
ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
בס"ד | יום חמישי פר' בחקותי, י"ח באייר תשע"ט | ל"ג לעומר | 23 מאי | גליון 3162 | שנה י"א | המחיר בא"י: 5.00 ש"ח
(הענוה) הי"ח  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | יט  מעשרות   - ירושלמי   | לו  בכורות   - בבלי  היומי:  דף 

אהרן ורהפטיג
בהר"ר קלמן הי"ו

ישיבת בית אברהם סלונים
בני ברק

טובה אייזנבך
בהר"ר שמואל הי"ו
סמינר הישן ביתר עילית
קרית גת

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, ל"ג בעומר תשע"ט

אשר יעקב בטלמן
בן הרב חיים מאיר הכהן שליט"א

ישיבת בית אברהם סלונים
ביתר עילית

הדסה דבורה אייכלר
בת הרב יעקב שליט"א
סמינר הישן
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום רביעי, י"ז באייר תשע"ט

דב יוסף זינגר 
בהר"ר אפרים פישל הי"ו

ישיבת בית אברהם סלונים
קרית גת

מאלא (מלי) בלוי
בהר"ר אורי הי"ו
סמינר הישן
רמות – ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום חמישי, י"ח באייר, ל"ג בעומר תשע"ט

זאב לינשה 
בהרה"ח חיים מאיר ז"ל 

ישיבת סערט ויז'ניץ 
בני ברק 

שרה רחל ליבוביץ 
בהרה"ח  ברוך יוסף הי"ו

סמינר אשת חיל 
רמת ויז'ניץ - חיפה

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

וחאי י בר  ו  נ נ אדו ו  בעדנ טוב  ימליץ  הוא 

03-742-742-7

מתארגנים לאמירת 1000 ספרי תהילים בשבת
 עבור הילד שחלה במחלה הנוראה

 מרדכי אהרון
בן מירל יוכבד

כמו"כ מתארגנים ל-40 הפרשות חלה ושיר השירים
050-4168248  /  052-7614290
050-4110300  /  053-3177271

058-4597650 ניתן להשאיר הודעה

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

1800-39-47-47

אשרינו מה טוב חלקנו בהילולא בבר יוחאי 

מאות אלפי בני ישראל נוהרים למירון להשתטח על ציון 
המצוינת של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע 

מעמד ההדלקה המרכזית נערכה אמש ע"י כ"ק מרן האדמו"ר מבאיאן שליט"א על גג הציון כחזקת אבותיו הק' ^ אלפי מעמדי הדלקות 
לכבוד ל"ג בעומר נערכו אמש בקהילות ישראל בכל רחבי תבל ^ ונשמרתם מאוד לנפשותיכם: עקב עומס החום הכבד מתבקש ציבור 

העולים למירון ללכת בדרכים מוצלות, להימנע מדוחק ולהקפיד על שתיה מרובה

מאת כתב 'המבשר'

נוהרים  מירון  קדישא  לאתרא 
החל מאתמול מאות אלפי בני יש־
המצוינת  ציון  על  להשתטח  ראל 
בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  של 
באירועי  ולהשתתף  זי"ע  יוחאי 
דהילולא  יומא  לכבוד  השמחה 

רבא דיליה ביום ל"ג בעומר.
באתרא  המרכזית  ההדלקה 
בעומר  ל"ג  יום  לכבוד  קדישא 
הציון  גג  שעל  ההדלקה  היתה 
מבאיאן  אדמו"ר  מרן  כ"ק  ע"י 
הק'.  אבותיו  כחזקת  שליט"א 
ההדלקה,  לפני  המעמד  בתחילת 
את  רבה  בהתעוררות  כנהוג  שרו 
ניגון ה'ד' בבות' המקובל מהרה"ק 
בעל התניא זי"ע, ניגון 'קה אכסוף' 
להרה"ק מקארלין זי"ע, וכן הניגון 
המקודש של הרה"ק מרוזי'ן זי"ע, 
יחד עם שירת 'ויהי נועם'. ולאחר 
בתהלים  קכ"א  פרק  אמירת  מכן 
אל  עיני  אשא  למעלות  שיר   –

ההרים.
הציבור שעמד על הטריבונות 
לגג  הצמודה  ברחבה  שהוקמו 
בריקו־ ההדלקה  עם  פתח  הציון, 

דים בשירה וזמרה בליווי תזמורת 
שמעון  רבי  האלוקי  התנא  לכבוד 

בר יוחאי זי"ע
נערכו  מכן  שלאחר  בשעות 
ברחבות הגדולות שסמוכות לציון 
הקדוש, עוד מספר הדלקות ברוב 
רבים  אלפים  בהשתתפות  עם 
בראשות  הקודש  קהילות  מבני 

לכבוד  למירון  שעלו  רבותיהם 
ההמונים  קהל  הרשב"י,  הילולת 
במלוא  הריקוד  במעגלי  השתלב 
מרוממת  ובאוירה  העוצמה, 
שנמשכו  ושמחה  עוז  בריקודי 
מי־ בניגוני  ארוכות  שעות  במשך 

לכבוד  דור  מדור  המקודשים  רון 
ובשירי  יוחאי'  'בר  האלוקי  התנא 

דביקות והתעלות.
נדחקים  וסביבותיה  במערה 
העומדים  רבים  אלפים  העת  כל 
מזמורי  באמירת  ובקשה  בתפילה 
בתחינה  הק'  הציון  יד  על  תהלים 
והכ־ הפרטית  לישועתם  וזעקה 

נעשים  מיוחדים  מאמצים  ללית. 
מיוחדים  סדרנים  ע"י  העת  כל 
הציון  בסביבות  נע  סרט  להפעלת 
הציון  אל  הגעה  לאפשר  במטרה 
רבבות  אלפי  מאות  של  הקדוש 
העולים מירונה המבקשים לשפוך 

שיח ותחינה במקום הקודש.
להם  נמשכים  המערה  בחצר 
במלוא  העת  כל  השמחה  ריקודי 
נסח־ כשהמונים  והעוז  העוצמה 
שמ־ לכבוד  הריקוד  למעגלי  פים 
כל  לאורך  הנמשכים  הרשב"י  חת 
ההילולא,  יום  של  היממה  שעות 
טובי  ע"י  התזמורת  צלילי  לקול 
המנגנים העושים מלאכתם קודש 
השמחה  להגברת  וברננה  בגיל 
כראוי לכבודו של התנא האלוקי.

כבר בליל אמש החלו בעריכת 
הציון,  בחצר  ה'חאלקה'  תספורת 
רוקדים  המעגלים  כשבמרכז 
נושאים  כתפיהם  כשעל  האבות 

המ־ חתני  הרכים  ילדיהם  את 
הגיעו  אשר  ה'חאלקה'  ילדי  צוה 
לעטר  ובאו  שנים,  שלוש  לגיל 
בפיאות  ההוד  בסימני  פניהם  את 
בהתאם  לחיים  על  המסתלסלים 

למסורת הקודש מדור דור.
בול־ למירון  ההמונית  בעליה 

טים גם אלפי אורחים מחו"ל אשר 
להשתתף  לארץ  במיוחד  הגיעו 
באירועי השמחה באתרא קדישא 
מירון ולשפוך שיח ותחינה במקום 
את  עמם  הביאו  חלקם  הקודש. 
תספורת  לעריכת  ה־3  בני  טפם 

'החאלקה' במקום הק'. 
לנפשותיכם:  מאוד  ונשמרתם 
מתבקש  הכבד  החום  עומס  עקב 
לשמור  למירון  העולים  ציבור 
להימנע  מוצלות  בדרכים  ללכת 
מרו־ שתיה  על  ולהקפיד  מדוחק 

בה.
אור־ 'הכנסת  ארגוני  עסקני 

בכל  נכונה  עומדים  במירון  חים' 
במעלה  שהוקמו  בביתנים  העת, 

רבבות  את  נאמנה  לשרת  ההר 
חמות,  סעודות  בהגשת  החוגגים 
לב  ברוחב  ותרגימא  מזונות  ומיני 
כל  לאורך  מאירות,  ובפנים  ונפש 

שעות היממה.
הציון  ובסביבות  ההר  במעלה 
החסד  ארגוני  מתנדבי  מחלקים 
לרוויה  הנמזג  רוטל  ח"י  משקה 
אלפי  מאות  של  האדיר  לקהל 
החוגגים, בהתאם לסגולה הידועה 
להמשכת ישועה כפי שסיפר כ"ק 
מבאבוב  ציון'  ה'קדושת  בעל  מרן 
מה־ כשרבים  במכתבו,  זצוק"ל 

לזכות  המבקשים  עצמם  תורמים 
הש־ את  לחלק  עומדים  בישועה 

תיה לרבים.
שנ־ הרבים  המשטרה  כוחות 
ובמבואותיו,  ההר  במעלה  פרסו 
על  בשמירה  הרף  ללא  פועלים 
באזור,  התנועה  ובהכוונת  הסדר 
כאשר יחד עם ראשי חברות הת־
המ־ התנועה  את  מנווטים  חבורה 
כאשר  כסדרה,  עתה  עד  תנהלת 

המאמצים  כי  התקוה  כולם  בפי 
קריסה  למנוע  שהושקעו  הרבים 
פרי  ישאו  התחבורתי  המערך  של 

והמבצע כולו יוכתר בהצלחה.
השאטלים  כי  נמסר,  עוד 
מנ־ העת  כל  פועלים  המיוחדים 

להסעת  בחניונים  היציאה  קודות 
לאירועי  המגיע  הרחב,  הצבור 
וברכבים  באוטובוסים  ההילולא 
הוע־ זו  למטרה  כאשר  פרטיים, 

והמרכז  התחבורה  משרד  ע"י  מד 
מאות  של  צי  הקדושים  למקומות 
ההמונים  את  המוביל  אוטובוסים 
עד למירון הלוך וחזור, ללא תשלום.

נערכו  אמש  בליל  כך  בתוך 
של  ומרשימים  מיוחדים  מעמדים 
הדלקות לכבוד ל"ג בעומר באלפי 
תבל,  רחבי  בכל  ישראל  קהילות 
בשירה וזמרה לכבודו של הרשב"י 
הק'  בזוהר  תורתו  ובלימוד  זי"ע 
תחינה  מתוך  קדישא,  והאידרא 
ותפילה שאדוננו בר יוחאי ימליץ 

טוב בעדנו.

הדרום שוב בוער:

בלוני תבערה הציתו 11
שריפות בשטחי העוטף

בשטחים  הממשלה  פעולות  מתאם  ההצתות  בעקבות 
הודיע אמש על צמצום מרחב הדיג ברצועת עזה לטווח 
בתקשורת  דווח  שלישי  ביום   ̂ מיילים   10 עד  של 
הפלסטינית כי יחידת הבלונים של חמאס הודיעה על 

חזרה לפעילות מלאה

מאת סופרנו הצבאי

הפסקת אש? לא אם תשא־
טרור  החמאס.  מחבלי  את  לו 
ממשיך  מעזה  התבערה  בלוני 
וכמות  הדרום  אזור  את  להצית 
בע־ בהדרגה.  עולה  ההצתות 
פעולות  מתאם  ההצתות  קבות 
הודיע  בשטחים  הממשלה 
הדיג  מרחב  צמצום  על  אמש 
עד  של  לטווח  עזה  ברצועת 
להודעה  עד  ימיים  מיילים   10

חדשה. 
יום  של  הבוקר  שעות  מאז 
לפ־ הוצתו  אמש,  ועד  רביעי 

עוטף  ברחבי  שריפות   11 חות 
תבערה  מבלוני  כתוצאה  עזה 
בשדות  ונחתו  מעזה  שהופרחו 

בעוטף.
לוחמי האש, בסיוע רבש"צי 

פעלו  ורט"ג  קק"ל  היישובים, 
הש־ לכיבוי  היום  כל  במשך 

שהתפשטו  הרבות  ריפות 
הכבד.   החום  עקב  במהירות 
פרצו  מהשריפות   7 לפחות 
אש־ האזורית  המועצה  בשטח 

שדות  האזורית  במועצה  כול. 
ששרפה  שריפה  פרצה  נגב 

כ-50 דונם של שדות.
כבר ביום שלישי דווח בת־
יחידת  כי  הפלסטינית  קשורת 
הבלונים של חמאס הודיעה על 
זאת   - מלאה  לפעילות  חזרה 
לסי־ בישראל  הטענות  למרות 

שתימשך  אש  הפסקת  על  כום 
חצי שנה. גם ביום שלישי פרצו 
שתי שריפות כתוצאה משיגור 
ביער  האחת  תבערה,  בלוני 
בארי והשנייה בשטחי המועצה 

האיזורית שדות נגב.

