
ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
בס"ד | יום ראשון פר' נשא, כ"ח באייר תשע"ט | מ"ג לעומר | 2 יוני | גליון 3170 | שנה י"א | המחיר בא"י: 5.00 ש"ח
(הבטחון) הכ"ח  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | ג  שני  מעשר   - ירושלמי   | מו  בכורות   - בבלי  היומי:  דף 

��������	�
��������������
���

������������	
���������
	������
��
���
���������������������������
��������������������
��������������������
���������������������
���������������������

���������������������
����������������������
���������


����

�	����������������������
����	������������

����
	�������
���������������	
����������
����
�
��������������������������������	�
���������
��
������������
�������
������
�������
�
�	
������������
��������������

	����
��
�	���������������
���
����������
��������
����������������������������������
�����
���������
�������� �������������
���
��������
��������������������������������

��
�����������
������
�������
	
�
���
�����
�������
������
�����

������������������
������
!���
��������� 

�
��������������
��
��������������������������	����
�
�������������
���������
���������������������	
���
	�������
�����������

������������	�
��������
���
����������
���
����
��� ��������������������	
����������
��������
�
���������� �������������������������������	�
��������	����������

�������������������������	������������
��
���������������
�����������	�
����

����������
�������
��������������
����������
�������	�����������
����
�

�

���������	���������������������������	�����������
������������"���
�������	������������
���������
�����"
���������������������������
�������������
���������	�� ��������������	����������	�����	���
�
������������
�����������
����������

���������������
������
���

�����
���������

���������������
��������

���������	��
�����������	���

להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע' 
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בחסות:

1,600,000

9401401@gmail.com

אל אחב"י בכל מקומות מושבותיהם
בהיות אשר רועה נאמן לעדתו תל תלפיות שהכל פונים אליו, ה"ה כקש"ת אדמו"ר מויזניץ 
שליט"א פונה בימים אלו מנהמת לבבו לסייעו בעבודת קדשו בהקמת בית קדוש לה' בית 

המדרש הגדול דחסידי ויזניץ בקרית ויזניץ בבני ברק

וידוע לכל כי מקום קדוש זה הוא קרן אורה לכל דורש ומבקש ה' בדרך של חמימות והתלהבות 
יבוא שמה ויזכה לשאוב מבאר מים חיים, בדרך אדמור"י בית ויזניץ אשר הוא ממשיך ברמה

אשר ע"כ פונים אנו בזה אל אחב"י כל אשר כבוד ה' ותפארתו יקר בעיניו, יראה לסייעו 
נאמנה בממון ודמים כ"א כפי מסת יכולתו ובוודאי דבר גדול ונשגב הוא להיות שותף במקום 
קדוש זה אשר ריבי רבבות תפילות ישפכו שם כמים וכמה זכויות נעלות בדבר זה. וביותר 

כולנו מחויבים לסייעו בהיותו נושא את משא דורנו בכל עת וזמן

ובוודאי כל השותפים בבנין בית גדול זה בית מקדש מעט, יזכו להשראת השכינה בביתם 
ובאהלם ולשפע רב, ויחישו את בנין הבית הגדול והקדוש בית תפארתנו אשר יבנה ויכונן 

במהרה בימינו אכי"ר.

בס"ד

בעדנישמעון בעדני שמעון מוה"רמנחם נחום בהרה"צ מוה"ר  בהרה"צ נחום מנחם
משולם זוסיא זצוקללה"ה

ןןןןןהןשלום כהן כ שלום אדלשטייןגרשון אדלשטיין גרשון רוקחהק' ישכר דב רוקח דב ישכר הק' קנייבסקיחיים קנייבסקי חיים

פיגוע דקירה כפול בעיר העתיקה 
בי־ם: שני פצועים קשה ובינוני

ברקע אירועי יום השישי האחרון של הרמדאן נכנס הדוקר בן 19 תושב השטחים לשער שכם, דקר יהודי בן 50
ופצע אותו באורח אנוש ונמלט; בשבת התייצב מצבו והוא עדיין מורדם ומונשם ^ במהלך המרדף הצליח לדקור 

צעיר נוסף בן 16 וחצי ולפצוע אותו באורח בינוני ^ הפצועים פונו לבתי החולים ^ המחבל נורה ומת 

מאת כתב 'המבשר'

הע־ בעיר  כפול  דקירה  פיגוע 
 ,19 בן  מחבל  בירושלים:  תיקה 
שישי  ביום  דקר  השטחים,  תושב 
בבוקר את גבריאל לביא, יהודי כבן 
משם  בעיר,  שכם  לשער  סמוך   50
כדי  תוך  דוד  רחוב  לכיוון  נמלט 
מרדף  אחריו  מנהלים  ששוטרים 
נחומברג  מאיר  ישראל  את  ודקר 
כבן 16 וחצי שנפצע באורח בינוני. 
המ־ לעבר  ירי  ביצעו  השוטרים 
מת  מכן  ולאחר  נוטרל,  הוא  חבל, 
המש־ האירוע,  בעקבות  מפצעיו. 

טרה סגרה למעבר את שער שכם.
צוות מד"א שהגיע לזירה הע־
ה־50 בן  לפצוע  רפואי  טיפול  ניק 
ופינה  העליון  גופו  בפלג  שנדקר 
החולים  לבית  אנוש  במצב  אותו 
מצבו  השבת  במהלך  צדק.  שערי 
מרובים,  שמים  בחסדי  התייצב 
הוא  קשה.  כעת  מוגדר  ומצבו 
ביחידה  ומורדם  מונשם  עדיין 
לתפילה:  שמו  נמרץ.  לטיפול 
ה־16 בן  הצעיר  אינס.  בן  גבריאל 
וחצי נפצע באורח בינוני מדקירה 
הדסה  החולים  לבית  ופונה  בגבו 

עין כרם.

