מבית 
הסתה  שלו  המפוקפק  היוצר 

זולה ודמגוגית נגד חרדים.
כי  הוכיחה  התוצאה 
שלה:  את  עשתה  ההסתה 
מבין כל המפלגות שנעו סביב 
מער־ במהלך  החסימה  אחוז 

כת הבחירות, כחלון סיים עם 
בנט  בקושי,  מנדטים  ארבעה 
פייגלין  גם  התאיידו,  ושקד 
נותר כאיום ריק ולא רלוונטי. 
הבחי־ את  סיים  ליברמן  ורק 
רות כשבידיו חמשה מנדטים 

יצוקים.
שבדבר,  הצער  כל  עם 
שבק־ היעד  שקהל  מסתבר 

הקדיש  ובו  ליברמן  פעל  רבו 
ליברמן את מרבית התעמולה 
שלו הוא קהל שבו סיסמאות 
הש־ ואפופות  מתוכן  ריקות 

תלחות פרועה במגזר החרדי 
ובנציגיו הנאמנים, הם מטבע 
עובר לסוחר הפורט על נימים 

חבויים, שלא לומר אפלים. 
הימים,  שנוקפים  ככל 
ברו־ שאינן  מסיבות  ליברמן, 

העיקש  במרי  מתמיד  רות, 
שלו, תוך כדי המשך הדקלום 
מכנה  שהוא  מה  נגד  המגדף 
אינן  הסיבות  הלכה.  מדינת 
היה  שאם  משום  ברורות 
מקדם את פני ליברמן סירוב 
לדרישות שהוא מציג, בתחום 
הקואליציוניות,  הכופתאות 
מפגין  שהוא  השרירים  היו 
במסגרת  להגיוניים,  נחשבים 
להק־ והרצון  הידיים  כיפופי 

שיח עמדות כדי להשיג כמה 
הידועה  האמת  אבל  שיותר. 

לכל אחרת לחלוטין. 
זה  הבחירות  מערכת 
וחצי  שבוע  מאחורינו,  מכבר 
כדי  לנתניהו  נותר  בלבד 
את ממשלתו, הקולות  להציג 
אומרי  וסיעת  ליברמן  של 
ההן שלו מצויים עמוק בכיסו 
והוא לא נזקק לחזר אחריהם 
וכ־ הקרובות  השנים  בארבע 

מו לא היה די בכל אלו, עד כה 
בשום  כה  עד  נתקל  לא  הוא 
סירוב בכל הקשור לדרישות 
הב־ משרד  שלו:  הרהבתניות 

טחון – בבקשה, מזומן ועומד 
שתכנן  האדריכל  משל  לו, 
הקריה,  שבחזית  המגדל  את 
של  המתאר  קווי  את  שרטט 
עש־ הארבע  בקומה  הלשכה 

רה בהתאם למידותיו. משרד 
הוא  גם  הסתם  מן  הקליטה – 
דרישה  כל  גם  וכך  לו.  מצפה 

תקציבית אחרת.
אין דבר מסוים שליברמן 
לה־ מסרב  ומישהו  בו  חושק 
לכני־ בתמורה  אותו  לו  עניק 

אפילו  אין  לקואליציה.  סתו 
כזה.  סירוב  של  עין  מראית 
ראש  לו  אומרים  תחתום,  רק 
מט־ האחראי  כמו  הממשלה 

הקואליציוני.  המו"מ  על  עמו 
וליברמן בשלו. 

בקצב  כי  נותנת  הדעת 
ולנוכח  הנוכחי  הדברים 
התקדים  חסרת  העובדה 
לא  סיעה  שום  כה  שעד 
הממשלה,  ראש  עם  חתמה 
הפרק  על  העלאתה  ולפיכך 
שב־ (ההזויה)  האפשרות  של 

חירות חוזרות אינן מופרכות, 
כוחו  בכל  משתדל  ליברמן 
האנטי  עקשנותו  את  לפמפם 
את  לאבד  שלא  כדי  חרדית 

הקולות שניתנו לו.
לכך  הוכחה  שמבקש  מי 
בסדרת  אותה  לקבל  יכול 
בעיתון  הראשיות  הכותרות 
כל  לאורך  מסוים,  כלכלי 
העי־ יום  כל  שחלף.  השבוע 

שמחתו  ראש  על  מעלה  תון 
שחר,  נטולת  אחרת,  הסתה 
לא  אם  החרדי.  הציבור  נגד 
וכותרות  רייטינג  לזה  היה 
על  מתקבלות  היו  לא  כאלו 
העי־ הישראלי,  הקורא  לב 

טורחים  היו  לא  וכותביו  תון 
המאמרים  את  לרקוח  לשווא 
המו־ והטבלאות  הדמגוגיים 

פרכות. 
כך נראית ישראל הנאורה 

בשנתה השבעים ואחת.

הסחה
הנודע,  הזאב  במשל  כמו 
שמ־ שככל  הרושם  מתקבל 
טראמפ  האמת,  רגע  תקרב 
מפני  מבועת  כדי  עד  חושש 
גלויה  מלחמה  של  אפשרות 

עם איראן.
מאוד  טוב  טראמפ  אולי 
וחלש  ובהצהרות  באיומים 
דוגמה  לנו  יש  במלחמות. 

אנושית ביתית מצוינת לכך.

הסרה
מפני  בליכוד  הבהלה 
חוק  נגד  הבודדים  מחאת 

החסינות אינה מובנת.
למפלגה  שהעניק  ההמון 
לחוק  יתנגד  לא  קולותיו  את 

כזה.

רצון קדשם: עולם החסידות מתאחד לטובת 
מוסדות 'פינסק קארלין' בקמפיין התרמת המונים 
על הכף, מוטלת התפתחות המוסדות בירושלים, בני ברק, בית שמש, ביתר וברכפלד 
שנוסדו על ידי האי גאון וקדוש, כ"ק מרן אדמו"ר ה'ארחות אהרן' זצוק"ל ^ הקמפיין 
יתקיים במשך יומיים בלבד, למשך 36 שעות, מיום ראשון י"ד אייר עד יום שני ט"ו אייר 
^ כ"ק מרן אדמו"ר מפינסק קארלין שליט"א: "מי שיפעל להצלחת המוסדות, יתברך 

בכל מילי דמיטב ברוחני וגשמי" ^ כאיש אחד בלב אחד

בה־ נלהבות  הכנות  סבב  אחרי 
מפי־ אדמו"ר  מרן  כ"ק  שתתפות 
מתייצבת  שליט"א,  קארלין  נסק 
ליומיים  קארלין  פינסק  חסידות 
המו־ התרמת  קמפיין  של  גורליים 
נים, עם היעד של 4,000,000 ש"ח.

עם התרחבות מוסדות קהילת 
ספסלי  והתרבות  קארלין  פינסק 
החרדיות  בערים  המדרש  בתי 
מרן  כ"ק  של  כשאיפתו  הצעירות, 
זצוק"ל,  אהרן'  ה'ארחות  אדמו"ר 
המוטל  הכבד  מהעול  להקל  וכדי 
מרן  כ"ק  מ"מ  בנו  של  כתפיו  על 

האדמו"ר שליט"א.
פינסק  הקודש  חצר  זכתה 
קארלין והיא מונה כהיום הזה ב"ה 
מאות בתי אב, ומהם מאות אברכי 
כוללים, בחורים ונערים בני עליה 
ההולכים בדרך הסלולה והכבושה 
וצועדים  החסידות,  צדיקי  של 
בגאון לאורו של כ"ק אדמו"ר זי"ע 
מרן  כ"ק  מ"מ  בנו  של  צילו  ותחת 

האדמו"ר שליט"א.
נמנים  החסידות,  מוסדות  בין 
בתי  המרכזית,  הכוללים  רשת 
המדרש ותלמוד תורה בירושלים, 
בתי מדרש בבני ברק, בתי מדרש 
וישיבה  מדרש  בתי  שמש,  בבית 
בברכפלד,  מדרש  ובית  בביתר 
איגוד  הבחורים,  התאחדות  לצד 
וארגוני  הנוער  ארגון  האברכים, 
למעגל  מסביב  הפועלים  חסד 

השנה.
התגייסו  הקמפיין,  להצלחת 
בני  בירושלים,  הקהילה  בני  כל 
וברכפ־ ביתר  שמש,  בית  ברק, 

בית  כל  ניצב  כשמאחוריהם  לד, 
החסידות  עולם  ויקירי  ישראל 
אלפי  ביניהם  ואתר,  אתר  בכל  די 
זכרו  ומוקירי  אוהדי  תלמידי 
דיש־ צלותהון  עמוד  של  הטהור 

בעל  אדמו"ר  כ"ק  ואוהבן,  ראל 
קארלין  מפינסק  אהרן'  ה'ארחות 
לעמוד  הבטיח  אשר  זצוק"ל, 
למען  ויפעילו  שיפעלו  מי  לימין 

מוסדותיו הק'.
המתקיים  ההתרמה,  קמפיין 
למשך  אייר,  וט"ו  י"ד  ומחר,  היום 
לפועל  יוצא  בלבד,  שעות   36
לז־ שנים  ח"י  מלאת  לרגל  כעת 
ה'ארחות  אדמו"ר  כ"ק  של  כרו 
אחד  לכל  פונה  זצוק"ל,  אהרן' 
גו־ יומיים  למשך  מאיתנו,  ואחד 

לבוא  אייר,  וט"ו  י"ד  אלה,  רליים 
בגיבורים  ה'  לעזרת  יד  ולהושיט 
התורה  מוסדות  לימין  לעמוד 
עול  תחת  נאנקים  אשר  ולומדיה 
הב־ להשלמת  יד  לתת  קיומם, 

ניינים הקדושים אשר בהם ישמע 
בק־ והתפילה  התורה  קול  בהדר 
רצון  את  "לעשות  וטהרה,  דושה 
הקדושים  הצדיקם  של  קדשם 

אשר בארץ המה".
להעביר  ניתן  התרומות  את 
המאויישים  המוקדים  באמצעות 

שמספרם הוא 072-3940801.

של  כוחו  על  אנו  "סמוכים 
בפינסק  אומרים  זקן",  אותו 
הגדולה  הבטחתו  "כי  קארלין, 
המוס־ לימין  המתייצבים  למען 

המגן  באלף  בעדם  תגן  הק',  דות 
ההז־ דמיטב,  מילי  בכל  להתברך 

אלה  יומיים  למשך  היא  דמנות 
בלבד".

תל אביב הכריזה בקול גדול: נגן על חומות השבת! 

אלפים קיבלו על עצמם להתחזק בשמירת 
השבת במהלך משדר חירום של 'הידברות' 

זעקת השבת: שיעורו השבועי 
של הגר"ז כהן שליט"א, ראש אר־
גון 'הידברות', בבית הכנסת הגדול 
יהודים  המוני  מושך  אביב  בתל 
את  להרוות  בקביעות  המגיעים 
שישי,  בליל  ה'.  לדבר  צמאונם 
שבקעה  השבת  זעקת  בעקבות 
יש־ גדולי  ורבנן  מרנן  של  מפיהם 
להקדיש  הוחלט  שליט"א,  ראל 
לחשיבות  השבועי  השיעור  את 
שמירת השבת, זאת במסגרת מש־
במ־ שהתקיים  מיוחד  חירום  דר 
'הידברות'  רבני  בהשתתפות  קום, 

את  שרוממו  המקובלים,  וגדולי 
קרן השבת וסגולתה לאזני רבבות 
נענו  המשדר  במהלך  יהודים. 
שליט"א  הרבנים  לקריאת  אלפים 
קבלות  עצמם  על  לקבל  והתקשרו 
הש־ בשמירת  להתחזקות  טובות 

בת וביצור חומותיה. 
הגר"ז  של  שיעורו  בפתח 
הנאמר  את  הזכיר  שליט"א  כהן 
של  הסברו  על  שמעוני  בילקוט 
הפסוק  על  ז"ל  הנביא  אליהו 
נכתב  וכך  ותרעד',  לארץ  'המביט 
מביט  שהקב"ה  בשעה  בילקוט: 
טרטיאות  בתי  ורואה  בעולמו 
בטח  יושבים  קרקסיאות  ובתי 
חרב  מקדשו  ובית  ושלוים  ושאנן 
עולמו  באפיליון  מסתכל  הוא 
נכנסים  שישראל  כיון  להחריבו, 
מד־ ולבתי  כנסיות  לבתי  שחרית 

ומסיים  וכו',  שמו  ומיחדין  רשות 
'מיד נוחה דעתו של הקב"ה ואינו 
עודד  כהן  הגר"ז  עולמו'.  מחריב 
עצמם  את  לקבל  המאזינים  את 
התחזקות  של  טובה  אחת  קבלה 
בשמירת השבת, והזכיר את דברי 
האדם  יכול  אחד  שבמעשה  חז"ל 
לכף  כולו  העולם  את  להכריע 
חובה  כזו  בתקופה  ובוודאי  זכות, 
בעם  זכויות  להרבות  אחד  כל  על 

ישראל.  
האלפים  החלו  ליל  בחצות 
באמירת תהילים וסדר הסליחות, 
בהתאם להוראת מרנן ורבנן גדולי 
ולהתחנן  לזעוק  שליט"א  התורה 
המ־ קדשנו  שבת  של  כבודה  על 

חוללת בראש חוצות רח"ל, כאשר 
הגאון  המקובל  ניגש  התיבה  לפני 
שסחף  שליט"א,  בצרי  יצחק  רבי 
בקול  בתפילתו  ההמונים  את 
אביו.  בפני  המתחטא  כבן  בוכים 
בה־ התפילה,  עצרת  של  בשיאו 