כ"ק מרן אדמו"ר מבאיאן שליט"א בהדלקה אמש באתרא קדישא מירון | אלי סגל

סוכלה הברחת מיליוני בלונים 
לעזה בעזרת אזרח ישראלי

בלונים שנצבעו בצבעי דגל הרשות הפלסטינית אותרו 
במכולות בנמל אשדוד ^ הם היו אמורים לשמש את 

חמאס לשם הפיכתם לבלוני תבערה

מאת סופרנו הצבאי

מיליוני  של  הברחה  סוכלה 
בלונים מסין לעזה: בעקבות מידע 
מודיעיני מוקדם שהתקבל ברשות 
המסים, אותרו מכולות בנמל אש־
דוד שבהן אוחסנו הבלונים בצבעי 
הבלונים  הפלסטינית.  הרשות 
ולשמש  לעזה  להגיע  היו  אמורים 
לעבר  שישוגרו  תבערה  כבלוני 

שטח ישראל.
בית משפט השלום באשקלון, 
יחידת  לבקשת  אתמול  נעתר 

יס"מ של בית מכס אשדוד והורה 
על שחרורו בתנאים מגבילים, של 
חברת  של  בעליה  ישראלי,  אזרח 
החשוד  בע"מ,  לוגיסטיקה  סי  די 
ביבוא מאות אלפי בלונים, בצבעי 
שימוש  תוך  הפלסטינית,  הרשות 
מנת  על  הישראלית  באזרחותו 

להשתמט מבדיקות בטחוניות.
על פי המתואר בבקשת המעצר, 
ביחידת היס"מ של בית מכס אשדוד 
הצטבר מידע מודיעיני שהצביע על 
כך שחברת די סי לוגיסטיקה בע"מ,  גורמים בכירים בוושינגטון:

"איראן מאחורי המתקפות על 
מתקני הנפט במדינות המפרץ"
סקר חדש: מרבית האמריקנים מאמינים שבשנים הקרובות תפרוץ מלחמה עם איראן

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

לאיראן:  מאשימה  אצבע 
האמ־ בסנאט  לחברים  בתדרוך 
בטחוניים  גורמים  מסרו  ריקאים, 
בכירים, כי בידי ארה"ב מידע ברור 
שמשטר  כך  על  המצביע  ומובהק 
שיזם,  הוא  באיראן  האייתוללות 
לפועל  ההוצאה  על  ופיקח  תכנן 
מכליות  על  הטרור  מתקפות  של 
שבאיחוד  פוג'יירה  בנמל  הנפט 
מתקפת  ועל  האמירויות, 
מתקני  על  המתאבדים  המל"טים 

שאיבת הנפט בסעודיה. 
הסנאטור  אמר  הדברים  את 
שהתראיין  גרהאם,  לינדזי  הבכיר 
לכלי תקשורת ושיתף אותם במה 
התדרוך.  במהלך  אוזניו  ששמעו 
הבט־ אנשי  כי  הוסיף  גרהאם 

שבשונה  לסנאטורים  אמרו  חון 
שבוצעו  נקודתיות  ממתקפות 
מתקפות  אלו  היו  הפעם  בעבר, 
היטב,  ומתוזמנות  מדויקות 
ידי  על  מדוקדק  באופן  שתוכננו 
ואף  ידם  על  אושרו  האיראנים, 

בוצעו תחת פיקוחם. 
הטרור  פעולות  על  לדבריו, 
ניצחו ופיקחו גם הנשיא האיראני 
העליון  המנהיג  וגם  רוחאני  חסן 

של איראן עלי חמינאי. 
מלמדים  גרהאם  של  דבריו 
טראמפ  שבממשל  שיתכן  כך  על 

ולהוציא  בהתאם,  להגיב  נערכים 
לפועל פעולות תגמול כנגד איראן 
עם  באזור.  שלה  האינטרסים  או 
פועלת  האחרונים  בימים  זאת, 
וושינגטון להפחית את המתיחות, 
אירא־ נסיגה  צעדי  על  ומדווחת 

ניים מהתכנית לתקוף אמריקאים 
במזרח התיכון. 

מוקדם  הודיעה  וושינגטון 
הסיכון  פחת  כי  השבוע  יותר 
ידי  על  באמריקאים  לפגיעה 
ובכלי  כוחם,  ובאי  האיראנים 
בכי־ מפי  דווח  שונים  תקשורת 

נחשפו  הם  כי  אמריקאים  רים 

את  לפרוק  החלה  שאיראן  לכך 
סירות  גבי  על  שהציבה  הטילים 
במפרץ הפרסי, מה שנועד כנראה 
להעביר מסר של הרגעה והורדת 

מתיחות. 
סקר  אתמול  פורסם  במקביל 
'וריטרס'  הידיעות  סוכנות  של 
'איפופס',  הסקרים  מכון  בשיתוף 
האמ־ מרבית  כי  עולה  וממנו 

מאמינים  אחוזים)   51) ריקאים 
היא  ואיראן  ארה"ב  בין  שמלחמה 
בסקר  נטען  עוד  זמן.  של  ענין  רק 
אמרו  מהאמריקאים  אחוז   49 כי 

כאב וזעזוע: אלמוני השחית 
מזוזות על פתחי בתים בחיפה

מאת חיים מרגליות

הושחתו  מזוזות  וכאב.  זעזוע 
בפ־ חיפה,  בעיר  השכונות  באחת 
ארבעה  לפחות  של  בתיהם  תחי 

בתים. המשטרה פתחה בחקירה.
התקבלו  כי  נמסר  מהמשטרה 
לאחרונה ארבע תלונות, בדבר חשד 
פר־ בתים  בפתח  מזוזות  להשחתת 
טיים באחת השכונות בעיר חיפה. 

של  הפלילי  הזיהוי  חוקרי 
מהזירות  דגמו  ישראל  משטרת 
המ־ על  שנמצאו  הממצאים  את 

ראיות  להפיק  מנת  על  שקופים, 
מבצע  באיתור  לסייע  שיוכלו 
ממצאים  איסוף  לצד  העבירה, 

נוספים באזור. 

המשטרה מסרה כי היא רואה 
כל  כאשר  העבירה,  את  בחומרה 
ולפיכך,  נבדקים  החקירה  כיווני 
הנד־ האמצעים  כל  את  מפעילה 

מבצע  את  לחשוף  מנת  על  רשים, 
מיצוי  לשם  למעצרו  עד  העבירה 

מלוא חומרת הדין.

ארה"ב: בידינו דיווחים על כך שמשטר 
אסד חזר להשתמש בנשק כימי 

מחלקת המדינה מזהירה: "במידה והמידע יתברר כנכון, תגובתנו תהיה בהתאם 
והיא תבוא באופן מיידי"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

האמריקאית  המדינה  מחלקת 
לפיה  הודעה,  אתמול  פרסמה 
הגיעו לידיה עדויות לכך שמשטר 
כימי,  בנשק  להשתמש  חזר  אסד 
מבצע  שהוא  ההתקפות  במסגרת 
האחרון  המחוז   – אידליב  במחוז 

אינו  עדיין  אסד  שמשטר  בסוריה 
שולט בו. 

הובהר  האמריקאית  בהודעה 
במחוז  התקיפות  ביצוע  עצם  כי 
הפס־ של  הפרה  מהווה  אידליב 
סוריה  הסכימה  עליה  האש  קת 
בסכסוך,  האחרים  הצדדים  מול 
נמסר,  כן  כמו  בינלאומי.  בתיווך 

והע־ שהדיווחים  יתברר  אם  כי 
דויות על שימוש בנשק כימי אכן 
בשטח,  המציאות  את  משקפים 
תקי־ ביצע  אכן  אסד  ושמשטר 

של  תגובתה  זה,  מסוג  בנשק  פות 
ארה"ב תהיה בהתאם, והיא תבוא 

באופן מיידי. 
ארה"ב  תקפה  כבר  בעבר 
אסד  משטר  של  יעדים  פעמיים 
של  שימוש  בעקבות  בסוריה, 
הפעם  כימי.  בנשק  אסד  משטר 
תקופת  בשלהי  היתה  הראשונה 
כנשיא  אובאמה  ברק  של  כהונתו 
בת־ היתה  השניה  והפעם  ארה"ב, 

דונלד  של  שלטונו  תקופת  חילת 
טראמפ. 

האמריקאית,  ההודעה  פי  על 
ביצע  אסד  משטר  כי  הוא  החשד 
לפחות  הנחשב  כלור,  בגז  שימוש 
מסוכן מגזי עצבים וסוגים אחרים 
עלול  הוא  גם  אך  כימי,  נשק  של 
בו  נעשה  כאשר  קטלני  להיות 

שימוש נרחב. 

 שעות פעילות המשרדד
9:30-19:00  -השעות ןמידי יום, בי

בס"ד

זמני קבלת קהל
במדברלשבוע פרשת 

10:00-17:00ה', בין השעות –בימים א',קבלת קהל קבועה בנושא ארנונה   

ע"יבין השעותיום

ראשון
באיירא כ''
)26/05(

הי"וחיים מילרהרב13:00-14:00

יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה

שני
באיירב כ''
)27/05(

16:00-17:00
הי"ויוחנן וייצמןהרב

חבר מועצת העיר ירושלים
לתכנון ובניהעדה המחוזית ומחזיק תיק שימור וחבר בו

שלישי
באיירגכ''
)28/05(

11:00-12:00
הי"ומיכל הלברשטאםהרב

חבר מועצת העיר ירושלים
מחזיק תיק התעסוקה וחבר בוועדת ההנחות בארנונה

רביעי
רבאייד כ''
)29/05(

11:00-13:00
הי"ויוסף דייטשהרב

החרדי,הממונה על המע"רסגן ראש העיר ומחזיק תיק שפ"ע,
וחבר בוועדה המחוזית לתכנון ובניהחברות עדן ומוריה,

13:00-16:00
הי"ושמאי שזיריהרב

יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות
ביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, יעוץ וסיוע רפואי, בנושאים:

חמישי
רבאייהכ''
)30/05(

11:00-13:30
הי"ויצחק הורביץהרב

ארגון 'למעשה'
.וונה בנושאי תעסוקה, התאמה והצעות למחפשי עבודהכוץ והיע

שישי
כ"ו באייר

)31/05(
10:30-12:00

הי"ומאיר פרושהרב
סגן  שר החינוך

ויו"ר מרכז אגודת ישראל בירושלים

 ההרשמה מראש חובהה
10:00-17:00בין השעות 02-5385251בטל' 

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

גרינבלט נגד אונר"א: 
"כשלה במשימתה"

מאת כתב 'המבשר'

למזרח  האמריקני  השליח 
אמר  גרינבלט  ג'ייסון  התיכון 
אמש כי "אונר"א (סוכנות הסעד 
פלסטינים)  לפליטים  והסיוע 
יש־ עם  הסכסוך  את  תפתור  לא 
ראל". הוא הדגיש כי "יש לתכנן 
את תקופת המעבר מהמודל של 
אזר־ חברה  של  למודל  אונר"א 
חית שתיקח לידיה את האחריות 
הדברים  את  הפלסטינים".  על 
אמר בדיון במועצת הבטחון של 

האו"ם שעסק באונר"א.
הק־ "מאז  הוסיף:  גרינבלט 

לאונר"א  ארה"ב  תרמה  מתה, 
יותר   – דולר  מיליארד  שישה 
שנה  אך  אחרת.  מדינה  מכל 
לא  אונר"א  תקציב  שנה  אחרי 
עמד במשימות ונוצר גרעון. לא 
ניתנה לפלסטינים הזדמנות לב־

כבובות  אותם  ניצלו  עתיד.  נות 
פוליטיות ולא כבני אדם".

"אונר"א בונה על היקף הת־
רומות שקיבלה ב־2018", הוסיף 
  המשך בעמ' ד
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̇ ו‰‡מונ‰ לחי עולמים ‰‡מ
בר  רבי שמעון  האלקי  התנא  האש במדורת  עלתה  אמש 
יוחאי זי"ע, באתרא קדישא דיליה הלא הוא הר מירון, המקום 
בו אווה צדיק למשכן נפשו, וכך גם ביתר ערי ארץ הקודש, 
דברי  ככל  לעשות  החלו  שם  גם  אשר  הגולה  בפזורות  ואף 
של  קדשו  אש  היא  תמיד  אש  האלקי.  התנא  של  הנצח  אש 
נפשות,  מאירה  עולם,  לדורות  המאירה  אש  האלקי.  התנא 
מזריחה בתוך לבותיהם ומזככת מדותיהם והליכותיהם. וכה 
אמר הצדיק הקדוש בעל 'בית אהרן' מקארלין זי"ע במאמרו 
הנודע אשר קנה שביתה באהלי צדיקים וחסידים: "מי שיש 
ועוד  יוחאי".  בר  שמעון  בר'  חיזוק  לו  יש  ברשב"י  אמונה  לו 
המשיך ואמר בקדשו: "כשם שהשי"ת הוא ה' לכל, כך רשב"י 

הוא רשב"י לכל אפילו לפחותים".

המראות הנראים במירון אין בלתם. השמחה והריקודים 
אין לתארם. מעגלי רוקדים, כתף אל כתף, יד אל יד, כובעים 
שחורות  חליפות  המינים,  מכל  כיפות  עם  הסוגים  מכל 
לאחד,  והיו  יחד  מתערבבים  כולם   – הצבעים  מכל  ובגדים 
שמחים בהילולא דרשב"י. כל המחיצות הנדמות כמבדילות 
נופלות ארצה, ולכולם אין כי אם לב אחד לאביהם שבשמים. 
נשארה  הקדוש  הציון  חצר  את  הממלאת  העצומה  השמחה 
אצל  עליה  אמרו  שכבר  וכפי  בשנים,  מאות  זה  כמתכונתה 
תפארת  עטרת  הרה"ק  דרוז'ין,  קדישא  שושילתא  ראש 
ישראל זיע"א, כי בל"ג בעומר במירון אזי בפנים המערה הוא 
הנשפכות  ודמעות  תפילות  מרוב  הכיפורים,  יום  בבחינת 

כמים, ובחוץ כביום שמחת תורה, לרגלי השמחה הגדולה.

ימי  והכשלים,  המהמורות  הקשיים,  רבת  בתקופתנו 
עקבתא דמשיחא בהם אויבינו ומשטינינו מבחוץ מצחצחים 
ארסנליהם  את  ומציידים  חניתותיהם  משייפים  חרבותיהם, 
וחורשי  התורה  עוזבי  בה  בתקופתנו  ונורא,  איום  בנשק 
נשקפות  בה  צאצאינו,  ולחינוך  לתורה  מתנכלים  הרשע 
הבא  הדור  ולעתיד  הנוער  לנפש  נוראות  רוחניות  סכנות 
נתונה  תפילתנו  וההורסות,  המתקדמות  מהטכנולוגיות 
ותקוותנו איתנה כי תורתו של אדוננו בר יוחאי מגן לנו, היא 
בגבורה,  שנאזר  וכשם  בעדנו,  טוב  ימליץ  והוא  עינינו  תאיר 
יעמוד  כן  מתערה,  חרב  הוציא  השערה  דת  אש  ובמלחמת 
לנו זכר צדיק לברכה, אשר דבריו עושים פירות, קולו יזמר 
לחי,  כה  ואמרתם  הלחוצים,  ויציל  הקוצים  יכרית  עריצים, 

אדוננו בר יוחאי.

