
נסגרו הקלפיות בבחירות לפרלמנט האירופי: 
המדגמים מצביעים על הישג למפלגות הימין 

בצרפת מובילה מנהיגת הימין הקיצוני לה פן עם 24 אחוז מהקולות ^ לפי מדגם גרמני קואליצית המרכז 
שמאל איבדה את הרוב בפרלמנט ^ תוצאות האמת יפורסמו היום ובימים הקרובים

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

האירופי  לפרלמנט  הבחירות 
שבחלק  לאחר  אתמול,  הסתיימו 

חמישי  ביום  הצביעו  מהמדינות 
לקלפיות  האזרחים  צעדו  ובחלקן 

רק אתמול. 
אירו־ אזרחים  מיליוני  מאות 

פאים הוזמנו להגיע אל הקלפיות 
באיחוד.  החברות  המדינות  ב־28 
מדינות,  לפי  היא  הבחירה  שיטת 
רק  להצביע  יכול  אזרח  כשכל 

למועמדים מארצו. 
של  הצפויה  פרישתה  למרות 
גם  האירופי,  מהאיחוד  בריטניה 
נציגים  ושיגרו  הצביעו  אזרחיה 
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 

האירופאית. 
המ־ תוצאות  פורסמו  אתמול 
מדגם  מהמדינות.  בכמה  דגמים 
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 חסד
תמיד תצאו בזול

בשמ ה' נעשה ונצליח!

על רקע המשבר במו"מ הקואליציוני ראש הממשלה נתניהו תוקף:

"אביגדור ליברמן מחפש את כל התירוצים כדי להפיל אותי; 
הציבור לא יסלח לו שהוא מוביל פעמיים בשנה לבחירות" 

ח"כי הליכוד התבקשו להתייצב במליאה להצבעה על פיזור הכנסת והליכה לבחירות ^ בנסיון אחרון למנוע הליכה לבחירות חוזרות זימן אתמול ראה"מ נתניהו 
בערב את ראשי הסיעות הממליצות אולם יו"ר ישראל ביתנו סירב להגיע לפגישה באומרו כי עמדותיו ידועות

מאת מאיר ברגר

ממשלה  לקראת  אחרון  ספין 
אחדים  ימים  נוספות?  בחירות  או 
והמש־ הממשלה  להרכבת  נותרו 
חוק  חקיקת  רקע  על  הפוליטי  בר 
בעקבות  בשיאו.  נמצא  הגיוס 
יו"ר  של  העיקשת  התבצרותו 
ליברמן,  אביגדור  ביתנו  ישראל 
והשרים  הכנסת  חברי  התבקשו 
מסיעת הליכוד להגיע היום בשעה 
16:00 למליאת הכנסת לצורך הצ־
בעה על חוק פיזור הכנסת בקריאה 

טרומית.
מתב־ הינכם  לכולם,  "שלום 

16:00 בשעה  מחר  להיות  קשים 
פיזור  חוק  על  להצבעה  במליאה 
קיזו־ אין  חובה  הנוכחות  הכנסת. 
לאשר!",  נא  היעדרויות.  ואין  זים 

נכתב בהודעה שנשלחה לסיעה. 
במידה והצבעת החוק תאושר 
שלישי  ביום  טרומית,  בקריאה 
ראשונה  לקריאה  תעלה  היא 
האחרון  המועד   – רביעי  וביום 
להצב־  – נתניהו  ממשלת  להצגת 
עה בקריאה השניה ושלישית. כל 
זאת כמובן במידה וליברמן ימשיך 
הנוגע  בכל  בעקשנותו  להתמיד 

לחקיקת חוק הגיוס. 
האופו־ סיעות  כל  במקביל, 

בשעה  היום  יתכנסו  זיציה 
וכדי  הקבועה  לישיבה   13:00
ההצבעה.  לקראת  עמדות  לתאם 
יתנגדו  כי  הבהירו  ב'כחול־לבן' 
וכי  הכנסת  לפיזור  החוק  להצעת 
ההז־ את  לקבל  מעוניינים  הם 

זאת   – ממשלה  להרכיב  דמנות 
מספר  פי  על  שמספרית,  למרות 
הממליצים, אין בידיהם את האפ־

ח"כ  ה־61.  לספרת  להגיע  שרות 
מפלגתו  כי  הודיע  טיבי  אחמד 
בו  חזר  בהמשך  אף  בחוק,  תתמוך 
ואמר כי הם ידונו "כיצד ננהג יחד 
מול הספין של נתניהו לגבי פיזור 
אם  טרומית,  בהצבעה  הכנסת 

בכלל זה יעלה".
ניצל  אמש  ליל  שעות  את 
לפגישות  נתניהו  הממשלה  ראש 
שהמליצו  המפלגות  ראשי  עם 
לנשיא להטיל את מלאכת הרכבת 
הממשלה על נתניהו. יו"ר ישראל 
ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן סירב 
להגיע לפגישה באומרו כי עמדו־

תיו ידועות.
אח־ מאמץ  עכשיו  עושה  "אני 

ולמנוע  ימין  ממשלת  להקים  רון 
הנחתי  אני  מיותרות.  בחירות 
לפתרון.  הצעה  השותפים  בפני 
שה־ העקרונות  על  מבוסס  הוא 

שהצבא  הנתונים  ועל  קבע  צבא 

קבע – אין שום סיבה לדחות את 
זה", אמר נתניהו.

את  הערב  להזמין  הולך  "אני 
רוצה  אני  המפלגות,  ראשי  כל 
למנוע  יחד  ולנסות  איתם  לדבר 
ראש  הוסיף  מיותרות",  בחירות 

הממשלה.
ראש  הודיע  יותר  מוקדם 
הממשלה נתניהו לשרי הליכוד כי 
לפיזור  בזק  מהלך  לקדם  בכוונתו 
המבוי  עקב  השבוע  עוד  הכנסת 

הסתום במגעים הקואליציוניים.
יו"ר  את  האשים  נתניהו 
בכשלון  ליברמן  ביתנו  ישראל 

הקואליציה.  להרכבת  המגעים 
ליברמן.  לקראת  באו  "החרדים 
כנ־ אבל  המשבר  לפתור  אפשר 

ראה לא רוצים".
האשים  הליכוד  שרי  בישיבת 
להפיל  בנסיון  ליברמן  את  נתניהו 
אותו ואת ממשלת הימין העתידית. 
התירוצים  כל  את  מחפש  "ליברמן 
כדי להפיל אותי. הציבור לא יסלח 
לו על כך שהוא לוקח אותו פעמיים 
בשנה לבחירות", תקף נתניהו. לד־
מבי־ לא  הקטנות  "המפלגות  בריו, 

נות שברגע שיהיו בחירות חדשות, 

ככלות ה'שלושים' להסתלקותו 
של כ"ק מרן אדמו"ר מקאליב זצוק"ל

היום הקמת המצבה ועצרת 
התעוררות ומספד בביהמ"ד קאליב

לעלותו  ה'שלושים'  ככלות 
מרן  כ"ק  של  השמימה  בסערה 
יתקיים  זצוק"ל,  מקאליב  אדמו"ר 
אי"ה היום יום שני כ"ב אייר מעמד 
במ־ הק'  ציונו  על  המצבה'  'הקמת 
רומי חלקת הרבנים בהר המנוחות 
בהשתתפות  אחה"צ,   4.30 בשעה 
מכרים,  תלמידים,  המשפחה,  בני 
שי־ הארץ,  רחבי  מכל  וידידים 
כ"ק  דרכו  ממשיך  בראשות  בואו 
צקון  לשפוך  שליט"א,  האדמו"ר 

שיח ותפילה במקום, לעורר רחמי 
שמים על הפרט והכלל.

נמסר,  המארגנת  מהוועדה 
הר־ לציבור  תועמד  תחבורה  כי 

חנה  ברח'  ביהמ"ד  מרחבת  חב 
יערוך  מכן  לאחר   ,16.00 בשעה 
כ"ק האדמו"ר שליט"א סיום ש"ס 
משניות ו'לחיים טיש'. עזרת נשים 

פתוחה.
מנ־ תפילת  תתקיים  בהמשך 

058-7168030
office@kollel.co.il

03-742-742-7
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 058-3208091
Nof0583208091@gmail.com
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בהתייעצות של חברי מועצת גדולי התורה הונחו נציגי אגודת ישראל 
לעמוד על המשמר שלא תהיה אפשרות לגייס בני ישיבות בכפיה

מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א הורו לעמוד על כך שתיקבע בקווי היסוד של הממשלה הכרתה בחשיבות 
לימוד התורה וכי תפעל לשמירת מעמד בני הישיבות שתורתם אומנותם ^ ייקבע שהממשלה תפעל 

במסגרת מדיניות שבמדינת היהודים לא יגבילו מכסה ללומדי תורה
מאת כתב 'המבשר'

חברי  של  מיוחדת  התייעצות 
התקיימה  התורה  גדולי  מועצת 
אתמול בירושלים במעונו של כ"ק 
שליט"א,  מביאלא  אדמו"ר  מרן 
לדון בהצעה לגבי חוק הגיוס שא־
בהסכם  מרכזי  פרק  להיות  מורה 
הממשלה  להקמת  הקואליציוני 
מתוך  זאת,  תקום.  אם  החדשה, 
דאגה עמוקה לעתיד עולם התורה, 
העומדת  המערכה  חשיבות  ונוכח 

לפנינו, לשמור שלא יהיה כל שינוי 
במעמדם של בני הישיבות שתור־
במהלך  שהיה  כפי  אומנותם,  תם 

כל השנים בעבר.
נמסרה  ההתייעצות  בסיכום 
לחברי הכנסת של אגודת ישראל 
ולע־ לפעול  עליהם  כי  ההחלטה, 

שגיבש  הגיוס  שחוק  כך  על  מוד 
בכנסת,  יאושר  הבטחון  משרד 
המופיעים  הגיוס  יעדי  ללא 

בטיוטה, וכי הממשלה היא שתדון 
בהמשך בסוגיה.

עוד נקבע כי בקווי היסוד של 
הממשלה החדשה, ייכתב ברורות 
לימוד  בחשיבות  הכרתה  אודות 
התורה וכי תפעל לשמירת מעמד 
אומנותם,  שתורתם  הישיבות  בני 
יגויס  לא  ישיבה  בן  ששום  כך 
מגבילה  מכסה  תהיה  ולא  בכפיה 

ללומדי תורה. 

פס־ תחוקק  כי  ייקבע  כן  כמו 
קת התגברות.

סעיף נוסף יקבע כי הממשלה 
תק־ של  ביצוען  להבטחת  תפעל 
נשים  (פטור  בטחון  שירות  נות 
משירות בטחון מטעמים שבהכרה 
שנשים  כך  תשל"ח־1978  דתית) 
העומדות בתנאי התקנות לא יית־

בקבלת  ובקשיים  במכשולים  קלו 
פטור משירות בטחון.

לתורמי 'שובו'

*4905
נרתמים למען עתיד ילדי ישראל!

כ"ד-כ"ה אייררביעי חמישי
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בעקבות ההתבטאות החמורה הקוראת ליהודי גרמניה להימנע מחבישת כיפה

רבה של ברלין, הגר"י טייכטל: "הכיפה היא סמל מובהק לזהות 
יהודית; נמשיך ללכת עמה בגאווה וכך נמליץ לכל יהודי"

נשיא המדינה ראובן ריבלין: "כניעה לאנטישמיות" ^ יו"ר הסוכנות יצחק הרצוג: 
"יהודים שוב אינם בטוחים באירופה"

מאת א. למל וד. שמואלי 

על  הממונה  המלצת  בעקבות 
בגרמניה  באנטישמיות  המאבק 
בציבור,  כיפה  מחבישת  להימנע 
הרב  ברלין,  של  רבה  אתמול  אמר 
באנ־ "המאבק  טייכטל:  יהודה 
הע־ סדר  בראש  הוא  טישמיות 
כי  מעריכים  אנחנו  ולכן  דיפויות 
תשומת  את  לזה  נותנת  הממשלה 
עם  זה.  בענין  נציגה  מטעם  הלב 
היא  הכיפה  להתבלבל:  אסור  זאת 
ולכן  יהודית  לזהות  מובהק  סמל 
וכך  בגאווה  איתה  ללכת  נמשיך 

נמליץ לכל יהודי".
כל  כי  מדגיש  טייכטל  הרב 
להילקח  צריכים  הבטחון  אמצעי 
הזהות  "הסתרת  אך  בחשבון, 
הפת־ היתה  לא  מעולם  היהודית 

להיות  צריכים  תמיד  אנחנו  רון. 
מודעים לזהות שלנו. בלי עבר אין 

עתיד. עם ישראל חי".
ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא 
של  "דבריו  ואמר:  זעזוע  הביע 
הממונה על המאבק באנטישמיות 
בגרמניה המתארים מציאות לפיה 
כיפה  יחבשו  לא  שיהודים  עדיף 
לבטחו־ מחשש  המדינה,  ברחבי 

אמר  עמוק",  זעזוע  בי  הותירו  נם, 

הנשיא.
לשלומם,  "האחריות  לדבריו, 
בני  של  אמונתם  וחופש  חירותם 
מו־ בגרמניה  היהודית  הקהילה 

האכיפה  רשויות  כתפי  על  נחת 
והממשלה בגרמניה".