כי  העלתה  הפיגוע  חקירת 
עבר  שכם,  בשער  נכנס  המחבל 
ואז  הבד,  ובית  הגיא  רחוב  לאזור 

בתחילת  הבד.  לבית  ימינה  פנה 
גבריאל  את  דקר  הוא  הבד  רחוב 

 

03-306-20-21

  המשך בעמ' ד

כ"ק אדמו“ר מקאפיטשיניץ שליט"א 
יוצא היום למסע 'אהבת קדומים' 

לתפילות ותחנונים על קברי אבותיו 
הק' ומייסדי החסידות באוקראינה

/ עמ' ב   

בערב ר"ח סיוון דואגים לעתיד 
הילדים: מגבית מיוחדת להצלת 

פרויקט החונכים של "יד אליעזר"

/ עמ' ב   

שני שיגורים משטח 
סוריה לעבר החרמון

/ עמ' ו   

מסמך אמריקאי חושף: ישראל 
"היתה נואשת" למידע מודיעיני 

במלחמת לבנון השניה
/ עמ' ג   

היום יהיה 
האות הזה:
נותרו שעות 

אחרונות 
לתפילתם של 
גדולי ישראל 

שליט"א 'ונוושעה' 
המתכנסים 

להעתיר בצוותא 
את תפילת 

השל"ה על תורמי 
'קופת העיר'

/ עמ' ג   

מרנן ורבנן גדולי התורה ומאורי החסידות שליט"א
במכתב מיוחד למען מגבית 'תנו לבבכם':

"ידוע לכל כי מקום קדוש זה הוא קרן 
אורה לכל דורש ומבקש ד', וביותר 

כולנו מחויבים לסייע לו בהיותו 
נושא את משא דורנו בכל עת וזמן"
בכל רחבי העולם היהודי נרשמת התעוררות 

אדירה בכל לב ונפש להצלחת המגבית 

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

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

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

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

אבות על בנים – לבקש ולהתחנן
ורבנן  מרנן  של  מהיכלם  ומכרזת  יוצאת  קודש  קריאת 
סיון,  חודש  ראש  ערב  המסוגל,  היום  את  לייחד  שליט"א 
ביתנו.  ובני  בנינו  ונפש  נפשותינו  על  ולבקש  להעתיר  כדי 
המצב הרוחני השורר ברחובות קריה, מזרז להרבות תחינה 
ולבקש עתירה. הסכנות הגדולות המקיפות את נפשו הרכה 
וכבלי  הזמורות  חבלי  כמותן.  היו  לא  ימינו,  בן  הצעיר  של 
הנחושתיים היוצאים מבין קוצי ודרדרי דורנו וסובבים את 
כרם בית ישראל, נוראים ואיומים. הטכנולוגיה המתפתחת 
שולחת זרועות תמנון לעבר בנינו ובנותינו, מבקשת ללכדם 
משוננות  חדות  צפרניים  לנעוץ  מבקשת  היא  יקוש.  בפח 
הרב,  לדאבוננו  אסון.  הרת  טכנולוגית  בקידמה  ומשומנות 
היא כבר הצליחה לא מעט. "עדיין יש מי שנלכדים ברשת 

האיומה" – מעידים רבותינו בכרוזם.

פגעה  אשר  ממשפחות  היוצאות  והשבר  השאת  זעקות 
באשר  יהודי  כל  בעצב  ונוגעות  מחלחלות  הנגף,  יד  בהם 
ורבנן  מרנן  של  וכעדותם  חדלו.  לא  אלו  זעקות  הוא. 
אנשים   – החללים  אל  קרובים  של  שבר  "קולות  שליט"א: 
ואיבדו  זו  במלכודת  שנתפסו  וצעירים,  מבוגרים  ונשים, 
נשמעים".  עודם   – רח"ל  משפחתם,  ואת  הנצחי  עולם  את 
עצמה  על  וקבלה  קיימה  כבר  בכללה  החרדית  היהדות 
ורבנן  מרנן  ידי  על  שהותוו  ההדרכות  ואת  ההגבלות  את 
מנת  על  תוקנו  והיסטוריים  גדולים  תיקונים  שליט"א. 
ההרסניים  הכלים  השפעת  את  ולהחליש  הסכנה  את  למגר 
והארסניים המופיעים ומתחדשים מעת לעת. ההתעוררות 
השבר  קולות  אך  שחת,  מרדת  רבים  רבים  הצילה  הגדולה 
מלמדים כי מעטים הם הבתים שאין שם מת. רחמנא לצלן. 

ואחד.  אחד  כל  על  מוטלת  והדעת,  הבית  ניקיון  חובת 
את  ולבער  לנכש  הקריטית  מהמשימה  להפטר  אפשר  אי 
כל הכלים המסוכנים. לצד זאת, יש להרבות בתפילת אבות 
סגולת  ומפתיעים.  הבאים  היצר  מכבלי  להינצל  בנים,  על 
מדי  ובא  המתחדש  התורה  קבלת  מעמד  עם  קשורה  העת 
וסגולותיו.  הזמן  את  מעוררת  הקריאה  כאשר  בשנה,  שנה 
אנו  "עומדים  קדשם:  בכרוז  שליט"א  ורבנן  מרנן  וכדברי 
לקראת היום הגדול תכלית הבריאה, יום קבלת התורה, בו 
כל המומין, בגוף ובנפש נתרפאו, יקבלו הציבור כאיש אחד 
בלב אחד להוסיף שמירה על עצמם ועל בני ביתם מפני כלי 
וביתו,  עצמו  היטב  לבדוק  אחד  כל  ויראה  הללו,  המשחית 
ובמקום הצורך, לתקן ולחזק הנדרש. והבורא יתברך ישמע 

תפילת עמו ישראל ברחמים".

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

אחדּות
הנגבי  שצחי  להניח  סביר 
לראשי  כשקרא  בלשונו  מעד 
עתה  כבר  להסכים  לבן  כחול 
ממשלת  של  כינונה  רעיון  עם 

אחדות לאחר הבחירות. 
הליכוד  הזדרז  בכדי  לא 
כי  ולומר  מכך  להתנער 
דעתו  על  נאמרו  הדברים 
לא  משקפים  ואינם  בלבד 
את  ולא  הליכוד  עמדת  את 
הממשלה  ראש  של  העדפתו 
ממשלת  "להקים  המבקש 

ימין חזקה כרצון הבוחר".
כמה  להסביר  מיותר 
בדברים  טמונה  איוולת 
הנגבי  אם  גם  כאלו  פומביים 
כי  ובתמים  באמת  סבור  אכן 
הקואליציוני  המבנה  יהיה  זה 
הבחירות  לאחר  המועדף 
העם  על  שנכפו  המיותרות 

היושב בציון.
כשאומרים  כל,  קודם 
הסיעות  ששתי  לבוחר 
ואמורות  יכולות  הגדולות 
לאחר  יום  פעולה  לשתף 
או  לו  גורם  זה  הבחירות 
ממילא  כי  בביתו  להישאר 
להתאמץ  סיבה  לו  אין 
של  היום  לסדר  ולתרום 
אם  הקרובות  השנים  ארבע 
היום,  של  המנדטים  שבעים 
הכנסת,  של  מכריע  רוב 
עומדים לכרות ברית. ואם לא 
ישב בבית, אין סיבה שיעדיף 
השלטון  מפלגת  את  דווקא 
טרח  מבכיריה  אחד  עוד  כל 
להבהיר מבעוד מועד כי פניו 
לאחדות עם הסיבה האחרת.