עת רצון היום לנו בהילולא דבר יוחאי

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

דד־ליין
רצופים  שבועות  אחרי 
מסרים  אינפורמציה,  דיס  של 
ורמיזות  קריצות  סותרים, 
לכל הכיוונים, הצדדים נראים 
מת־ לקראת  שמתכנסים  כמי 
ווה קואליציוני שיוצא לדרך.

המושג  העיתונות  בעולם 
מורכב  ביותר  המשמעותי 
דד־ לועזיות:  מילים  משתי 

שלהן  המילולי  הפירוש  ליין. 
ברמת  המוות.  קו  מבעית. 
קיומית  המשמעות  המעשה 
הק־ את  מנחה  היא  אך  פחות 

אפשר  הכל.  על  ושולטת  צב 
אפשר  לאחר,  אפשר  לדחות, 
למשוך עוד קצת אבל יש רגע 
שבו הכל צריך להסתיים ויהי 

מה. 
לרגע הזה קוראים דד־ליין 
והכל חלים מפניו בדיוק כשם 
מהמוות.  מפחדות  שהבריות 
גם  הכרוניים,  המאחרים  גם 
אלו שזמן הוא עבורם המלצה 
את  לחצות  יעזו  לא  בלבד, 
הדד־ליין. כי את השעה שבה 
נסגר הגליון ויורד לדפוס אין 
וממנה  לאחר  ואין  לחצות 
מוקדמים,  דד־ליינים  נגזרים 
של שעת הגשת החומר, שעת 

העיצוב וכן הלאה.
אמנות  היא  עיתונות 
נדרשים  יומי  בעיתון  המצוי. 
למצות  במלאכה  העושים 
מדי יום ביומו את המקסימום 
בי־ לידי  ולהביאו  הזה  מהיום 

טורים,  כתבות,  בידיעות,  טוי 
על  גם  השאר.  וכל  תצלומים 
לעיתון  הנלווים  הגיליונות 
אמיתה.  אותה  חלה  היומי 
המניע  הכוח  שאם  משום 
הם  ליין,  דד  אותו  הוא  אותם 
יותר  להיות  יכולים  אינם 

מאומנות המצוי.
בדומה  הפוליטיקה, 
מקדשת  העיתונות,  לעולם 
שונאים  השעה.  גיבורי  את 
הופכים  שלשום  תמול  של 
המ־ ביום  ונפש  בלב  לחברים 

של  ולוזרים  מפסידנים  חר. 
לילה  בן  הופכים  אתמול  יום 
הקופונים  וגוזרי  למנצחים 
של היום. הפוליטיקה, מעצם 
טיבה, מקדשת את חיי השעה 

ובזה לחיי עולם.
לכן אי אפשר לייחס שום 
להצהרות  חשיבות  של  בדל 
הפולי־ יצאו  שבהן  רמות 

שנסגרו  לאחר  רגע  טיקאים 
את  עושים  ובעודם  הקלפיות 
הראשונות  לישיבות  דרכם 
הקואליציוניים.  המגעים  של 
שקרנים  שהם  משום  לא  זה 
מּועדים אלא מפני שהדברים 
טובים  היו  מפיהם  שיצאו 

ונדרשים לשעתם. 
תום  של  כשהדד־ליין 
הוא  הממשלה  הרכבת  מועד 
בעוד שבוע ימים (פחות יום), 
הצה־ פחות  נשמעות  פתאום 
פתאום  צעדים.  ויותר  רות 
לשבת  הצדדים  יכולים 
לעזוב  ולא  קץ  אין  בסבלנות 
שמוצאים  עד  החדר  את 
מצ־ הדבר  אם  גם  פתרונות 

שעות  של  רצופה  ישיבה  ריך 
חש  ליברמן  פתאום  ארוכות. 
לא  הממשלה  ראש  למשרד 
לפני שהוא בז ללפיד שמנסה 
להשיאו עצה פומבית בנוסח: 
עצה,  ממך  לקבל  כשארצה 
הטלפון  מספר  את  יודע  אני 

שלך.
יכול  שעבר  בשבוע  אך 
לרכב  ליברמן  אותו  היה 
העצה  על  קריצה  של  בחיוך 
אותו  לו  שהעניק  הפומבית 
שימוש,  בה  לעשות  לפיד, 
אמירה  ולשחרר  להיתמם 
מזלזל  אינו  כי  שמשדרת 
מודה  הוא  וכי  בעצה  כלל 
על  השכנה  מהסיעה  לחבר 
שבוע.  חלף  כעת.  לא  דאגתו. 
וברביעי הבא ראש הממשלה 
מלאכת  את  לסיים  אמור 
את  לשדר  הזמן  זה  ההרכבה. 
ההפך הגמור בדמות בוז גלוי 
שלו  הלאו  שמכלל  ללפיד 
הנני  אכן  הנהון:  שומע  אתה 
זמן  תם  לקואליציה.  בדרך 

המשחקים.
ה  הֶרבֶּ מכריז  היה  איך 
בא־ מצלצל  כשהוא  בחיידר, 

החמין  בכוס  הכפית  מצעות 
שזה עתה גמא: אוֹיס ַהְפָסֶקה, 

ַאַריין ִאין ֵחייֶדר.

יד לשריון
הנוראי  החמסין  בחסות 
פחות  לא  אתמול  ביום  פרצו 
בשדות  שריפות  משמונה 
מב־ כתוצאה  העוטף  יישובי 
להיות  שחזרו  התבערה  לוני 
בכל  מחבלים  בידי  משוגרים 

הגילאים.
שצעדי  רק  לקוות  יש 
צה"ל  של  המינוריים  המחאה 
לא  הללו  לשיגורים  בתגובה 
ככלות  ביוקר.  לחיילים  יעלו 
הכל, לפלסטינים יש כעת לא 
שיכולות  משריוניות  פחות 

להשיב מלחמה.

אל הציון
השליכו  אלפים  מאות 
ההווה  שגרת  כל  את  הלילה 
אל  המונית  עליה  לטובת 

מרום הר מירון.
אין עוד מקום בעולם שבו 
נצפים שני מחזות בעת ובעו־

נה אחת. שמחה בטהרתה של 
בחצר  וששים  רוקדים  המוני 
מתייפחת  דבקות  ותפילת 

בתוככי הציון.
ואשרי העולים על ציונך.
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מבצע מירון תשע"ט 
בהילולת רשב"י – בעיצומו

מאת חיים מרגליות

היער־ של  חודשים  בתום 
החל  ומאומצת,  ממושכת  כות 
של  במוכנות  המרכזי  השלב 
משטרת ישראל וגורמי החירום 

להילולת הרשב"י במירון.
המוקדמות  הבוקר  משעות 
משטרת  שוטרי  נערכו  אתמול 
ישראל בפריסה מלאה לקראת 
הגעתם הצפויה של מאות אלפי 

אנשים למירון.
אלפי  חלק  נוטלים  במבצע 
שוטרי משטרת ישראל ביניהם, 
ומשמר  התנועה  אגף  שוטרי 
אמצעים  מופעלים  וכן  הגבול 
ובכללם  רבים  טכנולוגיים 
מצל־ של  נרחב  מערך  רחפן, 

מהמערך  ומסוק  אבטחה  מות 
ישראל,  משטרת  של  האווירי 
בשי־ מהאוויר  תמונות  לקבלת 

דור חי על המתרחש בגזרה.
משטרת  כוחות  עם  יחד 

נוספים  גופים  פועלים  ישראל 
מרום  אזורית  מועצה  ובהם: 
גליל, כב"ה, איחוד הצלה, זק"א, 
המ־ רט"ג,  פקע"ר,  מציון,  עזר 

המקומות  לפיתוח  הארצי  רכז 
דת  לענייני  המשרד  הקדושים, 

ומשרד התחבורה.
תרגיל  בוצע  השבוע 
יש־ משטרת  ובפיקוד  בהובלת 
חירום  תרחישי  המדמה  ראל, 
מתארים  במספר  נפגעים  עם 
במ־ הפועלים  הכוחות  לכלל 
התנועה  ובצירי  ההילולה  תחם 
את  לבחון  במטרה  הסמוכים 
כוחות  כלל  ותפקוד  מוכנות 
החירום וההצלה, ובנוסף לתר־
גל את נושא הפיקוד והשליטה 

של מפקדי המערכים השונים.
הפקת  של  מתהליך  כחלק 
מס־ שופרו  מאירועים  לקחים 

לבטחון  הקשורים  נושאים  פר 
ושמירת  בטיחות  הציבור, 
ויסות  וביניהם  הציבורי  הסדר 

קהל לטרמינל נוסף סמוך להר, 
נוספות  קהל  כניסות  הוספת 
תש־ שיפור  המושב,  לתחום 

ובצירי  החירום  בצירי  תיות 
הצבת  הרגל,  הולכי  תנועת 
ישיר  באופן  שיעבירו  מסכים 
את ההדלקות המרכזיות, והכל 
קהל  צפיפות  למנוע  במטרה 
וב־ בטחון  על  ולשמור  ודוחק 

טיחות הציבור.
היערכות מוגברת הושלמה 
כא־ הצלה',  'איחוד  בארגון  גם 
'איחוד  של  מרפאות  שתי  שר 
מאות  במירון.  הוקמו  הצלה' 
מכל  הצלה'  'איחוד  מתנדבי 
במשמרות  יפעלו  הארץ,  רחבי 
סביב השעון ויטלו חלק במערך 
כמו  הרפואי.  והסיוע  האבטחה 
'איחוד  של  החירום  מוקד  כן 
הצלה' תוגבר למתן מענה מהיר 
לפי  חירום  מקרה  לכל  ומיידי 
המיקום  עם  שיתקבלו  הפניות 

המדויק.

בפעילות אנשי 'משמרת העירוב':

גם השנה הותקן עירוב מקיף 
לחניונים ומתחמי האוהלים במירון

מאת חיים מרגליות

לעולים  משמחת  בשורה 
השנה  גם  קודש.  לשבת  למירון 
העירוב  משמרת  אנשי  בפעילות 
העירוב  גדר  הורחבה  מירושלים, 
גם  כוללת  והיא  מירון,  בסביבות 
האוהלים  ומתחמי  החניונים  את 

שסביב היישוב.
"אנחנו  כי  הסבירו  בארגון 
שמתכוונים  רבים  על  שומעים 
במירון,  הקרובה  לשבת  להשאר 
לא־ מודעים  תמיד  לא  ואלה 

שהיא  החמורות,  הבעיות  חת 
והפארקים  במתחמים  הטלטול 
אנשים  כי  בחניונים.  ובעיקר 
יער  בשמורת  אוהלים  מביאים 
מירון, בעין זיתים ובעוד חניונים. 
תחום  לבעיית  מעבר  זאת 

שבת".
העירוב  'משמרת  בארגון  לכן, 
הגאון  בראשות  העומד  בארה"ק' 
עמלו  שליט"א  ברלין  משה  רבי 
מסביב  ההיקפי  העירוב  בבדיקת 

הותקן  כן  כמו  מירון.  למושב 
ובחניונים,  במתחמים  עירוב 
צי־ עבור  מירון  למושב  מסביב 

לשבות  הנשארים  האלפים  בור 
קדישא  באתרא  זו  קודש  בשבת 

'מירון'. 
אלו השובתים בשבת זו מירון 
מע־ לטלטל  שלא  לב  לשים  יש 

אלו  כן,  כמו  העירוב.  לגבול  בר 
הסמוכים  ביישובים  השובתים 
כשר  עירוב  ישנו  שאכן  לוודא  יש 
שלא להיכשל באיסור טלטול ח"ו. 
במירון  העירוב  בנושא  לפרטים 
לפנות  ניתן  האזור  וביישובי 
ל'משמרת העירוב בארה"ק' בטל: 

.052-7112068

ביקוש רב נרשם ע"י עמך בית ישראל 
להצטרפות בתרומת הסגולה הנפלאה 
ח"י רוטל משקה ע"י 'בוני עולם' במירון

בתרומת ח"י רוטל לארגון בוני עולם אתה זוכה להיות שותף בהבאת ילד לעולם 
• הסגולה הבדוקה והמנוסה של חלוקת ח"י רוטל משקה, שאלפים כבר נושעו 
בזכותה, תיעשה בידי שלוחי הארגון בל"ג בעומר בסמוך לציון הרשב"י מירון

רב  וביקוש  מוגברת  התעניינות 
רבים  כאשר  עולם'  'בוני  במוקד  נרשם 
להצטרף  מבקשים  ישראל  בית  מעמך 
ולהיות בין התורמים הרבים לסגולת ח"י 

רוטל משקה בל"ג במירון.
מרגשים  סיפורים  נשמעו  באחרונה 
הטבע  לדרך  מעל  שנפעלו  ישועות  על 
שחו־ משקה  רוטל  ח"י  לסגולת  הודות 

במירון  הרשב"י  בציון  הארגון  ע"י  לק 
ציינו  רבים  עברו.  בשנים  בעומר  בל"ג 
ה'  ישועת  את  בעין  עין  לראות  זכו  כי 
את  הארגון  באמצעות  שחילקו  לאחר 
המשקה במירון, על פי הסגולה הידועה 

מצדיקים. 
המ־ אלפי  מאות  יקודמו  השנה  גם 
תפללים שיפקדו את ציון התנא האלוקי 
רבי שמעון בר יוחאי במירון בל"ג בעומר, 
'בוני עולם' שיחלקו  על ידי נציגי ארגון 

ח"י רוטל משקה על פי הסגולה הנפלאה 
שאלפים כבר נושעו בזכותה.