את  ומעריכים  מוקירים  "אנו 
ממשלת  של  המוסרית  עמדתה 
לקהילה  ומחויבותה  גרמניה 
הח־ אך  במדינה,  החיה  היהודית 

גרמניה  יהודי  של  לבטחונם  שש 
לאנטישמיות",  כניעה  מהווה 

הדגיש ריבלין.
כהודאה  כמוה  שכזו  "כניעה 
בכך שיהודים אינם בטוחים, שוב, 
על אדמת גרמניה", הוסיף הנשיא 
לא  ניכנע,  לא  "לעולם  והצהיר, 
נשפיל מבט ולא נגיב בתבוסתנות 
אל מול האנטישמיות ואנו מצפים 
לנהוג  בריתנו  מבנות  ודורשים 

באותו האופן", הוסיף.
הסו־ יו"ר  תקף  יותר  מוקדם 

את  הרצוג,  יצחק  היהודית,  כנות 
למא־ הגרמני  הנציב  של  אמירתו 
ממליץ  הוא  כי  באנטישמיות  בק 
לחבוש  שלא  בגרמניה  ליהודים 

כיפה.
"לא יעלה על הדעת ששבעים 
מלחמת  סיום  אחרי  שנים  וארבע 

בגרמניה  יהודים  השניה,  העולם 
רא־ על  כיפה  לחבוש  יכולים  לא 

אומר  לחייהם",  חשש  בשל  שם 
הרצוג.

מר  של  הזו  לדבריו, "הקביעה 
קביע־ את  לחלוטין  תואמת  קליין 

שוב  שיהודים  האחרון  מהזמן  תי 
אירופה.  ברחובות  בטוחים  אינם 

זו עובדה".
בכל  לממשלות  קורא  "אני 
גרמניה  לממשלת  וכמובן  אירופה 
את  להבטיח  הצעדים  בכל  לנקוט 
היהודית  הקהילה  של  בטחונה 
הוסיף  מושבותיהן",  בארצות 

הרצוג.
קליין  של  הקשה  ההתבטאות 
הת־ קבוצת  עם  בשיחה  נאמרה 

בנושא  "דעתי  'פונקה'.  קשורת 
הברוטלי־ בעקבות  השתנתה 

בחברה  וגוברת  ההולכת  זציה 
לא  "אני  קליין.  אמר  הגרמנית", 
לח־ ליהודים  להמליץ  עוד  יכול 

מקום  ובכל  זמן  בכל  כיפה  בוש 
בגרמניה".

ראשי סניפים של הליכוד: "ביטול 
ההתנתקות – דרישה חוצת מפלגות"

ראשי סניפים בכירים של הליכוד והבית היהודי: "הכניסו 
את ביטול חוק ההתנתקות לקווי היסוד של הממשלה"

מאת מאיר ברגר

בכירים  סניפים  ראשי  שמונה 
היהודי,  הבית  ושל  הליכוד  של 
כולם ממרכז הארץ, הודיעו כי הם 
מפלגות  איחוד  בדרישת  תומכים 
לביטול  החוק  את  להכניס  הימין 
של  היסוד  לקווי  ההתנתקות  חוק 

הממשלה.
שומ־ האזורית  המועצה  ראש 
רון יוסי דגן, מגורש משא־נור בע־
צמו, המוביל את הדרישה אמר כי 
בדרישה  שמדובר  כשמש  "ברור 
וסקטורים.  מפלגות  חוצת  שהיא 
לביטול  החוק  להצעת  רוב  יש 
השומרון  בצפון  ההתנתקות  חוק 
והן  המיועדים  השרים  בקרב  הן 
ח"כים  כ־30  כולה.  בקואליציה 

תו־ הליכוד  של  ח"כים   35 מתוך 
סיבה  שום  אין  בדרישה.  מכים 
לש־ להיכנס  מיהודים  שיימנע 

ישראלית  בשליטה  שנמצא  טח 
חולק  שאין  חוק  בשל  רק  מלאה 
אני  טעות.  היה  שהוא  כך  על 
להוביל  הממשלה  לראש  קורא 
קשים  בימים  גם  הזה,  המהלך  את 

אלו".
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.

ביוזמתו ובביצועו של חבר המועצה הרב אריה בליטנטל:

חיפה: גם השנה נמכרו אלפי כרטיסים 
למירון בסבסוד משמעותי

מאת יקותיאל יהודה גנזל

המסורת  כהמשך  זו,  בשנה  גם 
של השנים האחרונות, זוכים תוש־
בי חיפה לעלות מירונה לציונו של 
ומסו־ מאורגנות  בהסעות  רשב"י, 
הודות  משמעותי,  ובסבסוד  דרות 
חבר  של  ופעילותו  לפעולותיו 
ישראל  אגודת  ויו"ר  העיר  מועצת 

בחיפה, הרב אריה בליטנטל.
כמדי שנה בשנה תכף עם צאת 
חג המצות, החל חבר מועצת העיר 
הרב אריה בליטנטל לפעול למען 
לציון  הנסיעות  הוצאות  סבסוד 
ההילולא.  ביום  במירון  הרשב"י 
בין  מבדילה  אחת  נסיעה  שעת 
את־ לבין  הצפונית,  הבירה  חיפה, 

רא קדישא מירון, מה שמביא את 
פעמיים  לחשוב  לא  חיפה  תושבי 
המביא  אוטובוס  אל  עלותם  טרם 
חגיגות  אל  ההר,  רגלי  אל  אותם 
התפילה  שוועות  ואל  השמחה 

במירון של רבי שמעון בר יוחאי.

מקרב  למירון  העולים  ריבוי 
הקהילות  מכל  חיפה,  תושבי 
מביא  החרדי,  בציבור  והעדות 
בליטנטל  אריה  הרב  את  שנה  כל 
את  ולהוזיל  הכלל  לרווחת  לדאוג 
עלויות  הנסיעות,  של  העלויות 
שקלים  בעשרות  המסתכמות 
לכל נפש, מאות שקלים למשפחה 
בהילולא  לחגוג  העולה  שלמה 
מרבה  כך  לצורך  יוחאי.  דבר 
מרובים  במאמצים  בליטנטל  הרב 
להשיג  מנת  על  מועד,  מבעוד 
כאות  מהעיריה,  וסבסוד  תמיכה 

השתתפות בשמחת רשב"י. 
אושר,  שהסבסוד  לאחר 
לפסים  בליטנטל  אריה  הרב  ירד 
החלק  בכל  מטפל  והחל  מעשיים 
הטכני של שינוע אלפי התושבים, 
העולה  בדרך  וטף,  נשים  אנשים 
לא־ מיד  שמעון.  רבי  של  להיכלו 

בליטנטל  הרב  ישב  הפסח  חג  חר 
אינטנסיבית  היערכות  לישיבת 
'נתיב  התחבורה  חברת  בכירי  עם 
הע־ בזיכיון  המחזיקה  אקספרס' 

לאת הנוסעים מחיפה למירון.
אריה  הרב  העלה  בישיבה 
הטכ־ הפרטים  כל  את  בליטנטל 

התחבורתי  לכוח  הקשורים  ניים 
הסבסוד  פרטי  סוכמו  המתבקש. 
המלאים, דרכי מכירת הכרטיסים 
תגבור  ואף  התושבים  להמוני 
וכל  ממירון  בחזור  האוטובוסים 
הקטנים  והפרטים  הרזולוציות 
וב־ בהלוך  החניונים  הכנת  של 

לאחר  רק  ננעלה  הישיבה  חזור. 
שהדברים סוכמו בהסכמה ברורה 
ולאחר שהרב בליטנטל וידא שה־

ביותר  הטוב  הצד  על  מתנהל  כל 
הציבור  של  ולטובתם  למענם 

החרדי החיפאי.
בשבוע האחרון, שבוע ההכנה 

לל"ג בעומר, פורסמו מודעות בכל 
והמתחרדות  החרדיות  השכונות 
בעיר ובישרו על מכירת כרטיסים 
במו־ המתבצעת  ומוזלת  מוקדמת 

קדים נגישים. במהלך ימי מכירת 
תושבים  אלפי  הגיעו  הכרטיסים 
רכשו  שם  המכירה,  נקודות  אל 
משמעו־ בסבסוד  הכרטיסים  את 

תי ובמחיר השווה לכל נפש ונפש, 
היום  לקראת  מתכוננים  כשהם 

התנא  של  הישועות  יום  הגדול, 
האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

תושבי חיפה שנהנו מהסבסוד 
התרגלו  כבר  אליו  המשמעותי 
את  שוב  בירכו  בשנה,  שנה  כמדי 
היוזם והמבצע, חבר המועצה הרב 
השנה  גם  אשר  בליטנטל,  אריה 
מנת  על  המאמצים  כל  את  עשה 
שהכל יהיה מסודר ומאורגן, והכי 

חשוב – במחיר מסובסד ונוח.

נשלמות ההכנות לרגל העליה ההמונית 
לציון הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זיע"א

ביומא דהילולא כ"ו אייר – יסוד שביסוד

לרגל  הקדחתניות  ההכנות 
ביום  הצפויה  ההמונית  העליה 
שישי  וביום  אייר  כ"ו  ליל  חמישי 
ערב  שביסוד,  יסוד   – אייר  כ"ו 
על  במדבר,  פרשת  קודש  שבת 
פועל  עולם  יסוד  צדיק  של  ציונו 
הרה"ק  הארץ  בקרב  הישועות 
זיע"א,  מזוועהיל  שלמה  רבי 
כל  כאשר  אלה,  בימים  נשלמות 
במקום  הלוגיסטיות  התשתיות 
הפיקוח  צוות  בידי  מנוהלות 
והעו־ העלמין  בתי  מועצת  שע"י 
הורביץ,  הלל  הרב  בראשה  מד 
בשיתוף פעולה עם מרכז מוסדות 

זוועהיל.
צוותות הפיקוח והלוגיסטיקה 
המשותפים, פועלים ימים ולילות 
על מנת להכין את פני השטח לק־

המיטבית,  בצורה  ההמונים  ליטת 
לפי תנאי המקום.

מוק־ סיורים  של  נרחב  מערך 
החל  כבר  הצוותות,  מטעם  דמים 
שבועות,  מספר  מזה  מלאכתו  את 
הציבור  צרכי  את  לספק  מנת  על 
ציון  את  לפקוד  בהמוניו  שיגיע 

יחצה  התחזיות  פי  על  אשר  הק', 
האחרו־ השנים  של  השיאים  את 

נות.
התשתיות  עברו  השאר,  בין 
כדי  ומחמירה  קפדנית  בדיקה 
למנוע תקלות כלשהן, כאשר בכל 
מכין  הצוות  ללוגיסטיקה,  הנוגע 

את המקום בהצלחה.
דרכי העליה לציון עברו ניקוי 
הוכנו  השבילים  יסודי,  וטיפול 
מחדש, בשל הצפי להגדלת מספ־

רי המבקרים באתר הציון הקדוש, 
זאת בנוסף לשילוט מכוון שהותקן 
על  לשמור  כדי  הדרך  תוואי  בכל 

הסדר הטוב.
פני  על  הותקנה  רבה  תאורה 
ההכנות  ממערך  חלק  השטח,  כל 
להיות  הצפויות  הלילה  לשעות 
כי  זאת  קודמות,  משנים  עמוסות 
לפקוד  הפוקדים  יקדימו  השנה 
שיהיה  בכדי  הלילה,  בשעות  כבר 
להם די זמן להכנות לשבת קודש, 
הנרחב  הפיקוח  צוות  בהנחיית 
הגורמים  כל  עם  פעולה  בשיתוף 

הרלוונטיים.

הב־ גורמי  נערכים  כך,  בשל 
טחון בהר הזיתים כדי לשמור על 
הפוקדים  של  ובטחונם  שלומם 
ההילו־ ביום  הק'  הציון  את 

לציבור  למסור  ומבקשים  לא 
הרמדאן  סיום  בגין  כי  העולים, 
ביום  להסתיים  הצפוי  המוסלמי 
דהילולא, מומלץ  יומא  שישי, 
המוקדמות  בשעות  לקבר  להגיע 
לפני   11:00 השעה  עד  היום,  של 
חיכוכים  למנוע  כדי  הצהריים, 

מיותרים.
בנוסף, מסרה המשטרה, כי יש 
להימנע מלהגיע ברכבים פרטיים 
אך  להסתייע  אלא  הזיתים,  להר 
הציבורית  התחבורה  עם  ורק 

המאורגנת ע"י חברת אגד קו 51.
מקדם  ההכנות,  השלמת  עם 
הצוות בברכה את הבאים, בברכת 
לרחמים  תפילותיכם  שיתקבלו 

ולרצון.
דצ־ להילולא  ואתכנשו  בואו 

דיק יסוד עולם.
להלן קו המידע פרטי ההסעות 

לעליה ההמונית 02-5099880.

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

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

דפוס: ידיעות אחרונות בע"מ    הפצה מנויים: ״בר״ שיווק והפצה
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

הפגנת סרק 
של  הסרק  בהפגנת  שבת  במוצאי  יצאה  לא  בשורה  שום 
שהיה  מה  שכל  עצרת  היתה  זאת  נתניהו.  נגד  האופוזיציה 
ההפגנה  את  לדון  אם  שנאה.  של  מסר  היה  לעם  לבשר  לה 
המוקדמים  הפרסומים  לעומק  בהשוואה  הבאים  מספר  לפי 
כי  להודות  עליהם  הרעה,  האש  את  שלבתה  והתקשורת 
נחלו כשלון לא קטן. להפגנה הגיעו כל אותם אלפים מעטים 
האופוזיציוניים.  המפגנים  של  השדרה  עמוד  את  המהווים 
ובכך  אלפים  מאות  הפגנת  של  רושם  לייצר  ניסו  המארגנים 
בכיכר  ההפגנה  של  הרמיה  במסורת  להמשיך  ביודעין  בחרו 
ולאחר  הראשונה  לבנון  מלחמת  של  בעיצומה  ישראל  מלכי 
אז  ושתילה.  סברה  במחנות  המוסלמים  את  הנוצרים  טבח 
איש   400,000 של  הבדוי  המספר  את  העם  בתודעת  שתלו 

שכיום הכל מודים שהיה שקר למטרות הסתה.