אביב,  תל  תושבי  אלפי  שתתפות 
שהצטרפו  יהודים  רבבות  לצד 
לתפילות מהבית, הועבר המשדר 
ברק,  בבני  'לדרמן'  הכנסת  לבית 
בראשות  אלפים  התכנסו  שם 
מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א 
לעצרת התפילה שנערכה בחצות 

ליל. 
התפילה  עצרת  לקראת 
החירום  ומשדר  המיוחדת 
לוגיס־ צוותים  הקימו  המיוחד, 

אולפן  'הידברות'  ארגון  של  טיים 
הגדול  הכנסת  בית  במתחם  שטח 

הת־ בו  אביב,  בתל  אלנבי  ברחוב 
והמקובלים  הרבנים  גדולי  כנסו 
כהן  הגר"ז  בראשות  שליט"א, 
השבת,  למשדר  'הידברות',  ורבני 
במהלכה הביעו את רגשות שומרי 
כבלע  לראות  המתקשים  השבת 
את הקודש רח"ל. הרבנים הדגישו 
את החובה המוטלת על כל יהודי 
להתחזק  ובתורתו  בהשם  מאמין 
בימים  דווקא  השבת  בשמירת 

אלו, כהוראת גדולי ישראל. 
אחזה  מיוחדת  התרגשות 
ברבנים עת הוכרז על גיוס קבלות 
הש־ בשמירת  להתחזקות  טובות 

שדרות  מכל  יהודים,  ואלפי  בת, 
העם, התקשרו לאורך כל המשדר 
לאולפן וקיבלו על עצמם להתחזק 
שטרחו  הרבנים,  שבת.  בשמירת 
של  כבודה  למען  במיוחד  והגיעו 
מברכותיהם  הרעיפו  קודש,  שבת 
המכריזים  הפונים,  של  ראשם  על 
דווקא עכשיו על רצונם להימנות 
על לגיונו של מלך, ולהוקיר תודה 
הטו־ המתנה  על  עולם  על  למלכו 

ושבת  ישראל  לעם  שהעניק  בה 
שמה. עד לסגירת הגליון התקבלו 
משלו־ למעלה  הידברות  באולפן 

יהודים,  של  פניות  אלפים!  שת 
על  שקיבלו  הארץ,  רחבי  מכל 
השבת  בשמירת  להתחזק  עצמם 

בתחומים שונים. 
מדגישים  'הידברות'  בהנהלת 
הינם  התפילה  ועצרת  המשדר  כי 
שמקיים  הענפה  מהפעילות  חלק 
שמירת  חיזוק  בנושא  הארגון 
ההיסטורית  השבת  כולל  השבת, 
במה־ טבריה  בעיר  שהתקיימה 

של  הרוחני  המנהל  החורף.  לך 
ציין  וינד  ישעי'  הרב  'הידברות', 
גדולי  ורבנן  מרנן  "בהוראת  כי 
ישראל שליט"א לקחנו את עצמנו 
את המשימה להיאבק למען כבוד 
השבת באמצעות הגברת כוח הק־
הש־ שומרי  מעגל  והרחבת  דושה 

קריאתם  לאור  ישראל.  בעם  בת 
ישראל  גדולי  של  הנרגשת 
בחצות  תפילה  לעצרות  להתכנס 
ליל, הוחלט להקדיש את השיעור 
המתקיים  כהן  הגר"ז  של  השבועי 
בתל אביב לנושא שמירת השבת, 
מיוחד  משדר  שם  דווקא  ולקיים 
ובסיומה  השבת  חומות  לחיזוק 
לכנס עצרת תפילה כהוראת גדו־

לי ישראל שליט"א".

עמנואל ובני ברק מתקרבות: 
הושק קו חדש – 589

מאת מאיר קליין 

בין  המקשר   589 החדש  הקו 
בשעה  הושק  לעמנואל,  ברק  בני 
שתי  תושבי  של  לרווחתם  טובה, 
הערים. מדובר בקו ישיר, בלי תח־
הנו־ את  שמגביר  מה  ביניים,  נות 
חות ואת הבטיחות, עבור מבוגרים 
העושים  כאחד,  נוער  ובני  וילדים 
ובכיוון  לעמנואל  ברק  מבני  דרכם 

ההפוך.
אליהו  הרב  של  בחירתו  עם 
עמנואל,  מועצת  לראשות  גפני 
והצביעו  העיר  תושבי  אליו  פנו 
עם  יחד  זה.  חשוב  בקו  הצורך  על 
הושק־ לויפר,  יעקב  הרב  יועצו 
והפעילות  המאמצים,  מיטב  עו 
הוחשה   – והשקתו  הקו  לאישור 

בכל דרך. 
יידעו  זה,  בקו  הצורך  על 
את  התחבורה,  משרד  ראשי  את 
באזור,  התחבורה  על  הממונים 
קמ"ט  אפריאט  ישראל  בראשם 
אפי־ חברת  ראשי  את  תחבורה, 
להתנ־ והביאו  גורמים,  ועוד  קים 

עת ההליך.
פגישה  עמדה  ההליך,  במרכז 
התחבו־ שר  בלשכת  שהתקיימה 
ראש  בהשתתפות  כץ  ישראל  רה 
גפני,  אליהו  הרב  עמנואל  מועצת 
הכנסת  של  הכספים  ועדת  ויו"ר 

ח"כ הרב משה גפני. 
בפגישה  הציג  המועצה  ראש 
עמנואל  של  הדחופים  צרכיה  את 
הציבורית.  התחבורה  בתחום 
שיא,  במהירות  מתאכלסת  העיר 
בסבי־ אחר  יישוב  מכל  יותר 
הושלמו,  שכבר  פרויקטים  בה. 
במהירות  לאחרונה  מאוכלסים 
שמס־ לכך  הביאה  הבניה  ותנופת 
עמנואל  של  לחיבור  הזקוקים  פר 
לערים מרכזיות – גדל בהתמדה. 

בעובדים  השאר  בין  מדובר 
העושים דרכם אל עמנואל וממנה, 
שימושים  ובשלל  משפחה  בבני 
ומע־ עמנואל  מהעיר  אנשים  של 

הציבורית  בתחבורה  אחרות,  רים 
למקומות  עמנואל  את  המקשרת 

רבים אחרים.
הרב אליהו גפני דיבר על מס־
הצורך  את  והעלה  ונתונים  פרים 
הדחוף לעבות את מספר הנסיעות 

וקווי האקספרס בין עמנואל לבני 
ברק. 

מתקיימות  ציין,  כיום,  כבר 
עמנואל  בין  כיוון  לכל  נסיעות   30
מעמנואל  נסיעות  לצד  ברק,  ובני 
אחרים.  ולמקומות  לירושלים 
אבל השטח מוכיח שאין בנסיעות 
את  העלה  מהפתרון,  כחלק  די. 
המיידי  בהקדם  להפעיל  הצורך 
את הקו החדש המתוכנן (קו 589) 

בין עמנואל לבני ברק.
יו"ר ועדת הכספים, הרב משה 
גפני הצביע על ההתפתחות הדר־

מטית של עמנואל בכל התחומים, 
כל  הצלחת  של  חץ  ראש  כי  וציין 
קדימה,  לדהור  המבקש  יישוב 
שיציאה  כך  נגישה,  תחבורה  הוא 
מן העיר ונסיעה אליה, לא יצטרכו 

להיות אתגר מכביד.
שר התחבורה ישראל כץ בחן 
רואה  הוא  כי  ואמר  הנתונים  את 
עין בעין עם ראש מועצת עמנואל 
את הצורך. עמנואל היא מופת של 
בישיבה  עשיה.  ושל  התיישבות 
אל  התחבורה  את  להתאים  סוכם 
עמנואל וממנה, לפי הצרכים המ־

את  ולהחיש  העיר,  של  תעצמים 
הפעלת קו 589.

בהת־ קיבלו  עמנואל  תושבי 
הפעלת  על  ההחלטה  את  להבות 
הם  כי  אמרו  הם  החדש.  הקו 
ככלי  הקו,  את  בשמחה  רואים 
אנו  עירם.  התפתחות  למינוף 
הרציף  לקשר   – אמרו   – זקוקים 
עמ־ שכנות.  מרכזיות  ערים  עם 

זיקה  עם  עיר  בהחלט  היא  נואל 
אוכלוסיה  והכפלת  ברק,  לבני 
מחייבת  בקרוב,  בע"ה  הצפויה 
בתחום  גם  מתאימה  היערכות 

התחבורה.
השתתפו  ההשקה  בטקס 
ולעו־ לכבוד  להם  שראו  בכירים 

החשוב.  מהצעד  חלק  להיות  נג, 
ראש המועצה הגיש להם תעודות 
הכותרת:  את  הנושאות  הוקרה, 

"נסיעה טובה ונשיאת חן!".
כי  אומרים  עמנואל  תושבי 
עתה יוכלו בע"ה ילדים מעמנואל 
הסבא  אל  בשמחה,  לבדם  לנסוע 
בזכות  והכל  ברק,  בבני  והסבתא 

התחבורה הנוחה והמיוחדת.

יו"ר הכנסת: "לתקן את חוק 
ההתנתקות וליישב את צפון השומרון"

"הגיע הזמן לתקן את חוק ההתנתקות ולהחזיר את ההתיישבות לצפון 
השומרון", אמר בחומש יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין 

מאת מאיר ברגר

אדלש־ יולי  ח"כ  הכנסת  יו"ר 
מועצת  ראש  עם  יחד  הוביל  טיין 
עשרה  של  סיור  דגן  יוסי  שומרון 
חומש  החרב  ליישוב  כנסת  חברי 

בצפון השומרון.
הביעו  הכנסת  ויו"ר  הח"כים 
הצעת  הכנסת  בעד  ברורה  עמדה 
ההתנתקות  חוק  לביטול  החוק 
של  היסוד  לקווי  השומרון  מצפון 
איחוד  דרישת  פי  על  הממשלה 
ומתן  במשא  הימין  מפלגות 
בכ־ החוק  והעברת  הקואליציוני, 

נסת הקרובה.
שהשתתפו  הכנסת  מחברי   8
חברי  ושני  מהליכוד  היו  בסיור 
מפלגות  מאיחוד  נוספים  כנסת 
הימין. הח"כים שעלו לחומש מה־

ליכוד: ח"כ מיקי זוהר, ח"כ קלנר, 
שלמה  ח"כ  שיר,  ח"כ  עטיה,  ח"כ 
שטרית  ח"כ  מארק,  ח"כ  קרעי, 

וח"כ אוחנה.
הימין  מפלגות  איחוד  מטעם 
ח"כ  סילמן,  ח"כ  בסיור  השתתפו 
להצ־ שצפויה  סטרוק  וא'  סופר 

החוק  הפעלת  לאחר  לכנסת  טרף 
הנורווגי באיחוד הימין.

אמר  אדלשטיין  הכנסת  יו"ר 
שחומש,  לזכור  "צריך  כי  לחבריו 

ללא  נעקרו  וכדים  גנים  שאנור 
לעשות  צריך  ראויה,  תכלית  כל 
חוק  את  לבטל  מינימאלי.  צעד 
חב־ השומרון.  מצפון  ההתנתקות 

המשימה  תהיה  זו  המחוקקים,  רי 
שלנו. בכנסת ה־21 לבטל את הח־

מההיענות  בהתרשמות  הזו  קיקה 
לחומש,  הזו  לעליה  יומיים  תוך 
אני חושב שאנחנו נמצא לא מעט 

תמיכה למהלך הזה".
שומ־ האזורית  המועצה  ראש 

רון יוסי דגן אמר בסיור, "30 ח"כים 
וכך  החוק,  בעד  בליכוד   35 מתוך 
בידיים  הכדור  השרים.  רוב  גם 
מאחורי  ההסתתרות  נתניהו.  של 
כל  החלטה  בקבלת  האמריקאים 
הגיע  מקובלת.  לא  חשובה  כך 

עקירת  של  העוול  את  לתקן  הזמן 
קטיף  מגוש  והתושבים  הישובים 
השומרון  ובצפון  השומרון,  וצפון 
בני־ הישובים  שכן  אפשרי  הדבר 

בשליטה  נשארו  קטיף  לגוש  גוד 
ישראלית מלאה. אני קורא לראש 
הממשלה להוביל את המהלך הזה 

שאין מוסרי וצודק ממנו".
ההתנת־ חוק  לביטול  החוק 

חוק  הוא  השומרון,  מצפון  קות 
שיאפשר את החזרת חופש התנו־
שנעקרו  בישובים  לישראלים  עה 
גנים,  השומרון:  בצפון  בגירוש 
יישובים  ושא־נור,  חומש  כדים 
שכולם נשארו בשליטה ישראלית 
התנועה  חופש  רק  אולם  מלאה, 

נשלל שם מישראלים.