סגולה מיוחדת בדוקה ומנוסה אשר 
בצדיקים מקורה, לזכות בזש"ק, לרפו"ש 
ובכל מיני ישועות, היא חלוקת ח"י רוטל 
המנהגים  טעמי  בספר  כמובא  משקה, 

עמוד רסג.
של  שמייסודו  עולם'  'בוני  בארגון 
ימות  בכל  פועלים  בוכנר  שלמה  הרב 
שלא  המשפחות  עבור  לפעול  השנה 
בציון  כזאת  רצון  ובעת  בזש"ק,  נפקדו 
הרשב"י במירון, ממשיכים שליחי הארגון 
ישועות  להמשיך  מנת  על  הפעילות  את 

לכלל ישראל.
יהיו  עולם  בוני  שליחי  שנה  כמדי 
הש־ את  ויחלקו  במירון  הרשב"י  בציון 

שמבקשים  התורמים  אלפי  עבור  תיה 
בזש"ק,  ורחמים  ישועה  בדבר  להיוושע 

זיווגים, רפואות וישועות.
התורמים ל'בוני עולם' יזכו לברכתם 
שכותבים  ישראל,  גדולי  של  ולתפילתם 
עולם  לבוני  התורמים  "כל  בקריאתם 
יוצאי  מכל  לנחת  שיזכו  להם  מובטח 
חלציהם ויזכו לדורות ישרים ומבורכים“.

מלבד חלוקת הסגולה הידועה זוכים 
התורמים לסייע בעד הארגון במפעלותיו 

הק' למען המשפחות המצפות לזש"ק. 
של  מקצועי  מערך  מופעל  בארגון, 
הרופאים  לטובי  והפניה  רפואי  ייעוץ 
בארץ ובעולם כמו גם מכונים והמעבדות 

המובילות בעולם.
הארגון זוכה לשיתוף פעולה וברכת 
גדולי הדור מכל החוגים והעדות ופועל 
מרכזי  כל  עם  הדוק  פעולה  בשיתוף 
ובחו"ל.  בישראל  הגדולים  הרפואה 

לתרומות 1800300307.

מאות אברכים השתתפו בכנס החונכים
מאות אברכים התכנסו ביום ג' השבוע 
רתימה  לערב  ברק,  בבני  פרידמן  באולמי 
מיוחד עבור פרויקט החונכים הארצי המו־

פעל ע"י ארגון החסד יד אליעזר. 
את הערב פתח ר' יעקב ליכטמן רכז 
על  שהרחיב  עילית,  במודיעין  הפרויקט 
חשיבות הפרויקט ועל אלפי החניכים שהיו 
שותפים לו מאז הקמתו לפני כ־20 שנים. 
"ישנם המון נערים וילדים שלא מקבלים 
ולצערנו  סיבות,  מיני  מכל  בבית  מענה 
אותם בני נוער ממיטב בנינו מוצאים עצ־

מם מידרדרים לרחוב בתקוה ששם ימצאו 
אותם  להם.  שחסר  הרגשי  המענה  את 
קודש  עבודת  עושים  חונכים   – אברכים 
כאשר הם מוצמדים לאותם נערים, ומש־
קיעים בהם את כל כולם, זה החל בלימוד 
משותף מדי שבוע וכלה בתמיכה כלכלית 
רגשית  ותמיכה  והנעלה,  ביגוד  קניית  של 

של נתינת אוזן קשבת וייעוץ".
הפרויקט  מנכ"ל  דברים  נשא  אחריו 
הנוכחים  את  ששיתף  יעקבי  אליהו  הרב 
על  סיפר  הוא  הארגון.  שרוי  בה  במצוקה 
ביכולת  החוסר  ועל  לעזרה  פניות  אלפי 
יום  מידי  גדל  "הביקוש  כולן.  על  לענות 
הרב  מלהושיע"  קצרה  היד  הרב  ולצערנו 
יעקובי סיפר על משפחות רבות שנהרסות 

על  בשמירה  להם  לסייע  יכולת  מחוסר 
אלינו  "פונים  והוסיף:  במסגרות  הילדים 
מגיע  זה  בנם,  להצלת  ומתחננים  הורים 

לרמה של זעקה ואין מושיע".
דרוק  אשר  הרב  סיים  הערב  את 
המרוגשים  החונכים  את  שחיזק  שליט"א 
ימים  לאריכות  זכתה  המואביה  "רות   –
יצא  שמהם  ושלמה  דוד  כמו  ולצאצאים 

שהיא  מכיוון  המדרש,  כדברי  המשיח, 
החסד  בזכות  חמותה,  עם  ללכת  בחרה 
ממנה  יצא  זכתה  חמותה  עם  שעשתה 
הנחת  את  כי  רואים  אנו  דוד,  בן  משיח 
שלנו מהילדים נזכה לראות בזכות החסד 
שנעשה אחד עם השני. במיוחד כשמדובר 
האדיר  בפרויקט  חונך  החזקת  של  בחסד 

של יד אליעזר שמתעסק בחינוך ילדים".
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כנס מרשים לרומם קרן ההלכה לבני 
הנעורים ע"י ארגון נוער פרחי הדגל

חינוך  מוסדות  מנהלי  עשרות 
פ"ת  ברק  מבני  הקשת  גווני  מכל 
מרשים  לכנס  התכנסו  ואלעד 
והחדרת  הגברת  בנושא  וייחודי 
לימוד ההלכה למעשה שאורגן ע"י 

ארגון נוער פרחי הדגל.
הלימוד  לרגל  נערך  הכנס 
והמבחנים על הספר החדש 'פסקי 
הנוגעים  דברים  הכולל  הלכות' 
למעשה בהלכות השכמת הבוקר, 

וח־ ציצית  הלכות  השחר,  ברכות 
לק מהלכות שבת.

הדרכים  ולובנו  נידונו  בכנס 
ההלכה  לימוד  את  להחדיר  כיצד 
כרצונם  הנעורים,  לבני  למעשה 

ובקשתם של מרנן ורבנן עיני הע־
דה גדולי ומאורי ישראל שליט"א.

הרוחנית  הנשיאות  דבר  את 
הביא הרה"ג רבי ישראל שטיינמץ 
ויז'ניץ  צדיק  צמח  בישיבת  ר"מ 
הלי־ חשיבות  על  שדיבר  באלעד 
מוד הלכה למעשה לבני הנעורים.

המחנך  והנחה  פתח  הכנס  את 
הידוע הרב אלימלך טירנואר.

את דבר ארגון נוער פרחי הדגל 
פרוש  צבי  נפתלי  רבי  הרה"ג  הביא 
על  שסיפר  הארגון  מזכ"ל  שליט"א 
ועל  עליו,  והמבחנים  החדש  הספר 
את  שראו  הפוסקים  גדולי  דברי 
על  התפעלותם  את  והביעו  הספר 
טעם  בטוב  הערוך  המיוחד  התוכן 

ובשפה השווה לכל נפש.
דברים  נשאו  הכנס  במהלך 
חינוך  אישי  החשובים  הרבנים 
ידועים, הרב יצחק רוט מנהל ת"ת 
הרב  באלעד,  ויזניץ  צדיק  צמח 

נטיעים  ת"ת  מנהל  ביטון  שלמה 
גפנר  יהושע  הרב  תקוה,  בפתח 
מונקא־ בנים  תפארת  ת"ת  מנהל 

ת"ת  מנהל  בדיחי  בועז  הרב  טש, 
נו־ חיים  הרב  פוניבז',  אבות  בתי 
דלר מנהל ת"ת אוהל תורה ברמת 
אהרן, הרב רפאל ישראל ממנהלי 
רכז  פייג  דוד  הרב  תלפיות,  ת"ת 

ת"ת מתיבתא בב"ב.
את  הציגו  המנהלים  עשרות 
הצלחת החדרת המודעות לחניכי 

הסניפים אותם הם מנהלים.
בשבח  לדבר  הרבו  הנואמים 
הדואגת  הדגל'  'פרחי  הנהלת 
לחומר לימודי מיוחד המכניס את 
של  לאווירה  הילדים־החניכים 
מבחן.  כל  לקראת  וחזרה  לימוד 
להנהלת  הערכה  הביעו  כן,  כמו 
חשובים  כנסים  המארגנת  הארגון 
ברוך  חיים  להרב  ובמיוחד  כאלו 
היוזמה  מאחורי  העומד  ויכלדר 

והארגון המוצלח של ערב זה.
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משרד החוץ מזהיר את הישראלים: אל 
תתפתו להבריח עלי 'גת' למדינות זרות 
במדינות אירופאיות ובמקומות נוספים בעולם נחשב צמח הגת לחומר מסוכן 

והשימוש בו אסור לפי חוק

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אתמול  פרסם  החוץ  משרד 
לאזרחים  קורא  הוא  בה  הודעה 
עלי  מהעברת  להימנע  ישראלים 
לאחר  זאת,  זרות.  למדינות  'גת' 
האחרונים  החודשים  שבשלושת 
נעצרו לפחות 20 ישראלים לאחר 
למדינות  גת  עלי  להבריח  שניסו 

שונות ברחבי העולם. 
הפופולאריים  ה'גת'  עלי 
התי־ העדה  בני  בקרב  במיוחד 

רבות  במדינות  נחשבים  מנית, 
בעולם לסם מסוכן, שהשימוש בו 
עלול  בו  והסחר  חוק,  לפי  אסור 

לגרור עונשי מאסר כבדים. 
כל  אין  שבישראל  העובדה 
אלו,  בעלים  השימוש  על  הגבלה 
'גת'  סוחרי  שבו  מצב  יוצרת 
מנסים  בעולם  רבות  ממדינות 
להשיג את העלים הללו מישראל, 
לנוכח  מאוד  זול  מחירם  שבה 
מלגדל  מניעה  כל  שאין  העובדה 

אותם ולהשתמש בהם. 
משתמשים  אלו  סוחרים 
שמשתפים  ישראלים  בבלדרים 
חוסר  את  ומנצלים  פעולה,  עמם 
הידע של אזרחים רבים בישראל, 
ובמ־ שבאירופה  העובדה  מפני 

דינות רבות אחרות בעולם, עלים 
אלו אסורים לפי חוק, ודינם כמו 
שהברחתו  אחר  מסוכן  חומר  כל 
עונשי  גוררת  למדינה  ממדינה 

מאסר ממושכים. 
הודעת משרד החוץ התפרס־

מה אתמול לאחר שרק בערבו של 
בנמל  נעצרו  השבוע  שלישי  יום 
שתי  שבשווייץ  בציריך  התעופה 

עלי  היו  שבמזוודתן  ישראליות 
גת בכמות מסחרית. סביר להניח 
את  להסתיר  אפילו  ניסו  לא  שהן 
שלא  משום  המזוודות,  תכולת 

ידעו במדובר במעשה לא חוקי. 
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גדולי ישראל בכל הדורות שמשו כדוגמא 
יצור  כל  ולהעריך  לכבד  יש  כיצד  אישית 
בעולם, בפרט אם הוא יהודי בן אברהם יצחק 
ויעקב, על אחת כמה וכמה כאשר הוא מסייע 
גם  כאן  משולבת  אזי  מסוים,  שירות  ונותן 

מידת הכרת הטוב.
אדם  כל  לקבל  תורה,  של  דרכה  היא  זו 
שחולק  מי  ואין  יפות,  פנים  ובסבר  בשמחה 
עיקש  בדרכי  ללכת  שמתעקש  מי  אלא  בכך 
ופתלתול. לעיתים באצטלה של 'לשם שמים'.

בעומר,  ל"ג  למדורות  ההכנות  במסגרת 
והלהוטים  הנרגשים   – החמד  וילדי  קורה 
בשכונה  ביותר  הגדולה  המדורה  את  להקים 
יש  קצת.  להגזים  עלולים   – בעולם  או 
והמדורה מתנשאת לגובה רב מדי או ניצבת 
במהירות  להתלקח  העלול  מסוכן  במיקום 

ולהביא לידי סכנה.
על כך אמונים צוותי כיבוי האש, העושים 
ייווצרו  שלא  ודואגים  נאמנה  מלאכתם  את 
סיכונים כאלו בתוך השכונות, אף במחיר של 
למקום  העברתה  או  מסוכנת  מדורה  פירוק 

אחר.
וכאן אנו שומעים על מקרים בהם למרבה 
החרפה ילדים יקרים הנושאים את דגל כבוד 
על  לשלוט  מצליחים  אינם  התורה,  וכבוד  ה' 
עצמם ברגע כזה של משבר ואכזבה ועשויים 
גדול  ה'  לחילול  הגורמת  בצורה  לפעול 

למרבה הצער.
של  הנלוזה  ההתנהגות  כי  רושם  נוצר 
שולי המחנה – קהלים שאינם צועדים בדרך 
הזה  הנורא  ה'  חילול  את  ומעודדים  הישר 
כל  עבור  מחמיאות  שאינן  פנים  בקבלות 
נותני שירות החודרים בטעות לתחומם, ויהיו 
ההצלה  כוחות  או  האש  כיבוי  אנשי  אף  אלו 
זו  היא   – נפשות  להצלת  הפועלים  השונים 
המשפיעה לרעה אף על ילדים טהורים מתוך 

שאר קהילות הקודש.
בכל  ההורים  על  מוטלת  חובה  כי  ברור, 
על  לעמוד  החינוך  בבתי  המחנכים  ועל  בית 
כך ולשנן בתוקף כי אין זו דרכנו ולא זהו דרך 
התורה והישר. אף אם ישנם חילוקי דעות בין 
כאלו,  לשאינם  ומצוות  תורה  שומרי  יהודים 
ואף בימים בהם עתידו של נושא הגיוס עדיין 
לוט בערפל, אין זה נותן שום גושפנקא לבזות 
או לפגוע ביהודים בכלל ובאלו הבאים לספק 

שירות חיוני עבורנו בפרט.
של  ומורשתם  שיטתם  היתה  כך  לא 
אלו  אף  הקשת.  גווני  מכל  ישראל  גדולי  כל 
אלא  זה  היה  לא  צבקות,  ה'  קנאת  שקינאו 
במקומות הנכונים ובמישור הציבורי. לעומת 
זאת, במפגש של 'אחד על אחד' מול כל יהודי 
מקרבת  פנים,  מאירת  ההתייחסות  היתה 
רחום  והוא  הפוך.  שלא  בוודאי  ומעודדת. 