כל  על  החדשות  מהדורות  בכל  חזרו  התקשורת  אמצעי 
ההתקפות המילוליות של הנואמים שהתחרו האחד בשני מי 
ישחיר יותר את פניו של מי שהם החליטו כי הוא 'אויב העם'. 
משולהבים מעצמם הבטיחו, גם מי שנכשלו במבחן הבחירות 
המערכה  לשדה  החוצות  את  להפוך  וזנדברג  אשכנזי  כמו 
להביא  יכולה  אינה  אופוזיציה  לכיכרות  שלהם.  העיקרי 
הקדמוני  המשל  וכפי  אישיות.  השמצות  אלא  מדינית  תכנית 
על הנער שחזר והזעיק את הכפר בקריאות שווא: זאב זאב עד 
ששוב לא האמינו לו ודווקא כשבאה עדת זאבים וטרפה את 
העדרים, גם לגנץ ומרעיו יתברר שעל השמצות וזעקות שווא 

אין בונים דעת קהל.

השתתפותו  היה  זה  בהפגנה  תקשורתי  חידוש  היה  אם 
הדיבור  וזכות  ישראלי  האנטי  הכנסת  חבר  של  הפעילה 
שניתנה למצדיק הטרור למי שחותר לחסל את מדינת ישראל 
ב'זכות השיבה'. השותפות הזאת שנכרתה עם מי שרואה בגנץ, 
באשכנזי ובכחלון אם לא פושעי מלחמה כי אז לבטח מפקדים 
אכזרים השופכים את דם בני עמו, היה מהלך שתכננו וביצעו 
העוז  היה  לא  גנץ  בני  הסיעה  לראש  שלח.  ועופר  לפיד  יאיר 
והיושרה למנוע מאיימן עודה לקבל לגיטימיות כחולה לבנה 
וצביקה  הנדל  יועז  מנהיג.  כאל  אליו  להתייחס  קשה  כן  ועל 
האוזר הבינו כי הופעתו של עודה ודברי ההתחסדות שלו על 
שיתוף פעולה יהודי ערבי, היא אות מבשר רע לליכודה של 
מה  כבודם.  את  הצילו  ובכך  ההצגה  את  החרימו  הם  הסיעה. 
שאי אפשר להגיד לזכותו של בוגי יעלון. יש לקוות שאותם 
מאוכזבי ליכוד, שומרי הטינה לנתניהו על חוסר היכולת שלו 
לכבד אחרים יבינו שבהצבעתם לכחול לבן שגו שגיאה גסה. 
האלטרנטיבה לממשלת ליכוד היא ממשלה בראשות תנועה 

חסרת דרך ואמונה המיטלטלת בין קטבים סותרים. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

ישראל ביתו
לקרות  יכול  בישראל  רק 
הק־ השיטה  בשל  הזה  כדבר 

לוקלת של הממשל.
עומד לו אדם שהשכלתו 
אלימה  בשמירה  מסתכמת 
חשדות  וסדרת  מסבאות  על 
אחריו  שרדפה  לפלילים 
מש־ מחצית  לפחות  במשך 

שכוחו  בפוליטיקה,  נותיו 
המקסימלי  האלקטורלי 
לכדי  פעם  אחר  פעם  מגיע 
מח־ והוא  מנדטים,  חמישה 

שלמה.  מדינה  לשתק  ליט 
אלא  אותה  לשתק  סתם  לא 
לשחק בה משל היתה צעצוע 

שלו.
עלולה  שלמה  מדינה 
בחירות  למערכת  לצאת 
שאיווט  בגלל  רק  חדשה 
מתאים  שלא  החליט  האיום 
הנוכ־ לממשלה  להיכנס  לו 

חית. למה? ככה. אל תשאלו 
שום  אין  לו  גם  כי  אותו 
הסבר שמניח את הדעת. אין 
בישראל  חוק  שום  בנמצא 
ראשונה  לקריאה  שהוגש 
לא  סעיף  או  שורה  ושום 
ההצבעה  לקראת  בו  השתנו 
ושלישית.  שניה  בקריאה 
לא  שמימיו  ליברמן,  אצל 
טבל את אצבעותיו בחקיקה 
(אם  כלשהי  פרלמנטרית 
הוא  עסקינן,  ברקיחה  כבר 
עסקאות  לרקוח  יותר  אוהב 
אפלות שהשתיקה יפה להן), 

הדברים הללו לא מוכרים. 
יש לשאוף ולקוות אפוא 
חדשות,  בחירות  שתוכרזנה 
נתניהו  בראשות  שהליכוד 
מהמאב־ מלחשוש  יחדלו 

העיניים  בעל  המולדבי  טח 
מסע  וינהלו  האימה  מזרות 
ומתחת  ראשו  על  בחירות 
הרוסי  הרחוב  בלב  לאפו 
מאחור,  שם  אי  ויותירוהו 
הרחק כמטחווי קשת מאחוז 

החסימה. 
את  ילמד  הוא  כך  רק 
המחוזות  אל  וישוב  הלקח 
וינה  בין  עליו,  האהובים 
עם  יתרועע  למולדביה, 
שפות  בשלל  אוליגרכים 
אז  או  ולנפשנו.  לנו  ויניח 
גם יחדל לתזז את המערכת, 
וכך  המוניציפלית,  זו  לרבות 
כש־ שבעתיים  נשכרים  נצא 

כולנו נכריז בקול גדול: ברוך 
שפטרנו מעונש הלזה.

גרמניה עמו
במל־ האבסורדים  אחד 
התרחש  באנטישמיות  חמה 
אדמת  על  האחרונים  בימים 

גרמניה.
שאמור  האדם  מפי 
המאבק  על  אחראי  להיות 
בגילויי האנטישמיות נפלטה 
לא  לפיה  אומללה  אמירה 
כיפות  לחובשי  ממליץ  היה 
להתהלך כך בחוצות גרמניה. 
זה בדיוק כמו שצבא שאמור 
להגן על אזרחיו מודה כי לא 
בקרבת  לשהות  ממליץ  היה 
וכי  שישי.  בימי  הגבול  גדר 
תאמרו: זה בדיוק מה שקורה 
היא:  התשובה  עזה.  בגבול 
דארעא  סדנא  נמי.  הכי  אין 
דומה  המשל  ואכן  הוא  חד 

לנמשל להוותנו.
אפילו  לגרמניה.  בחזרה 
נמושה כמו רובי ריבלין שב־

עם  להזדהות  נוהג  כלל  דרך 
מי  מפני  ולהזדעזע  האויב 
אמר  עמו,  בן  להיות  שאמור 
יו"ר  גם  מקומם.  הדבר  כי 
הר־ (בוז'י)  יצחק  הסוכנות, 

עם  בדיוק  נמנה  שאינו  צוג, 
מניחי תפילין דרבנו־תם מדי 
השחר,  תפילת  בתום  בוקר 
מהאמירה  פומבית  התנער 
מקומה  כי  והודיע  האומללה 

לא יכירנו בזמן הזה.
לאחר  שגם  קורה  כך 
לאחר  שנים  משבעים  יותר 
מאכלס  האיומה,  השואה 
גילויים  גרמניה  של  שטחה 
אנ־ של  ובוטים  מטרידים 

וסמויה,  גלויה  טישמיות, 
לצפות  הוא  שנותר  מה  וכל 
להתנער  המדינה  מיהודי 
להתכופף  לא  וחלילה  ממנה 

שפל ברך לעומתה. 

מראה לו
האופו־ של  בלהטה 
להתגלות  שעלולה  זיציה 
ביותר  הקצרה  כאופוזיציה 
הפ־ את  להציג  אדמות,  עלי 
האחרונה  השבת  מוצאי  גנת 
רבבות  אליה  שריתקה  ככזו 
לכך,  מעבר  לא  אם  אדם  בני 
לא בחלו אנשיה בכל אמצעי 
שרק ניתן להעלות על הדעת.

חלק מהם הצליחו לשים 
אוויר  תצלום  על  ידם  את 
מאות  את  שמציג  מרהיב 
לפני  אך  שגדשו  האלפים 
אתרא  את  אחדים  ימים 
קדישא מירון לכבוד הילולת 
התנא האלוקי רבי שמעון בר 
לחשוב  מבלי  הללו,  יוחאי. 
התמונה  את  הפיצו  פעמיים, 
אלו  בכל  שסנטו  לפני  לא 
שגימדו את ההפגנה והציגוה 
אלפים  כמה  של  כמחאתם 

ולא מעבר להם. 
זו כבר שיטה חדשה לה־

תמודד עם מציאות כמותית. 
או  כזה  טיעון  לטעון  במקום 
העובדה  את  שיסביר  אחר 
כדי  מגדרו  יצא  לא  שהעם 
מאמצים  בהפגנה,  להשתתף 
אירוע  של  אחרת  תמונה 

אחר וחסל.

הענות שיא לערבי רתימה למגבית החונכים של 'יד אליעזר'
אברכים  מאות  התכנסו  אמש 
למגבית  ורתימה  חיזוק  לערבי 
החסד  ארגון  שמקיים  החירום 
את  המפעיל  אליעזר'  'יד  הגדול 
לו־ במסגרתו  'חונכים',  פרויקט 
שאין  ילדים  עם  האברכים  מדים 
עבורם.  זאת  שיעשה  אבא  להם 
ההתרגשות הורגשה אצל כל יוש־
בי הכנסים ששמעו מהנואמים על 
בארגון  הקיימת  הגדולה  המצוקה 
יום  מדי  פניות  עשרות  שמקבל 
במצוקה  וממשפחות  מאלמנות 
של  הרוחני  עתידם  את  המאבדות 

ילדיהן.
ביום  המשמשים  האברכים 
ומכירים  בארגון  כחונכים  יום 

האזינו  מקרוב,  הפעילות  את 
לרתום  כיצד  להוראות  בדריכות 

מט־ למען  אנשים  שיותר  כמה 
לדרך  יצאו  אליה  זו,  חשובה  רה 
גדולי  של  ובהוראתם  בברכתם 
על  שיקח  שמי  שליט"א  ישראל 
בסך  לחודש  חונך  החזקת  עצמו 
מכל  נחת  בעז"ה  יראה  ש"ח,   480
יוצאי חלציו ויזכה לבנים וחתנים 
בדרך  הולכים  חכמים  תלמידי 

הטוב והישר.  
בנוכ־ כיבדו  המעמדים  את 

דרוק  אשר  ר'   – הרבנים  חותם 
נשיא  ויזל  יעקב  ור'  שליט"א 
שהר־ אליעזר',  'יד  ארגון  ומייסד 
חיבו על המצוקה בו שרוי הארגון.

המעורר  הערב  בסיום 
רבים  כלים  עם  האברכים  יצאו 
האור  את  להצית  להם  שיאפשרו 
במקומות חשוכים נוספים, אליהם 

אינם יכולים להגיע כיום.
לתשומת לב. אירועי הרתימה 
יתקיימו  והאחרונים  הקרובים 
אייר  כ"ב  שני  יום  היום  בעז"ה 
באולמי  הדרום  לאזור  התשע"ט, 
הלום  עד  צומת  פרידמן  אחוזת 
שמש  בית  ולאזור   ,19:30 בשעה 
באולמי שערי שמחה דושינסקיא 
בשעה  שמש  בית   10 יהושע  רח' 

.20:15

עו"ד משפחות הנרצחים בפיגוע בברקן: 
"יש צורך בענישה חמורה ומרתיעה"

עורך הדין של בני משפחות הנרצחים בפיגוע בברקן מקווה שבית המשפט הצבאי יחמיר בעונשו של הקטין 
שהורשע בכך שלא מנע את הפיגוע

מאת כתב 'המבשר'

לערעו־ הצבאי  המשפט  בית 
את  היום  ימסור  עופר  במחנה  רים 
עונשו  קולת  על  בערעור  החלטתו 
מניעת  באי  שהורשע  הקטין  של 

הפיגוע בברקן.
הפר־ הגישה  הערעור  את 

שבית  לאחר  הצבאית  קליטות 
המשפט הצבאי בערכאה ראשונה 
מני־ באי  שהורשע  הקטין  על  גזר 

עת הפיגוע בברקן, בו נרצחו קים 
לבנגורנד יחזקאל וזיו חג'בי הי"ד, 

שמונה חודשי מאסר בלבד.
כי  עולה  האישום  מכתב 
מבר־ המחבל  עם  נפגש  הקטין 

הפיגוע,  לפני  פעמים  מספר  קן 
הפיגוע  בערב  כוונותיו.  על  וידע 
(של  אביו  כי  המחבל  לו  אמר  אף 
מהכלא  למחרת  ישתחרר  הקטין) 
הישראלי, דבר המצביע על כוונת 
לצ־ חטיפה  פיגוע  לבצע  המחבל 

רכי מיקוח.
מארגון  בלייכר  חיים  עו"ד 
הנרצ־ משפחות  את  המייצג  חננו 

חים מסר כי "כולנו בצפיה דרוכה 
הערעור  לגבי  שיינתן  הדין  לפסק 

מצפים  אנו  העונש.  קולת  על 
לערעורים  הצבאי  המשפט  שבית 
על  ידע  אשר  הנאשם,  עם  יחמיר 
קשה  פיגוע  לבצע  המחבל  כוונות 

בברקן זמן רב קודם הוצאתו לפו־
על ואף ייחל להצלחת הפיגוע".

חמורה  בענישה  צורך  "יש 
ולגרום  להרתיע  בכוחה  שיש 

לאחרים היושבים על הגדר ללכת 
האח־  – ולא  הפיגוע,  את  ולמנוע 

ריות לתוצאות תוטל על כתפיהם 
של השופטים", הוסיף עורך הדין.