"נעקרו ללא תכלית" פינוי הישוב חומש 
בצפון השומרון במסגרת ההתנתקות

חידוש עצום בעולם הספר:

מכון 'נקודה' משיק לראשונה את 'יום היוצר 
התורני' לכלל מחברי ועורכי ספרים תורניים

בעולם  ממש  של  בשורה 
במ־ נערכים  אלו  בימים  היהודי: 
לקראת  השעון  סביב  'נקודה'  כון 
השקת 'יום היוצר התורני' – מיזם 
הערכה  כאות  היסטורי,  תורני 
יום  התורניים,  הספרים  למחברי 
שיוקדש להרים על נס את יקר וג־
כשה־ היהודי,  הספר  מחברי  דולת 
ליוצרים  היא  האמיתית  בשורה 
למען  רבות  הזדמנויות  של  יום   –
קידום ההוצאה לאור של הספרים, 
בהרחבה  יפורט  עוד  עליהן  אשר 

בימים הקרובים.
מרת־ ונאומים  פאנלים  לצד 

בתחום  הגדולים  השמות  של  קים 
שייערכו  התורני  הספר  עולם 
ב'יום היוצר התורני', תקיים 'נקו־

דה' הגרלת ענק על חבילת שירות 
ש"ח  אלף  עשר  שמונה  של  בשווי 
הרבים.  שירותיה  מגוון  מתוך 
יוצ־ התורה,  לומדי  את  ומזמינה 

תהליך  לקראת  העומדים  רים 
להשתתף   – תורני  ספר  הוצאת 
הזוכה  כלל.  עלות  ללא  בהגרלה 
מתוך  לספרו  שנדרש  מה  יבחר 
המגוון האדיר של 'נקודה', ויקבל 
את השרות המקצועי עד שנתיים 

מיום הזכיה.
'יום היוצר התורני' נקבע ליום 
בו  יום  סיון,  חודש  ראש  שלישי, 
סיני  למדבר  ישראל  בני  הגיעו 
יותר  יום  "אין  התורה.  לקבלת 
מתאים, מאשר היום בו באנו כאיש 
אחד בלב אחד, זהו יום שמתאפיין 
ישראל  כלל  של  שלמה  באחדות 
למען קבלת התורה, ומה לנו גדול 

מיום זה לכנס תחת קורת גג אחת 
הק־ קצוות  מכל  הספר  אנשי  את 

קידום   – אחת  מטרה  למען  שת, 
אומרים  התורני",  הספר  עולם 

ראשי המכון בהתרגשות.
מכון 'נקודה' הוקם לפני כ־20

לנקד  זכו  השנים  כשבמהלך  שנה, 
ביד אמן ולהוציא לאור מחדש לא 
מארון  נבחרים  יסוד  ספרי  מעט 
הספרים היהודי, כשבשנים האח־
לבית  המכון  והפך  התרחב  רונות 
שרותי  המעניק  ממש  של  חרושת 
הוצאה לאור מאל"ף ועד תי"ו, הן 
לאלו שצעד הוצאת הספר מורכב 
שיכולים  לאלו  וגם  עבורם,  מדי 
להוציא לבד, אך מבינים כי באמ־
צעות 'נקודה' הם יקבלו את ספרם 
כשהוא ערוך ומופק באופן מקצו־
דורנו.  בן  לספר  כיאה  ביותר,  עי 
אורך  לכל  כאמור,  נקודה,  שרותי 
תורנית,  מעריכה  הו"ל:  שלבי 
כרי־ עימוד,  מפורטים,  מפתחות 

כה ושערים, ועד תמלול, הקלדה, 
ניקוד, הדפסה ותרגום.

שם  לעצמו  קנה  'נקודה'  מכון 
בעקבות  המולי"ם,  בקרב  עולמי 
מתפשר,  והבלתי  הגבוה  הרף 
והיכולת  הייחודית  הזמינות  לצד 

ומהודר  מקצועי  שרות  להעניק 
קצ־ זמן  ובטווחי  להיום',  'מהיום 

מעניקים  ב'נקודה'  ביותר.  רים 
שרות לכל מכוני הוצאות הספרים 
המכון  לקוחות  כשבין  הגדולות, 
התורה  'ממלכת  את  למנות  ניתן 
מסורה',  'ארטסקרול  והדר',  עוז 
מקדו־ 'פאר  החיים',  אור  'ספרי 

מכונים  ועוד  'חורב'  'וגשל',  שים', 
ע"י  התהליך  את  המייעלים  רבים 
שונים  ביצועיים  חלקים  העברת 
מתמקדים  הם  בעוד  ל'נקודה', 

בנושאים המהותיים יותר.
עם השנים, ובעקבות הביקוש 
פרטיים  מלקוחות  וגובר  ההולך 
ספרם  את  להוציא  הם  אף  שרצו 
פתחו  כראוי,  מקצועית  ברמה 
ללקוחות  'האגף  את  ב'נקודה' 
עמל  ומיומן  נרחב  צוות  פרטיים'. 
שרות  הספרים  למחברי  להעניק 
לס־ שגורם  מה  ומקצועי,  פרטני 

בכבוד  פאר,  ברוב  לצאת  פרם 
בהדרתו  שיעמוד  בכדי  לו,  הראוי 
בעולם  המבוקשים  הספרים  בין 

התורה.
העוסקים  'נקודה'  מכון  ראשי 
הספרים,  בהוצאת  וליל  יומם 
זמן  זה  הקיים  הצורך  את  רואים 
הזדמנויות  של  יום  לייסד  רב, 
למען עולם הספר התורני, והזכות 
להוקיר את היוצרים, מחברי הס־

פרים הנעלים, ולכנסם תחת קורת 
שיח  רב  לקיים  במטרה  אחת,  גג 
את  ולקדם  הרלוונטיים  בנושאים 
בכדי  משמעותי,  באופן  התחום 

להגדיל תורה ולהאדירה.

נציגי שכונות, עסקנים והורים המחתנים את ילדיהם בפגישה עם 
יו"ר 'התנועה למען ירושלים ותושביה' בנושא מצוקת הדיור

על יו"ר התנועה לכנס את תושבי ירושלים ולגבשם למאבק בלתי מתפשר לקידום נושא מצוקת הדיור ^ יו"ר 'התנועה למען י־ם 
ותושביה' הרב חיים מילר פרסם את פנייתו לכל חה"כ הירושלמים בבקשה להתעורר ולפעול בנושא

ותו־ י־ם  למען  'התנועה  יו"ר 
עם  נפגש  מילר  חיים  הרב  שביה' 
והורים  עסקנים  שכונות,  נציגי 
את  טובה  ובשעה  בס"ד  המחתנים 

בניהם ובנותיהם שיחי', שיזמו את 
במאבקיו  לחזקו  וביקשו  הפגישה 
בנושא מצוקת הדיור בעיר הקודש 

ירושלים.

ותו־ י־ם  למען  'התנועה  יו"ר 
דיווח  מילר  חיים  הרב  שביה' 
מרנן  אצל  בביקוריו  כי  לנוכחים 
ורבנן גדולי ישראל שליט"א בימי 

חוה"מ פסח, הוא העביר להם את 
פנייתו לחה"כ מהסיעות החרדיות 
בי־ם,  הגרים  הסיעות  מכל  וחה"כ 
שבה הם מתבקשים להתעורר ול־

פעול בכל הקשור למצוקת הדיור 
בירושלים. 

אלברשטיין,  אברהם  הרב 
בזמן  "כי  ואמר,  זעקה,  קול  הקים 
שמדברים על הקמת ערים ברחבי 
הדיור,  מצוקת  לפתרון  הארץ 
בירושלים,  מדינה  שטחי  קיימים 
יחידות  אלפי  לבנות  ניתן  בהם 
הארץ,  ברחבי  ערים  בגודל  דיור 
מוס־ לצד  תשתיות  ישנם  כאשר 

דות חינוך ורווחה".
רושם  ליצור  שמנסה  מי  כל 
בפריפריות  בניה  על  שחושבים 
למרות  הציבור.  את  משלה  וכד', 
למעשה  אך  טוב,  רצון  לו  שיש 
ארוך  זה   חדש  במקום  בניה  כל 
בירושלים  כן  שאין  מה  ומייגע. 
רק  לבנות  במקום  ונבנית.  הבנויה 
להשקעות  הון  ובעלי  לעשירים 
וכד', יש להתחיל ולהקים שכונות 
במחס־ הנחנקים  צעירים,  לזוגות 

נים ובדירות קטנטנות ועל זה אף 
לשכירות,  עתק  סכומי  משלמים 
ומאידך, לתת מענה להורים העו־

בס"ד  ילדיהם,  את  להכניס  מדים 
לחופה.

לאחר דיון ארוך והצעות שהע־

לו המשתתפים, סיכם יו"ר 'התנועה 
למען י־ם ותושביה' הרב חיים מילר 
אין  לצערו  כי  בהצהירו,  הדיון,  את 
שר  או  ח"כ  משום  תקוה  שום  לו 
הרצון  בס"ד,  היא  תקוותו  בליכוד. 
של הנציגים החרדים שמבינים את 
ודאגתם  ממנו,  פחות  לא  המצוקה 
משלו  פחותה  אינה  הקודש  לעיר 

ומשל כל המשתתפים.
מהח"כ ושרי הליכוד ומפלגות 
לנ־ להתייחס  מצפה  הוא  הימין, 

תונים שהעביר להם אודות המצב 
המת־ מסוכנת  פצצה  הדמוגרפי. 

את  כך  על  לתת  שעליהם  קתקת, 
במע־ אלא  בהצהרות  ולא  הדעת, 

שתיקתו  הוא  הגדול  והפלא  שים. 
הנבחר  העיר  ראש  של  הרועמת 
בנו־ קולו  נשמע  שלא  ליאון  משה 
אבי־ לחה"כ  לפנות  ובמקום  שא, 

עם  יתעסק  שפחות  ליברמן,  גדור 
בי־ם.  הדיור  בנושא  ויעסוק  גיוס 

קולו של רה"ע לא נשמע.
המש־ לכל  הודה  מילר  הרב 

נוסף  לכינוס  מועד  וקבע  תתפים, 
בר"ח סיון הבעל"ט. הוא פנה למ־
החוגים,  לכל  השייכים  שתתפים 
ורבנן  למרנן  הדברים  על  לדווח 
שהוא  למי  קהילה  כל  שליט"א, 
הק־ לישיבה  לבא  ע"מ  משתייך, 
רובה עם הצעות להמשך המאבק 

למען ירושלים ותושביה.

חשד לסלמונלה במוצרי הטחינה 
המשווקים תחת המותג 'רמי לוי' 

מאת מאיר קליין 

מב־ השקמה'  שיווק  לוי  'רמי 
במוצרי  ללקוחותיה  להודיע  קשת 
מותג  תחת  הגולמית  הטחינה 
1.12.18 יצור  תאריכי  לוי'  'רמי 
תו־ פג  ותאריכי   –  16.05.19 עד 
קיים   16.05.20 עד   1.12.19 קף 
סלמונלה  חיידק  להמצאות  חשד 
חום  עם  לתחלואה  לגרום  (העלול 
של  דיגום  בעקבות  ושלשולים), 

שירות המזון משרד הבריאות.
חשד:  יש  לגביהם  המוצרים 
גרם   500 לוי  רמי  גולמית  טחינה 
גולמית  טחינה   ,7290016273434

 ,7290016273441 ק"ג   1 לוי  רמי 
לוי  רמי  מלאה  טחינה 

.7290112190659
מהחברה נמסר כי היא מקפי־

דה ביותר על איכות מוצריה ולכן 
כצעד של משנה זהירות, מבקשת 
הט־ את  לצרוך  שלא  מלקוחותיה 

חינה הגולמית מהתאריכים הנ"ל, 
המוצר  להורדת  פועלת  הרשת 

מהמדפים.
ניתן להחזיר את המוצרים לנ־

כספי  זיכוי  ולקבל  המכירה  קודת 
מלא. הרשת פועלת בתיאום מלא 
הב־ במשרד  המזון  שירות  עם 

ריאות. 
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בכיר אמריקאי הגיע לארץ כדי לסייע 
בפתרון הסכסוך הימי בין ישראל ללבנון

סגן שר החוץ של ארה"ב, דיוויד סטרפילד, דן עם נשיא לבנון, מישל עאון, ביחסים בין ביירות לירושלים. 
המנהיג הלבנוני קרא לוושינגטון "לכבד את זכותנו לבצע קידוח"

מאת כתב 'המבשר'

בסכ־ המתווך  אמריקאי,  בכיר 
סוך בין ישראל ללבנון, בנושא הג־
בול הימי בין המדינות, הגיע לאזור 
פתרון  במציאת  לסייע  מנת  על 
האמריקאי,  החוץ  שר  סגן  לנושא. 
בשבוע  נפגש  סטרפילד,  דיוויד 
שעבר עם נשיא לבנון, מישל עאון, 

ודן עמו ביחסים בין שתי המדינות 
והאזו־ המקומיות  ובהתפתחויות 
הסכסוך  כידוע,  האחרונות.  ריות 
של  בשטח  עוסק  המדינות  בין 
860 קילומטר רבוע, אשר משתרע 
לאורך אזורים שבהם ביצעה לבנון 

קידוח לפני כשנתיים. 
יצירת  על  גם  שוחחו  השניים 
הגבולות  להגדרת  עבודה'  'מנגנון 

"התי־ ולבנון.  ישראל  בין  הימיים 
חום של הגבולות הטריטוריאליים 
היציבות  את  יחזקו  והימיים 
לסט־ עאון  אמר  הגבול",  לאורך 

רפילד, וקרא לוושינגטון "לתרום 
להשגת מטרת זו ולכבד את זכותה 

של לבנון לקדוח ולחפש גז". 
דיפלומטיים  מקורות  פי  על 
הידיעות  בסוכנות  שצוטטו 

 ,(NNA) לבנון  של  הלאומית 
חיוביים  "סימנים  קיבלה  ביירות 
תפ־ את  למלא  האמריקאי  לרצון 

קיד המתווך בינה לבין ישראל". 
בית  יו"ר  אמר  חודשיים  לפני 
כי  בארי,  נביח  הלבנוני,  הנבחרים 
הגבול  את  לקבוע  מוכנה  ביירות 
תחת  ישראל,  עם  שלה  הימי 
"אנ־ המאוחדות.  האומות  פיקוח 
חנו מוכנים לשרטט את גבולותיה 
הכ־ האזור  ואת  לבנון  של  הימיים 
לכלי הבלעדי, תוך שימוש באותו 
הכ־ הקו  לשרטוט  ששימש  נוהל 
חול בפיקוח האומות המאוחדות", 

אמר אז בארי.