אף  הוא  הללו  בדברים 
הימני  לבוחר  לגרום  עלול 
לבחור  מלכתחילה  שנטה 
ליכוד להצביע לסיעה אחרת 
מימין  הליכוד  את  שתאגף 
מספיק  תהיה  אם  ותסנדל, 
הקמת  של  אפשרות  גדולה, 

ממשלה כזו.
קיצורו של דבר, האמירה 
המיותרת של צחי הנגבי היא 
למשפט  מוחשית  הוכחה 
לא  מעולם  לפיו  כך  כל  הנכון 
שלא  דבר  על  אדם  התחרט 

אמר.

ַאָחדֹות
שנוקפים  ככל  כצפוי, 
בכנסת  הפיאסקו  מאז  הימים 
לחמישי  רביעי  שבין  בלילה 
פיזור  על  ההצבעה  בדמות 
הפרטים  נחשפים  הכנסת, 
במו"מ  הקלעים  שמאחורי 
ביותר  ההזוי  הקואליציוני 

שידעה ישראל מאז קומה.
היותר  הדברים  אחד 
במגעים  כרוכים  מעניינים 
שהתנהלו  האינטנסיביים 
יו"ר  בין  האחרונה  ביממה 
ראש  לבין  גבאי  אבי  העבודה 
למשל,  מסתבר,  הממשלה. 
בין  המתוקשר  שהמפגש 
בית  נשיאת  לבין  האחרון 
חלק  היה  העליון  המשפט 
להוכיח  ונועד  הללו  מהמגעים 
של  פניו  כי  המסתמן  לפרטנר 
של  חדש  דף  לפתיחת  נתניהו 

יחסים עם הרשות המחוקקת.
גבאי  כי  מתברר  עוד 
עשה את מרבית הלילה שבין 
של  במעונו  לרביעי  שלישי 
ראש הממשלה ברחוב בלפור 
כשהוא עמל לוודא עוד ועוד 

פרטים שהציקו לו. 
באבחה  התפוצץ  הכל 
יום  צהרי  אחר  בשעות 
המגעים  קיום  כשדבר  רביעי 
מחאה  קול  וקם  התפרסם 
העבודה  מפלגת  בשורות 
וגרם  גבאי  את  שהרתיע 
שנכח  מי  מהכל.  לסגת  לו 
בעת  ביציע  או  במליאה 
פיזור  על  השמית  ההצבעה 
הכנסת לא יכול היה להחמיץ 
מסתובב  הממשלה  ראש  את 
מעלות  ושמונים  מאה 
שמו  שהוכרז  בעת  בכסאו 
בקולו  אמר  והוא  גבאי  של 
מבט  בו  נעץ  נתניהו  "נגד". 
כאומר:  סבר  וחמור  כאוב 
שעות  לפני  אך  הייתם  עמנו 

אחדות.
לא ברור מה גרם לבהלה 
ולנסיגה  גבאי  של  הגדולה 
שכל  לאחר  מהסיכום  שלו 
ההסכם  אם  סוכמו.  פרטיו 
כדת  נחתם  היה  הקואליציוני 
דולף,  היה  לא  ודבר  וכדין 
מחאה  קול  קם  היה  אז  גם 
בגיבויה  השמאל  משורות 
התקשורת  של  הנמרץ 
טומנת  היתה  לא  שבוודאי 
הכל  ועושה  בצלחת  ידה 
ריחו  את  להבאיש  מנת  על 

הציבורי של גבאי.
ההיסטריה  פשר  מה 
שתקפה את יו"ר העבודה עד 
והתכחשות  השתבללות  כדי 
אם  ברור.  לא  ההסכם,  לכל 
הוכחה,  עוד  כאן  יש  תרצו, 
אינו  גבאי  כי  כשמש,  ברורה 
פוליטית  להנהגה  מתאים 
העבודה  לראשות  ובחירתו 

אינה אלא תאונה אומללה.

חידות
משעשע  די  לכאורה 
הניצתת  התקוה  את  לראות 
לאור  השמאל  בחוגי 
שניתנה  החדשה  האפשרות 
העם  אל  לשוב  במפתיע 

ולקבל את אמונו.
אם  כי  לכאורה.  רק 
תלויים  יהיו  הדברים 
ערובה  שום  אין  בליברמן, 
לכך שלא יכתיר את השמאל 

במו ידיו.

כ"ק אדמו“ר מקאפיטשיניץ שליט"א יוצא היום 
למסע 'אהבת קדומים' לתפילות ותחנונים על 
קברי אבותיו הק' ומייסדי החסידות באוקראינה

דהילולא  יומא  לקראת 
הימים  שבעת  אור  הרה"ק  של 
בחג  שיחול  זצוק"ל  הבעש"ט 
השבועות, יוצא אי"ה כ“ק אדמו“ר 
היום  שליט“א  מקאפיטשיניץ 
מרומם  למסע  אנ"ש  קהל  עם  יחד 
שימשך  מסע  קדומים'  'אהבת 
שם  באוקראינה,  ימים  שלושה 
ועוד  הקדוש,  ציונו  את  יפקדו 
ואבות  רועי  מגדולי  צדיקים  קברי 