דיווח ערבי: מחבל שובת 
רעב פונה לבית החולים

חסן איווי מחברון, השובת רעב במשך 54 ימים, פונה לטיפול בבית החולים 
קפלן ברחובות לאחר שמצבו הרפואי התדרדר

עצומה בליכוד: לחזק את הצביון היהודי
מאות חברי ליכוד, בהם ראשי סניפים וחברי מרכז חתמו על מכתב לראש הממשלה ובו נאמר כי הציבור 

רוצה ממשלה יהודית, לאומית ומסורתית
מאת מאיר ברגר

רוצה  בישראל  "הציבור 
ומסור־ לאומית  יהודית,  ממשלה 
תית", כך כתבו השבוע מאות חברי 
וח־ סניפים  ראשי  וביניהם  ליכוד, 
לרה"מ  בפניה  המפלגה  מרכז  ברי 

לנתניהו.
מאות  מבקשים  במכתבם 
החותמים כי ערכים יהודים יכנסו 
לקווי היסוד של הממשלה הנבנית 

בימים אלו.
הארץ  חלקי  מכל  החתומים, 
התאחדו לקריאה משותפת לראש 

חסרת  הצלחתו  לאור  הממשלה 
האחרונות.  בבחירות  התקדים 
כי  הפעילים  כותבים  במכתבם, 
בבחירות האחרונות, התברר מעל 
כל ספק כי הציבור בישראל רוצה 
ומסו־ לאומית  יהודית,  ממשלה 

ישראל  ארץ  על  שתשמור  רתית, 

של  היהודי  הצביון  את  ותחזק 
המדינה.

לקבוע  מכבודו  מבקשים  "אנו 
כבר עם כינון הממשלה, כי יופסקו 
המתבצעות  הלאומיות  העבודות 
בגשר  ישראל,  ברכבת  שבת,  מדי 
יהודית וכדו', התמונות המזעזעות 
תוך  קידוש  עושים  יהודים  של 
מזעזעות  שבת  בליל  עבודה  כדי 
כמו  ישראל.  במדינת  יהודי  כל 
לק־ מכבודו  מבקשים  אנו  כן 
טקסים  לקיים  יינתן  שלא  בוע 
המער־ הכותל  ליד  רפורמיים 
נכתב  המקדש",  בית  שריד  בי, 

במכתב.
כי  הליכוד  חברי  מוספים  עוד 
הם  הרפורמים  הארגונים  דווקא 
המדיניות  כנגד  שפועלים  אלו 
"התנועה  הממשלה.  ראש  של 
השנים,  כל  לאורך  הרפורמית, 
בשונאי  קבוע  באופן  תומכת 
יש־ על  החרם  ובארגוני  ישראל 

הליכוד  פעילי  מסבירים  ראל", 
במכתבם. "התנועה תמכה בהסכם 
להכ־ התנגדה  איראן,  עם  הגרעין 

ירושלים  על  טראמפ  הנשיא  רזת 
פעולה  ומשתפת  ישראל  כבירת 
השמאל  תנועות  עם  קבוע  באופן 
החדשה  הקרן  אנשי  הקיצוני, 

לישראל".
כמו כן, מוסיפים חברי הליכוד 
שההתנהלות של אותם הארגונים 
"גם  הבחירות.  לאחר  גם  נמשכת 
תוצאות  פרסום  עם  מיד  כעת, 
הבחירות תקף נשיא התנועה הר־
יש  ואמר:  ג'ייקובס  ריק  פורמית 
לנו חשש עמוק שהממשלה הבאה 
תמשיך לחתור תחת הערכים הד־
יש־ מדינת  ומוסדות  מוקרטיים 
הער־ האזרחים  את  ותפלה  ראל, 
בים בישראל. אנו דואגים במיוחד 
הממשלה  ראש  של  מההצהרות 
כותבים  הבחירות",  בערב  נתניהו 

חברי הליכוד.
"ארגונים  כותבים  הם  לסיום, 
התוקפים, בארץ ובחו"ל, את ראש 
ישראל  ומדיניות  ישראל  ממשלת 
לש־ תדיר  ומנסים  והערב,  השכם 

נות את צביון המדינה, ודאי שאין 
בקדוש  גם  לפגוע  להם  לאפשר 

שבמקומותינו".

ALFA

לראשונה: מדד להישגים במשרדי הממשלה
מנכ"ל משרד ראש הממשלה הציג לממשלה את נתוני משוב שירות פנים ארגוני שנערך לראשונה, בהובלת 

משרד ראש הממשלה, בקרב עובדי המדינה
מאת דוד שמואלי

בעשור האחרון החלו ארגונים 
בישראל  העסקי  במגזר  גדולים 
איכות  את  שיטתי  באופן  למדוד 

השירות הפנים ארגוני.
שי־ כי  ההבנה  בסיס  על  זאת, 

ידי  על  לעובד  הניתן  איכותי  רות 
יחידות המטה מסייע למתן שירות 

איכותי ללקוח בקצה.
משוב  נערך  הראשונה  בפעם 
עובדים  אלף  כ־35  בקרב  דומה 
ויחידות  הממשלה  משרדי  ב־55 
איכות  את  לבדוק  במטרה  הסמך, 

השירות שניתן ע"י יחידות המטה 
מש־ ייעוץ  חשבות,   – במשרדים 

פטי, רכש, משאבי אנוש, מחשוב, 
תקציבים ותכנון מדיניות.

יואב  רה"מ  משרד  מנכ"ל 
המשוב  נתוני  את  הציג  הורוביץ 
בפני שרי הממשלה. הורוביץ אמר 
כי "מה שלא נמדד לא ניתן לשפר. 
משרד ראש הממשלה מוביל מדי־

ביצועים  ובקרת  מדידה  של  ניות 
בהחלטות  העבודה,  בתכנית   –
השי־ בתחום  גם  וכעת  הממשלה, 

יחידות  המטה.  יחידות  של  רות 
וחשוב  מרכזי  מרכיב  הן  המטה 

ביכולת של הממשלה ליישם מדי־
ניות, ולשפר את השירות לאזרחים 
המדידה  כי  בטוח  אני  ולעסקים. 
השירות  איכות  של  השיטתית 
בכל יחידות המטה תוביל לשיפור 
משרדי  של  בתפקוד  ממש  של 
המשילות  את  ותגביר  הממשלה 

ואת האפקטיביות הממשלתית".
נציין כי במשוב, שהתבסס על 
מקו־ בינלאומיים  סטנדרטיים 

לתת  התבקשו  העובדים  בלים, 
בהיבטים  המטה  ליחידות  ציונים 
זמינות,  מקצועיות,  כגון  שונים 
שיעור  מטרה.  ושותפות  אדיבות 

כ־50% המשיבים הכולל עמד על 
(כ־17.5 אלף עובדים).

כי  עולה  המשוב  מתוצאות 
הכללית  הרצון  שביעות  שיעור 
משירותי  הממשלה  עובדי  של 
כאשר  כ־71%,  על  עומדת  המטה 
נמצא  המידע  מערכות  תחום 
ביותר (78%),  הגבוה  הציון  כבעל 
הת־ האנוש  משאבי  תחום  בעוד 
ביותר  הנמוך  הציון  כבעל  גלה 
נמצאה  כי  לציין  ראוי   .(67%)
בין  השירות  ברמת  גדולה  שונות 
שמ־ מה  שונים,  ממשלה  משרדי 

עיד על פוטנציאל השיפור.

מאת כתב 'המבשר'

איווי,  חסן  הפלסטיני  האסיר 
פונה  ימים,  כבר 54  רעב  השובת 
החולים  בבית  רפואי  לטיפול 
קפלן בעקבות הידרדרות במצבו 

הרפואי.
'חדשות  של  הדיווח  פי  על 
מי־ במעצר  נעצר  איווי  קודס' 

נהלי בינואר האחרון והוא שובת 

האסירים  ממחאת  כחלק  רעב 
כליאתם.  תנאי  על  הבטחוניים 
כזכור, לפני חודש פתחו המחב־

חמאס  מארגון  הפלסטיניים  לים 
בשביתת  בישראל  הכלואים 
שקיימו  שהמגעים  לאחר  רעב 
ללא  מוצו  השב"ס  הנהלת  עם 

סיכומים.
המחבלים הכלואים דורשים 
להסיר את משבשי הקליטה הס־

לולריים שהותקנו בתאים, לבטל 
האחרונים,  הענישה  צעדי  את 
להשיב את הביקורים ולשפר את 
המיסוך  רקע  על  הכליאה.  תנאי 
התנגשויות  גם  נרשמו  הסלולרי 
בי־ הכלואים  חמאס  מחבלי  בין 

היתר  בין  סוהרים.  לבין  שראל 
ואף  תאים  המחבלים  הציתו 
קציעות  בכלא  סוהרים  תקפו 

ופצעו אחד מהם באורח בינוני.
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מאת א. למל

צעיר הנמנה עם תנועות הימין 
לשלוש  נידון  בארה"ב  הקיצוני 
שנות מאסר לאחר שהואשם ברי־
בית  על  אנטישמיות  כתובות  סוס 

הכנסת בעיר כרמל שבאינדיאנה.
של  דינו  את  גזר  משפט  בית 
נולאן ברוור, בן 21, לאחר שריסס 
מלבן  רקע  על  שחור  קרס  צלב 
צורת  את  גם  כמו  גדול,  אדום 
את  ששימש  הברזל  צלב  עיטור 
הנאצים, על קיר של בית הכנסת. 
ברוור מואשם בקשירת קשר לה־

פר זכויות אזרח. 
היתה  זה  בסעיף  הרשעה 
10 עד  של  מאסר  בעונש  כרוכה 

שנים, אך בית משפט קצב את דינו 
לשלוש שנים, אך גם שלוש שנים 

מהווה תקדים בענישה לעבירה זו.
כוח  בא  הציג  משפט  בבית 
אבטחה  מצלמת  תיעוד  המשטרה 
יום  'וולמארט',  הכל־בו  בחנות 
הכנסת,  בית  נגד  פעולתו  לפני 

בצבעים  ספריי  צבע  רכש  כאשר 
ראש.  ומטפחות  ושחור,  אדום 
לכך  ראיות  יש  התובע,  לדברי 
נזק  יותר  לגרום  התכוון  שברוור 

מכפי שגרם בפועל.

בריינארד,  ג'ים  העיר,  ראש 
התושבים  עם  הזדהות  הביע 
מקום  "אין  כי  ואמר  היהודים 
לשנאה מהסוג הזה בכרמל וזה לא 
מייצג את הטבע המכובד ומסביר 
שלנו,  התושבים  רוב  של  הפנים 
תר־ רקעים  של  ממגוון  שמגיעים 
בותיים ודתיים", דברי ראש העיר.

שכיהן  פנס,  מייק  הנשיא  סגן 
כתב  אינדיאנה,  כמושל  בעבר 
ומזו־ נגעל  "אני  לאירוע  בתגובה 

עזע מפעולת הוונדליזם הפחדנית 
בבית הכנסת שערי תפילה; מקום 
שיש  היכן  כרמל,  בעיירה  יפהפה 
את  למצות  יש  רבים.  חברים  לי 
המעשים  האחראים.  עם  הדין 
הללו  המתועבים  האנטישמיים 

חייבים להיפסק".

ראש העיר הביע הזדהות עם התושבים היהודים ואמר כי "אין מקום לשנאה מהסוג הזה 
בכרמל וזה לא מייצג את הטבע המכובד ומסביר הפנים של רוב התושבים שלנו, שמגיעים 

ממגוון של רקעים תרבותיים ודתיים"

בית המשפט באינדיאנה

גאולה גני   40 ירמיהו  ראשי,  סניף  ירושלים. 
חדד האחים  בית   100 כהנמן  ברק.  בני 
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הכשר 'כל המוצרים'

אהרן ברגמן ביטוי הולם |

שהתהלכה  עצובה  בדיחה  זו  היתה  פעם 
יש  הכשר  איזה  נשאל:  אדם  במחוזותינו. 
המוצרים',  'כל  הכשר  משיב:  והוא   – לך? 
רק  הוא  הכשר.  לו  אין  שאכן  כשהכוונה 
הנושאים  גלם  וחומרי  מוצרים  לרכוש  דואג 

חותמות של השגחה כלשהי.
בבדיחה  שמדובר  פעם  הבין  דעת  בר  כל 
למטבח,  שייכנס  למי  לו  חלילה  עגומה. 
קיוסק,  מסעדה,  שמחות,  אולם  או  קייטרינג 
ה'הכשר'  על  בהסתמכו  לדומה  הדומה  וכל 

של 'כל המוצרים בע"מ'...
כדי  גדול  חכם  תלמיד  להיות  צריך  לא 

שמרכישת  להבין 
ועד  כשרים  מוצרים 
מבושלים  הגשתם 
לכל  לאכילה  ומוכנים 
רחוקה  עדיין   – דכפין 

מאוד הדרך.
כדי שהאוכל המוגש 
לאכילה  ראוי  יהיה 
של  חשש  שום  ללא 
חלילה,  ומכשול  איסור 
ארוכה  דרך  ישנה 
בה  אתגרים,  ורצופת 
הצמוד  המשגיח  על 
בחכמה  להתמודד 
בנחישות  ובהשכל, 
אף  לפעמים  ובגבורה, 
בנסיונות  בעמידה 
נעימות  אי  של  קשים 

מול הבוס, לפעמים זה שמשלם לו בעצם את 
המשכורת בסוף החודש.