סעודיה: "המתקפה החות'ית על מתקני הנפט 
בוצעה בהוראת משמרות המהפכה האיראניות"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אחמד  הסעודי,  החוץ  שר 
כי  אתמול  הצהיר  ג'ובייר,  אל 
אחראית  באיראן  רואה  סעודיה 
הנפט  מתקני  על  למתקפה  ישירה 
בשבוע.  יותר  מוקדם  הסעודיים 
בידי  שבוצעה  המתקפה  לדבריו, 
שאף  בתימן,  החות'ים  המורדים 
האחריות  את  עצמם  על  קיבלו 
ברו־ בהוראה  בוצעה  למתקפה, 
אליהם  שהועברה  ומפורטת  רה 

מטהראן. 
מע־ כי  טען  ג'ובייר  אל 

הוכיחו  החות'ים  של  שיהם 
מצייתים  הם  כי  נוספת,  פעם 
איראן  וכי  מאיראן,  לפקודות 
באופן  באמצעותם  לשלוט  מנסה 
בשטחי  לגיטימי  ולא  חוקי  לא 

תימן. 
כי  דווח  אתמול  יותר  מוקדם 
מתקפה  לפועל  הוציאה  סעודיה 
של  יעדים  כנגד  נרחבת  אווירית 
תקי־ כולל  החות'יים,  המורדים 

בבירה  שבוצעו  משמעותיות  פות 
לפי  נהרגו  במתקפות  צנעא. 
ששה  לפחות  בתימן,  הדיווחים 

בני אדם. 
כה־ הגיעו  אתמול  התקיפות 

סעודיה  שביצעה  לתקיפות  משך 
היא  ובמהלכן  בתימן,  שלשום 
ול־ חמושים,   97 לטענתה  חיסלה 

נוספים  חמושים   120 בשבי  קחה 
החות'ים.  המורדים  עם  המזוהים 

ביצעה  האוויריות  התקיפות  את 
הקרק־ הפעולות  ואת  סעודיה, 

עיות ביצעה ממשלת תימן הגולה 
הדרו־ הנמל  מעיר  כיום  שפועלת 

מית, עדן. 

גרמניה: הפרלמנט אישר הצעת חוק 
המגנה את תנועת החרם על ישראל

"הטיעונים ושיטות הפעולה של תנועות ה־BDS מזכירים תקופות אפלות 
בהיסטוריה של גרמניה", נאמר בנוסח ההחלטה ^ זו הפעם הראשונה שפרלמנט 

אירופי מרכזי מגדיר את תנועת החרם על ישראל כאנטישמית
מאת א. למל

אישר  בגרמניה  הפרלמנט 
חוק  הצעת  האחרון  שישי  ביום 
על  החרם  תנועת  את  המגנה 
אותה  ומגדירה   ,BDSה־ ישראל, 
הראשונה  הפעם  זו  כאנטישמית. 
מגדיר  מרכזי  אירופי  שפרלמנט 
כא־ ישראל  על  החרם  תנועת  את 

נטישמית.
ברוב  התקבלה  החוק  הצעת 
קולות בתמיכה חוצת מפלגות של 
הקנצלרית  של  השלטון  מפלגת 
 SPDה־ של   ,CDUה־ של  מרקל, 

.FDPושל ה־
ההחלטה, "הטיעו־ נוסח  עפ"י 

תנועות  של  הפעולה  ושיטות  נים 
אפלות  תקופות  מזכירים   BDSה־

בהיסטוריה של גרמניה".
לממשלת  קורא  הבונדסטאג 
בארגונים  לתמוך  שלא  גרמניה 
ולא   BDSל־ הקשורות  ופעולות 
לממן ארגונים השוללים את זכות 

הקיום של מדינת ישראל.
מציינים  בירושלים  כאמור, 
שפרלמנט  הראשונה  הפעם  זו  כי 
תנועת  את  מגדיר  מרכזי  אירופי 

החרם על ישראל כאנטישמית.
אסטרט־ לנושאים  במשרד 

גיים מציינים כי אישור ההחלטה 
כמובילה  שוב  גרמניה  את  מציב 
בתנועת  במאבקה  באירופה 
לאח־ רק  האנטישמית.  החרם 

פעילת  מגרמניה  גורשה  רונה, 
עודה  ר'  והטרוריסטית,   BDSה־
מטעם  בברלין  להרצות  שהוזמנה 
שהינו  סאמידון  החרם  ארגון 
לארגון  עמוקים  קשרים  בעל 
לשחרור  העממית  החזית  הטרור 
בדו"ח  כיכבה  עודה  פלסטין. 
המשרד  של  בחליפות'  'מחבלים 
שחשף  אסטרטגיים,  לנושאים 
ארגוני  של  הטרור  קשרי  את 

החרם.
בידי  נתמכה  ההצעה  כאמור, 
האיחוד הנוצרי־דמוקרטי  מפלגת 

מרקל,  הקנצלרית  של   (CDU)
הסוציאל־דמוקרטית  המפלגה 
דמו־ החופשית  והמפלגה   (SPD)
קרטית (FPD). חלק מחברי מפל־
גת הירוקים נמנעו מהצבעה ברגע 
האחרון. ההצעה מגדירה את תנו־
אנטישמית  כתנועה   BDSה־ עת 
כמאבק  בה  המאבק  את  ומזהה 
בהצעה  נכתב  עוד  באנטישמיות. 
כי לאור הכרת הפרלמנט הגרמני 
באנטישמיות,  המאבק  בחשיבות 
של  זכותה  כשלילת  בצורתו  גם 
גרמניה  על  להתקיים,  ישראל 
לגנות בתקיפות את תנועת החרם.
כמה  פרסמו  ההצבעה  לפני 
ומה־ הירוקים  ממפלגת  חברים 
החופשית־דמוקרטית  מפלגה 
תמי־ לצד  כי  כתבו  ובה  הצהרה 
כתם בהצעה הם מחויבים לחופש 
מהחברה  קולות  למען  הביטוי 
הפלסטינית ואקדמאים שהתנגדו 

בפתרון  תומכים  הם  וכי  למהלך, 
שייך  שאיננו   – המדינות  שתי 
לתומכי  רק  אידאולוגית  מבחינה 

.BDS
הנימו־ דפוס  גם  ההצעה,  לפי 
אנטיש־  BDS של  והשיטות  קים 

מדבקות  כי  נכתב  למשל,  כך  מי. 
מוצרים  על  תקנו“  ”אל  שקוראות 
ישראליים מעוררות אסוציאציות 
תקנו  ”אל  הנאצית  הסיסמה  עם 
מחייבת  אינה  ההצעה  מיהודים“. 
מבקשת  אבל  הממשלה,  את 
משא־ חלוקת  לאפשר  לא  ממנה 
ששוללים  לגופים  ציבוריים  בים 
להתקיים  ישראל  של  זכותה  את 
בתנועת  התומכים  ופרויקטים 
בגרמניה  בפרסומים   .BDSה־
משפט  נמחק  מההצעה  כי  נכתב 
מדיניות  על  ביקורת  כי  שמצהיר 
 – לחרם  קוראת  שאינה  ישראל 

היא לגיטימית.

היום תפילה מיוחדת על תורמי 'שומרי החומות'

'עת רצון היא לנו' 
ביומא דהילולא של 
רבי מאיר בעל הנס

היום, י"ד באייר, יום היארצייט, מניין תלמיד חכמים 
בראשות גאב"ד מאקאווא שליט"א בתפילה מיוחדת 

על תורמי 'שומרי החומות' בציונו הקדוש

 – הנס  בעל  מאיר  רבי  צדקת 
למעלה  לפני  הוקם  החומות  שומרי 
מ־160 שנה על ידי מרן הכתב סופר 
ותלמידי מרן החתם סופר עבור עניי 
יהודים  כאשר  הונגריה,  יוצאי  א"י 
יש־ ארץ  ליהודי  מסייעים  מחו"ל 

ראל ותורמים בקופה המיועדת לכך 
ה'הייליגע פושקע', מאז ועד עתה. 

מחלקת  שנים,  עשרות  במשך 
פושקע'  ה'הייליגע  הוותיקה  הקופה 
חו־ מדי  והחסד,  התורה  ממלכת 
לאלפי  שקלים  מיליוני  בחדשו  דש 
ויתו־ באלמנות  ותומכת  משפחות, 

של  הנדיבה  תרומתם  בעזרת  מים 
הארץ  רחבי  מכל  הרבים  התורמים 

והעולם.
באייר,  י"ד  ראשון,  יום  היום, 
רבי  של  ה"יארצייט"  שני,  פסח  יום 
מאיר בעל הנס, יום מסוגל לישועות 
הדור  גדולי  של  בשליחותם  גדולות, 
מא־ גאב"ד  הצדיק  הגאון  ובראשות 
תלמידי  מנין  יעלו  שליט"א  קאווא 
יעתירו  קברו,  על  מופלגים  חכמים 
שמות  את  ויזכירו  מיוחדת  בתפילה 
ובה־ הפרטית,  ובקשתם  התורמים 

המובאות  הקדושות  המילים  זכרת 
אמירתם  שסגולת  י"ח.)  (ע"ז  בחז"ל 
הינה גדולה מאוד לאין ערוך, "אלקא 
דמאיר ענני" להושיעו בכל הנצרך לו. 
הקריאה הנצחית: "אלקא דמאיר 

ענני" עליה הובטחו בני ישראל בכל 
הדורות שסגולה בדוקה היא ותשמע 
ביום היארצייט, תהדהד וודאי שתב־

קע שערי שמים.
מכל  התורמים  לאלפי  הצטרפו 
במערך  חלק  קחו  העולם,  רחבי 
משפחות  אלפי  לעשרות  הסיוע 
ומעלה  ש"ח  ובתרומת 120  נזקקות, 
ולהזכרת  חלק  להיות  אתם  גם  תזכו 
שמכם ובקשתכם בפרטיות ע"י מנין 
בשליחות  מופלגים  חכמים  תלמידי 
גדולי הדור על ציונו הקדוש של רבי 
מאיר בעל הנס ביום ההילולא ותזכו 

לישועות גדולות.
לתרומות והזכרת שמות ובקשות 
1800-200- עכשיו:  חייגו  לישועות 

181 או 073-794403.
שמות ותרומות יתקבלו היום עד 

השעה 13:00.

הנשיא טראמפ הכריז על מצב 
חירום בתחום התקשורת בארה"ב

הצו אוסר על חברות אמריקאיות להשתמש במחשבים ובציוד טכנולוגי של "חברות המהוות סיכון לאומי 
בטחוני" ^ הערכה: היעד הוא לאסור את השימוש בציוד של ענקית המחשבים הסינית 'וואווי'

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
חי־ מצב  על  שעבר  בשבוע  הכריז 
בארה"ב.  התקשורת  בתחום  רום 
האמ־ החברות  על  כי  קובע  הצו 
להשתמש  איסור  יוטל  ריקאיות 
של  טכנולוגי  ובציוד  במחשבים 
לאומי  איום  המהוות  "חברות 

בטחוני". 
ממשל  נקב  לא  עתה  לעת 
באופן  חברה  של  בשמה  טראמפ 
ריק  נשאר  שהצו  כך  ספציפי, 
כפלטפורמה  רק  ומשמש  מתוכן 
את  שיגדירו  עתידיים  לצעדים 
כמסוכנות  הספציפיות  החברות 
רכי־ על  ויאסרו  הלאומי,  לבטחון 

שה ושימוש בציוד שלהן. 
מעריכים  בארה"ב  מומחים 
הקרקע  את  להכין  נועד  הצו  כי 
שימוש  על  גורף  איסור  להטלת 
של  הטכנולוגי  ובציוד  במחשבים 
ענקית המחשבים הסינית 'וואווי', 
הבטחון  במערכת  שבכירים 
כי  בעבר  טענו  כבר  האמריקאית 
הסיני  המשטר  את  משמשת  היא 
לפעולות של ריגול, ניטור ומעקב 
אחרי בכירים וחברות ממשלתיות 

ופרטיות בארה"ב. 
האחרונים  שבימים  אף  על 
בין  הסחר  מלחמת  הוחרפה 

החדש  לצו  אם  ברור  לא  וארה"ב, 
בצעד  שמדובר  או  לכך,  קשר  יש 
בטחו־ אכן  הם  שלו  שהשיקולים 

נגיעות  ללא  מוחלט,  באופן  ניים 
כלכליות. 