יכפר עוון.  

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אירו־ אזרחים  מיליוני  מאות 
אל  היום  להגיע  הוזמנו  פאים 

החברות  המדינות  ב־28  הקלפיות 
הד־ זכותם  את  ולממש  באיחוד, 
מוקרטית להשפיע על עתידה של 

היבשת הלבנה והעשירה. 

הבחירה היא לפי מדינות, כשכל 
למועמדים  רק  להצביע  יכול  אזרח 
הג־ מהמדינות  ובשש  שלו,  מארצו 

דולות באיחוד הבחירה מחולקת גם 

לפי מחוזות פנימיים בתוך המדינה, 
רק  להצביע  יכול  אזרח  שכל  כך 
שבו  ההצבעה  ממחוז  למועמדים 

הוא מתגורר. 
ההצב־ אחוזי  מסורתי  באופן 
האירו־ לפרלמנט  בבחירות  עה 
כלל  ובדרך  למדי,  נמוכים  פי 
אחוזים  ל־50   40 בין  משתתפים 
בשבועות  ההצבעה.  זכות  מבעלי 
האחרונים ניסו המפלגות השונות 
אירו־ של  לפרלמנט  המתמודדות 

ולהעלות  זו  בתופעה  להיאבק  פה 

את אחוז ההצבעה. 
למרות  כי  לציין  מעניין 
בריטניה  של  הצפויה  פרישתה 
אזרחיה  גם  האירופי,  מהאיחוד 
נציגים  ולשגר  להצביע  יוכלו 
אירופה,  של  לפרלמנט  מטעמם 
אלא שנציגים אלו יכהנו בתפקיד 
של  בפועל  לפרישתה  עד  רק 
הדבר  ואם  הבריטית,  הממלכה 
הקדנציה  במהלך  יתחולל  אכן 
הקרובה, יחליפו אותם נציגים של 
לחלוקה  בהתאם  אחרות,  מדינות 

הנציבות  ידי  על  מראש  שנקבעה 
ייבחרו  אלו  נציגים  האירופאית. 
היום,  שייערכו  בבחירות  כבר 
לפרישתה  עד  בסבלנות  וימתינו 

של בריטניה מהאיחוד. 
כי  היא  באירופה  ההערכה 
את  להגדיל  צפוי  הקיצוני  הימין 
אלא  האירופי,  בפרלמנט  כוחו 
ולא  מוגבל  יהיה  זה  שגידול 
הקיצוני  הימין  למפלגות  יאפשר 
בסוגיות  ממשית  חקיקה  להוביל 

הקרובות לליבן. 

היום ייערכו הבחירות לפרלמנט האירופי 
על רקע שיחות הברקזיט

751 חברים ייבחרו לכהונה בפרלמנט המושל על כ־500 מיליון אזרחי האיחוד האירופי

/ אליעזר פרידמן  מאחורי הכותרות

הדיקטטורה הבג"צית וחופש הביטוי 
השופט חנן מלצר, מכסאו במגדל השן של בית 
המשפט העליון, הודיע לעורך דין כי דין עתירתו 
להתראיין  העז  שהוא  משום  היתר  בין  להידחות, 
בתקשורת̂  ב'הארץ' טוענים כי חוק החסינות הנו 

למעשה "חוק יסוד: פירוק הדמוקרטיה" 
רבים  מתנגדים  לעצמו  צבר  מלצר  השופט 
ומש־ מימין  האחרונה.  הבחירות  מערכת  במהלך 

בכך  כשורה  שלא  פעל  שהוא  טוענים  אלו  מאל. 
שהכשיר את מועמדותו של בן גביר לכנסת, ואלו 
בן  את  כשפסל  כשורה  שלא  פעל  שהוא  טוענים 
ארי. אלו סבורים שהיה צריך להעניש את הליכוד 
ואלו  הערביות,  בקלפיות  המצלמות  תשתית  בגין 
הלי־ של  הצעד  את  לאשרר  אמור  שהיה  סבורים 
כוד ולהעניק לו תוקף חוקי, שהרי כל עיקרו להגן 

על הדמוקרטיה. 
מקודש  בוודאי  הוא  הביטוי?  חופש  אבל 
כל  של  היסודות  יסוד  זהו  מלצר.  של  בעיניו  גם 

בג"צניק מתחיל, הלא כך? 
מסתבר שלא כל כך. 

ב'הארץ',  בריינר  ג'וש  שכתב  מאמר  לפניכם 
אותו הבאנו עם שינויי עריכה מתבקשים: 

"בהתחלה חשבתי שאני מדמיין" כותב בריינר, 
"שופט בית המשפט העליון מאיים לדחות עתירה 
רק מפני שעורך הדין של העותרים התראיין בת־
קשורת? ניגשתי לפרוטוקול הדיון על מנת לוודא. 
ואכן   ,2019 היא  שהשנה  לבדוק  רציתי  ראשית, 
התאריך אומת. לצערי, אומתו גם הדברים עצמם.

הדיון נערך ביום חמישי בשבוע שעבר. ואולם, 
בטרם התנהל דיון לגופו של ענין, פנה השופט חנן 
מלצר אל נציג העותרים, עורך הדין אביעד ויסו־

לי, ואמר: "אדוני התראיין ברדיו בהקשר לעתירה 
זו. מי שהגיש עתירה ומתראיין על העתירה בכלי 
התקשורת, צריך להשליך את יהבו על כלי התק־
שורת, וזו סיבה בפני עצמה לדחות את העתירה".

המשפט  בית  שופט  יושב  נכון.  "קראתם 
שרואים  אנשים  קבוצת  של  לנציג  ואומר  העליון 
להם  שאסור  שלטונית,  מהחלטה  פגועים  עצמם 
צודקים  שהם  יתכן  כי  אף  בתקשורת.  להתראיין 
בעליה  די  זכויותיהם,  נרמסו  ואולי  בטענותיהם, 

לשידור כדי לדחות את העתירה כולה.
אמירה  על  דבריו?  את  מלצר  ביסס  מה  "ועל 
מ־1978,  דין  בפסק  כהן  חיים  העליון  שופט  של 
שבו תקף עותר פלסטיני שביקש להתגורר ברובע 
היהודי והעז, ברוב חוצפתו, להתראיין בכלי תק־

שורת. אז טען השופט כהן כי די בכך כדי לדחות 
לבית  עתירה  שהוגשה  משעה  וכי  העתירה,  את 
המשפט כל פנייה לתקשורת יש בה משום "ביזיון 
בית המשפט". על זה מסתמך השופט מלצר? על 
דברים שנאמרו לפני 40 שנה? זוהי סתימת פיות, 

לא פחות.
מלצר  השופט  לדברי  להתייחס  אפשר  "אי 
כאל אמירת אגב. דבריו הם סכנה לחופש הביטוי 
החושבים  שאזרחים  רוצה  מלצר  החוק.  בחסות 
שרשויות המדינה רמסו את זכויותיהם � מפעילי 
ימין הטוענים כי חופש התנועה שלהם נפגע, דרך 
התכ־ את  למנוע  רוצה  שהמשטרה  שמאל  מפגיני 

נסותם בכיכר העיר ועד לאשה קשת יום שפונתה 
מהדיור הציבורי – יסתמו את הפה ויישבו בשקט 
את  יאמרו  העליון  המשפט  בבית  שכבודם  עד 

דברם.
בית  של  נחלתו  אינן  הציבוריות  "המחלוקות 
הח־ הציבורי,  השדה  נחלת  הן   – בלבד  המשפט 
עליהם  לאסור  רוצה  מלצר  והתקשורתי.  ברתי 
אותו  לשכנע  ולנסות  הציבור  אל  ישירות  לפנות 
בצדקתם, והוא אף מאיים לפסול את עתירותיהם 
בכלי  גם  קולם  את  להשמיע  שביקשו  מי  כל  של 
לטענת  קרה  ומה  סדום.  מידת  זוהי  התקשורת. 
השופטים כי אין הם מושפעים כלל מהתקשורת?
לפני  שעד  עליון,  שופט  עתה  לו  עומד  "והנה 
כלי  ובכל  רענן  עץ  כל  תחת  התראיין  עוד  חודש 
תקשורת, בעת שכיהן כיו"ר ועדת הבחירות בעי־

את  להשתיק  ומבקש  בחירות,  מערכת  של  צומה 
קולם של אחרים.

עד  ציבורי  דיון  לקיים  ואין  מלה  לומר  "אין 
ספון  שם  בירושלים,  המצודה  מן  קול  בת  שתצא 

השופט בלשכתו.
ומנותקים  מופרכים  מלצר  שאמר  "הדברים 
מהמציאות, וטוב יעשו אנשי מערכת המשפט אם 
עצמם  הללו  הדברים  שכן,  וכל.  מכל  אותה  ידחו 
לייצג,  אמורים  המשפט  שבתי  מה  כל  את  מבזים 

ובראש ובראשונה – הזכות לחופש ביטוי.
את  להשיב  רוצה  העליון  המשפט  בית  "אם 
הצי־ את  יכבדו  ששופטיו  מוטב  בו,  הציבור  אמון 

בור ואת הבאים בשעריו. תפקידו של השופט חנן 
כבודו  אם  ובהוגנות.  בצדק  לשפוט  הוא  מלצר 
כעורך  ולשמש  השיפוט  כס  את  לעזוב  מעוניין 
מוזמן  הוא  הרבים,  התקשורת  מכלי  באחד  ראשי 

להגיש מועמדות".

זכויות אדם בסיסיות

ולנוכח הרוח הימנית העולה משורות המאמר 
ולהז־ התמונה,  את  מעט  לאזן  עלינו  בריינר,  של 

'הארץ' הוא שמלאני במהותו. לא  כירכם שעיתון 
מאמינים? אתם מוזמנים לקרוא את המאמר הבא 
עמדתו  את  המשקף  מערכת  כמאמר  שהתפרסם 

של העיתון ועמדת עורכיו. 
"אף שהיא נמצאת עוד בשלבי הקמה, ממשלתו 
ההר־ להיות  עלולה  נתניהו  בנימין  של  החמישית 

סנית מכולן. בעודו עומד כשגבו אל הקיר, ממתין 
להחלטתו הסופית של היועץ המשפטי לממשלה 
מירמה  שוחד,  בעבירות  לדין  העמדתו  בענין 
והפרת אמונים – מקדם ראש הממשלה, במסגרת 
איחוד  לסיעת  הליכוד  בין  הקואליציוני  המו"מ 
מתכ־ שאחת  לכת,  מרחיק  חקיקתי  מהלך  הימין, 

העמדה  מפני  לעצמו  חסינות  הענקת  היא  ליותיו 
לדין.

חורגת  החדשה  החקיקה  יוזמת  של  "תכליתה 
של  אשמתם  את  לברר  היכולת  מצמצום  בהרבה 
כללי,  באופן  בשחיתות  החשודים  פוליטיקאים 
מבלפור  לנאשם  מהחוק  מילוט  אפיק  ולארגן 

באופן ספציפי. 
"לא מדובר רק בשינוי של חוק החסינות תוך 
חסינותו  שהסרת  כך   ,2005 לפני  למצבו  החזרתו 
של ח"כ, שהיועץ המשפטי מבקש להעמידו לדין, 
תחייב החלטה אקטיבית של חברי הכנסת; מדובר 
יסוד:  חוק   – בישראל  החוק  שלטון  בלב  בחבלה 

השפיטה. 
לבג"ץ  תהיה  לא  המתוכנן,  לשינוי  "בהתאם 
המתקבלות  ההחלטות  בחוקיות  לדון  סמכות 
בכנסת, הן בתחום החקיקה והן בתחומים אחרים 
הסרת  כגון   – החלטות  מקבלת  הכנסת  שבהם 
לדון  סמכות  לבג"ץ  תהיה  לא  ח"כ.  של  חסינותו 
וע־ שרים,  ידי  על  המתקבלות  החלטות  בחוקיות 

האפשרות  תבוטל  כן,  כמו  והממשלה.  שרים  דות 
אין  שבהם  במקרים  ציבוריות"  "עתירות  להגשת 
אזרח קונקרטי הנפגע מההחלטה השלטונית, אלא 

היא פוגעת בציבור כולו.
את  למעשה  תעקר  כזה  חוק  של  "חקיקתו 
של  היסוד  עקרונות  על  לשמור  מיכולתו  בג"ץ 
ולמעשה  בסיסיות,  אדם  זכויות  על  החוק,  שלטון 
אם  לדוגמה:  הדמוקרטית.  השיטה  יסודות  על 
חוק  ח"כים,  של 61  ברוב  לחוקק,  תחליט  הכנסת 
לא   � שנים  שמונה  כל  יתקיימו  הבחירות  שלפיו 
השולט  הרוב  את  לעצור  שיוכל  גורם  שום  יהיה 
נעדר  אבסולוטי,  לשלטון  מאווייו  את  מלממש 
לידיו  ליטול  יוכל  שר  כל  דמוקרטיים.  סממנים 
כל החלטה של פקיד במשרדו ול"חסנה" מפני כל 
ביקורת שיפוטית. התוצאה תהיה החלטות פוגע־

ניות, דורסניות, אפילו בלתי חוקיות, שנגדן בג"ץ, 
עם ידיו הקשורות, לא יוכל להושיע.