ארוכה  בדרך  מדובר  פשוט.  לא  כלל  זה 
מאוד, מהרגע שהמוצרים הכשרים למהדרין 
מתמיינים,  המטבח,  מפתן  את  עוברים 
מקוררים,  מוקפאים,  מאוחסנים,  נארזים, 
נצלים  נאפים,  ומתבשלים,  מחוממים 
מתובלים  ונחתכים,  מתקלפים  ומיטגנים, 
ונמהלים, ועוברים עוד הרבה שלבים ותחנות 

בדרך אל היעד – אל הצלחת של הקליינט.
הדרך הזאת, אולי עשויה לחלוף במהירות 
אולם,  המומחה,  השף  על  הטובה  ה'  כיד 
צמתים  המון  כאן  יש  הלכתית  ראיה  מזווית 
הדורשים פיקוח הלכתי, מקצועי וערני ביותר. 
מעט  נחלשת  פעם  מדי  מה,  משום 

שוב  אנשים  זה.  לנושא  בציבור  המודעות 
ההכשר  על  בטעות  להסתמך  לפתע  נוטים 

המהודר של 'כל המוצרים בע"מ'. 
שהופיעו  כאלו  של  מקרים  היו  כבר 
הבינו  קצר  בירור  ואחר  משפחתית  לשמחה 
בעצם  היה  המוגש  האוכל  מדובר.  במה 
שכנים  מכמה  שנוצרה  שותפות  של  מרקחת 
שנחלצו  מסורים  וידידים  קרובים  ומכרים, 
היתה  והתוצאה  השמחה,  לבעלי  לסייע 

בהתאם.
כאלו  באירועים  כי  לספר  נעים  לא 
שחשוב  למי  לאכול,  בהחלט  אסור  לפעמים 
לטמטם  שלא  לו 
ונשמתו  נפשו  את 
אסורות  במאכלות 
אלא  בזדון,  ולא  רח"ל. 
אין  אם  ידיעה.  מחוסר 
האמון  בשטח,  אחראי 
לבדוק  הפיקוח,  על 
הגיע  מהיכן  מוצר  כל 
הוא  איך  נכנס,  ולהיכן 
סיר,  ובאיזה  התבשל 
היכן התחמם ועם איזה 
ועוד  נחתך  הוא  סכין 
הבעיות  אזי   – ועוד 
עלולות  האמיתיות 

לצוץ.
מדובר  וכאשר 
'שבת',  של  ארגון  על 
כפול.  הוא  האתגר 
שאלות  גם  ישנן  הרגילות,  לשאלות  מעבר 
להתגלע  העשויות  שבת  להלכות  הנוגעות 
בשבת משפחתית או 'שבת שבע ברכות'. כל 
את  איסור  בספק  להכניס  עלולה  כזו  שאלה 

מאכלי השבת הטעימים, וחבל.
המסקנה המתבקשת, כדאי וחובה לרענן 
את הכללים שהיו תמיד ידועים. אין יצור כזה 
ששמו 'כל המוצרים'. בכל אירוע שמחה מכל 
סוג שהוא, חובה להעמיד אחראי, משגיח, לא 
משנה הכינוי שלו. יהודי תלמיד חכם שיפקח 
במידה  במטבח.  המתרחש  כל  על  עין  וישים 
היטב  לשקול  שמים  ירא  כל  על  השגחה  ואין 
האם מותר לו להשתתף בסעודה זו. לא נעים, 
אבל הכרחי עבור יהודים שומרי תורה ומצוות 

לתפארת. 

הדרך הזאת, אולי 
עשויה לחלוף במהירות 
כיד ה' הטובה על השף 
המומחה, אולם, מזווית 
ראיה הלכתית יש כאן 
המון צמתים הדורשים 
פיקוח הלכתי, מקצועי 

וערני ביותר

בעקבות גל השריפות:

אזהרה לציבור מפני מבנים 
עם אסבסט שעלו באש

פורסמו תוצאות ההגרלה הגדולה 
השמינית של מחיר למשתכן

משרד האנרגיה לרשויות המקומיות: דווחו 
על צריכת האנרגיה שלכם או שתיקנסו

מאת שלמה גרין

לכל  פנה  האנרגיה  משרד 
בארץ,  המקומיות  הרשויות  ראשי 
להעביר  בחובה  לעמוד  בבקשה 
צריכת  על  המידע  את  למשרד 
את  מילאו  כה  עד  שלהן.  האנרגיה 
רשויות  כ־70  רק  הנדרש  הדו"ח 
רשות  מ־250.  למעלה  מתוך 
הדו"ח  את  תמלא  שלא  מקומית 
לקבל  צפויה  לה,  שהוקצב  במועד 

קנס כספי.
כל  חייבת  התקנות,  פי  על 
שנה  מדי  למלא  מקומית  רשות 
שלה.  האנרגיה  צריכת  על  דו"ח 
מילוי הנתונים יוכל לסייע לרשות 
המקומית לדעת היכן היא נמצאת 

אחרות  מקומיות  לרשויות  ביחס 
חסכנית  או  בזבזנית  היא  וכמה 
תוכל  מענקים  אילו  וגם  באנרגיה 
לח־ לה  שיסייעו  מהמשרד  לקבל 
סוך בצריכת האנרגיה ולייעל את 

מערכותיה. 
המשרד  השיק  כחודש  לפני 
מדי־ בערבות  ההלוואות  קרן  את 

פרויקטים  למימון  שתסייע  נה 
מא־ הקרן  באנרגיה.  להתייעלות 
לביצוע  הלוואות  נטילת  פשרת 
באנרגיה,  להתייעלות  פרויקטים 
יכולה  מקומית  רשות  כאשר 
באמצעות  הפרויקט  את  לבצע 
כשלוש  מזה  בנוסף,  אסקו.  חברת 
קרן  את  המשרד  מנהל  שנים, 
באנרגיה  להתייעלות  המענקים 

במשרד  ההשקעות  רשות  דרך 
כ־300 של  כולל  בהיקף  הכלכלה, 
במס־ ל־2020.  עד  שקל  מיליון 

כה  עד  ניתנו  הקרן,  הפעלת  גרת 
מקו־ רשויות  לעשרות  מענקים 

של  משמעותיים  בהיקפים  מיות, 
שהובילו  שקלים,  מיליוני  עשרות 
בהוצאות  שחסכו  לפרויקטים 

האנרגיה לרשויות המקומיות.
טופס  המשרד  השיק  השנה, 
ידידותי וקל למילוי, אשר יאפשר 
את  קלות  ביתר  למלא  לרשויות 
הנתונים הנדרשים. המשרד ינתח 
צריכה  מדד  ויפרסם  הנתונים  את 
הרשות  תוכל  וכך  לתושב,  ארצי 
לחסוך  יכולה  היא  האם  לדעת 

בהוצאות על צריכת האנרגיה.

עיראק: חמישה נהרגו בפיגוע, 
החשד נופל על דאע"ש 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

חמישה בני אדם נהרגו אתמול 
שבצפון־מערב  אווינת,  בעיירה 
ובין  בינה  הגבול  בקרבת  עיראק, 
סוריה השכנה. על פי הדיווח, הפי־
שככל  תופת,  ממכונית  אירע  צוץ 
הנראה פוצצה מרחוק או שמנגנון 
הנפץ בתוכה הופעל על ידי שעון. 
אר־ על  נופל  המיידי  החשד 

שלט  שבעבר  דאע"ש  הטרור  גון 

מידיו  שוחררה  שזו  עד  בעיירה 
הגדול  הצבאי  המבצע  במסגרת 
שהוביל צבא עיראק בסיועה הנרחב 
ארה"ב.  בראשות  הקואליציה  של 
אינו  הוא  הטרור  ארגון  הובס  מאז 
מתקפות  לפועל  להוציא  מסוגל 
שביצע  כפי  ונרחבות  מסודרות 
לפועל  להוציא  בכוחו  אך  בעבר, 
נקודתיות  טרור  פעולות  פעם  מדי 
או  מתאבדים  מחבלים  באמצעות 
פצצות המופעלות על ידי קוצב זמן. 

אינדיאנה: צעיר שריסס כתובות אנטישמיות 
על בית הכנסת נדון לשלוש שנות מאסר

תקדים בענישה על אנטישמיות

מאת שלמה גרין

הגדולה  ההגרלה  תוצאות 
למ־ מחיר  של  במספר  השמינית 
בהגרלה  לזוכים.  פורסמו  שתכן 
השתתפו 24,442 משקי בית, ומ־
תוכם נקבעו 4,708 זוכים: 1,776
1,730 א',  לסדרה  שייכים  זוכים 
ו־1,202 ב'  לסדרה  שייכים  זוכים 
זוכים מסדרה ג'. 1,386 הם משקי 
המוגדרים  הסדרות  משלוש  בית 

בני מקום ביישוב שבו זכו.

במסגרת  הגרלות  סה"כ 
 .47 על  עמד  הנוכחית  ההגרלה 
יישובים  ב־80  זכאים  כ־66,000 
באפש־ זכו  כבר  הארץ  ברחבי 

הוגן  במחיר  דירה  לרכוש  רות 
נכון  למשתכן.  מחיר  באמצעות 
בניה  בהליכי  נמצאות  להיום, 
דירות  כ־27,000  מתקדמים 
למעלה  לבניה;  מלא  היתר  עם 
כבר  נוספות  דירות  מ־12,000 
ונמצאות  ועדה  החלטת  קיבלו 

לקראת קבלת היתר מלא.

אלביט תספק ציוד צבאי למדינה דרום 
אסייתית ביותר מ־127 מיליון דולר

חברת הטכנולוגיה הצבאית הישראלית חתמה על חוזה שבמסגרתו תספק ציוד 
תקשורת מתקדם לרכבים משוריינים של המדינה, ששמה לא פורסם

מאת כתב 'המבשר'

הצבאית  הטכנולוגיה  חברת 
הישראלית אלביט הודיעה אתמול 
כי חתמה על חוזה עם מדינה דרום 
מ־127 יותר  של  בשווי  אסייתית 
במס־ שנים,  לשלוש  דולר  מיליון 
גרתו תספק אלביט ציוד תקשורת 
המשוריינים  לרכבים  מתקדם 

ולכלי השלטון של צבא המדינה. 
מההסכם,  מרוצים  "אנחנו 

את  מזהים  שלקוחות  שמוכיח 
שלנו",  הטכנולוגיה  עליונות 
שלה,  המנכ"ל  אלביט  נשיא  אמר 
מאמינים  "אנחנו  מכליס.  בצלאל 
התק־ לציוד  בדרישה  עליה  שיש 

שורת והשליטה שאנחנו מייצרים, 
וזאת מכיוון שכוחות צבאיים מח־

הכוחות  רישות  את  לשפר  פשים 
הלוחמים שלהם.

שעליו  היחיד  ההסכם  לא  זהו 
בו  האחרון,  בזמן  אלביט  חתמה 

הרוכש.  את  לחשוף  סירבה  היא 
החברה  חתמה  האחרון  באפריל 
על חוזה בשווי 30 מיליון דולר עם 
במסגרתו  אסייתית,  מזרח  מדינה 
החברה תספק בשנתיים הקרובות 
המדינה.  לאותה  מונחות  מרגמות 
בשנים האחרונות נמתחה ביקורת 
הישראלית,  הנשק  תעשיית  על 
למדי־ נשק  מוכרת  שהיא  כך  ועל 

נות שלא מקפידות על סטנדרטים 
של שמירה על זכויות אדם.

מאת חיים מרגליות

הסביבה  להגנת  המשרד 
מזהיר מפני כניסה למבנים אשר 
כמו  צמנט,  אסבסט  בהם  נשרף 
האזו־ שבמועצה  הראל  בקיבוץ 
רית מטה יהודה. המשרד מבהיר 
הסמוכים  המבנים  תכולת  כי 
ולכן  באסבסט,  שזוהמה  חשודה 
לשוב  ואין  ציוד  להוציא  אין 
ולאכלס את המבנים ללא היווע־
צות עם המשרד להגנת הסביבה. 
יש להישמע להוראות המשטרה 
לחזרה  הקשור  בכל  אש  וכיבוי 

לאזורים שפונו.
הסביבה  להגנת  המשרד 
אזו־ למועצה  הנחיות  העביר 
מרכזת  אשר  יהודה,  מטה  רית 
קיבוץ  בתושבי  הטיפול  את 
מבנים  נשרפו  שבשטחו  הראל 
אס־ כגגות  חשודים  שגגותיהם 
ולא־ ההנחיות,  לפי  צמנט.  בסט 

והצלה,  כיבוי  כוחות  אישור  חר 
באחריות המועצה לסמן ולשלט 
את אזור מפגע האסבסט השרוף 
למנוע  כדי  מטר,   50 של  בטווח 
לסיבי  האוכלוסיה  חשיפת 

האסבסט המסוכנים. 
על  המפגע,  את  לפנות  כדי 
קב־ עם  להתקשר  המועצה 
יבצע  אשר  פריך  אסבסט  לן 
מים  התזת  של  מידיות  פעולות 
פינוי  ובהמשך,  מלכד  וחומר 

אבק  מאגף  היתר  לפי  מסודר 
מזיק במשרד להגנת הסביבה. 