החסידות זי"ע.
הרה"ק  הילולת  ליל  בערב, 
זיע"א  מפרמישלאן  מאיר  רבי 
ההילולא  וסעודת  השולחן  ייערך 
בראשות  הק'  לציונו  ונראה  סמוך 
קהל החסידים המצטרפים למסע, 
הרה"ק  של  הטהור  זכרו  ויעלה 
יתפלל  שני  ביום  ההילולא.  בעל 
האדמו"ר שליט"א תפילת שחרית 
זקנו  של  העתיק  הכנסת  בבית 
במעזיבוז'  זיע"א  מאפטא  הרה"ק 
יערך  שחרית  תפילת  כשלאחר 
מדב־ ישא  בו  טיש  לחיים  במקום 

בענין  והדרכה  חיזוק  דברי  רותיו 
הבעש"ט  בדרך  החסידות  לימוד 
ולאחר  בקודש,  דרכו  וממשיכי 
של  ציונם  את  לפקוד  יעלה  מכן 
מרן  הימים  שבעת  אור  הרה"ק 
הבעש"ט והרה"ק מאפטא והרה"ק 
הדגל  ובעל  ממעזיבוז  ברוך  רבי 

מחנה אפריים זיע"א וכן את ציוני 
החיים  בבית  הטמונים  הצדיקים 

שם. 
כ"ק  יעלה  היום  בהמשך 
את  לפקוד  שליט"א  האדמו"ר 
יעקב  התולדות  בעל  של  ציונו 
יוסף בעיירה פולנאה, ולפנות ערב 
לפקוד  שליט"א  האדמו"ר  יעלה 
של  סנגורן  זקנו  של  הק'  ציונו  את 
מבארדיט־ יצחק  לוי  רבי  ישראל 
שוב זיע"א ושם יערוך סעודת ליל 
המקום  בני  עם  יחד  חודש  ראש 
חברי קהילת היכל לוי יצחק שב־
ראשות הרב משה שמואל טאלער 
שליט"א שליח חב"ד בברדיטשוב.
לפ־ יעלו  למסע  שלישי  ביום 
קוד את ציונם של זקנו המגיד הג־
דול ממעזריטש והרה"ק רבי זושא 
אניפולי  בעיירה  זיע"א  מאניפולי 
וכן את ציונו הק' של זקנו הרה"ק 
רבי מיכל המגיד מזלוטשוב זיע"א 
בעיירה יאמפלי ולפנות ערב יחז־

רו לארצנו הקדושה.
ע"י  לאור  יצא  המסע  לרגל 
קונטרס  צדיקים'  'שפתי  מכון 
ובו  לפניו'  'הזכירו  בשם  מפואר 
הצדיקים  על  ותולדות  מאמרים 
אשר את ציוניהם הק' יפקדו מש־

בראשות  המרומם  המסע  תתפי 
האדמו"ר שליט"א.

מרנן ורבנן גדולי התורה ומאורי החסידות שליט"א במכתב מיוחד למען מגבית 'תנו לבבכם':

"ידוע לכל כי מקום קדוש זה הוא קרן אורה לכל 
דורש ומבקש ד', וביותר כולנו מחויבים לסייע 
לו בהיותו נושא את משא דורנו בכל עת וזמן"

בכל רחבי העולם היהודי נרשמת התעוררות אדירה בכל לב ונפש להצלחת המגבית

המתפרסם  מיוחד  עוז  במכתב 
את  לסדר 'ונשאו  ראשון  יום  היום 
ורבנן  מרנן  פונים  המשכן',  יריעות 
החסידות  ומאורי  התורה  גדולי 
לעם  מיוחדת  בקריאה  שליט"א 
בגיבורים  השם  לעזרת  לבוא  ד', 
מרן  של  הגדול  לעמלו  לסייע 
לכונן  שליט"א  מויזניץ  אדמו"ר 
בית  לתפארה,  ויזניץ  בית  בנין  את 
לתורה  ליראה,  קודש  כולו  שכל 
ית',  שמו  כבוד  ולמען  ולחסידות 
ובנין  ולתורתו  לה'  הדורות  חינוך 
פגעי  מפני  להם  סביב  אש  חומת 

התקופה. 
במכתב המיוחד כותבים מרנן 
ורבנן שליט"א: "בהיות אשר רועה 
שהכל  תלפיות  תל  לעדתו  נאמן 
אדמו"ר  כקש"ת  ה"ה  אליו,  פונים 
אלו  בימים  פונה  שליט"א  מויזניץ 
בעבודת  לסייעו  לבבו  מנהמת 
קדשו בהקמת בית קדוש לד' בית 
ויזניץ  דחסידי  הגדול  המדרש 

בקרית ויזניץ בבני ברק".
ומוסיפים מרנן ורבנן שליט"א 
כי  לכל  "וידוע  נאמנה:  בעדות 
מקום קדוש זה הוא קרן אורה לא 
ויזניץ  בית  ותלמידי  לחסידי  רק 
בדרך  ד'  ומבקש  דורש  כל  אם  כי 
של חמימות והתלהבות יבוא שמה 
ויזכה לשאוב מבאר מים חים, בד־

הוא  אשר  בית ויזניץ  אדמו"רי  רך 
ממשיך ברמה".

כותבים  למעשה  ובהוראה 
ע"כ  "אשר  שליט"א:  ורבנן  מרנן 
אנו פונים בזה אל אחב"י כל אשר 
בעיניו,  יקר  ותפארתו  ד'  כבוד 
יראה לסייעו נאמנה בממון ודמים 
ובוודאי  יכולתו  מסת  כפי  כ"א 
דבר גדול ונשגב הוא להיות שותף 
במקום קדוש זה אשר ריבי רבבות 
וכמה  כמים  שם  ישפכו  תפילות 
וביותר  זה.  בדבר  נעלות  זכויות 
בהיותו  לו  לסייע  מחויבים  כולנו 
עת  בכל  דורנו  משא  את  נושא 

וזמן".
את מכתבם מסיימים רבותינו 
לישועתן  נאמנה  בברכה  שליט"א 
הבחירה:  בית  בבנין  ישראל  של 
"ובוודאי כל השותפים בבנין בית 
גדול זה בית מקדש מעט, יזכו לה־

ובאהלם  בביתם  השכינה  שראת 

ולשפע רב, ויחישו את בנין הבית 
תפארתנו  בית  והקדוש  הגדול 
בימינו  במהרה  ויכונן  יבנה  אשר 

אכי"ר".
חתי־ מעטרות  המכתב  את 

התורה  גדולי  ורבנן  מרנן  מת 
חיים  רבי  הגאון  מרן  והחסידות; 
מרן  כ"ק  שליט"א,  קנייבסקי 
מרן  שליט"א,  מבעלזא  אדמו"ר 
אד־ גרשון  ירחמיאל  רבי  הגאון 

רבי  הגאון  מרן  שליט"א,  לשטיין 
מט־ אדמו"ר  מרן  כ"ק  כהן,  שלום 

הגאון  ומרן  שליט"א  שערנאביל 
רבי שמעון בעדני שליט"א.