חוקה  אין  שבה  הישראלית,  "הדמוקרטיה 
בחקיקת־ יסוד  חוקי  לשנות  יכולה  והקואליציה 

בזק, זקוקה לבג"ץ כדי לשמור על איזונים ובלמים 
יכול.  לכל  להפוך  מהשלטון  ולמנוע  מינימליים 
יסמן  נתניהו־סמוטריץ,  ליוזמת  בהתאם  עיקורו, 
של  חובתם  הדמוקרטית.  ישראל  של  סופה  את 
כל שוחרי הדמוקרטיה הישראלית � באופוזיציה 
ובקואליציה כאחד, בזירה הפוליטית ובזירה הצי־

בורית – לפעול לסיכולה של יוזמת חקיקה זו".

היועמ"ש נענה חלקית לבקשה: שימוע 
ראה"מ נדחה בשלושה חודשים

מאת חיים מרגליות

לממשלה,  המשפטי  היועץ 
קיבל  מנדלבליט,  אביחי  ד"ר 
של  פרקליטו  בקשת  את  חלקית 
עמית  עו"ד   – הממשלה  ראש 
מועד  את  לדחות  והסכים  חדד, 
חוד־ בשלושה  לנתניהו  השימוע 

שים, לעשרת ימי תשובה.
של  עוזרו  ששלח  המכתב 
חדד,  הדין  לעורך  מנדלבליט 
להעניק  לבקשה  במענה  נכתב 
להיערכות  שנה  של  זמן  פרק 
בי־ חדד  לשימוע.  הפרקליטים 

קש לקבוע שימוע החל מתאריך 
כ' אייר תש"פ. 

מק־ מספר  סוקר  היועמ"ש 
זמן  על  עתירות  נדונו  בהם  רים 
ומ־ לשימוע,  הנתון  ההיערכות 

משך  על  "ההחלטה  כי  מזה  סיק 
היערכות  לצורך  המוקצה  הזמן 
של  בנסיבותיו  תלויה  לשימוע 
מן  כאשר  ומקרה,  מקרה  כל 

בחשבון  נלקחים  האחד  הצד 
היקף חומרי החקירה ומורכבות 
נשקלים  השני  הצד  ומן  התיק, 
של  הציבוריים  האינטרסים 

אכיפת החוק וייעול ההליכים".
מפ־ דוגמה  מביא  אף  הוא 

ראש  נחקר  בה  הולילנד  רשת 
אולמ־ אהוד  לשעבר  הממשלה 

רט. "נגבו כ־820 הודעות, כמעט 
ההודעות  ממספר  שתיים  פי 
הח־ תיקי  שלושת  בכל  הכולל 

הממשלה  לראש  הנוגעים  קירה 
כ־440".  על  במצטבר  העומד 
מכתבי  שליחת  מרגע  לדבריו, 
פרק  נקבע  לחשודים,  השימוע 
מכן  ולאחר  חודשיים,  של  זמן 
חודש  עוד  של  הארכה  ניתנה 
אולמרט  החשודים.  לכלל  וחצי 
קיבל הארכה נוספת, ובסופו של 
כעבור  התקיים  השימוע  דבר 
בנסיבות  "זאת  חודשים.  שבעה 
ייחודיות ומורכבות, בתיק חקי־

מתיקי  כפול  כמעט  שהיקפו  רה 

ובשעה  עסקינן  בהם  החקירה 
שהיה עסוק במקביל בניהול שני 

הליכים משפטיים אחרים".
"בנ־ כי  כותב  הוא  לסיכום 

היועמ"ש  החליט  אלו,  סיבות 
את  ולדחות  לבקשה  להיעתר 
בכשלו־ השימוע  קיום  מועד 

מעבר  נוספים,  חודשים  שה 
המקוריים  החודשים  לשלושת 
אף  החורגים  כך,  לשם  שניתנו 
הקבועה  הזמנים  ממסגרת  הם 
להיענות  כדי  והכל,  בהנחיות. 
עם  האפשר.  במידת  לבקשתכם 
כל  אין  היועמ"ש,  לעמדת  זאת, 
ייקבע  שהשימוע  לכך  הצדקה 
לעוד שנה ממועד איסוף חומרי 

החקירה".
תיקי  בשלושת  השימוע 
היועמ"ש,  עוזר  כותב  החקירה, 
ייערך בפניו בעשרת ימי תשובה 
הצורך  ובמידת  תש"פ,  בתשרי 
בשבוע  נוסף  דיונים  יום  ייקבע 

שלאחר מכן, ולא יאוחר מכך".

רשות הטבע והגנים ומשרד התיירות 
יקימו טיילות באזור החרמון

מאת חיים מרגליות

במסגרת סיור משותף שערכו 
התיירות,  ממשרד  מנכ"ל  בצפון, 
שאול  רט"ג,  ומנכ"ל  הלוי  אמיר 
הגופים  שני  החליטו  גולדשטיין, 
משו־ עבודה  צוותי  הקמת  על 
והקמת  התיירות  לקידום  תפים 
כדי  החרמון,  באזור  קיץ  טיילות 
אטרקטי־ אלטרנטיבות  ליצור 
אילוץ  יווצר  אם  לטיולים,  ביות 

לסגירת נחלים עקב זיהום.
תקוה,  הביעו  המנכ"לים 
והת־ הגשום  החורף  שבעקבות 
לא  שאושרה,  הממשלתית  כנית 
מקורות  סגירת  השנה  תתבצע 
קראו  השניים  זיהום.  בגלל  מים 
מחדש  לבחון  הבריאות  למשרד 
את מדדי הזיהום ולהתאימם כך 
כפי  נחלים  סגירת  תחזור  שלא 

שקרה בשנה שעברה.
באתר  רואים  הגופים  שני 

העו־ הטבע  ובשמורת  החרמון 
מרכזי  תיירותי  עוגן  אותו  טפת 
שנה  מדי  אליו  המושך  בצפון, 
בעיקר  מבקרים,  אלף  כ־400 
מא־ הגופים  החורף.  בחודשי 
שב־ הטבע  לשמורת  כי  מינים 
שבליבה,  הסקי  ולאתר  חרמון 
מטיילים  למשיכת  פוטנציאל 
גם בחודשי הקיץ, עם מזג אוויר 
ופרי־ מרהיב  נוף  לטיולים,  נעים 

חה ייחודית. 
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מתכוונת  החשוד,  של  שבבעלותו 
אדירה  כמות  באמצעותו  לייבא 
של בלונים ולהעבירם באופן מיידי 
להעבירם  שהתכוון  חברון  לתושב 

בהדרגה לעזה.
אות־ מבצעית  פעילות  בתום 

על  כאמור,  שיובאה,  מכולה  רה 

החשוד,  שבבעלות  החברה  ידי 
בהם  הקרטונים  גבי  על  כי  ונמצא 
של  שמו  נרשם  הבלונים,  אוחסנו 
תחסין מאגד אחמד דופש, הרוכש 

הפלסטיני מחברון.
המכס,  לנהלי  מוחלט  בניגוד 
אוטונומיה  קוד  ציין  לא  החשוד 
את  יידע  ולא  היבוא  בהצהרת 

משלוח  של  הסופי  ביעד  המכס 
הבלונים, על מנת להימנע מבידוק 
המ־ בבקשת  שנטען  וכפי  בטחוני 

עצר, במטרה לגרוף רווח כספי.
החקירה,  מחומרי  עולה  עוד 
המעצר,  בבקשת  שמופיע  וכפי 
לא  הטובין,  את  הזמין  לא  החשוד 
שילם  לא  וסוגם,  טיבם  את  קבע 
פעולתו  תכלית  וכל  עלותם  את 
של  הסופי  היעד  הסוואת  היתה 
עצמו  את  קשר  החשוד  הטובין. 

למרבית העבירות המיוחסות לו.

סוכלה הברחת מיליוני בלונים לעזה בעזרת אזרח ישראלי

אם  ספק  "אך  טראמפ,  של  יועצו 
מה  השנה.  היקף  אותו  את  תשיג 
הסו־ של  הבנק  חשבון  אם  יקרה 
כנות יתרוקן? צריך לדבר בכנות: 
לא  יותר.  טוב  לפלסטינים  מגיע 
צריכים להמתין עד שיושג פתרון 
לסכסוך הישראלי־פלסטיני. יותר 
הפלי־ ממצב  התעלמנו  זמן  מדי 

טים".
"לא נקדם שלום בר־קיימא אם 
שאונר"א  מכך  להתעלם  נמשיך 
שקיבלה  המנדט  במימוש  כשלה 
הבינלאומית  הקהילה  מהאו"ם. 
יותר  טוב  עתיד  לספק  מחוייבת 
הוחז־ הם  ולילדיהם.  לפלסטינים 

קו בני ערובה יותר מדי זמן בגלל 
החלטות האו"ם ומנהיגות חלשה". 
תתקיים  הבא  "בחודש  אמר:  עוד 
בבחריין סדנה כלכלית שתכליתה 
לבנות  אלטרנטיבית  דרך  ליצור 
הפלסטינים.  עבור  משגשג  עתיד 
הפ־ של  מצידם  טעות  תהיה  זאת 

לסטינים לא להגיע – אך זו כמובן 
בחירתם".

גם  גרינבלט  התייחס  בדבריו 
בין  האחרונים  ההסלמה  לסבבי 
שהח־ מקובל  "לא  לישראל:  עזה 

מאס והג'יהאד האיסלאמי ימשיכו 
להשתמש באזרחים בעזה – כולל 
ילדים – כמגן אנושי. לא יהיה סוף 
שכולנו  עד  עזה  תושבי  של  לסבל 
נגיד בפומבי את מה שכולכם חו־

אשמים  הללו  הארגונים   – שבים 
בסבל של התושבים בעזה".

התיכון  למזרח  האו"ם  שליח 
האו"ם  כי  אמר  מלאדנוב  ניקולאי 
מצרים  עם  באינטנסיביות  עבד 
המתיחות  את  להפחית  מנת  על 
כרגע  "המצב  ליציבות.  ולהביא 
בנאום  מלאדנוב  אמר  יציב",  לא 
מירושלים שהוקרן בדיון במועצת 
הבטחון של האו"ם. "הלחימה בע־

שמציב  גדול,  הכי  האיום  היא  זה 
אי רגיעה  במצב  שני הצדדים  את 
יפ־ לא  הצדדים  שני  אם  מתמיד. 
ייכשלו",  מאמצינו  ליציבות,  עלו 

הזהיר.
הוא הוסיף כי "האו"ם ומצרים 
להביא  מנת  על  לפעול  ימשיכו 
ולהקמת  הצדדים,  בין  ליציבות 
ממשלת אחדות פלסטינית. ההס־

הדחיפות  את  הוכיחה  בעזה  למה 
אנו  בשטח.  ההבנות  הרחבת  של 
כמה  עצמנו  את  לשאול  צריכים 
יצטרכו  פלסטינים  עוד  שנים 
לחיות תחת שלטון חמאס ולסבול 
עוד  זמן  כמה  הישראלי.  מהסגר 
ישראלים יצטרכו לרוץ למקלטים 
ירי  מבצעים  שהחמושים  בזמן 
אין  אזרחים.  לעבר  אבחנה  חסר 

קיצורי דרך לשלום בר קיימא".
קורנבול  פייר  אונר"א  מזכ"ל 
משפ־ כל  "חיי  מעזה:  בשיחה  אמר 

חה בעזה הושפעה מהמצב. אנשים 
יש  ייאוש.  של  במונחים  מדברים 
המנטלי  במצב  והחמרה  הידרדרות 
כי  הוסיף  קורנבול  התושבים".  של 
"לאונר"א יש מספיק כסף עד אמצע 
תמיכה  לנו  לאשר  קריטי  זה  יוני. 
מזון.  לספק  שנמשיך  כדי  כספית 
לפתוח  תוכל  שאונר"א  הכרחי  זה 

באוגוסט  הלימודים  שנת  את  בזמן 
וספטמבר.

גידול  יש  המערבית  "בגדה 
במספרי הריסות הבתים, מגבלות 
תנועה ואלימות מתנחלים. יש גם 
בירי  ושימוש  צבאיות  פשיטות 
שמסתיימות בפציעות וגרימת נזק 
פליטים.  במחנות  כולל  לרכוש, 
במזרח  אונר"א  על  גובר  לחץ  יש 
להתערב  איומים  כולל  ירושלים 
הנוכחי  המצב  שלנו.  בפעילות 
בגדה כולל במזרח ירושלים פוגע 
פלסטינים  פליטים  של  בתקוות 
המדינות. 1.2  שתי  לפתרון  בנוגע 
מיליארד דולר – זה הסכום שאנו 
"שום  אמר.  הוא  לגייס",  צריכים 
מאשר  יותר  חשוב  לא  היום  דבר 
חידוש המאמץ לפתרון הסכסוך".

גרינבלט נגד אונר"א: 
"כשלה במשימתה"

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

מדיניותו  עם  מסכימים  לא  שהם 
לעומת  איראן,  מול  טראמפ  של 
39 שאמרו שהם דווקא מסכימים 

איתה. 
אחוזים   53 רק  הסקר,  לפי 
שאיראן  סבורים  מהאמריקאים 
על  וקרוב  רציני  איום  מהווה 
שרו־ מאמינים  אחוז   51 ארה"ב, 

סיה מהווה איום כזה ו־58 אחוזים 

דווקא  כאת  ברמה  איום  מייחסים 
לקוריאה הצפונית. 

כי  מדגישים  הסקר  עורכי 
סקר  ערכו  אחדים  חודשים  לפני 
אחוזים   47 רק  סברו  ואז  דומה, 
מהווה  שאיראן  מהאמריקאים 
איום רציני וקרוב, כך שהמתיחות 
האמ־ אחוז  את  העלתה  האחרונה 

ריקאים הצופים עימות צבאי מול 
איראן, בששה אחוזים.