בכירים  של  החשד  פי  על 
גם  כנראה  שבחלקו  אמריקאים, 
מהשטח,  ונסיון  מידע  על  מבוסס 
במחש־ שותלת  הסינית  החברה 
שמאפ־ תוכנות  שלה  ובציוד  בים 

שרות לה לשמור עמם על קשר גם 
לאחר שהם נמכרים ומופעלים על 
ידי חברות בארה"ב או בכל מקום 

אחר בעולם. 
במרוצת השנים גנבה סין לפי 
מחברות  ערך  יקר  מידע  החשד 
הנשק  יצרניות  כולל  אמריקאיות, 
של ארה"ב, ובכללן גם חברת 'לו־

קהיד מרטין' שמייצרת את מטוסי 
האמריקאים  האמריקאים.  הקרב 
שיטת  באמצעות  שרק  סבורים 
לייצר  סין  הצליחה  הזו  הפעולה 
מת־ נשק  וכלי  חמקניים  מטוסים 

קדמים אחרים. 
החירום,  מצב  על  ההכרזה 
יוטל  אכן  אם  המוחלט  והאיסור 
'וואווי'  של  במוצרים  שימוש  על 
האמריקאיות,  החברות  ידי  על 
עלולים להביא להפחתת השימוש 
במוצרים אלו גם במדינות אחרות, 
שכן הוכח לא פעם בעבר שארה"ב 

היא הנותנת את הטון ברמה הבי־
לבטיחות,  הקשור  בכל  נלאומית 
בתחומים  עבודה  ונהלי  בטחון 

שונים. 
כך למשל הטילו מדינות רבות 
איסור על נשיאת מחשבים ניידים 
מוס־ מדינות  ממספר  טיסה  בזמן 

הוציאה  שארה"ב  לאחר  למיות, 
איסור כזה. 

ניתנה  האחרונים  בימים  גם 
כשארה"ב  לכך,  נוספת  דוגמה 
לאיום  נערכת  היא  כי  הודיעה 

ובע־ בעיראק,  לכוחותיה  מיידי 
מדינות  מספר  הודיעו  כך  קבות 
נוספות על ביטול התכניות שלהן 

במדינה לימים הקרובים. 
ההכ־ כי  נראה  האמור,  לנוכח 

לירידה  תגרום  טראמפ  של  רזה 
המכירות  בהיקף  משמעותית 
להחריף  שעשוי  מה  'וואווי',  של 
בין  הסחר  מלחמת  את  יותר  עוד 
הגיעה  כך  שגם  המעצמות,  שתי 
בשבוע  תקדים  חסרי  לשיאים 

האחרון. 

סין חוששת ומגיבה בחריפות: ארה"ב 
צריכה להימנע מהמשך הפגיעה במסחר

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

עליו  החירום  למצב  בתגובה 
התקשורת,  בתחום  טראמפ  הכריז 
האמריקאי  שהממשל  לפני  ועוד 
מתכוון  הוא  חברות  לאילו  פרסם 
כי  סין  מבינה  כבר  האמור,  בצו 
ופונה  לכיוונה  מופנים  החיצים 

להגיב בחריפות. 
שעות  שפורסמה  בהודעה 
טראמפ,  הודעת  לאחר  אחדות 
מה־ להימנע  לארה"ב  סין  קראה 
משך הפגיעה בסחר בין המדינות. 
הסיני  המסחר  שר  של  דוברו 

קבע  הוא  בה  התגובה  את  פרסם 
את  להפסיק  צריכה  ארה"ב  כי 
מה־ ולהימנע  השגויות  פעולותיה 

חרפת הפגיעה במסחר. 
הסינים איימו באחרונה כי אם 
ההצהרות  את  ימתן  לא  טראמפ 
כנגדם  נוקט  שהוא  והפעולות 
יה־ לא  הם  ההוגן,  הסחר  בתחום 

מניפולציות  לביצוע  לחזור  ססו 
מה  הסיני,  המטבע  של  בערכו 
מל־ את  באחת  להחזיר  שעלול 

העיבה  שבעבר  המטבעות  חמת 
בין  הדיפלומטיים  היחסים  על 

המדינות.
מצרים: חיסלנו 47 
פעילי טרור בסיני 

מאת י. לוסטיגמן 

כי  אתמול  הודיע  מצרים  צבא 
שבוצעו  צבאיות  פעולות  במספר 
טרור  פעילי   47 חוסלו  באחרונה, 

בחצי האי סיני.
בנוסף  כי  עוד,  נמסר  בהודעה 

הושמדו עשרות מטעני חבלה שנו־
עדו לשימוש החמושים, וכן הותקפו 

והושמדו שתי מנהרות טרור. 
פירט  לא  המצרים  הצבא 
אודות המיקומים בהם בוצעו הת־
קיפות וכן לא הרחיב לגבי המוע־

דים שבהם חוסלו החמושים. 
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למגינת לב המוני עם מקדשי שביעי: חילולי שבת המוניים וחסרי תקדים נערכו בתל אביב בעיצומה של השבת ר"ל

המשפיעים  הרבנים  ייחדו  ואתר, 
מדברותיהם  שליט"א  והמגידים 
כל  על  המוטלת  האחריות  אודות 
בשמירת  להתחזק  ואחד  אחד 
הלכות  בלימוד  הן  קודש,  שבת 
בה־ הן  המשפחה,  בני  עם  שבת 
בהדלקת  קצת  להקדים  שתדלות 
נרות, בפרט בימי שישי הארוכים 
פעולה  בכל  וכן  הקיץ,  ימות  של 
חי־ למען  לעשות  שניתן  ופעולה 

זוק שמירת השבת. זה לעומת זה, 
בכדי להסיר חרון אף ר"ל על חי־
שנערכים  ההמוניים  השבת  לולי 

ע"י אחים תועים. 
השבת  שומרי  ציבור  בקרב 
הדיווחים  בזעזוע  אמש  התקבלה 
חילול  של  הנוראה  החרפה  על 
במהלך  שהיו  ההמונים  שבת 
השבת האחרונה, ושאושר על ידי 
המדינה.  של  הבכירים  הגורמים 

בר־ קודש,  שבת  בבזיון  מדובר 
מיסת הקדוש והיקר לעם ישראל 
בכאב  הודגש  זמר.  אירוע  בשביל 
שוכחים  המדינה  על  הממונים  כי 
מש־ לשמירה  צריך  ישראל  שעם 

מתוח,  כה  באזור  כשהמצב  מים, 
ישראל  אויבי  מחוץ.  והן  מבית  הן 

ר"ל,  ולהרוג  להשמיד  מאיימים 
לה־ רבות  כה  זקוק  ישראל  וכלל 

שבת  שמירת  של  וזכותה  גנתה 
קדשנו. 

עובדים  בקרב  גם  כך,  בתוך 
העובדה  גם  צוינה  דתיים  שאינם 
בעוב־ מדובר  כי  האומללה, 

בשבת  לשהות  יכלו  שלא  דים 
לה  שקדמה  ובשבת  האחרונה 
משפחו־ ובני  ילדיהם  בקרב 
בשבת,  לעבוד  ונאלצו  תיהם 
מקום  את  יקפחו  פן  מחשש 

עבודתם.
כפי שכבר נאמר בשבוע האח־

רון, התקוה היא כי מעתה הדברים 
הקואליציוני  במו"מ  וכי  ישתנו, 
לקבל  החרדית  הנציגות  תצליח 
סוף  שיעשו  ממשיות  התחייבויות 
השבת  קדושת  בו  העגום  למצב 
בא־ פעם  בכל  בפרהסיה  נדרסת 

מתלא אחרת.

  המשך מעמ' ראשון

דיווח ערבי: נתניהו ביקש מחמאס לפתוח במו"מ על חילופי שבויים

להביא  שנה   37 במשך  פה  נכשלו 
ועדיין  יעקוב  סולטאן  נעדרי  את 
הוא  גולדין  הדר  אותם.  הביאו  לא 
הנעדר  הראשון  הישראלי  החייל 
שתוך כדי קרב הוכרז חלל, הופקר 
בזמן הקרב. מאז ועד היום משפחת 
ובפני  רה"מ  בפני  העמידה  גולדין 
העם הישראלי להביא את החיילים 
על  לחץ  ידי  על  הקרב  משדה 

האויב ועל ידי הפעלת מנופים כדי 
הוא  חיילים  שהחזקת  יבין  שהאויב 
לא נכס אלא נטל והוא לא עושה את 

זה במשך 5 שנים".
"ממשלת ישראל וצה"ל יכולים 
שהם  לחץ  כל  החמאס  על  להפעיל 
אותו  מפעילים  לא  הם  רוצים, 
להיות  צריך  היה  החיילים  והחזרת 
ישראל  שממשלת  הראשון  הצעד 
ולא  החמאס  על  ללחוץ  כדי  עושה 
עושים את זה, עושים ההפך, נותנים 
לחמאס כל מה שהוא רוצה ודוחים 
ההבדל  הזמן.  כל  המשפחות  את 
המהותי הוא שפה ממשלת ישראל 

מתוך חולשה או שרוצה להסתיר כל 
מיני דברים לא עושה את מה שצריך 

לעשות.
"כל מה שנכנס לעזה מעבר לקו 
לטובת  מנוצל  להיות  צריך  מסוים 
החזרת החיילים וזה לא נעשה. מה 
הבטחה  אותה  זו  שומעים  שאנחנו 
אותה  פרסם  שאפילו  רה"מ  של 
בלי  הסדרה  תהיה  שלא  בכתובים 
ריקה  מילה  החיילים,  את  להביא 
כל  מקבל  החמאס  מאז  כי  מתוכן, 

מה שהוא רוצה", קבע גולדין.
מלשכת ראש הממשלה נמסר 
בתגובה, "ישראל פועלת בכל זמן 

ובכל דרך להשבת הבנים הביתה, 
בעת  רק  ביטוי  לידי  שבא  כפי 
זכריה  של  השבתו  עם  האחרונה 
ראש  ישראל.  לקבר  ז"ל  באומל 
השו"ן  מתאם  נתניהו,  הממשלה 
העוסקים  והגורמים  בלום  ירון 
בנושא מקיימים פגישות שוטפות 
ועם  ושאול  גולדין  משפחות  עם 
המוחזקים  האזרחים  משפחות 
ישראל  מדינת  עזה.  ברצועת 
לה־ במאמצים  העת  כל  ממשיכה 

שלמת המשימה להשבת החיילים. 
נוכל  לא  לצערנו  הדברים  מטבע 

להתייחס למאמצים אלה".

ההצתה בבית משפחת דוואבשה לא בוצעה ע"י יהודים

נראה לי''.
פלסטיני: ''לא יא זאלאמה, אין 

כלום''.
פלסטיני: ''השריפה הראשונה 
לא בשבילם. לא בשבילם בכלל''.

לא  אומרת  זאת  ''מה  חוקר: 
בשבילם?''

פלסטיני: ''יעני לא באים ישר 
עכשיו,  שלהם.  הבית  את  לשרוף 
יש בנאדם היה עובד אצל יהודים, 
עכשיו  בלאגנים.  ועושה  גנב  היה 
הוא  עכשיו  בשכם.  בית  קנה  הוא 
אני  בשכם,  'אני  אומר  הזמן  כל 
ככה'.  ככה  לה  קוראים  במסעדה, 
ריק.  הזה  שהבית  ידעו  אנשים  אז 
הלכו  הזה.  הבנאדם  של  הבית 

לשרוף את הבית הזה".

להצתת  מתכוון  הפלסטיני 
דוואבשה  משפחת  של  השכן  בית 
שהוצת אף הוא באותו הלילה לפני 
דוואבשה,  משפחת  בית  הצתת 
על  בוצע  הדבר  הפלסטיני  ולטענת 

רקע סכסוך פנימי בין התושבים.
את  ותיאר  המשיך  הפלסטיני 
האירוע: "באותו רגע הם היו מב־
של  הבנאדם  של  האבא  את  קרים 
הבעל של הבית וחזרו באותו רגע 
לבית שלהם בשביל לישון. מדלי־
קים את האור. האנשים שעשו את 
אותם  ראו  שהם  חשבו  השריפה 

ויודעים מי הם אז שרפו אותם".
בהמשך תיאר כי המציתים של 
בית השכן החליטו להצית גם את 
חששו  כי  דוואבשה  משפחת  בית 
ידווחו  דוואבשה  משפחת  שבני 

על זהות המציתים.
פלסטיני: ''הוא לא בנאדם. כן. 
הזה,  עכשיו  ישר.  לא  בנאדם  יעני 
ההורים  אצל  היו  שנשרפו,  מה 
הש־ של  רגע  באותו  חזרו  שלהם. 