העולם  רחבי  בכל  כך,  בתוך 
אדירה  התעוררות  נרשמת  היהודי 
בכל לב ונפש, לקחת חלק בעמלו של 
מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א, להיות 
חלק במגבית כלל ישראל העומדת 
ליתן  לבבכם',  'תנו  הכותרת  תחת 
ולכונן  הדורות  בנין  למען  ונפש  לב 
קודש  שכולו  הזה  הגדול  הבית  את 

לחינוך ולמשמר הדורות.
נשמעת  בו  המיוחד  במכתבו 
ישראל,  של  ליבם  לבבו  תחינת 
שליט"א  האדמו"ר  מרן  כתב 
יש־ בית  כל  "אחיי  כי:  בכתי"ק 

שמו,  וחושבי  השי"ת  יראי  ראל 
אליכם  אבוא  ונפש  לב  מתחינת 

לבקש את עזרתכם, להשלים עמל 
יחדיו  ולכונן  הקדושים  אבותיי 
את בנין בית ויזניץ. לא למעני אני 
עושה ולא כבודי אני דורש, כי אם 
ולמען  לחסידות  לתורה,  ליראה, 
לד'  הדורות  חינוך  ית',  שמו  כבוד 
סביב  אש  חומת  ובנין  ולתורתו 
בנפשי  התקופה,  פגעי  מפני  להם 
מי  ואשרי  הדבר  ונשמתי  וברוחי 

שיסייע לי בזה".
מרן  חתם  הנרגש,  מכתבו  את 
נדי־ בהבטחה  שליט"א  האדמו"ר 
דלי־ בכת"י: "מעומקא  שחרט  רה 

בעזהשי"ת,  טובה  לכם  אכיר  בא, 
דורותיכם,  ובעד  בעדכם  ואעתיר 
שיזכו ללכת בדרך השי"ת ותורתו, 
מנסיונות  וינצלו  הדעת,  בהרחבת 
וחסד  טוב  רע,  דבר  ומכל  הדור 
אוצרותיכם  למלא  חייכם  ימי  כל 

שפע רב, אכי"ר".
ההתרמה  כינוסי  בסדרת 
נרתמו  היהודי,  העולם  רחבי  בכל 
ויזניץ  בית  ואוהדי  חסידי  רבבות 
אל  לקרבה  ישראל,  אלפי  ועמם 
ולהיות  אותה  לעשות  המלאכה 
לב  לתת  השלישי  ליום  נכונים 
ונפש ולהשיב אהבה, בבנין חומת 
ולדו־ לשעה  נצח  זכות  סביב,  אש 

רות.

בערב ר"ח סיון דואגים לעתיד הילדים: מגבית 
מיוחדת להצלת פרויקט החונכים של 'יד אליעזר'
 המגבית תיערך בימים ראשון ושני כ"ח וכ"ט ערב ר"ח סיון. בברכת מרנן ורבן 

גדולי התורה והחסידות שליט"א אשר מעלים על נס את פרויקט החונכים 
המהווה 'הצלת הדור' ^ מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א בהבטחה מיוחדת 

לתורמים: "מידה כנגד מידה יהיה להם נחת מכל יוצאי חלציהם"

יוצא  סיון,  חודש  ראש  ערב 
ארגון 'יד אליעזר' במגבית מיוחדת 
המעניק  חונכים'  'פרויקט  להצלת 
ילדים   16,000 למעל  אישי  חונך 
הזקוקים  הארץ  רחבי  בכל  ונערים 
ליד תומכת, במטרה לחזק ולרומם 
ולהע־ שמים  ויראת  בתורה  אותם 

ניק להם תמיכה נפשית ורגשית.
כבר  פועל  חונכים'  'פרויקט 
יש־ גדולי  בהנחיית  רבות  שנים 
ורו־ בוגרת  מעטפת  לייצר  ראל 
והנ־ הילדים  את  שמנווטת  חנית 

העולה  המסילה  את  חזרה  ערים 
בית קל. בקרב רבנים ואנשי חינוך 
הפרויקט מהווה סמל ודוגמה לה־

תמודדות נכונה ומונעת המסוגלת 
להציל נפשות ממש.

מוצמדים  הפרויקט  במסגרת 
נסי־ בשל  לכך,  הנזקקים  לילדים 

תנאים  בשל  או  משפחתיות  בות 
'חונך'  ומגוונים,  שונים  סביבתיים 
איתו  שלומד  שמים  ירא  אברך 

ואוזן  תומכת  כתף  עבורו  ומהווה 
קשבת.

המעטרים  הפרויקט  בוגרי 
עולם  של  המזרח  כותל  את  כיום 
הצלה  גלגל  בו  רואים  התורה 
הק־ שבתקופות  ונפשי  רוחני 

אותם  הציל  בחייהם  ביותר  שות 
מהידרדרות והעלה אותם על דרך 

המלך. הם חשים שהם חייבים את 
חייהם הרוחניים לפרויקט חונכים 

של יד אליעזר.
משפחות  של  רבים  מקרים 
האחרו־ בתקופה  ל"ע  שקרסו 
וקריטי  דחוף  לצורך  הביאו  נה 
באופן  החונכים  מעגל  בהרחבת 
האר־ שמנהלי  אלא  משמעותי, 

הילדים  את  לדחות  נאלצים  גון 
ואף  תקציב  חוסר  בשל  והנערים 

לצמצם את הפעילות הקיימת.
את  הביא  המורכב  המצב 
הדור  בגדולי  להיוועץ  ההנהלה 
לצאת  להם  הורו  אשר  שליט"א 
סיון  ר"ח  בערב  מיוחדת  במגבית 
ומתן  מקריסה  הפרויקט  להצלת 
אלפי  של  הגדולה  לזעקה  מענה 
ליד  המשוועים  נוספים  ילדים 
בתוך  אותם  שתשמור  תומכת 

המסגרת.
רא־ בימים  תתקיים  המגבית 

שון ושני כ"ח וכ"ט אייר ערב ר"ח 
של  לברכתו  יזכו  והתורמים  סיון, 
שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
שייקח  כי "מי  לתורמים  שהבטיח 
יראה  חונך,  החזקת  עצמו  על 
ויז־ חלציו  יוצאי  מכל  נחת  בעז"ה 

כה לבנים וחתנים תלמידי חכמים 
הולכים בדרך הטוב והישר".