איראן מאחורי המתקפות על מתקני הנפט 
כביש מספר 1 נחסם בגלל שריפה  המשך מעמ' ראשון

מאת חיים מרגליות

גדולה  ויער  חורש  שריפת 
הובי־ ציון,  מבשרת  ליד  שפרצה 
 1 מספר  כביש  של  לחסימתו  לה 
המאמצים  בשל  כשעתיים  למשך 

לכיבויה.

בסיוע  כיבוי  צוותי  חמישה 
של  בפיקודו  הכיבוי  טייסת 
בית  בכבאות  המשמרת  מפקד 
חורש  בשריפת  פעלו  שמש, 
הכבאים  ציון.  במבשרת  טבעי 
הבתים  קו  על  הגנה  ביצעו 
במק־ ציון,  במבשרת  הראשון 

מפקד  הכיבוי.  לפעולות  ביל 
המטוסים  את  הנחה  המשמרת 
למניעת  ישירה  תקיפה  על 

התפשטות.
נסגר  השריפה  עקב  כאמור, 
למחלף  מערבית   1 כביש  ציר 

מוצא



המבשר | יום חמישי, י"ח באייר תשע"ט | עמוד ה

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

029966522
[20052571]

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

0548456212 או 029966522
[20052570]

בכדורי [פסגות ירושלים] 3/4/5 חד', 
''אברמצ'יק  נוחות!  קומות  גם  נוף! 
נכסים'' 0504165775 או 029966522
[20052569]

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

0548456212 או 029966522
[20052568]

בבלעדיות!! בארזי הבירה!! בונבנירה 
מפוארת 4 חד כ-103 מטר מושקעת 
2785.000ש"ח  רק  ק"א  מאד  מאד 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052565]

מפוארת  חד'   4 תורה!  עזרת 
דיור  יחידת   + חדש  הכל  ומשקעת, 
שכנים  מדהים,  נוף  ק"ג  מוכנה, 
052- 3585.000ש"ח  רק  היימשע 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052564]

מרפסות   2 חדרים,   3 גאולה.  בגני 
2.15m Remax מחסן  נוף,  סוכה, 

050-4115497
[20052544]

ל3 מחולקת  מ   50 דירת  בבנית. 
בלבד.  בעלז  נוף!  קומה 7.  חדרים. 
1.45m Remax אדיר.  פוטנציאל 

050-4115497
[20052543]

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

נדל"ן 052-765-6888
[20052503]

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]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052252]

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

תיווך-הנדלס"
[20052225]

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

תיווך-הנדלס"
[20052224]

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

היימשע תיווך-הנדלס"
[20052223]

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

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

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

הנדלס"
[20052220]

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

הנדלס"
[20052219]

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

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20052105]

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

הנדלס"
[20052104]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052102]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052100]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052099]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052072]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052018]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052015]

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

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

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

הנדלס"
[20051961]

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

תיווך-הנדלס"
[20051960]

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

הנדלס"
[20051959]

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

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

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

"היימשע תיווך -הנדלס"
[20051758]

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

הנדלס"
[20051757]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051756]

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
קרוב  ברוממה  וחגים  לשבתות 
ש''ח   450 מזגן  חצר,   + חד'   2 לבעלז 

ללילה. 054-8536970
[20052574]

3/4/5 ירושלים]  [פסגות  בכדורי 
מרוהט/ שח   6500 מ  החל  נוף!  חד', 
נכסים''  ''אברמצ'יק  מרוהט,  לא 

0504165775 או 029966522
[20052567]

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

029966522
[20052566]

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]

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,   100 ק"9 חדשה  חד'   4 שמגר 
מרדכי  תכלת   * ש''ח   8,500 מרוהט, 
מרפסת 9,000  + מ"ר   100 ק"4 חד'   4
053-  ,02-5379474 תיווך  ש''ח 

3179474
[20052388]

 + מרפסות   3  + ק"ה  חד'   5 סורוצקין 
ק"ג  המ"ג  גמיש *  ש''ח  מעלית 8,000 
4.5 חד' 95 מ"ר 6,000 ש''ח תיווך -02

053-3179474 ,5379474
[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]

ירושלים | בנינים
בבוכרים  מגורים  בנין  למכירה 
מגוונות,  בניה  זכויות   + ירושלים 
053- תיווך  למוסדות.  גם  מתאים 

3114437
[20052537]

בני ברק | מכירה
בשטרסר 3 חד' ק"א חזית 1,790,000
1,750,000 חד'   4 באבן-שפרוט   *   *

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20052548]

חדרים   3-4-5 דירות  בשיכון-ה' 
ופנטהאוזים מקבלן אמין איכלוס עד 
ב"תיווך-ט.זינגר"  תוכניות  חודש   24

03-619-0004
[20052547]

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

מהקבלן. 03-5785777
[20052406]

בני ברק | השכרה
כניסה  ה'  שיכון  ק"ק  חד'   2.5 דירת 

מידית. 03-5785777
[20052555]

לזו"צ  יח"ד  הרי"ם  בחידושי 
מרוהטת  מושקעת,  סוכה,   +  2
050-  /  03-5797566 וממוזגת. 

4194113
[20052542]

בני ברק | משרדים
משרדים  ברק  בבני  למכירה 
ריהוט)  (כולל  מ"ר   25 מפוארים 
055-  .10 מהשעה  בסר.  במגדלי 

p605050@gmail.com 6779748
[20052563]

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

תיווך-הנדלס"
[20052189]

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

הנדלס"
[20052074]

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

הנדלס"
[20051885]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051760]

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

הנדלס"
[20051447]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051446]

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

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

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

תיווך-הנדלס"
[20051232]

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

שוק סבירים, 0583250259
[20048879]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052297]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

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]

צפת | מכירה
קומה  שמש,  מרפסת   + חד'   4 דירת 
לכינרת,  נוף  ועליונה,  ראשונה 
אפשרות  ללא  כחדשה,  משופצת 
ברחוב  רגילה,  משכנתה  לנטילת 
052- חרדי.  בנין  עשר,  האחד 

7137930
[20049226]

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]

עסקים 
של  פרוייקט  למכירה  תקוה  בפתח 
מוכנים  אישורים  עם  דירות,   20
לבניה תמ"א 38 בליווי עו"ד. מהשעה 
p605050@ 055-6779748  .10

gmail.com
[20052562]

ֹ\ בעומר  לל"ג  בכרמיאל  דירה 
לשבתות \לחופשות + חצר, + גנרטור 

054-8541648 054-8472846
[20052558]

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
הקיץ  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 
חדשה  לעתיקה  קרובה  דירה 
צימר   + השבועות.   לחג  ומפוארת 

חדש ומפואר לקיץ. 0585711558
[20052560]

דירה גדולה חדשה ויפה לל"ג בעומר 
ושבת + חצר, קרובה לתחנה מרכזית. 

077-2177049
[20052559]

יפות,  חד'   6  /  3.5 דירות  להשכרה 
מהעתיקה.  דק'  נוף,10  עם  נקיות 

053-3120240 / 050-4175005
[20052540]

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]

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]

חד'   3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
סלון-  שינה,  חדרי   2 מ"ר,  חדשה, 60 
מטבח, 7 מיטות (2/5), ספה נפתחת, 
מרפסת, נדנדה,בימי החול: 300 ש''ח 
 :  6-8 ש''ח,   400  : נפשות   3-5 לזוג, 
ש''ח   1200 מוצ"ש  חמישי-  ש''ח   500
למשפחה, הנחה ללילה שני 50 ש''ח. 

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]

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. 

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

לפרטים: 054-8462877
[20042486]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

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

6781772
[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

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

7162596
[20051897]

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

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

השקה אטרקטיבים 04-6037370
[20051899]

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

[20051879]

ירושלים 
לשבועות  מאובזרות  דירות 
קצר  הליכה  (מרחק  בממילא 
העיר  לחומות  נוף  מהכותל) 
העתיקה, סה"כ 8 מיטות. לפרטים: 

dchagim@gmail.com
[20052575]

קייט  דירות  מלון   – ''טורקיז'' 
במיקום  ביותר,  הגבוהה  ברמה 
מהרו   [80 אילן/גוש  [בר  מרכזי 
החשובים  לימים  מקום  לתפוס 
נכסים-קייט''  ''אברמצ'יק  לכם! 

02-9966522
[20052573]

בכל  דירות  מגוון  השבועות  לחג 
בירושלים!  האיכותיים  האיזורים 
02- נכסים-קייט''  ''אברמצ'יק 

9966522 או 0747-492-224.
[20052572]

רמות  במגוון  במרכז,  נופש  דירות 
ולשבועות  לל"ג-בעומר  ומחירים 

"תיווך ישראל" 052-7176102
[20052556]

להשכרה  דירות  של  גדול  מבחר 
ימות  כל  וחגים  לשבתות  בירושלים 

השנה, טל: 0527133841
[20052535]

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]

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

7616720-1
[20040110]

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

715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

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]

דוברת ַ ניהולית  מזכירה  דרושה 
אידיש למשרד בירושלים נסיון חובה 

mn7707701@gmail.com קו"ח.
[20052538]

מלמד  בירושלים  באידייש  לת"ת 
קו"ח  ובינוניות,  גבוהות  לכיתות 
תנאים   077-3179829 לפקס: 

טובים למתאימים.
[20052534]

בקטמון  בחורה  אישה/  דרושה 
 ,5-10 גילאי  בנות  ב3  לטיפול 
בית  ועבודות  ביה"ס  מהגן/  איסוף 

קלות. 054-5291135
[20052517]

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]

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

052-7632224
[20052259]

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

3215030
[20051559]

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

vitman@neto.net.il
[20050514]

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

7637743
[20051562]

ספרים 
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]

אורטופדיה 

כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 

סקוני,  האורטופדיים  המותגים 

אסיקס  רוקפורט,  וולדלאופר, 

mbt סופט פלקס, ד"ר פלקס, נעלי

בארץ  זולות  הכי  שוויץ  תוצרת 

לגברים  וחול,  שבת  נעלי  ועוד. 

תקדים,  חסרי  במחירים  ונשים 

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

הום סטיילינג 

הכוונה  יעוץ,  משפצים?  בונים? 

מוצרים  חומרים,  לבחירת:  וליווי 

052- לב  מ.  רב!!  נסיון  וריהוט 

7623143
[20052327]

השבת אבידה 

ב"ב.  בנחמיה  מפתחות  צרור  נמצא 

03-5707639 050-4190151
[20052576]

בצבע  עגיל  נמצא  בהר  פ.  בשבת 

כרם.  עין  הדסה  החולים  בבית  זהב 

.0527630423
[20052561]

נמצא תוקי בב"ב לפני שבוע וחצי עם 

מספר על הרגל. 058-3279019
[20052557]

חובות  יט     מעשרות  ירושלמי:  היומי  דף  לו     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הי"ח (הענוה)    משנה יומית: שבועות ג, ב-ג    הלכה 
יומית: או"ח תקיד, ט-יא    רמב"ם יומי: מכירה ז-ט    שו"ע הרב - רב יומי:

לט, א-ב    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תשפב-תשצג    חפץ חיים: רכילות 
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קו: ציורים ח-ט  

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:148:158:138:178:168:10סו"ז ק"ש מג"א

9:079:089:079:109:099:05סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:419:429:419:449:449:39סוף זמן תפלה מג"א

10:1710:1810:1710:1910:1910:15סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:3612:3812:3712:3812:3812:35חצות היום

13:1113:1213:1213:1313:1313:10מנחה גדולה
19:3919:3619:3919:3619:3719:35שקיעת החמה

זמנים למחר

3:523:523:483:563:543:46עלות השחר
4:414:414:384:444:434:36זמן ציצית ותפילין

5:375:425:345:415:405:34הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073-2688970 אהרנוביץ'  סנטר פארם 050-8900376 דרך חברון 101    בני ברק סופר פארם בית האומות ירושלים
077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 24:00  סופרפארם מגדל  סופרפארם שיכון דן 12, ב"ב   תל אביב
077-8880390 שד' שאול  077-8881880 רח' נחלת יצחק 20 מהשעה 19:00 עד 24:00  סופרפארם מינסטור תל אביב
חיפה רמז     פינת  סמילנסקי  רח'   077-8880780 רמז פארם  סופר  נתניה עד 08:00    מהשעה 19:00  המלך 4 
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל  סופרפארם 077-8880790 שד' בן גוריון 6    רמת גן סופר פארם סיטי סנטר
סופר פארם בקניון אשדוד רח'  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.195-
אתמול: 211.195-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
38-30

תל אביב
40-27

חיפה
40-27

גולן
39-26

טבריה
44-25

גליל
36-27

באר שבע
43-28

אילת
44-31

מזג האויר
עלייה נוספת בטמפטורות

היום – בפנים הארץ ובהרים 
השרב יחמיר. טמפרטורות 

גבוהות מהרגיל.

שישי – ללא שינוי.

שבת – צפויה ירידה ניכרת 
בטמפרטורות, אך עדיין תהיינה 

גבוהות מהרגיל לעונה.

ראשון – נאה. ירידה קלה נוספת 
במפרטורות.