הראשונות  החירום  פעולות 
בשטח  יבוצעו  הסכנה  לנטרול 
וע־ השריפה,  כיבוי  לאחר  מיד 
בחי־ לאחר  יחלו  הפינוי  בודות 

רת קבלן מומחה. במידת הצורך, 
סיבי  ניטור  ידרוש  המשרד 
ביצוע  במהלך  באוויר  אסבסט 
העבודה ובחלק מהבתים בסיום 
העבודה טרם אישור אכלוס, כך 

שתמוזער הסכנה לציבור.
והצלה  בכבאות  כך,  בתוך 
חמה'  'אש  מבצע  את  סיכמו 
במספרים: מדובר על 41 שעות 
הפעילות  רציפה.  פעילות 

שריפות   1,023 מול  התבצעה 
כתוצאה  פתוחים.  בשטחים 
מהשריפות עלו באש 3,400 דו־
נם משטחי קק"ל וכן 4,540 דונם 

משטחי רט"ג.
במבוא  נשרפו  בתים   40
נשרפו  בתים  ועשרה  מודיעים 
נפ־ כבאים   13 הראל.  בקיבוץ 

לכבאות  הפעילות.  במהלך  געו 
מח־ טיס  כלי  תשעה  הצטרפו 

קפריסין,  (מצרים,  מדינות  מש 
בסך  ואיטליה).  קרואטיה  יוון, 
אש  כבאי   1,312 פעלו  הכל 
עם 492 יחד  השונים  באירועים 
פעלו 307 לצידם  כבאות.  רכבי 

מתנדבי הכבאות.

פקחים מטפלים בגג אסבסט בעקבות שריפה
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השבוע: שני כנסים למנהלי עמותות בנושא 'להיות נשר בגיוס כספים'  של 
המנטור מוטי ויטמן ע"י חברת משאבים

חודשים בודדים חלפו מאז הכנסים 
למנהלי  ויטמן  מוטי  של  האחרונים 
ההצלחות  והדי  כספים  וגייסי  עמותות 

לא נמוגו.
המנטור מוטי ויטמן מחברת 'משא־

לליווי  בארץ  הבכיר  היועץ  הינו  בים' 
כספים  גיוס  מערכות  ובניית  עמותות 
ובניית אסטרטגיה יצוקה לבניית ביסוס 

העמותה לאורך שנים.
הינה  ויטמן  מוטי  של  הייחודיות 
'מודל  השיטה המהפכנית לגיוס כספים 
הפסיכולוגיה  הינו  הנשר  מודל  הנשר'. 
התרומה,  בקשת  מאחורי  שעומדת 
גיוס  לנושא  הקשור  בכל  והאסטרטגיה 

משאבים לעמותות מתרומות.
פרקטית  שהינה  הבלעדית  השיטה 
פרטיים  מתורמים  כספים  לגיוס  ויעילה 
העמותות  מנהלי  ומאז  והופצה  נחשפה 
שלמדו אותה הצמיחו והכפילו את מע־

רך גויס הכספים בעמותה. לצד השיטה 
למהלך  מלמד  ויטמן  שמוטי  והכלים 

התרמה נכון.
שהשינוי  ויטמן  מוטי  אצל  הרעיון 

הינו שינוי מחשבתי ושינוי גישתי וגורם 
להכפלת התרומות לעמותה ולגיוס כסף 

גדול ומיידי.
העמותות  מנהלי  של  ההצלחות 
ממשיכות להכות גלים בעולם העמותות, 
גודל  בסדרי  התרומות  גודל  בהכפלת 

משמעותיים ביותר.
השיטה  את  ויישם  שלמד  מי  כל 
את  הכפיל  ויטמן  ממוטי  שלמד  והידע 
במאות  ואפילו  מתרומות  ההכנסות 

אחוזים.
לאור הביקוש הגדול, ביום שלישי כ"ג 
אייר יערך כנס בבני ברק באולמי 'אחוזת 
וגשל' וביום חמישי כ"ה אייר יתקיים כנס 

באולמי 'בית ישראל' בירושלים. 
בכנסים מוטי ילמד את 'מודל הנשר' 
ובידוד התנגדויות וכן ייתן הרבה פרקטי־
קות וכלים מעשיים למימוש מיידי ולהג־
דלת התרומות. נשארו מקומות אחרונים. 
לפ־ המשתתפים  יחשפו  בכנסים 

'משאבים'  חברת  של  הוותיקה  עילותה 
ר'  בראשות  לעמותות  משאבים  לגיוס 
משאבים  בגיוס  המתמחה  ויטמן,  יוסף 
שגרתיים  לא  ממשלתיים  ממקורות 

ומקרנות פילנתרופיות.
שרו־ כספים  וגייסי  עמותה  למנהל 
צים להגדיל את גיוס התרומות לעמותה 
לפרטים  זה.  כנס  להחמיץ  אסור  שלו 

והרשמה: 03-7949444.

"אביגדור ליברמן מחפש את כל התירוצים כדי להפיל אותי; 
הציבור לא יסלח לו שהוא מוביל פעמיים בשנה לבחירות" 

גדולות  רחיים  אבני  שתי  פה  יש 
שלא ישאירו כלום מסביב".

נביא  ברירה  תהיה  לא  "אם 
רביעי",  ביום  הכנסת  לפיזור  חוק 
הנ־ ככל  הממשלה.  ראש  הוסיף 

ראה הכוונה היא להניח את הצעת 
החוק לפיזור הכנסת כבר היום על 
שולחן הכנסת, להעביר אותה בק־

ריאה ראשונה ביום שלישי ולסיים 
בלילה,  רביעי  ביום  החקיקה  את 
המאפשר  המועד  לפקיעת  סמוך 

לנתניהו להרכיב ממשלה.
הדגישו  בליכוד  זאת,  עם 

הממשלה  להרכבת  שהמאמצים 
צפויים להימשך גם במהלך הימים 
למהלכים  במקביל  הקרובים, 

לפיזור הכנסת.
במהלך ישיבת שרי הליכוד עד־

כן השר יריב לוין, יו"ר צוות המשא 
ומתן כי "הגענו לסיכום עם כל הסי־

עות (מלבד ישראל ביתנו מ. ב.) על 
נושאי  בכל  קוו  סטטוס  על  שמירה 

החקיקה בענייני דת ומדינה".

נסגרו הקלפיות בבחירות לפרלמנט האירופי: 
המדגמים מצביעים על הישג למפלגות הימין 

הצביע  בצרפת  שנערך  פנימי 
של  בכוחה  משמעותית  עליה  על 

מנהיגת הימין הקיצוני הגב' לה פן, 
בבחירות  המתמודדת  שמפלגתה 
לפי  זכתה  האירופי  לפרלמנט 
מכל  יותר  אחוזים,  ב־24  המדגם 
של  מפלגתו  כולל  אחרת,  מפלגה 
הנשיא מקרון שהתמודדה גם היא 

בבחירות האירופאיות. 
שנע־ מדגם  פורסם  בגרמניה 

וממנו  האיחוד,  מדינות  בכלל  רך 
עולה כי קואליציית השמאל־ימין 
בפרלמנט  הרוב  את  הפסידה 
הנ־ ככל  יהיה  ומעתה  האירופי, 

ראה כח רב יותר למפלגות הימין 

והימין הקיצוני. במדגם נראית גם 
הקיצוני,  הימין  של  בכוחו  עליה 
הימין  מפלגות  אם  ברור  לא  אך 
אליו  לחבור  יסכימו  המתונות 
שבסופו  או  ימנית,  לקואליציה 
של דבר יישלט הפרלמנט על ידי 
תוך  כאחד,  וימין  שמאל  מפלגות 

שיתוק פוליטי חלקי. 
להת־ צפויות  האמת  תוצאות 

פרסם החל מהיום בשעות הבוקר 
או  מחר  ועד  מהמדינות,  בחלק 
שבהן  אחרות  במדינות  מחרתיים 

הספירה תימשך זמן רב יותר.
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בצר חברה בע"מ ("החברה")
חברה מספר 52-000571-1

הודעה לבעלי המניות על חלוקת דיבידנד
האסיפה  להחלטת  בהתאם  כי  בזאת  מודיעה  בע"מ  בצר  חברת 
הכללית מיום 22.5.2019 הוחלט על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות 
כספי  וקבלת  מידע  קבלת  לבירורים,  החברה.  מרווחי  הזכאים 
בא''י  הכללית  השיתופית  העובדים  לחברת  לפנות  יש  הדיבידנד 

בע''מ, ברח' ארלוזורוב 93 ת"א טל: 03-6281111.
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חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965, מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: לכיש
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 634-0583658

שם התכנית: שדה פוטווולטאי מושב ניר חן, גרסת התכנית: הוראות -  25 תשריט -  11
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, בדבר אישור 
בניה  התרי  וחלוקה  איחוד  ללא  וחלוקה:  איחוד   .634-0583658 מס':  מפורטת  תכנית 
והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: 
סוג היחס מספר התכנית: שינוי 1/145/03/6 שינוי 145/03/6, פירוט תמא/ 10/ ד/ 10, פירוט 
תמא/10/ד/10/1, כפיפות תמא/ 34/ ב/ 3, כפיפות תממ/ 4/ 14, כפיפות תמא/ 35, כפיפות 
תמא/ 35/ 1/ א. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: ניר ח"ן. שטח התכנית נמצא 
בשטחים החקלאיים של מושב ניר חן,  והוא ממוקם דרומית לכביש 3413 וממזרח לכביש 
352. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 3093 חלקי חלקות: 166, 168. גוש: 3094 חלקי חלקות: 
24. קואורדינטה X: 172880, קואורדינטה Y: 612473. מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית 
(א)  התכנית:  הוראות  עיקרי  חן.  ניר  של  החקלאיים  בשטחים  וולטאי  פוטו  מתקן  להקמת 
הקמת מתקן בהספק של כ- 19 מגוואט לצורך הפקת חשמל אשר יחובר במתח גבוה. (ב) 
(ג)  הנדסיים".  ומתקנים  חקלאית  ל"קרקע  חקלאי/אחר"  מ"אזור  קרקע  יעוד  שינוי  קביעת 
קביעת זיקת הנאה למעבר כלי רכב בדרך הגישה אל המתקן. (ד) קביעת השימושים המותרים. 
(ה) קביעת הוראות בניה.  (ו) קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר. (ז) קביעת 
הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות. (ח) קביעת תנאים להחזרת השטח לעיבוד חקלאי/ליעוד 
קודם עם תום פעילותו כמתקן פוטו-וולטאי. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים 
בתאריך 15/02/2019 ובילקוט הפרסומים 8113, התשעט, עמוד 7645, בתאריך 14/02/2019. 
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 4 באר 
נהורה  לכיש,  ולבניה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן  טלפון: 08-6263795.  שבע 84100 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל  טלפון:072-3367803,   79340

 .www.iplan.gov.il  האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
דוד לפלר יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום

הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין
פרסום עפ"י הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965  

בקשה  מודיעין,  ובניה  לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  נמסרת 
להיתר בניה הכרוכה בפרסום לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965 
מתוקף הוראות תוכנית מס' 420-0480269. לפי תוכנית מד/מק 43 במגרש 248/4 
רחוב: חטיבת הצנחים 13 בשכונת המגינים בעיר בעיר מודיעין מכבים רעות. תאור 
הבקשה: תוספת זכויות בניה עבור : תוספת חדרים על הגג. מהות הבקשה: תוספת 
כ 60 מ“ר  עבור תוספת חדרים על הגג. עותק מהנספח האדריכלי מס‘ אדר/248 
פורסם לעיון הציבור באתר ההנדסה בכתובת www.modiin.muni.il.  לכל שאלה 
ניתן לפנות לאדר‘ אורלי למל 0544556454. הרואה את עצמו נפגע מהתוכנית, אם 
להגיש  יכול  הנ"ל,  בנכסים  או  בבניינים  בקרקע,  אחרת,  מבחינה  ואם  נכס  כבעל 

התנגדות לבקשה המבוקשת תוך 15 יום מתאריך פרסום זה

עיריית פתח-תקווה, הועדה המקומית 
לתכנון ובניה פ"ת

לחוק   (149) סעיף  פי  על  הודעה 
תשכ"ה-1965.  והבניה  התכנון 
ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה 
המקומית לתכנון ובניה-פ"ת בקשה 
תור  בכתובת:  חורג  להקלה/שימוש 
בנין: תיק  תקווה.  פתח   12 הזהב 
 .20190528 מס':  בקשה  15075
תכנית  לפי   .277 חלקה:  6372 גוש:
באזור:  נמצאת  החלקה  המתאר 
1/10/179. בקשת בעלי החלקה היא 
יח"ד קיימות   2 להם: פיצול  להתיר 
בית).  לכל  (אחת  נוספות  יח"ד  ל-2 
יח"ד ללא תוספת שטחים.   4 סה"כ 
תיקון  לפי  דירות  פיצול  חוק  ע"פ 
הוראות   – לחוק  י'   147 סעיף   117
באתר  בבקשה  לעיין  ניתן  השעה.  
http:// בכתובת:  הנדסה  מנהל 
w w w.p e t a h-t i k v a . mu n i . i l /
Engineering/newengine/Pages/
השירות  ובמרכז   request2.aspx
מי  כל  הנדסה.  במנהל  והמידע 
הנ"ל,  להקלה  התנגדות  לו  שיש 
יום   15 תוך  לוועדה  להגישה  יואיל 

מפרסום הודעה זו. 
אוריאל בוסו מ“מ ראש העיר, יו"ר
הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת

הודעות חוק תכנון ובניה - 27/05/19

הודעות חוק תכנון ובניה - 27/05/19

מתאם פעולות הממשלה בשטחים: "מרחב 
הדיג ברצועת עזה יורחב ל־15 מיילים ימיים"

בהודעה הצבאית אודות הגדלת המרחב נמסר כי "צעד זה הינו כחלק 
מהמדיניות האזרחית למניעת הדרדרות הומניטארית ברצועת עזה"
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הממשלה  פעולות  מתאם 
רוקון,  אבו  כמיל  אלוף  בשטחים, 
מרחב  הגדלת  על  אתמול  הודיע 
עד  של  לטווח  עזה  ברצועת  הדיג 
מהבוקר.  החל  ימיים  מיילים   15
בהודעה נמסר: "צעד זה הינו כחלק 
מהמדיניות האזרחית למניעת הד־
עזה  ברצועת  הומניטארית  רדרות 
ומתוך מדיניות המבדילה בין טרור 
לאוכלוסיה בלתי מעורבת. מימוש 
הצעד מותנה בכך שהדייגים בעזה 
יכבדו את ההסכמות. יודגש כי לא 
שסו־ מהטווחים  חריגה  תתאפשר 
כמו, וכל חריגה תטופל בהתאם על 

ידי כוחות הבטחון".
שב־ לאחר  מתרחש  הדבר 

פעולות  מתאם  שעבר,  שבוע 
על  הודיע  בשטחים  הממשלה 
עזה  ברצועת  הדיג  מרחב  צמצום 
לטווח של עד 10 מיילים ימיים עד 
להודעה חדשה. ההחלטה התקב־

לה בעקבות הפרחת בלוני תבערה 
ברצועת עזה לעבר שטח ישראל. 
שהובילו רק אתמול ל־11 שריפות 
ברחבי עוטף עזה. כמה ימים לפני 
כן, המרחב הורחב שנית ולמעשה 
היקפו תלוי בהתרחשויות בדרום.