היערכות שיא ב'מכון נקודה':

במרכז 'יום היוצר התורני': פאנלים מרתקים 
ומעשירים עתירי גילויים ותובנות על עולם הספר

המעמד ייפתח בדבר גדולי ישראל אשר נמסר במיוחד ליום הגדול • בין 
המושבים שייערכו: פאנל עם גדולי המכונים, ראשי 'עוז והדר' 'מכון ירושלים' 
ו'מוסד הרב קוק' • 'יום היוצר התורני' ייפתח ביום שלישי הקרוב בשעה 19:00, 

במרכז הפיס 'משואות' בעיר התורה בני ברק

יקרה  זה  הקרוב  שלישי  ביום 
לראשונה: מאות מחברי ועורכי ספרים, 
הארץ,  רחבי  מכל  תורניים  יוצרים 
יתכנסו לראשונה תחת קורת גג אחת 
עבורם.  אמיתית  הזדמנות  של  ליום 
משואות  פיס  במרכז  שייערך  המעמד 
גדולי  בדברי  ייפתח  ברק,  בני  בעיר 
שיכון  של  רבה  ע"י  שיועברו  ישראל 
יפתח  לאחמ"כ  זילברברג.  הגרמ"ב  ה' 
את סדר היום יו"ר יום היוצר, רבה של 
קהילת איילת השחר במודיעין הגר"ח 

קושלבסקי.
לאחמ"כ ייערכו המושבים המרת־
המפורסם  המרצה  של  בהנחייתו  קים 
הרב ישראל גולדווסר, עם ראשי מכוני 
למנות  ניתן  ביניהם  הגדולים,  ההו"ל 
והדר,  עוז  התורניים  המכונים  את 
ועוד,  ירושלים  מכון  קוק,  הרב  מוסד 
הגדולות  הספרים  שיווק  רשתות  וכן 
החיים'  'אור  ספרי  כרשת  והמובילות 
מרת־ דברים  ישמיע  לכן  קודם  ועוד. 

שנצרבו  הספרים  של  סודם  על  קים 
חסדא  ביהכנ"ס  רב  היהודית  בתודעה 
על  מרתק  משא  שוורץ.  הגרי"ש  בב"ב 
הספר  עולם  של  היהודית  ההיסטוריה 
רבה  ישמיע  סביבו  וההתרחשויות 
וייס  הגרי"י  אחיעזר  נווה  שכונת  של 

שליט"א. 
מבקרים  'נקודה'  מכון  ראשי 
גדולי  ורבנן  מרנן  אצל  אלו  בימים 
ישי־ וראשי  רבנים  אדמו"רים  ישראל, 

ברכתם  את  להעביר  המבקשים  בות 
התורניים,  ליוצרים  האישית  והדרכתם 
חלק  ליטול  צפויים  אשר  הספר  אנשי 
מחדדים  הרבנים  גדולי  היוצר.  ביום 
בהע־ הרבה  החשיבות  את  בדבריהם 
התורניות  והיצירות  החידושים  לאת 
עלי ספר, הן עבור המחבר בעצמו אשר 
ע"י  שאת  ביתר  ולחדש  להעמיק  זוכה 
את  לזכות  בכדי  והן  הדברים,  חקיקת 

הרבים ולהגדיל תורה ולהאדירה. 
הגדולה  ההגרלה  בשורת  כך  בתוך 

צוברת  התורני'  היוצר  ב'יום  שתיערך 
אלפי  של  הפניות  גל  כאשר  תאוצה 
לא  ומחדשים  יוצרים  מחברים,  עורכים, 
פוסק לרגע, ומביא למספר שיא של למ־
להגרלה  כה  עד  נרשמים  מ־3,000  עלה 
הנדירה על חבילת שירות בשווי 18,000

היוצר  יום  של  ש"ח שתתקיים בעיצומו 
התורני, מחווה מבית מכון נקודה כאות 
התו־ הספרים  למחברי  והוקרה  הערכה 

יבחר  הזוכה  ישראל.  ארץ  ברחבי  רניים 
מה שנדרש לספרו מתוך המגוון האדיר 
של 'נקודה', ויקבל את השרות המקצועי 

החל מיום הזכיה עד שנתיים לאחריו.
מפיקה  התורני  היוצר  יום  את 
'יעדים' בניהולו של  בטוב טעם חברת 
דוד מרגליות. בהנהלת המכון מציינים 
על  היוצר  יום  של  "קיומו  כי  בסיפוק 
נדירה  הזדמנות  הוא  המרתקים  תכניו 
שלא חוזרת על עצמה כל יום, וכי נוצר 
פה רגע גדול לקדם את התחום באופן 

משמעותי ולהגדיל תורה ולהאדירה".

שני פועלים נפצעו 
בתאונות עבודה

מאת חיים מרגליות

בינוני  באורח  נפצע  פועל 
ב'איחוד  חובשים  ידי  על  וטופל 
שנפל  לאחר  ים  בת  סניף  הצלה' 
באתר  עבודתו  כדי  תוך  מפיגום 

בניה ברחוב הבנים בבת ים.
ב'איחוד  חובש  בסו  אהרן 
רפואי  טיפול  לו  שהעניק  הצלה' 
65 כבן  הפצוע  כי  מסר  ראשוני 

טיפול  בניידת  מכן  לאחר  פונה 
נמרץ להמשך קבלת טיפול רפואי 
כשהוא  איכילוב  החולים  בבית 
בראשו  ופציעות  מחבלות  סובל 

ובפלג גופו העליון.
פועל  נפצע  נוסף  באירוע 
באורח בינוני לאחר שנחתך בפלג 
בא־ חשמלי  ממסור  העליון  גופו 

הויסמנס  קמיל  ברחוב  בניה  תר 
בחיפה.