ראשוןשבתשישי

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

25,000
15325374068 
3511218 @GMAIL.COM 

חִדש ִדף
רגֹל ֹלפושטי גם

055-6779748 ֹלפרטים:

p605050@gmail.com

ֹלֱקבֹל ניתן

משכנתאות
שנה) ֹלאחר (רֱק

צמוִד עו"ִד עם מֹלווה

והתשֹלום
ההצֹלחה עם

3.5

052-7650701
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מיליוני מסמכים אוטנטיים על נספי השואה התפרסמו 
לציבור הרחב ע"י שירות האיתור הבינלאומי

מאת א. למל

ITSה־ של  מאוספיו  אחד 
לרשות  האחרונים  בימים  העומד 
עם  פעולה  בשיתוף  הרחב  הציבור 
יד ושם וכעת ניתן לחפש בו תיעוד 
ביחס  המלחמה  מתקופת  אותנטי 
דווקא  (לאו  איש  מיליון  ל־2.2 
בכרטסות  בעיקר  מדובר  יהודים). 
יודנראטים  ריכוז,  מחנות  של 

וכדומה. 
שאפשר  התיעוד  הדיווח,  לפי 
הוא  רבים  במקרים  שם  למצוא 
רבות  ומשפחות  ופרטני,  מדהים 
רשמי  מידע  למצוא  הספיקו  כבר 
משפחותיהם  בני  קורות  על  מלא 

בשנות השואה ועל גורלם המר.
על  שהוקם  ארגון  הוא   ITSה־
המלח־ לאחר  הברית  בעלות  ידי 
מה על מנת לאתר אנשים שאבדו 
הגרמנים.  הדיכוי  מנגוני  תחת 
הוא כולל בתוכו מיליוני מסמכים 
תכתובות  אינסוף  ועוד  אותנטיים 
לאחר  אליו  שנשלחו  ועדויות 
היה  הוא  לאחרונה  עד  המלחמה. 

תחת ניהולו של הצלה"א ורק בש־
להיפתח  החל  הוא  האחרונות  נים 

לציבור הרחב. 
המסמ־ מיליון  מ־30  למעלה 

מספקים  בארכיון  השמורים  כים 
מי־ לשעבר ולקרוביהם  לנרדפים 

עבודות  מאסר,  אודות  פרטני  דע 
כפיה והתקופה שלאחר השחרור. 
ארכיון ה־ITS מהווה בנוסף מוקד 
להתמודד  כדי  היסטורי.  למחקר 
ITSה־ משתף  משימותיו,  עם 

פעולה עם מוסדות הנצחה ומחקר 

רבים ברחבי העולם.
ה־ITS מנציח את קרבנות הר־

דיפה הנאצית ומהווה נדבך מרכזי 
תשע"ג  מאז  ההנצחה.  בתרבות 
בארכיון  המקורי  התיעוד  מהווה 
האנושי  התיעוד  ממורשת  חלק 

של 'זכרון העולם'.
וע־ ידי  על  מופעל   ITSה־

בה  שמיוצגות  בינלאומית  דה 
בלגיה,  הברית,  ארצות  איטליה, 
יוון,  הולנד,  גרמניה,  בריטניה, 
פולין  לוקסמבורג,  ישראל, 
שירות  של  פעילותו  וצרפת. 
על  ממומנת  הבינלאומי  האיתור 
והתקשורת  התרבות  משרד  ידי 

הגרמני
לא אחת, אנשים שהיו בטוחים 
על  מעולם  סיפרו  לא  שהוריהם 
לגלות  והופתעו  משם  קורותיהם 

 .ITSעדויות שלהם ב־

jpg.חלק מהארכיון

צרפת: שני רחובות בפריז על שם שלושת 
הילדים היהודים שנרצחו בטולוז

"היינו אמורים לחגוג את בר המצוה של אריה הי"ד, במקום זאת אנחנו כאן חונכים 
רחוב לזכרו", אמר חבר הפרלמנט מאיר חביב במעמד הסרת הלוט של הרחוב 

מאת א. למל

לק־ החליט  פריז  עיריית  ראש 
שמם  על  בפריז  רחובות  לשני  רוא 
של מרים מונסונגו ושל אריה וגב־
ריאל סנדר, הי"ד. שנרצחו בפיגוע 
'אוצר  הכנסת  לבית  בכניסה  ירי 

התורה' בו למדו בעיר טולוז.
לרחובות  לקרוא  ההחלטה 
אריה  הילדים  של  שמם  על  החים 
וחצי)   3) הי"ד  וגבריאל   (6) הי"ד 
מונסונגו  מרים  והילדה  סנדלר, 
של  ממאמץ  חלק  היא   ,(8) הי"ד 
ובאנטי־ בגזענות  להילחם  צרפת 

שמיות בצרפת.
הרחובות  שמות  הענקת  טקס 
האחרון,  ראשון  ביום  התקיים 
פריז  עיריית  ראש  בהשתתפות 
לשעבר  צרפת  נשיא  הידלגו,  א' 
הפרלמנט  וחבר  סרקוזי,  ניקולאי 

הצרפתי היהודי מאיר חביב.
בר  את  לחגוג  אמורים  "היינו 
במקום  הי"ד,  אריה  של  המצוה 
לז־ רחוב  חונכים  כאן  אנחנו  זאת 

מאיר  הפרלמנט  חבר  אמר  כרו". 

של  הלוט  הסרת  במעמד  חביב 
הרחוב החדש. 

השתנו  בצרפת  היהודים  "חיי 
מאז הפיגוע בטולוז", הוא המשיך, 
הטרור  גל  את  לחוות  עמדנו  "אז 
בצרפת,  שידענו  ביותר  הגדול 
רבים  במקרים  כמו  והיהודים, 
על  היו  תמיד  ההיסטוריה,  לאורך 
הזהרתי  זמן  באותו  הקדמי.  הקו 
הוא  שקרה  שמה  חושש  אני  כי 
ארוכה  סדרה  של  תחילתה  רק 
של אירועים. לצערי, ההיסטוריה 

הוכיחה שזה נכון".
היום  את  אשכח  לא  "לעולם 
ארצה  הנסיעה  את  לא  וגם  הזה. 

המש־ בני  עם  יחד  לילה  בטיסת 
פחה שליוו את גופות יקיריהן אל 
בירוש־ האחרון,  מנוחתם  מקום 

לים", אמר חביב.
את  מציגים  הרחובות,  שלטי 
ונסיבות  הגילאים  שמותיהם, 
והמ־ הברורות  המילים  עם  מותם 
של  טרור,  של  "קרבנות  צמררות 

אנטישמיות ושל שנאה".
טולוז  העיר  הדיווח  פי  על 
צפויה אף היא גם היא לבצע יוזמה 

דומה בעתיד הקרוב.

png.השלט החדש

נעצרו ארבעה פלסטינים 
שניסו לגנוב עתיקות

מאת חיים מרגליות

יש־ משטרת  בפעילות 
הגבול  משמר  מתנדבי  ראל, 
במנהל  הארכיאולוגיה  ויחידת 
עתי־ בזיזת  סוכלה  האזרחי 
הארכיאולוגי  מהאתר  קות 
שבבקעת  דייאב  שייח  תל 
חשודים  ארבעה  נעצרו  הירדן. 

פלסטינים.
הוביל  מודיעיני  מידע 
שוטרים,  של  מבצעית  להיערכות 
מתנדבי מג"ב ואנשי יחידת האר־

באזור  האזרחי  במנהל  כיאולוגיה 
שייח  תל  הארכיאולוגי  האתר 
שייח  תל  הירדן.  שבבקעת  דייאב 
שנוסד  קדום,  יישוב  הוא  דייאב 

לפני כ־3,300 שנים.
כוחות  של  ומארב  תצפית 

המשטרה הביאו למעצרם על חם 
פלסטינים  חשודים,  ארבעה  של 
17- בגילי  פסיאל  הכפר  תושבי 
בחפי־ החשד  פי  על  שעסקו    50

נמצאו  כן  כמו  חוקית.  בלתי  רה 
פי  על  בהם  חפירה  כלי  במקום 
החשד השתמשו החשודים ורכבם 

הוחרם. 
מקיימת  ישראל  "משטרת 
אר־ עם  נרחבים  פעולה  שיתופי 

יחידת  וביניהם  רבים  אכיפה  גוני 
האזרחי  במנהל  הארכיאולוגיה 
וזאת במטרה לשמור על נוף ארצ־

נו וההיסטוריה בארץ ישראל. כל 
רווח  להשיג  עבריינים  של  נסיון 
כספי תוך פגיעה ובזיזה של אתרי 
ביוזמה  יתקל  וארכיאולוגיה  טבע 
מה־ נמסר  משטרתית",  ונחישות 

משטרה.

?
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צילום: דוברות המשטרה

לראשונה בשבדיה: אבני זכרון יוצבו 
בסמוך לבתים שבהם התגוררו יהודים 
היוזמים: "לוחות הזכרון על המדרכה הן תזכורת חשובה לכך 
שהשואה התרחשה לא מזמן, ולא הרחק מכאן, והשפיעה גם 

עלינו כאן בשבדיה"

מאת א. למל

כיום  מוצבות  אירופה  ברחבי 
מעל 70 אלף אבני זכרון שהוטבעו 
על המדרכות ליד ביתם של יהודים 
ונרצחו  הסמוך  בבית  שהתגוררו 
הי"ד.  האיומה,  השואה  בשנות 
שלושה  יוצבו  בשבדיה  גם  מעתה 
בפעם  כאלו  קטנים  זכרון  לוחות 

הראשונה.
להנצחת  הפועלים  ארגונים 
כי  הודיעו  בשבדיה  השואה  זכר 
בש־ היהודית  הקהילה  עם  יחד 

סמוך  זכרון  אבני  יציבו  טוקהולם 
שנמ־ יהודים  שלושה  של  לביתם 

לטו לשטוקהולם במהלך השואה, 
אך התגלו על ידי הנאצים ונשלחו 

למחנות ההשמדה.
המדרכה  על  הזכרון  "לוחות 
הן תזכורת חשובה לכך שהשואה 
הרחק  ולא  מזמן,  לא  התרחשה 
כאן  עלינו  גם  והשפיעה  מכאן, 
רינגהארט,  טומי  אמר  בשבדיה", 
ניצולי  'התאחדות  בראש  העומד 
להנצ־ הפועל  בשבדיה  השואה' 

הזכרון  לוחות  השואה.  זכר  חת 
אמורות להיות מוצבות ליד ביתם 
של שלושת היהודים בשטוקהולם 
בעוד כחודש במסגרת טקס זכרון 

לזכרם.

אחת מאבני הזכרון בשבדיה

גרמניה השקיעה בשנה שעברה 23 מיליארד 
יורו בקליטת המהגרים המוסלמים 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ממשלת גרמניה השקיעה בש־
נה הלועזית הקודמת סכום דמיוני 
בקליטת  יורו  מיליארד   23 של 
עולה  כך  המוסלמים.  המהגרים 
משרד  השבוע  שפרסם  מדו"ח 
האוצר הגרמני, ושבו אמורה הקנ־
צלרית מרקל לדון עם שריה בימים 

הקרובים. 
על פי הדו"ח, כשליש מהסכום 
המוצא  במדינות  הושקע  האגדי 
את  לשפר  כדי  המהגרים,  של 
המשך  את  ולמנוע  שם,  התנאים 
של  אחר  שליש  מהן.  ההגירה 
הממשלות  לידי  הועבר  הדו"ח 
של מדינות המחוז המרכיבות את 
גרמניה, משום שהן אלו שאמונות 
על הטיפול בפועל במהגרים הלא 
חוקיים ובאלו שקיבלו מעמד של 

פליטים. 
המידע החדש לא מפתיע לח־

לוטין את אזרחי גרמניה שידעו גם 
משקיעה  שממשלתם  לכן  קודם 
המהגרים.  בקליטת  עתק  סכומי 
עם זאת, מדובר בשיא של כל הז־

הממשלה  השקעת  מבחינת  מנים 
בתחום זה, ובעליה של 11 אחוזים 
לעומת הסכום שהושקע בקליטת 

המהגרים בשנה שלפניה. 
לבד  כי  מהדו"ח,  עולה  עוד 
למהגרים,  התקציב  מהגדלת 
להשקעה  שהוקצה  מתוכו  הנתח 
כדי  שלהם,  המוצא  במדינות 
גדל  בהן,  המחיה  תנאי  את  לשפר 

ב־16 אחוזים. 
הגרמניות  הימין  במפלגות 
הסכו־ על  נוקבת  בביקורת  הגיבו 
מים האמורים, ובמפלגת 'אלטרנ־

טיבה לגרמניה' המזוהה עם הימין 
"קבלת  זו  היתה  כי  טענו  הקיצוני 
האז־ על חשבון  יקרה מאוד  פנים 

רחים". 
הגיבה  הגרמנית  ההגירה  שר 
'מטו־ היא  כי  ואמרה  זו  להצהרה 

נאמרו  הללו  הדברים  וכי  פשת', 
'בטעם רע וחסר הבנה בסיסית'. 

לשס־ גרמה  ההגירה  סוגיית 
עים פנימיים בתוך גרמניה, כשב־

תוך שנה אחת נכנסו למדינה קרוב 
פליטים  חלקם  מהגרים,  למיליון 
עבו־ מהגרי  מהם  ורבים  מסוריה 

לכן  קודם  ששנה  לאחר  זאת,  דה. 
נכנסו לגרמניה מאות אלפים, וגם 
אלפים  מאות  מכן  שלאחר  בשנה 

נוספים. 
הקנצלרית הגב' מרקל הנהיגה 
מדיניות של 'דלת פתוחה', ובעצם 
למ־ להגיע  המהגרים  את  הזמינה 

בפליטים  שמדובר  בטענה  דינה, 
מהמלחמות  שנמלטו  כל  חסרי 
אך  בארצותיהם,  המתנהלות 
בכמויות  המדינה  הוצפה  בפועל 

ורוב  עבודה,  מבקשי  של  אדירות 
גברים  הם  המהגרים  של  רובם 
בגילאי העבודה, בשונה מהמקובל 
שנמלטים  מי  שבהם  אסון  במצבי 
נשים,  בעיקר  הם  מהמלחמה 
הגברים  לעומת  וזקנים,  ילדים 
יוצאים  כלל  שבדרך  הצעירים 

לשדה הקרב. 

מדיניות זאת של מרקל עלתה 
הרבה  הפופולאריות  באיבוד  לה 
השלטון  באובדן  וכמעט  שלה, 
שהחזיקה  ארוכות  שנים  לאחר 
הקיצוני  הימין  התחזק  מנגד  בו. 
אחרות  ימין  ותנועות  במדינה, 
משמעותית  והגדילו  הן  גם  צמחו 

את כוחן. 