מישהו  אז  הזה,  הבית  של  ריפה 
הבנאדם  של  הזה  הבית  את  שרף 
מי  ויודעים  ראו  שהם  חשב  הגנב. 
עשה את השריפה הזאת אז שרפו 
את  שרף  מי  ידברו  שלא  אותו, 

הבית. מבין אותי?''.
''אה,  בשיחה:  נוסף  משתתף 
שנשרף  הילד  בעצם  שאלה,  רצו 
בשביל  שימותו  רצו   – וההורים 

שלא ידברו''.
פלסטיני: ''איווה'' (''כן'' בשפה 

הערבית)
המ־ כי  סיפר  גם  הפלסטיני 

גבו  לא  הבטחון  וכוחות  שטרה 
כי  נציין  הכפר.  מתושבי  עדויות 
שרשרת  עם  מתיישבת  גרסתו 
בכפר  שהתרחשה  האירועים 
הוצת  תחילה  שכן  הלילה  באותו 
מכן  לאחר  זמן  ורק  השכן  בית 
משפחת  בני  של  ביתם  גם  הוצת 

דוואבשה שנספו בשריפה.
הוגשו  המשפט  לבית  בנוסף, 
ראיה  עדי  של  עדויות  מספר 
לאירוע אשר אף הם מחזקות את 
החוקר  בכפר.  הרווחת  הגרסה 
העביר  הדברים,  את  תיעד  אשר 
וכן  חננו  לארגון  הממצאים  את 
בן  עמירם  של  ההגנה  לצוות 

אוליאל, הנאשם המרכזי בתיק.
את  המייצג  אוחיון  אשר  עו"ד 
שעומ־ "הכלים  הגיב:  אוליאל  בן 

כדי  ישראל  משטרת  לרשות  דים 
רבים  הינם  האמת  לחקר  להגיע 
ומגוונים. כמו תושב דומא שבתי־

עוד יש בוודאי עוד רבים אחרים. 
לצערנו הרב, המשטרה לא הגיעה 
למנוע  כדי  מכוון  באופן  אליהם 
עולות  שאינן  עובדות  חשיפת 
שלפיה  התיאוריה  עם  אחד  בקנה 
בבית  ההצתה  את  ביצעו  יהודים 
עו"ד  אומר  דוואבשה",  משפחת 

אוחיון.
לא  "עדיין  כי  הוסיף  אוחיון 
מוטב   – מאוחר  אם  וגם  מאוחר, 
אני  לא.  פעם  אף  מאשר  מאוחר 
קורא למשטרת ישראל להתעשת 
ולחקור ברצינות גם את כיוון הח־

קירה הזה. בכפר הזה היו אירועים 
האוכ־ חלקי  בין  וקשים  אלימים 

בית  הצתת  לפני  השונים,  לוסיה 
משפחת דוואבשה וגם לאחריו.

החקירה  שלרשויות  ''חבל 
ולה־ מהם  להתעלם  נוח  בישראל 

תחפר בקונספציה שלפיה יהודים 
משפחת  בבית  ההצתה  את  בצעו 
דוואבשה. במהלך המשפט נחשפו 
המעי־ ביותר  משמעותיות  ראיות 

בוצעה  לא  שההצתה  כך  על  דות 
על רקע לאומני. בשל איסור הפ־

רסום שחל על הליכי המשפט לא 
ניתן בשלב זה לחשוף את הראיות 
המשמעותיות האלה בפני הציבור 

כולו", כך אוחיון.

ארה"ב הזהירה את חברות התעופה מטיסות בשמי המפרץ הפרסי

הקשור  בכל  המסלול  את  מחדש 
הפרסי.  המפרץ  בשמי  לטיסות 
האמריקאים מזהירים כי מטוסים 
עלולים  באזור  שיטוסו  מסחריים 
דבר  בזיהוי,  בטעות  להסתכן 
כשכח  באזור,  בעבר  קרה  שכבר 
נוסעים  מטוס  הפיל  אמריקאי 
איראן  מלחמת  במהלך  איראני 
ואנשי  הנוסעים  ו־290  עיראק,   –

הצוות נהרגו. 
נכ־ לא  האמריקאית  באזהרה 

לל איסור טיסה בשמי המפרץ, אך 
נאמר כי טייסים שחולפים באזור 
במיוחד  ערניים  להיות  צריכים 
הבט־ למתיחות  מודעים  ולהיות 

חונית הגבוהה. 
במקביל דווח בסוף השבוע כי 
חצו  אמריקאיות  משחתות  מספר 
למפרץ  ונכנסו  הורמוז  מצרי  את 
שנושאת  בשעה  זאת,  הפרסי. 
'אברהם  האמריקאית  המטוסים 

לינקולן' כבר נמצאת באזור. 
בעיתון האמריקאי 'וול סטריט 
המודיעין  של  דו"ח  ציטטו  ג'ורנל' 
האמריקאי, ממנו עולה כי באיראן 
בטוחים במאת האחוזים שארה"ב 
בכל  נערכים  והם  לתקוף,  עומדת 
הכח להגן על עצמם מפני העוצמה 

האמריקאית. 
ניוז'  'סקיי  הבריטית  ברשת 

דיווח  הובא  הערבית  בשפה 
ולפיו  ברורה,  אינה  שמהימנותו 
כבר  איראניות  משפחות  עשרות 
באופן  והשתקעו  איראן  את  עזבו 
למתקפה  מחשש  בעיראק,  זמני 
שונים  יעדים  על  משמעותית 
באיראן. על פי הדיווח, במשפחות 
בכירים  של  משפחות  גם  הללו 

במשטר האיראני. 
לא  באיראן  האמור,  למרות 
היסוס  של  סימנים  לשדר  מנסים 
ראש  כלשהי:  לפשרה  נכונות  או 
חוץ  ומדיניות  לבטחון  המועצה 
של הפרלמנט האיראני קרא ביום 
לשיחות  ערוץ  להקמת  חמישי 
מול ארה"ב דרך גורם שלישי, אך 
דבריו נתקלו בהתנערות מוחלטת 
הוועדה  של  ואף  הפרלמנט  של 
שפרסמה  עומד  הוא  שבראשה 
לא  דבריו  כי  נאמר  בה  הודעה 
הביע  הוא  וכי  דעתה,  על  נאמרו 
את  ולא  האישית  דעתו  את  רק 

מדיניותה של ממשלת איראן. 
לש־ איראן  ממשיכה  במקביל 

חריפות.  לוחמניות  הצהרות  דר 
בסוף  אמר  איראן  צבא  מפקד 
האמריקאי  האויב  אם  כי  השבוע 
יטעה באסטרטגיה שלו, הוא עלול 
מעו־ איראנית  ב"תגובה  להיתקל 

הגרעין  ועדת  ראש  חרטה".  ררת 
כי  ואמר  יותר  עוד  ספציפי  היה 

"מלחמה נגד איראן פירושה מחי־
קתה של ישראל בתוך חצי שעה". 
בכלי תקשורת שונים דווח כי 
היע־ מזהה  האמריקאי  המודיעין 

לירי  אינטנסיבית  איראנית  רכות 
אחרים  ויעדים  ישראל  על  טילים 
טילים  נפרסו  היתר  בין  באזור. 
משונעות  וכן  שיגור,  בעמדות 
כמויות של טילים לאתרים שמהם 
להוציא  יותר  קל  להיות  אמור 
חלי־ שימוש  בהם  ולעשות  אותם 

לה, ביום פקודה. 
התבטא  בלבנון  צרפת  שגריר 
הציפיה  כי  ואמר  בנושא  הוא  גם 
לא ייגרר  שהוא  מארגון חיזבללה 
ותפ־ במידה  ישראל  מול  לעימות 
לאיראן.  ארה"ב  בין  מלחמה  רוץ 
בין  שמלחמה  סיבה  אין  לדבריו, 
לא־ תביא  אחרות  מדינות  שתי 

כתוצאה  עצמה,  בלבנון  כבד  סון 
לפעולות  הישראלית  מהתגובה 

חיזבללה. 

דיווחים בסוריה של שורת תקיפות ישראליות

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
מטר 2  פאר 25  יחידת  גרשון  ברבינו 
חד ק"כ מרוהטת ומשקעת ביותר רק 
"היימשע   052-7628176 שח   3100

תיווך-משה
[20052523]

רק  חד מתאים לבחורים  בזוננפלד 2 
"היימשע   052-7628176 שח   4500

תיווך-משה"
[20052522]

בהמ"ג 2 חד 38 מטר מרוהטת מטבח 
חזית  שח   3800 רק  ק"א  ענק  חדש 
052-7628176 "היימשע תיווך-משה"
[20052521]

לגמרי  חדשה  חדר  דירת  בהמ"ג 
 2500 רק  ליחיד  או  למשרד  מתאים 
שח לחודש כולל הכל 052-7628176 

"היימשע תיווך-משה"
[20052520]

בונובנירה בגני רוממה 2 חד 35 מטר 
חדש  הכל  מאד,  ומושקעת  מרוהטת 
"היימשע   052-7628176 שח   4000

תיווך-משה
[20052519]

מטר   100 חד   5 פלקס  דו  באשכנזי 
052- זוכה  הקודם  שח   7000 רק 

7628176 "היימשע תיווך-משה"
[20052518]

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'   50 כ-  חד'   2 ישראל  בשרי 
לממ"ד  אישור   + סוכה  מרפסת 
 * ש''ח   1,600,000 בהליכים 
בהזדמנות 2 יחידות דיור כ-32-35 
מ' כ"א במא"ש. מושכרת בכ-4000 
אפשרות   .1,200,000 כ"א.  ש"ח 
המאה  עסקת  בנפרד.  גם  לקנות 

ייעוץ נדל"ן 058-32-250-90
[20052470]

 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]

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]

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

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

מ"ר,   85 ק"ב,  חד'   3 פנינה   80 גוש 
דרסטית  ירידה   * ש''ח   2,800,000
מנחת יצחק 4 חד', ק"כ לנוף, מרפסת 
053-  ,02-5379474 תיווך  גדולה. 

3179474
[20052384]

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]

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
קומה  מ"ר,  חדרים, 128  בכדורי, 5 
כיוונים  גדולה,  מרפסת  נוחה, 
שוורץ  וחניה,  גדול  מחסן  טובים, 

נדל"ן 052-765-6888
[20052503]

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

029966522
[20052495]

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

0548456212 או 029966522
[20052494]

''פסגות  בכדורי  בבלעדיות! 
ירושלים'' 128 מ''ר קומה ה', חזית, 
+ מחסן וחניה . ''אברמצי'ק נכסים'' 

0548456212 או 029966522
[20052493]

מעלית,  ק''ג,  מ''ר,  כ75  בגאולה, 
 1,950,000 גדולה,  סוכה  מרפסת 
נכסים''  ''אברמצ'יק  מ''ש 

0548456212 או 029966522
[20052492]

 80 מעלית,  ק''ג,  מאירות,  בפנים 
אופציה   + מרווחת  חדרים   3 מ''ר, 
גמיש!  מ''ש   2.32 רק   ! לבניה 
 0548456212 נכסים''  ''אברמצ'יק 

או 029966522
[20052491]

ברוך  במקור  למבינים:  מציאה 
 2  + א'  קומה  מרווחת  חדרים   2
דיור  יחידת   + סוכה  מרפסות 
בניה   .3300 ב  מושכרת  חדשה 
צבי  בנווה   *  .2,100,000 בהיתר. 
ל  לחלוקה  אפשרות  מ'   105 כ 
עסקת  למ'.   22,000 כ  יחידות   4
058-32-250- נדל"ן  ייעוץ  המאה 

.90
[20052477]

 + קומות   2.5 בניין  ישראל  בבית 
שינוי  בהליך  נוספות  וחצי  קומה 
בבלוי   * ש''ח   5,500,000 תב"ע 
מרפסות   2  + מ'   120 קרקע  ק. 
 *  .3,150,000 כחדשה  משופצת 
 80 הבירה  בארזי  חדרים   3,5  .17
.2,250,000 מזגנים   + שמורה  מ"ר 
058- נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 

.32-250-90
[20052476]

מפוארת  חלומות  דירת   80 בגוש 
 + ג'.  ק.  ח'   4 מ'   115 כ  כוכבים.   5
מעלית + מרפסת. * ברייכמן 4 חד' 
ב'.  קומה  משופצת  מ'   75 יפיפייה 
מ'   80 חד'   3 בהזית   *  .1,930,000
א'  קומה  סגורה.  גדולה  מרפסת   +
ייעוץ  המאה  עסקת   2,400,000

נדל"ן 058-32-250-90.
[20052475]

 + מ'   65 חדרים   3 חדש  בנין  בדוד 
 *  3,000,0000 מ'   150 בטאבו  גג 
א'  קומה  חדרים   4 הבירה  בארזי 
ארמון.  כמו  במיוחד.  מושקעת 
מדהימה   80 בגוש   *  2,800,000
 + מרפסת   + חדרים   4 ומיוחדת 
מושקעת  מ.   130 כ  ק.ב'  מעלית 
המאה  מאוד.עסקת  גבוהה  ברמה 

ייעוץ נדל"ן 058-32-250-90
[20052474]

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

.90
[20052473]

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

ייעוץ נדל"ן 058-32-250-90.
[20052472]

תמא   + מ'  כ-80  אילן  בר  באזור 
מ'   25) מתקדמים  בהליכים   38
ליחידה  אפשרות   + נוספים). 
ביונה  מ'   80  * מ'. 2,350,000  כ-40 
קומה א' + מרפסת סוכה. משופצת 
ברמה גבוהה. מחולקת ל 2 יחידות 
מושכרת ב- 8000 ש"ח. 2,200,000 
058- נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 

.32-250-90
[20052471]

 – לבירה  מערב  שמדרום  כסווה 
ישראליות  תקיפות  על  דווח  שם 
בו  שיש  באזור  מדובר  בעבר. 
 – וחיזבללה  איראן  של  מחסנים 
אווירית.  הגנה  של  אתרים  וכן 

על  דיווחו  ערביים  תקשורת  כלי 
באזור  שהתרסק  ישראלי  כטב"מ 

– אך לא היה לכך אישור.
האחרון  השבוע  בסוף  רק 
דווח ב'גרדיאן' הבריטי כי גורמים 
מע־ התיכון  במזרח  דיפלומטיים 

ריכים כי איראן העבירה לאחרונה 
אנבר  מחוז  דרך  לסוריה  טילים 
או  שישראל  מבלי  שבעיראק, 
הדיווח,  לפי  כך.  על  ידעו  ארה"ב 
משמרות  של  קודס  גיס  מפקד 
סו־ קאסם  האיראניים,  המהפכה 

עם  שעבר  בחודש  נפגש  לימאני, 
מפקדי מיליציות שיעיות בעיראק 
למלחמה  להתכונן  להן  והורה 
('פרוקסי')  שליחים  באמצעות 

באזור.
בחודש שעבר דיווחה סוכנות 
הישרא־ האוויר  חיל  כי  סאנא 

באזור  צבאיות  מטרות  תקף  לי 
סו־ שבצפון  חמה  במחוז  מסיאף 

ריה. בארגון הסורי לזכויות אדם, 
במדינה,  הלחימה  אחר  העוקב 
במסיאף  בתקיפה  כי  אז  דווח 
הנתמכות  מיליציות  לוחמי  נהרגו 
חיילים   17 ונפצעו  איראן  בידי 
בצבא אסד. באותו דיווח לא צוין 
כמה הרוגים ישנם ונטען כי נפגעו 
של  ובסיס  טילים  לפיתוח  מתקן 

כוחות בתמיכת איראן.