ב'איחוד  חובש  כחלון  שאול 
בפועל  "מדובר  סיפר:  הצלה' 
שנחתך מדיסק מסור חשמלי תוך 
כדי עבודתו באתר בניה. הענקתי 
הוא  מכן  ולאחר  ראשוני  סיוע  לו 
פונה בניידת טיפול נמרץ להמשך 
קבלת טיפול רפואי בבית החולים 

רמב"ם כשמצבו מוגדר בינוני".
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מסמך אמריקאי חושף: ישראל "היתה נואשת" 
למידע מודיעיני במלחמת לבנון השניה

בין מיליוני המסמכים שגנב אדוארד סנודן נמצא גם אחד שהתפרסם במגזין 'אינטרספט', המצביע על כך 
שצה"ל ביקש סיוע מודיעיני מארה"ב על בכירי חיזבללה

מאת כתב 'המבשר'

השניה  לבנון  מלחמת  במהלך 
מודיעיני  סיוע  ביקשה  ישראל 
בכי־ על  בעיקר  הברית,  מארצות 
התכוונה  אותם  בחיזבללה  רים 
לחסל – כך חושף מסמך סודי של 
הלאומית  הסוכנות  האן.אס.אי, 

לבטחון של ארצות הברית. 
במגזין  התפרסם  המסמך 
ממיליוני  חלק  והוא  'אינטרספט', 
סנודן,  אדוארד  שגנב  המסמכים 
באן.אס.אי  לשעבר  קבלן  עובד 
בארה"ב  המבוקש  ובסי.אי.איי, 
קב־ שגנב  לאחר  ריגול  באשמת 

צים עם פרטי מידע סודיים ביותר 
וכלי  לעיתונאים  אותם  והעביר 
הבריטי.  הגרדיאן  בהם  תקשורת, 

שנים,  שש  לפני  הימלטותו  מאז 
הוא מצא מקלט במוסקבה.

הררי,  דני  תא"ל  הדיווח,  לפי 
המקבי־  ,8200 יחידת  מפקד  אז 

במהלך  נפגש  אן.אס.אי,  של  לה 
ונמשכה  תשס"ו  בקיץ  המלחמה 
שישב  הסוכנות  נציג  עם  ימים   34
ביקש  הוא  ארה"ב.  בשגרירות 
בכירי  על  מידע  ושוב  שוב  ממנו 
חיזבללה, אך נענה כי החוק האמ־

ריקני אוסר העברת מידע שעלול 
לשמש להתנקשויות. 

למטה  שחיבר  המסמך  לפי 
הנציג האמריקני, ששמו לא מצוין, 
את  לקבל  נואשת"  "היתה  ישראל 
הלחץ  דבר,  של  בסופו  המידע. 
הממשל  את  הוביל  ישראל  של 
האמריקני לאפשר לראש המודי־

בעצמו  לקבל   (DNI) הלאומי  עין 
החלטה לגבי איזה מידע למסור.

ביקשה  ישראל  הכתבה,  לפי 
חטופים',  'חיילים  על  מידע  גם 
כנראה  היתה  הכוונה  כאשר 
רגב,  ואלדד  גולדווסר  לאהוד 
למלחמה,  הביאה  שחטיפתם 
בנוסף,  ארד.  רון  לנווט  גם  ואולי 
על  גם  לקבל מידע  רצתה ישראל 
ומידע  בחטיפות  איראן  מעורבות 

'כלל עולמי'.
בי־ שמתפרסם  אחר  במסמך 

דיעה, נכתב כי באותה עת שירתו 
ו־1,200 חיילים  כ־5,500  ב־8200 

אנשי קבע, וכי מטה היחידה נמצא 
למ־ כנראה  (הכוונה  ב"תל־אביב" 

לתל־אביב).  מצפון  בגלילות  טה 
"מרכזי  לה  יש  כי  נכתב  בנוסף, 

הפלס־ בשטחים  בסוריה,  הפקה" 
טיניים, בלבנון ובמצרים.

פרסם  'הגרדיאן'  כי  יודגש 
אחרים  מסמכים  שנים  כמה  לפני 
8200 שבין  לקשרים  הנוגעים 

בין  כי  התברר  שמהם  לאן.אס.אי, 
עשר  לפני  נחתם  הארגונים  שני 
שנים מזכר הבנות לשיתוף פעולה 
מרחיק לכת, במסגרתו הוסכם כי 
שני הצדדים ימסרו אחד לשני לא 
גם  אלא  מצב,  והערכות  מידע  רק 

חומר מודיעיני גולמי.
בחרי־ שביקר  האינטרספט, 

פות את ההסכם, העלה את החשש 
כי ההסכם עלול לאפשר לישראל 
אזרחים  על  רק  לא  מידע  לקבל 
ברחבי העולם אלא גם על אזרחים 

אמריקנים.

היום יהיה האות הזה:

נותרו שעות אחרונות לתפילתם של גדולי ישראל שליט"א 'ונוושעה' 
המתכנסים להעתיר בצוותא את תפילת השל"ה על תורמי 'קופת העיר'

היום גם מתחיל מחזור התפילות שנה שלימה ברציפות בציון השל"ה ^ שמות ניתן להעביר רק עד השעה 6 בערב

ההז־ לפני  האחרונות  השעות 
לנחת  המיוחדת  השנתית  דמנות 
ינטו  לקראת  מהילדים:  בשפע 
צללי ערב של ליל ערב ראש חודש 
סיון תשע"ט המסוגל לחינוך היל־
גדולי  בצוותא  היום  יתכנסו  דים, 
השמי־ ויעתירו  שליט"א,  ישראל 
תורמי  על  השל"ה  תפילת  את  מה 
לפי  צאצאיהם,  ועל  העיר'  'קופת 
כל  שביקש  האישיות  הבקשות 

אחד ואחד.
יתכנ־ שליט"א,  ישראל  גדולי 

מרן  של  במעונו  בצוותא  אי"ה  סו 
לעורר  שליט"א,  מויזניץ  אדמו"ר 
הטהור,  החינוך  על  שמים  רחמי 
ועל נפשות ילדי ומשפחות תורמי 
התפי־ אמירת  אחר  העיר',  'קופת 