הותר  שעבר  בשבוע  כך,  בתוך 
חשוד   50 כבן  ישראלי  כי  לפרסום 
לע־ כדי  באזרחותו  שהשתמש  בכך 

קוף את הבדיקות הבטחוניות ולייבא 
הדגל  בצבעי  בלונים  אלפי  מאות 
הפלסטיני, שהיו אמורים להגיע לר־

פי הודעת המשטרה,  על  צועת עזה. 
דוד כהן, בעליה של חברת די סי לו־

גיסטיקה, ייבא כמות של מאות אלפי 
בלונים, במטרה להעבירם לפלסטיני 
פי  על  הסופי  יעדם  כאשר  בחברון, 

החשד הוא רצועת עזה.
על פי החשד, כהן למעשה היה 
צינור הברחה, ולא הוא זה שהזמין 
עליהם.  שילם  ולא  הבלונים,  את 
בנוסף לכך, ובניגוד לחוק, הוא לא 

לשטחי  מיועדת  ההזמנה  כי  ציין 
הרשות הפלסטינית, וזאת בנטרה 
למנוע בידוק בטחוני של הבלונים. 
לאחר מעצרו, כהן קשר את עצמו 
בית  למעצר  ושוחרר  לעבירות, 

בערבות ובתנאים מגבילים.

היום הקמת המצבה ועצרת 
התעוררות ומספד בביהמ"ד קאליב

התעוררות'  'עצרת  ולאחריה  חה 
אדמו"רים,  בהשתתפות  רבתי 
מר  למספד  ציבור  ואישי  רבנים 
על האבידה הגדולה בהסתלקותו 
שעמל  זצוק"ל  אדמו"ר  כ"ק  של 
במשך כשבעים שנה להרבות תו־
ישראל  קהילות  בקרב  ויראה  רה 
מסירות  מתוך  ואתר,  אתר  בכל 
שלא  יוקדת  ישראל  ואהבת  נפש 
לכל  לבוא  מעצורים  בפניה  היו 
מקום ולרומם ליבותיהם של אלפי 

ישראל שיחיו לאבינו שבשמים.
ישאו  ההתעוררות  בעצרת 
מדברותיהם על הליכותיו בקודש 

מרן  כ"ק  זצוק"ל:  האדמו"ר  של 
אדמו"ר מויזניץ שליט"א, הראשון 
רבי  הגאון  הראשי  והרב  לציון 
רבי  הגאון  שליט"א,  יוסף  יצחק 
ראש   – שליט"א   אלבז  ראובן 
בירושלים  החיים'  'אור  ישיבת 
עיה"ק, הגאון רבי נתן נטע לנדמן 
חולון,  העיר  מרבני   – שליט"א 
גרוסמן  יצחק  דוד  רבי  הגאון 
שליט"א  – רבה של מגדל העמק 
תפי־ אור'.  'מגדל  מוסדות  ונשיא 

בשעה  העצרת  וסיום  מעריב  לת 
בעדנו  טוב  שימליץ  ויה"ר   ,22.30
עוז  ברוב  להמשיך  בעזה"י  ונזכה 

ותעצומות את כל מפעליו הק'.

המשטרה: תשתית ראייתית 
נגד בעלי 'אריסון השקעות'

המשטרה סבורה כי התגבשה תשתית לביסוס החשד לפיו שילמה שיכון ובינוי 
שוחד לעובדי ציבור זרים ביבשת אפריקה במטרה להגדיל את רווחיה
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לחקירות  הארצית  היחידה 
חקי־ ומחלקת   433 בלהב  הונאה 
פרסמו  ערך  ניירות  רשות  של  רות 
סיום  על  משותפת  הודעה  אתמול 
("תיק  ובינוי  שיכון  תיק  חקירת 

.("1445
החקירה  לסיכום  בהמלצות 
ראייתית  תשתית  ישנה  כי  נקבע 
להעמדה לדין של החברות וכן של 
בכירים בחברות, ובהם אף בעלת 
הרל־ בתקופה  בחברה  השליטה 

וונטית, אשת העסקים ש' אריסון, 
הבעלים של 'אריסון השקעות'.

הפרשה עוסקת בחשד להעב־
ציבור  לעובדי  שוחד  תשלומי  רת 
השונות,  אפריקה  במדינות  זרים 
שי־ חברת  ידי  על  בפרט,  ובקניה 

כון ובינוי בע"מ, הרשומה למסחר 
בבורסת תל אביב.

פי  על  הועברו  התשלומים 
אם  ובין  במישרין  בין  החשד 
ו/או  בנות  חברות  באמצעות 
 AG SBI חברת  ביניהן  נכדות, 
שוויצ־ חברה   ,International

בבעלותה  הנמצאת  פרטית  רית 
המלאה של שיכון ובינוי בע"מ.

עיקרי החשדות נגעו לתקופה 
החשד,  פי  על   .2008-2016 שבין 
שיכון  חברת  העבירה  זו  בתקופה 
תש־ מאורגן  באופן  בע"מ  ובינוי 

זרים  ציבור  לעובדי  שוחד  לומי 
להגדיל  במטרה  אפריקה  ביבשת 

את רווחיה של החברה.
בפ־ החלה  הגלויה  החקירה 

לחקירה  עוכבו  אז   ,2018 ברואר 
עובדיה הבכירים של שיכון ובינוי 
בוצעו  ובמקביל  ובהווה,  בעבר 

נתפסו  זירות,  במספר  חיפושים 
מסמכים רבים וחומרי מחשב.

אישור  לאחר  החלה  החקירה 
על  ובוצעה  המדינה  פרקליט  של 
לחקירות  הארצית  היחידה  ידי 
הונאה בלהב 433, בשיתוף פעולה 
רשות  של  החקירות  מחלקת  עם 
אח"מ  ראש  בפיקוח  ערך  ניירות 
פרקליטות  ובליווי  להב,  וראש 

מיסוי וכלכלה.
מציינים  החוקרות  ביחידות 
מסועפת,  בחקירה  מדובר  כי 
מורכבת ומאומצת אשר במהלכה 
בא־ חקירה  פעולות  מאות  בוצעו 

חשודים  כ־50  נחקרו  ובעולם.  רץ 
עדים.  כ־34  של  עדויותיהם  ונגבו 
גלויה,  לחקירה  למעבר  במקביל 
בשיתוף  דין  חיקורי   2 בוצעו 
בק־ בשחיתות  למלחמה  היחידה 

חיפושים  ובוצעו   ,(EACC) ניה 
ומעצרים בניירובי במהלכם נחק־

רו 19 עובדי ציבור קנייתים.
בק־ שנאספו,  הראיות  פי  "על 

ניה לבדה, בה התמקדה החקירה, 
הרלבנטית  בתקופה  הועברו 
של  כולל  בסכום  שוחד  תשלומי 
שהצמיחו  ש"ח,  מיליוני  עשרות 
עבודות והטבות הנמדדות במאות 
מיליוני ש"ח. סך התפיסות הכלכ־
ליות אשר בוצעו במסגרת החקי־

רה על שלביה השונים עומדים על 
סך של כ־420 מיליון ש"ח", נאמר 

בהודעה.
עמדת  החקירה,  סיום  "עם 
ניירות  ורשות  ישראל  משטרת 
תשתית  התגבשה  כי  היא  ערך 
ראייתית מספקת לכאורה לביסוס 
ושיכון  בינוי  חברת  נגד  החשדות 
של  שורה  וכנגד  ובנותיה,  בע"מ 

רואה  לרבות  בחברות,  בכירים 
שעניינן  בעבירות  מבקר,  חשבון 
רי־ זר,  ציבור  לעובד  שוחד  מתן 

קשר  תאגיד,  במסמכי  כוזב  שום 
משפט,  מהלכי  שיבוש  לפשע, 
דיווח  ועבירות  הון  הלבנת  איסור 
משקיע  להטעות  במטרה  מטעה 
תיק  ערך.  ניירות  חוק  לפי  סביר 
הקרובים  בימים  יועבר  החקירה 
לעיון  וכלכלה  מיסוי  לפרקליטות 
ובר־ במשטרה  הוסיפו  והחלטה", 

שות ניירות ערך.
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במסגרת אירועי ל"ג בעומר של 'כללית' במחוז מרכז

מנהל מחוז מרכז ב'כללית' כובד להדליק 
את המדורה המרכזית בכפר חב"ד

חולקו הנחיות בטיחות במדורות המרכזיות ברחבי מודיעין־עילית • פעילות בריאות 
בתהלוכת חב"ד בקרית מלאכי • מסכי שידור מהילולא דרשב"י באתרא קדישא מירון 
ברובעים החרדיים באשדוד • הרב אברהם וייס, מנהל מגזר חרדי במחוז מרכז: "כללית 

דואגת ללקוחותיה סביב מעגל השנה לשמירה מלאה על בריאות הגוף והנפש"
במחוז  'כללית'  לקוחות  רבבות 
ובטיחות  בריאות  לפעילות  זכו  מרכז 
במסגרת  בעומר,  ל"ג  יום  במהלך  ענפה 
מגוון פעילויות לקידום תודעת הבריאות 
בקרב הילדים ובני הנוער שנערכו בערים 
מלא־ קרית  חב"ד,  כפר  עילית,  מודיעין 

עמדה  הפעילות  במרכז  ובאשדוד.  כי 
כללי  על  להקפדה  החשיבות  הטמעת 
בעומר,  בל"ג  האש  במדורות  הבטיחות 
השרבי  האוויר  מזג  רקע  על  בפרט 
היה  שעלול  מה  הארץ,  ברחבי  ששרר 
כתוצאה  שריפות  של  לפריצתם  להביא 

מאי הקפדה על כללי הבטיחות.
אלפים מתושבי כפר חב"ד השתתפו 
השנה בתהלוכת ל"ג בעומר המסורתית, 
חברוני,  עופר  מר  המחוז,  כשמנהל 
עצמה  בתהלוכה  הכבוד  כאורח  משמש 
רשב"י  של  לכבודו  ההדלקה  ובמעמד 
כובד  חברוני  מר  לאחריה.  מיד  שנערך 
בהדלקת המדורה וכן נשא דברים לצי־
הדו־ על  עמד  בדבריו  המשתתפים.  בור 
מיננטיות והמרכזיות של 'כללית' בקרב 
העצומה  ההשקעה  ועל  הכפר  תושבי 
תושבי  לימין  'כללית'  של  וההתייצבות 
בפעילויות  דבר  ולכל  עת  בכל  הכפר 
רבות עבור תושבי הכפר לאורך כל הד־

רך. כמו כן סיפר על תכניות ההתרחבות 
לעתיד לטובת תושבי הכפר. 

גם בקרית מלאכי השתתפה 'כללית' 
בתהלוכת חב"ד ובמסגרתה חולקו חומ־

רי הסברה על חשיבות ההקפדה על נהלי 

כשבמשתתפי  באש,  הבטיחות  וכללי 
השמירה  חשיבות  מוטמעת  התהלוכה 

על הבריאות.
רכבי  סובבו  מודיעין־עילית  בעיר 
תואמת  מוזיקה  עם  ממותגים  'כללית' 
וחילקו לילדים ותושבי העיר עלונים ופ־
רוספקטים עם הסברים וכללים נחוצים 
לשמירה על הגוף והנפש במסגרת אירו־

עי ההדלקות המסורתיות בל"ג בעומר.
הפעילות  התמקדה  אשדוד  בעיר 
המ־ את  חי  בשידור  שהעבירו  במסכים 

קדישא  באתרא  הרשב"י  בציון  תרחש 
ומעגלי  ההדלקות  מעמדי  את  מירון, 
זו  ובמסגרת  הרבבות,  של  הריקודים 

הוראות  המסך  על  פעם  מדי  הופיעו 
השמירה  וכללי  באש  לבטיחות  והנחיות 

על הבריאות במדורות.
מגזר  מנהל  וייס,  אברהם  הרב 
'כללית' אמר כי  חרדי במחוז מרכז של 
דאגתה  את  מוכיחים  הרבים  האירועים 
במדינה  הגדולה  כקופה  'כללית',  של 
של  לבריאותם  לקוחות,  מיליון   4.5 עם 
לקוחותיה מכל המגזרים לאורך כל מע־

וייס  הרב  השונים.  מועדיו  על  השנה  גל 
ציין כי הפעילות נערכת לטובת לקוחות 
כלל  ממנה  נהנים  בפועל  אולם  'כללית' 
הפעילויות  נערכו  בהם  הערים  תושבי 

השונות.