בלון נפץ נחת 
בבסיס צבאי בדרום
צרור בלונים אליו חובר חפץ חשוד, נחת בבסיס 

צבאי בדרום הארץ ^ הפלסטינים דיווחו כי הבלון 
הוא חלק מ־30 בלונים ששוגרו מעזה לישראל

מאת סופרנו הצבאי

כמטען  שחשוד  חפץ  עם  בלון 
בבסיס  השבוע  בסוף  נחת  חבלה 
על  תופעל  האירוע  בדרום.  צבאי 
ישראל  וממשטרת  חבלנים  ידי 
היו  לא  האירוע  בתום  כי  נמסר 
לרכוש.  נזק  נגרם  ולא  נפגעים 
חפץ  זיהוי  של  מקרה  "בכל 
המשטרה",  למוקדי  לדווח  יש 

נמסר.

המטען  כי  דיווחו  הפלסטינים 
נפץ  בלוני  מ־30  חלק  הוא  הזה 

ששוגרו במקביל.
פרצו  האחרון,  חמישי  ביום 
העוטף.  בשטחי  שרפות  לפחות 3 
גרמו  תבערה  בלוני  החשד,  לפי 
יערני  שרפה:  מקרי  לשלושה 
קק"ל דיווחו על שלושה מוקדים, 
בארי.  ויער  שוקדה  יער  ביניהם 
צוותי כיבוי הוזעקו לטיפול בלה־

בות.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
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3/4 ירושלים]  [פסגות  בכדורי 
מרוהט/ שח   6500-8500 נוף!  חד', 
נכסים''  ''אברמצ'יק  מרוהט,  לא 

0504165775 או 029966522
[20052490]

כ50 חמד,  בפנינת  בבלעדיות, 
קרקע,  קומת  מרווחת,  לזוג  מ''ר, 
''אברמצ'יק  שח   5000 סוכה,  חצר 
או   0504165775 נכסים'' 

029966522
[20052489]

נוחה,  קומה  חדרים,   4 בכדורי 
שוורץ  מחסן,   + גדולה  מרפסת 

נדל"ן 052-768-0724
[20052447]

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
ק"ג  משופצת  75מ"ר  3ח'  במרכז 
1,730,000ש"ח  בטון  בגג  א.בניה   +

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20052531]

נוף   + גדולה  יפהפיה   3 לנדא  באזור 
חניה   + גדולים  ומטבח  סלון  פתוח 
"אפיק- 1,875,000ש"ח  מעלית   + ק"ו 

נכסים" 03-5791514
[20052530]

4ח'  בניה  בגמר  בן-פתחיה  באזור 
"אפיק- 1,970,000ש"ח  105מ"ר 
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20052529]

90מ"ר  4ח'  ס.אזר  באזור  בהזדמנות! 
1,870,000ש"ח  ק"ג  כחדשה  יפהפיה 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20052528]

יוקרתי  הנשיא  יהודה  ליד  נדירה! 
ענק  סלון  ענקית   6 170מ"ר  ושקט 
4כ"א  חזית  ק"א  דירות)   2 (במקור 
"אפיק- מיידי  3,600,000ש"ח  מעלית 

נכסים" 03-5791514
[20052527]

3ח'  שלד  בגמר  במרכז!  בהזדמנות 
מ.שמש   + 4ח'   * 1,560,000ש"ח!  רק 
נוף  בקומה 180מ"ר +  יחיד  פנטהוז   *
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20052526]

מושקעת  4.5ח'  השקט  בהרב-קוק 
מאד! יפהפיה כחדשה ק"ב + מרפסת 
"אפיק- 2,490,000ש"ח  ענקית  סוכה 

נכסים" 03-5791514
[20052525]

ב"ב  ה'  בשיכון  מטר,   200 דופלקס 
להרחבה,  אופציה  היטב,  מתוחזקת 
בניין קטן-2 דיירים בכניסה. מרוהטת 
054- טל:  מיידית.  כניסה  חלקית, 

8423834
[20052515]

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]

בני ברק | מבנים ומגרשים
מ"ר   220-440 ברק  בבני  להשכרה 
וכו'  בי"ס  תעשיה,  אולם,  למשרד, 

052-7182182
[20052502]

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
חדרים,   3 עקיבא"  ב"רבי  למכירה 
אופציה   + נוף   + מעלית   +  6 קומה 
מעטפת  עם  מטר   73 גג   + לבניה 
לבניה 1.600.000 ש"ח. "אורטל שיווק 

תיווך ויזמות" 055-6704800
[20052465]

3 יחזקאל"  ב"שדרות  למכירה 
חדרים + נוף + מחסן + אופציה לבניה 
1.350.000 ש"ח, "אורטל שיווק תיווך 

ויזמות" 055-6704800
[20052464]

עקיבא"  ב"רבי  למכירה  בהזדמנות 
 + חדרים   2.5 יחידה   + חדרים   7
052- ש''ח.   2.375.000 גדולה  חצר 

7653647
[20052463]

מודיעין עלית | השכרה
מפואר  משרד  ב"רשב"י"  להשכרה 
פרטית,  כניסה  קרקע  קומת  גדול, 
מיחשוב  כולל  קומפלט  מרוהט 
מיידי.  דין,  לעורך  מתאים  ותקשורת, 

052-7653647
[20052467]

4.5 הנשיא"  יהודה  ב"רבי  להשכרה 
מיידי  חצר.   + ריהוט  ללא  חדרים 
שיווק  "אורטל  ממושכת.  לתקופה 

תיווך ויזמות" 055-6704800
[20052466]

בית שמש | מכירה
 ! ירושלים  גבעת   - בגולובנציץ 
למכירה   ! מיוחדות  דירות  מבחר 
 ! יחזרו  שלא  במחירים  השכרה   /

תיווך - 0527-1919-58
[20052504]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052297]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

בית שמש | השכרה
ברח'  נוף,   + ב'  קומה  חד',   2.5 דירת 

ריב"ל 0556787489
[20052501]

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
בחדשים 3 חד' + גג + נוף מדהים * 3
חד' שמורה ויפיפיה * 3 חד' מיוחדת 
בקריה   * נמוכה  קומה  מרפסות   2  +
3 הקריה  בגב   * ש''ח  חד' 830,000   3
דירות  דרושות   * ש''ח   770,000 חד' 
נוספות * וותק * אמינות * אייזנבאך 

058-3273747
[20052510]

 + א'  קומה  חד'   4 במתחרדים 
אופציה לתמ"א שוכרים מצויינים. 
א'  קומה   3 בקריה   *  900,000
דונט  יחיאל   .850,000 משופצת 

ייעוץ נדל"ן 052-7650001
[20052481]

קומה  במתחרדים  בהזדמנות: 
צמוד  וממוזגת.  מושקעת   3 ב'. 
760,000 חרדים.  שכנים  לקריה. 
בלבד * מחיר של עמנואל בקריית 
בלבד   570,000 חד'   3 בלכיש  גת: 
052- נדל"ן  ייעוץ  דונט  יחיאל 

.7650001
[20052480]

קומה.  מרווחת   3 סלונים  בקריית 
 + סוכה  מרפסת   + מעלית   + ד' 
גג   + דירה   *  .970,000 אופציה. 
נוף  מדהימה.   3 סלונים:  בקריית 
סוכה.  מרפסת   + מעלית   + חלומי 
מ'.  כ-80  בטאבו  גג   + אופציה   +
דונט  יחיאל  בלבד.   1,030,000

ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20052478]

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 
ב470.000 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]

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

דונט ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20052482]

צפת | מכירה
מזגנים,  יח"ה,  חד'   4.5 חיים  במאור 
משופצת  למירון,  נוף  גדולה,  חצר 
052- לל"ת.  מאוד,  גבוהה  ברמה 

7616823
[20052483]

אחיסמך 
חדרים   3 דירות  באחיסמך! 
בבניין   1,150,000 מ  החל  בבניה 
בוטיק דירות 4 ו 5 חדרים החל מ 
1,400,000 וכן דירות גן וגג גדולות 
ומרווחות החל מ 1,850,000 נדל"ן 

אחיסמך 086335335
[20052505]

הר יונה 
לזוגות  בלבד!  ליומיים  מבצע 
יונה  בהר  דירה  הרוכשים  צעירים 
המשכנתא  בתשלום  השתתפות  ג', 
ש"ח   2000 בסך  הראשונה  בשנה 
4 ו   3 דירות  ג'  יונה  בהר  לחודש. 
"אורטל  מיידי.  לאיכלוס  חדרים 

שיווק תיווך ויזמות" 055-6704800
[20052468]

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

ונוף גלילי מרהיב. 058-3255832
[20051822]

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

gmail.com
[20050219]

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

509
[20047926]

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

509
[20047926]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
יפה  גדולה  דירה  בצפת  בעומר  ללג 
מסודרת נוף מדהים לכנרת 4 מיטות 

052-7169828
[20052533]

נוף  ממרון,  דקות  חד' 7  במאו"ח 5 
052- חדש.  בנין  יפה,  לרשב"י, 

7653974/3
[20052516]

מרכזי  במיקום  בצפת  נופש  דירת 
מוצש"ק  ה'-  מיום  נוף,  מיטות,   8-10

054-8420983/4
[20052509]

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

5230030
[20052488]

2 חד'   4 ונקיה  חדשה  בעומר  לל"ג 
מדהים. 052-7616066 נוף  מרפסות, 

052-7610166
[20052479]

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]

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]

חדשים  צימרים   2 בצפת  כנען  בהר 
 + גדולה  חצר  למשפחות  ומפוארים 

בריכה. 0504174677
[20052365]

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]

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

8741443
[20052314]

טבריה 
7 שבוע,  ולסופי  לימים  ארוח  דירת 
052- לכינרת.  מדהים  נוף   + מיטות 

7833506
[20052498]

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]

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

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

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

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]

ירושלים 
לימים  השבועות  לחג  בעומר  ללג 
בבלעדיות,  אצלינו  ושבתות, 
קייט  דירות  מלון   – ''טורקיז'' 
מהרו  ביותר,  הגבוהה  ברמה 
החשובים  לימים  מקום  לתפוס 
בכל  דירות  מגוון  וכן  לכם! 
נכסים- ''אברמצ'יק  האיזורים! 

קייט'' 02-9966522.
[20052496]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

4109434
[20041631]

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]

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]

בנות ַ ב3  לטיפול  בקטמון  דרושה 
ביה"ס  מהגן/  איסוף   ,5-10 גילאי 
ועבודות בית קלות. 054-5291135

[20052517]

ת''ת  עבור  ח'   - ז'  לכתה  מלמד  דרוש 
קו''ח  לשלוח  יש  בירושלים  חסידי 

C5555993@gmail.com למייל
[20052500]

מנוסה  חשבון  רואה  דרוש/ה 
וגרמנית  באנגלית  ידע  ומקצועי 
יש  0774449616קו"ח  חובה 

לשלוח בפקס
[20052499]

ובבני  בירושלים  הצלה  לאיחוד 
קבועות  עובדות  דרושות  ברק, 
גדול,  לפרוייקט  לטלמרקטינג, 
שיחות נכנסות ויוצאות 03-6001411
[20052469]

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]

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

3101276
[20052264]

לביצוע  מהבית  לעבודה  פקיד/ה 
אישורי הגעה לאירועים וחתונות, 
לשעה  ש"ח   37 נוחות,  שעות 
מזכיר/ה  גדול  חרדי  לגביר   *
על  אחריות  בי-ם,  מענקים  רכז/ת 
הגביר,  של  והמענקים  התרומות 
בק  פקיד/ת   * ביום  שעות   4-5
לב"ב. 6,000 סמוך  למשרד  אופיס 

נטו. קריירה 072-22-222-62
[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]

שידוכים ָ
ממשפחה  מצוין  יר"ש  בחור   "
יזדקק  הנראה  ככל  אשר  חשובה 
נפשי)  (לא  ספציפי  מקצועי  לסיוע 
מחפש  משפחה,  הקמת  בפרק 
לפקס  לענות  נא  מתאים.  שידוך 
למייל  או   972-773182967 מס' 
סודיות   .reuvenlight@gmail.com

מובטחת"
[20052462]

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]

גמ"חים 
כשר  אחד  תא  בב"בתנור  למסירה 
שלם   DAVO חברת  חלבי  לפסח 

ותקין, אופה באיטיות 054-8527952
[20052524]

ספרים 
להשיג  ניתן  בעומר  ל"ג  לקראת 
מדבש"  מתוק  "זוהר  אצלנו 
משלוחים  זולים,  מאוד  במחירים 
לפרטים  תשלומים.  ופריסת  חינם 
052- וויס  יצחק  והזמנות: 

7199510
[20052452]

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

מיר רעדן אידיש
[20049751]

דיו וטונרים 

סוגי  לכל  וטונרים  דיו  דיו-  סל 

חזקים  איכות,  של  מותג  המדפסות. 