עם סגירת הגליון: 

חמשה בני משפחה 
נעדרים בכנרת

חמשה בני משפחה וחברים יצאו עם סירת 
מפרשית לשיט בכנרת וטרם חזרו לחוף

מאת כתב 'המבשר'

בליל  הגליון  סגירת  עם 
אמש דווח כי צוותים של השי־
טור הימי בכנרת מחפשים אחר 
וחברים  משפחה  בני  חמשה 
סירת  עם  בשעה 15:00  שיצאו 
וטרם  בכנרת  לשיט  מפרשית 

שבו לחוף.
בכי־ לשיט  יצאו  החמשה 

שבו  וטרם  הדקל,  מחוף  נרת 

הכו־ משטרה  כוחות  לחוף. 
שיטור  של  סירות  שתי  ללים 
של  נוספת  וסירה  כינרת  ימי 
לזירת  הוקפצו  הכינרת  רשות 
בסריקות  והחלו  האירוע, 

במים. 
משטרה  ניידות  בנוסף, 
ומסוק  החוף  בקו  סורקות 
מהיחידה האווירית הוקפץ אף 
הוא לאזור חוף הדקל שבמערב 

הכינרת, סמוך לטבריה.



המבשר | יום שני, כ"ב באייר תשע"ט | עמוד ה

ירושלים | מכירהֳ
חדרים   4  ,80 גוש  במרכז  למכירה 
שניה,  קומה  חזית,  מ"ר,  כ100 
3,210,000 ש''ח בלעדי ! תיווך צביקה 

רוזן ! 052-763-4444
[20052590]

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]

בני ברק | מכירה
 + ק"ד  יפהפיה   5 רמב"ם  באזור 
"אפיק- 2,350,000ש"ח  נוף   + מעלית 

נכסים" 03-5791514
[20052588]

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

נכסים" 03-5791514
[20052585]

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
[20052584]

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
[20052583]

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

נכסים" 03-5791514
[20052582]

חזית  ק"א  3ח'  יגאל  באזור 
"אפיק-נכסים"  מיידי  1,530,000ש"ח 

053-3128884 03-5791514
[20052581]

באזור בן-פתחיה בגמר בניה ק"ב 4ח' 
מאווררת  ומרווחת! 105מ"ר  יפהפיה 
"אפיק- 1,970,000ש"ח  רק  במיוחד! 
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20052580]

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

3128884
[20052579]

95מ"ר  מטופח  בבנין  פנקס  באזור 
מעלית   + חזית  ק"ג  סוכה   + 4ח' 
"אפיק-נכסים"  מיידי  1,950,000ש"ח 

03-5791514
[20052578]

יפהפיה  מטופחת  6ח'  דופלקס 
חגי  באזור  ק"ג  ומרווחת 
03- "אפיק-נכסים"  2,450,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20052577]

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

מהקבלן. 03-5785777
[20052406]

בני ברק | השכרה
במרכז העיר מבנה 600מ"ר להשכרה 
"אפיק-נכסים"  וכד'  ישיבה  למוסד, 

03-5791514
[20052586]

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
בהזדמנות! 3 חד' בחדשים + אופציה 
 * מורחב.  מטבח   + מרפסת   + מידית 
830,000 נמוכה  קומה  חד'   3 בקריה 

ש''ח תיווך אייזנבאך 058-3273747
[20052589]

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]

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]

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.  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]

בני ברק 
לחג  בב"ב  ויחידות  דירות  מגוון 

השבועות. 055-6764811
[20052587]

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]

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]

בצפת,  ומפוארת  גדולה  נופש  דירת 
ויפיפייה.  מטופחת  מאד,  נקייה 
העיר  אטרקטיבי,במרכז  ובמיקום 
וברמה  היטב  מצוידת  העתיקה, 
גן  מטבח  עם  ענקית  מרפסת  גבוהה. 
0548457686 מדהים.  פנורמי  ונוף 

ruty7686@gmail.com
[20048749]

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

052-7160928
[20048276]

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

2840299
[20042205]

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

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]

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]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

7616720-1
[20040110]

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

715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

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]

דרוש ַ בירושלים  חסידי  לת"ת 
לפקס -02 קו"ח  ניסיון  חינוכי  מפקח 

5646632
[20052592]

דרוש  ירושלים  באזור  חסידי  לת"ת 
לפקס  קו"ח  ניסיון  עם  חינוכי  מנהל 

02-5097841
[20052591]

למשרד ממשלתי מזכיר/ת מנכ"ל 
יומן,  לניהול  מהבית,  לעבודה 
שעות  נעימה,  משרדית  ועבודה 
גמישות, 36 ש"ח לשעה. * למשרד 
לניהול  פקיד/ה  בירושלים  שקט 
נוחות,  שעות  לקוחות,  תיקי 
ביטוח  לסוכנות   * ש"ח.   8,000
ש''ח.  תפעול, 9,000  פקיד/ת  בב"ב 

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]

ספרים 

ספרי  וכל  רמב"ם.  שו"ע.  ש"ס.טור. 

ישיבות  לחתנים  והדר",  "עוז 

וכוללים במחירים מוזלים משלוח 

לפרטים  תשלומים   10 עד  חינם 

והזמנות יצחק וויס 052-7199510
[20051515]

משכנתאות 

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]

חובות  כג     מעשרות  ירושלמי:  היומי  דף  מ     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הכ"ב (האחדות)    משנה יומית: שבועות ג, י-יא  

הלכה יומית: או"ח תקטז, א-ג    רמב"ם יומי: מכירה יט-כא    שו"ע הרב - 
רב יומי: מ, ט - מב, א    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תתלז-תתמד    חפץ 
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קח: חיים: הקדמה. ונראה - שיעור  

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:138:148:118:168:158:09סו"ז ק"ש מג"א

9:069:089:069:099:099:04סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:419:429:409:449:439:38סוף זמן תפלה מג"א

10:1610:1810:1610:1910:1910:14סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:3612:3812:3712:3912:3912:35חצות היום

13:1113:1313:1213:1413:1413:11מנחה גדולה
19:4119:3819:4219:3919:3919:39שקיעת החמה

זמנים למחר

3:493:493:453:533:513:42עלות השחר
4:384:394:364:424:404:33זמן ציצית ותפילין

5:365:415:325:395:385:33הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073-2688970 אהרנוביץ' 12,  סנטר פארם 052-4689736 קניון מלחה    בני ברק סופר פארם קניון מלחה ירושלים
סופרפארם שרונה 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור ב"ב    תל אביב
077-8881950 אבן גבירול 153 מהשעה  סופרפארם קסטל 077-8882340 רח' קלמן מגן 3 מהשעה 19:00 עד 24:00
077-8882630 איינשטיין  סופר פארם איינשטיין 7724034 שד' ניצה 8    חיפה המרקחה 19:00 עד 24:00    נתניה
אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם 139    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי  6519153 הופיין 52 חולון     אשדוד

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.19-
אתמול: 211.19-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
30-17

תל אביב
26-20

חיפה
26-20

גולן
32-16

טבריה
35-19

גליל
29-17

באר שבע
33-17

אילת
39-24

מזג האויר
ירידה קלה בטמפרטורות
היום - נאה עד מעונן חלקית. 

תחול עלייה בטמפרטורות, 
בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

שלישי - נאה עם עליה קלה 
נוספת בטמפרטורות, בעיקר 

בהרים, שם ייעשה חם מהרגיל 
לעונה.

רביעי - נאה. תחול עלייה נוספת 
של הטמפרטורות, בעיקר 
בפנים הארץ ובהרים, שם 

ייעשה חם מהרגיל עד שרבי.

חמישי - נאה עד מעונן חלקית 
בעננות בגובה רב. בהרים 

ובפנים הארץ יוסיף להיות חם 
מהרגיל עד שרבי.

חמישירביעישלישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466

25,000
15325374068 
3511218 @GMAIL.COM 

3.5

052-7650701
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זוכה
בכל יום!

סימילאק מגשימה לך

3

90003-3738000

3

072-337-1221

והשנה אני מחכה לכם עם החידון 
השבועי מתוך הקטלוג של

'דירה ברגע' עם יותר מ- 100
זוכים בחידונים

על פרסים יקרי ערך. 
הפרסים בחסות חברת סאמויקס

ולהקשיב לסיפורים מרתקים ומרגשים 
על רגעים ושניות יקרות של הצלת חיים.

יחד נגלה כמה חשוב להגיע בזהירות 
וזריזות בכדי להציל חיים.

רמה מעל כולם!
קיץ תשע"ט
ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר)

שנות ניסיון
21

ונצליח נעשה ה' בשם

הכל כלול במחיר!

תמוז ד'-י"א
7-14.7.19

03-9050505
on-line@tourplus.co.il

מוקד הזמנות:

40*8510

1

600

ESESSSSSSSSSSEEEE
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9401401@gmail.com | ca.1221.org.il
*5935

10%

*8310

WIFI

7

6,990

טרור בנפאל: שלושה 
נהרגו בשני פיצוצים 

מקסיקו: מסוק צבאי 
התרסק במהלך כיבוי אש 

מאת יעקב לוסטיגמן 

אתמול  התרסק  צבאי  מסוק 
בפעולת  שעסק  בעת  במקסיקו, 
באירוע  המדינה.  במרכז  כיבוי 
נהרגו ששה בני אדם, בהם חמישה 
אנשי הצוות של המסוק עצמו ומ־

פקח של מחלקת הייעור שהתלווה 
אליהם. 

MI-17 מדגם  במסוק  מדובר 
המ־ רוסית־סובייטית.  מתוצרת 

בחקירת  פתחו  כי  מסרו  קסיקנים 
להתרסקות  שהובילו  הנסיבות 

הקטלנית. 

חשד: השרפה שכילתה את 
מבוא מודיעים נגרמה מהצתה

בשירותי הכיבוי פתחו כבר ביום שישי בחקירת הדליקה שכילתה עשרות מבתי 
המושב, וכעת מפרסמים כי החקירה מעלה חשד שמקור השריפה הוא הצתה

מאת כתב 'המבשר'

לישראל  והצלה  בכבאות 
הגדולה  שהשריפה  חשד  בודקים 
מודי־ מבוא  במושב  שהשתוללה 
עים בסוף השבוע נגרמה כתוצאה 

מהצתה מכוונת.
שישי  ביום  כבר  הגיעו  לזירה 
צוותי חוקרים מאגף החקירות של 
הכיבוי, בסיוע כלבים וציוד טכנו־
לוגי נוסף ופתחו בבדיקת האירוע.
החקירה במבוא מודיעים מת־

שנפתחו  לחקירות  במקביל  נהלת 
מוק־ במספר  האש  מכבי  ידי  על 
בהם  הארץ  ברחבי  נוספים  דים 

פרצו שריפות.
ממצאי החקירה במבוא מודי־

עים העלו עד כה מעלים כי ישנם 
במקום,  לשריפה  מוקדים  מספר 

כי דליקת  החשד  את  מה שמעלה 
עשרות  לכילוי  שגרמה  הענק 
כתוצאה  נגרמה  המושב  מבתי 

מהצתה מכוונת.

הכיבוי  בשירותי  זאת,  עם 
מדגישים כי החקירה נמשכת, וכי 
יפורס־ הסופיים  החקירה  ממצאי 

מו בימים הקרובים.

בת שנה נפגעה אנוש 
ממראה שנפלה עליה
התינוקת פונתה לבית החולים סורוקה בבאר 

שבע כשהיא מורדמת ומונשמת. בבית החולים 
אושפזה התינוקת ביחידה לטיפול נמרץ ילדים

מאת כתב 'המבשר'

נפגעה  שנה  כבת  תינוקת 
לאחר  אנוש  באורח  אתמול 
עליה  נפלה  כבדה  שמראה 

בביתה באופקים ופגעה בה.
של  ופראמדיקים  חובשים 
לבית  התינוקת  את  פינו  מד"א 
שבע  בבאר  סורוקה  החולים 
ומונשמת.  מורדמת  כשהיא 
התי־ אושפזה  החולים  בבית 

נמרץ  לטיפול  ביחידה  נוקת 
ילדים.

סורל  שי  מד"א  פראמדיק 
ראינו  לבית  "כשהגענו  סיפר, 
הכרה  מחוסרת  הפעוטה  את 
שנפגעה  לאחר  קריטי  במצב 

ברא־ ופגע  שנפל  כבד  מחפץ 
שה".

פעולות  ביצוע  כדי  "תוך 
אותה  הכנסנו  חיים  מצילות 
הר־ שם  נמרץ  טיפול  לניידת 
וכאשר  אותה  והנשמנו  דמנו 
פינינו  במעט  התייצב  מצבה 
אותה תוך המשך טיפול רפואי 

לבית החולים", הוסיף.
פעוט  נפל  לכן  קודם  יממה 
מגובה שלוש קומות בחדר מד־

באשדוד.  מגורים  בבנין  רגות 
והע־ למקום  הגיע  מד''א  צוות 
לבית  ופינה  רפואי  טיפול  ניק 
את  בעיר  אסותא  את  החולים 
הפעוט כבן שנה כשהוא במצב 
קשה עם פגיעה רב מערכתית.

מאת יעקב לוסטיגמן 

נהרגו  אדם  בני  שלושה 
בשני  אתמול  נפצעו  וחמישה 
נפאל,  בירת  בקטמנדו  פיצוצים 
רשמיים  גורמים  מדווחים  כך 

הדיווחים,  פי  על  במדינה. 
ארגון  על  נופל  המיידי  החשד 
הפועל  קומוניסטי  מחתרת 
המקומית  והמשטרה  במדינה, 
הזה,  החקירה  כיוון  את  בוחנת 

לצד אופציות נוספות. 
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