להזמנות  הבית!  עד  משלוח  בשירות 

חייגו: 02-8000801

[20040391]

תפילין 

והמיוחדים  המהודרות  התפילין   *

בד"ץ  בהשגחת  "וקשרתם"  של 

של  חידוש  החרדית,  העדה 

אישי  לשירות  והידור.  פאר 

 * 0548466552

[20049860]

הום סטיילינג 

הכוונה  יעוץ,  משפצים?  בונים? 

מוצרים  חומרים,  לבחירת:  וליווי 

052- לב  מ.  רב!!  נסיון  וריהוט 

7623143

[20052327]

חובות  טו     מעשרות  ירושלמי:  היומי  דף  לב     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
ו-ז   א,  שבועות  יומית:  משנה  (האהבה)     הי"ד  הנפש  חשבון  הלבבות: 

הלכה יומית: או"ח תקיג, ה-ז    רמב"ם יומי: רוצח ושמיה"נ ח-י    שו"ע 
הרב - רב יומי: לז, א - לח, ג    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תשלח-תשמה  
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קד:   חפץ חיים: רכילות ציורים א-ב  

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:168:178:148:198:188:12סו"ז ק"ש מג"א

9:089:099:089:119:109:06סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:429:439:429:459:459:40סוף זמן תפלה מג"א

10:1710:1910:1710:2010:1910:15סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:3612:3712:3712:3812:3812:35חצות היום

13:1013:1213:1113:1313:1313:09מנחה גדולה
19:3619:3319:3619:3419:3419:32שקיעת החמה

זמנים למחר

3:553:563:524:003:573:49עלות השחר
4:434:444:414:474:454:39זמן ציצית ותפילין

5:405:455:365:435:425:37הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6186536 אהרנוביץ' 12, ב"ב    תל אביב  סנטר פארם 054-5847029 דרך בית לחם 82    בני ברק מוריה ירושלים
077-8881880 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 24:00  סופרפארם מגדל תל אביב סופרפארם שיכון דן
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 רח' נחלת יצחק 20 מהשעה 19:00 עד 24:00  סופרפארם מינסטור
077-8881700 סופר פארם ביג צ'ק פוסט 077-8881615 שד' ויצמן 22    חיפה סופר פארם ויצמן עד 08:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם בר יהודה 111    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן:  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.205-
אתמול: 211.205-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
26-16

תל אביב
24-16

חיפה
23-16

גולן
28-14

טבריה
31-17

גליל
24-15

באר שבע
30-12

אילת
35-20

מזג האויר
ירידה קלה בטמפרטורות

היום - נאה, הטמפרטורות יירדו 
במקצת והן תהיינה רגילות 

לעונה.

שני - נאה עם עליה קלה 
בטמפרטורות.

שלישי -  מעונן חלקית עד 
בהיר. תחול עלייה ניכרת 

בטמפרטורות והן יהיו גבוהות 
מהרגיל לעונה. אחה"צ ינשבו 

רוחות צפוניות ערות לאורך 
החוף.

רביעי - תחול עלייה נוספת 
בטמפרטורות וייעשה חם 

מהרגיל עד שרבי ברוב 
האזורים.

רביעישלישישני

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

    

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

שיעורים

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

03-6171001 מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי- 079-9379634

הכוונה וחינוך

המרכז  בני  שמע  03-6161067 09:00-15:00 ברק  בבני  הישיבות  לבני  והכוונה  יעוץ  הקשיבה  מרכז 
להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 עד 22:30. 02-6511613
פלא יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א. א-ה 02-5827080

לב שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 
א'-ה':  לצעירות,  טלפוני  מוקד   .052-7632222 חסידי   052-7633333 כללי:   - דחופים  מקרים   .03-6145050
לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד  הישיבה  02-6512222 11:00 עד  מ-9:00  א'   ,23:00 עד  מ-21:00 
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול  1800-20-18-18
עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה  דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



מסצ'וסטס, ארה"ב: שורה של הצתות 
בבתי חב"ד ליד העיר בוסטון

מאת א. למל

מסצ'וסטס  במדינת  הרשויות 
דיווחו בימים האחרונים על שלוש 
העיר  ליד  חב"ד  בתי  בשני  הצתות 
שעבר.  השבוע  במהלך  בוסטון 
אך  הללו,  בהצתות  נפגע  לא  איש 
כיוון החקירה הכללי הוא להצתות 

מכוונות ופשע שנאה.
הוא  פעמיים  שהוצת  היעד 
בנוסף,  בארלינגטון.  חב"ד  מרכז 
גם  הוצת  בנידהאם,  חב"ד  מרכז 

הוא.
המקומיים  התקשורת  בכלי 
"מקיפה  חקירה  נפתחה  כי  דווח 
גם  בה  מעורב  וכי  ורב־תחומית", 
ה־FBI. עד כה לא דווח על מעצר 
חשודים, למרות שלפחות במקרה 
המתהלך  חשוד  אדם  תועד  אחד 

בקרבת מקום ובידו תיק.
אשר  שבביתו  בוקיאט,  הרב 
לצורך  שוטר  הוצב  בארלינגטון 
התקשורת  לכלי  אמר  אבטחה, 

יהיה  ותמיד  היה  שלנו  "המסר  כי 
פותחים  אנחנו  פתוחות.  דלתיים 
את דלתותינו בפני כולם – כל מי 

שרוצה ללמוד, כל מי שרוצה מעט 
אנחנו  בחייו.  ויהדות  רוחניות 

נהיה שם בשבילו".

עשר שנים אחרי המתקפה המסתורית שהכתה בתכנית הגרעין:

איראן טוענת כי פיתחה 'חומת אש' 
להגנה מפני הווירוס 'סטוקסנט' 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הצליחו  שלנו  "המדענים 
המ־ על  שתגן  אש'  'חומת  לפתח 
איראן,  של  הממוחשבות  ערכות 
מפני מתקפות כדוגמת זו שבוצעה 
'סטוקסנט'",  הווירוס  באמצעות 
התקשו־ שר  אתמול  הודיע  כך 
ג'וואד  מוחמד  האיראני,  רת 

אזרי־ג'הרומי. 
החדשה  האש  לדבריו, "חומת 
על  בהגנה  הצלה  ונחלה  נוסתה 

שונים".  איומים  מפני  המחשבים 
מוגנת  איראן  כעת  כי  הוסיף  הוא 
בצורה טובה יותר מפני המתקפות 
של האויבים הציוני והאמריקאי. 

הווירוס שכנגדו טוענת איראן 
את  לתקוף  החל  הגנה,  שפיתחה 
ההערכות  לפי  שלה  המחשבים 
פגיעה  אז  ופגע  שנה,  כ־13  לפני 
הטכנולוגי  בציוד  משמעותית 
במתקן העשרת האורניום בנתנז. 

קיומו  את  גילו  האיראנים 
לעולם  אותו  וחשפו  הווירוס  של 

יותר,  מאוחר  שנים  שלוש  רק 
מש־ ויותר  יותר  הפכו  כשהנזקים 

מעותיים. 
בדמות  הנו  עצמו  הווירוס 
'תולעת' החודרת למרכזי הבקרה 
והפיקוד של הגורמים המותקפים, 
משתלטת עליהם ומתחילה לבצע 
בהוראות  קלים  שינויים  אט  אט 
הטכנולוגי.  הציוד  של  ההפעלה 
הציוד  את  מובילות  אלו  הוראות 
להתקלקל,  לו  שיגרמו  לפעולות 
בקצב  מבוצעים  השינויים  אך 
איטי כל כך, עד שקשה לקשר בין 
התקלות השונות ולהבין שמדובר 
במתקפה מסודרת ומאורגנת שב־
סופו של דבר תגרום לנזק חמור. 

דבר  פרסום  עם  טענו  באיראן 
כעשר  לפני  הווירוס,  של  קיומו 
שנים, כי הוא פותח על ידי ישראל 
בסיוע ארה"ב, שמעולם לא אשרו 
את האחריות שלהן לפעולה, אבל 

גם לא טרחו להכחיש אותה. 
לפני חודשים אחדים טען שר 
הווירוס  כי  האיראני,  התקשורת 
הופעל מחדש, והפעם כנגד מרכזי 
תקשורת באיראן. הוא טען אז, כי 
הפעם לא נחל הווירוס הצלחה וכי 

המתקפה סוכלה מבעוד מועד. 

מטייל ישראלי בצ'ילה 
נפצע וקפא למוות

בצ'ילה,  נהרג  ישראלי  מטייל 
געש  הר  על  לטפס  שניסה  בעת 
נפל  המטייל  קשה.  אוויר  במזג 
ונפצע,  מטרים  מספר  של  מגובה 
מצוקה  אותות  לשדר  הצליח  הוא 
עמו,  שנשא  הלווייני  מהטלפון 
להגיע  הצליחו  לא  המחלצים  אך 
מזג  בגלל  החשכה  רדת  לפני  אליו 

האוויר הקשה. 
הבוקר  שהאיר  לאחר  רק 

המחלצים  הצליחו  שישי  יום  של 
להגיע אל המטייל, שסבל מהיפו־

ששהה  לאחר  חמורה,  תרמיה 
המקפיא,  בקור  הלילה  כל  במשך 

מתחת לאפס מעלות. 
החו־ לבית  במסוק  פונה  הוא 

הרופאים  נאבקו  שם  הקרוב,  לים 
על חייו במשך מספר שעות, ללא 
למשפ־ נמסרה  הודעה  הצלחה. 

חתו.

ארה"ב: הנשיא העניק חנינה לסופר – 
בעקבות ביוגרפיה חיובית שכתב עליו

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ארה"ב  נשיא  של  מבקריו 
התקשורת  איל  מזעם:  רותחים 
לשעבר, קונרד בלאק, קיבל חנינה 
מלאה מהנשיא האמריקאי, לאחר 
בהונאת  שנים  לפני  שהורשע 
בפועל  ריצה  ואף  המס,  רשויות 

עונש של שלוש שנות מאסר. 
החנינה הנשיאותית אינה בע־

בלאק  של  במקרה  משמעות  לת 
עונ־ את  לרצות  מכבר  זה  שסיים 
שו, אך יש לה משמעות של טיהור 
ידי  על  שהורשע  האיש  של  שמו 

מערכת המשפט האמריקאית. 
הוא  בסיפור  המעניין  החלק 
שרק בשנה שעברה פרסם בלאק, 
לשעבר הבעלים של מספר עיתו־

של  גם  כמו  בעולם,  מובילים  נים 
ספר  הישראלי,  פוסט'  ה'ג'רוזלם 
של  כהונתו  את  המתאר  ביוגרפי, 
בצבעים  ארה"ב  כנשיא  טראמפ 

מחמיאים. 
אהדתו  את  הסתיר  לא  בלאק 

הגדולה לטראמפ, ואפילו כשהע־
ניק לספרו שם, בחר לעשות זאת 
באופן שאינו משתמע לשני פנים, 
וכך קרא לספר: 'דונלד ג'יי טרא־

מפ – נשיא שאין כמוהו'. 
לטראמפ  בלאק  של  האהדה 
לת־ שנבחר  לאחר  רק  החלה  לא 

לכן,  קודם  שנתיים  וכבר  פקיד, 
בהיערכות  רק  היה  כשטראמפ 
בפריימריז  התמודדות  לקראת 
בלאק  פרסם  כבר  הרפובליקני, 
תחת  ריוויו',  'נשיונל  במגזין  טור 
הבחור  הוא  'טראמפ  הכותרת 
למאמר  אז  הגיב  טראמפ  הטוב". 
כשהוא  בפרסומיו,  לבלאק  והודה 

מבטיח לו: "לא אשכח זאת". 
טוענים  טראמפ  של  מבקריו 
כי אין זו הפעם הראשונה בה הוא 
שמזוהים  לאנשים  חנינה  מעניק 
עליו  ושאהודים  פוליטית  עמו 
שלהם  הפעולה  שיתוף  בזכות 
חנן  למשל  כך  שלו.  האג'נדות  עם 
את  בזמנו  שחקר  שריף  בעבר 
מחוץ  אובאמה  של  לידתו  סוגיית 

לגבולות ארה"ב, סוגיה שטראמפ 
כדי  בה  והשתמש  רבות  בה  עסק 
בתקופת  עוד  אובאמה  את  לנגח 
הכהונה הראשונה שלו כנשיא. הם 
מצביעים על מספר מקרים דומים 
מש־ טראמפ  כי  וטוענים  אחרים, 

למוסד  המוקנות  בסמכויות  תמש 
הנשיאות כדי לסייע לחברים.

סוריה: עשרה פלסטינים 
נהרגו מפגיעת טיל 

מאת י. לוסטיגמן 

פלסטינים,  אזרחים  עשרה 
מפגי־ נהרגו  ילדים,  ארבעה  בהם 
פלסטיני  פליטים  במחנה  טיל  עת 
בסמוך לעיר חלב. כך נמסר אתמול 

מהאו"ם.
מי  דווח  לא  בהודעה 
בשיגור  החשוד  הגורם  הוא 
בכוונה  נורה  הוא  והאם  הטיל, 
במחנה  האזרחי  הריכוז  אל 

הפליטים. 

jpg.חשוד נראה במקום במצלמות האבטחה