לה המיוחדת שתיקן רבינו השל"ה 
שנ־ העולמי  התפילה  ביום  זיע"א 

קבע לער"ח סיון.
הומים  העיר',  'קופת  מוקדי 

כאשר  היום,  שעות  בכל  אדם 
רבים פונים ומבקשים ליטול חלק 
ולהיכנס  זו,  מצויה  בלתי  בתפילה 
הנדירה  להיסטוריה  בעצמם  אף 

הזו.
הנשגב  התפילה  במעמד 
גדולי  בראשות  יתקיים  אשר 
בס"ד,  ישתתפו  שליט"א,  ישראל 
שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח  מרן 
שליט"א,  אדלשטיין  הגר"ג  מרן 
שליט"א,  מויז'ניץ  אדמו"ר  מרן 
מטשערנו־ אדמו"ר  מרן  כ"ק 

אדמו"ר  מרן  כ"ק  שליט"א,  ביל 
מרן  כ"ק  שליט"א,  ממודז'יץ 
בעלזא  ממכנובקא  אדמו"ר 
מנד־ אדמו"ר  מרן  כ"ק  שליט"א, 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  שליט"א,  בורנה 
כ"ק  שליט"א,  מראחמסטריוקא 
שליט"א,  מלעלוב  אדמו"ר  מרן 
מזוועהיל  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
שליט"א, הגרח"מ וואזנר שליט"א, 

הגאון  שליט"א,  שיינר  ר"י  הגאון 
הגאון  שליט"א,  אזרחי  רב"מ 
הגאון  שליט"א,  ברגמן  הגרמ"צ 
הגאון  שליט"א,  פוברסקי  רב"ד 
ר"י  הגאון  שליט"א,  הירש  רמ"ה 
הגאון  שליט"א,  זילברשטיין 
הגאון  שליט"א,  שלזינגר  רמ"י 
הלל  הגר"י  שליט"א,  בעדני  ר"ש 
שליט"א,  בויאר  הגר"י  שליט"א, 
הגר"ש  שליט"א,  דרבקין  הגר"צ 
אונגרי־ הגר"י  שליט"א,  גלאי 

פרידמן  הגרא"ד  שליט"א,  שר 
שליט"א,  ברלין  הגר"ז  שליט"א, 
הגר"ש  שליט"א,  ברלין  הגרמ"צ 
אד־ הגרמ"ש  שליט"א,  שטינמן 

פינקל  הגר"ב  שליט"א,  לשטיין 
שליט"א, הגרש"א שטרן שליט"א, 
הגרמ"מ  שליט"א,  קליין  הגרמ"ש 
נוסבוים  והגר"נ  שליט"א,  שפרן 

שליט"א.
יתכנסו  המיוחד  המעמד  בעת 

ויעתירו  שליט"א,  ישראל  גדולי 
תפילת  את  השמימה  בצוותא 
עצ־ על  וזאת  המקודשת,  השל"ה 

העיר'  'קופת  תורמי  כל  ועל  מם 
להיכלל  שיפסיקו  וצאצאיהם 
התפילות,  בדפי  מועד  מבעוד 
בידיהם  מונחים  להיות  יזכו  ואלו 
בעת  שליט"א  ישראל  גדולי  של 

התפילה המיוחדת.
מערך סדרי תפילה מיוחדים

המיוחדת  להתכנסותם  בנוסף 
פות־ שליט"א,  ישראל  גדולי  של 
חת היום 'קופת העיר' כהשתדלות 
מיוחדת עבור תורמיה, הזדמנויות 
בתשועת  להיוושע  ייחודיות, 

עולמים. 
השנתי  המחזור  יפתח  היום 
שנה  במהלך  רצופות  תפילות  של 
הקדוש  השל"ה  בציון  שלימה 

בטבריה, כשעד לערב ראש חודש 
'קופת  שליחי  יגיעו  תש"פ,  סיון 
אלו־ ויראי  מעם  מורמים  העיר', 

ושם  שם  כל  בעצמם  ויזכירו  קים, 
עם הבקשה האישית המיוחדת לו 

במתינות ובדיוק מושלם.
בהקדם  להעביר  ניתן  שמות 
מרן  שבבית  במוקד  האפשרי 
הגר"ח קניבסקי שליט"א, במוקדי 
הקופה או במוקד הטלפוני -1800

להצטרף  ניתן  כמו"כ   .39-47-47
office@ הדוא"ל  באמצעות 

של  המאושר  באתר   ,kupat.org
'נדרים  בעמדות  או  העיר,  קופת 

פלוס' ו'קהילות'.
עקב  כי  נמסר  העיר'  מ'קופת 
לחץ צפוי על קווי הטלפון, במידה 
והשיחה לא נענית, יש לנסות שוב 

ושוב עד לקבלת מענה אנושי.

*5700

15360

!

!
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לביא ולאחר מכן המשיך בבריחה 
לאורך כל רחוב בית הבד. בצומת 

הרחובות בית הבד ודוד הוא דקר 
בהמשך  בינוני.  שנפצע  הנער  את 
בר־ המחבל  אחרי  מרדף  התחיל 

בשער  שעמדו  שוטרים  דוד.  חוב 
רחוב  של  השני  מהצד  ירדו  יפו 
לעבור  שנפצע  לנער  נתנו  דוד, 

וחיסלו את המחבל בצומת הרחו־
בות דוד והנוצרים.

מרחב  מפקד  שמואלי,  חיים 
"סמוך  סיפר:  המשטרה,  של  דוד 
לשעה 6 ועשרים מחבל נכנס דרך 
במזלג  הגיא  מרחוב  שכם  שער 
הצליח  שכם,  שער  של  הפנימי 
לדקור יהודי בכל חלקי גופו והחל 
תוך  דוד.  רחוב  לכיוון  במנוסה 
החשוד.  אחרי  מרדף  התנהל  כדי 
שוטרים  בו  שפגשו  לפני  ממש 
קטין  נוסף  יהודי  לדקור  הצליח 
מאזור בנימין. הבחור נוטרל. ממה 
שט־ תושב  הוא  מבינים  שאנחנו 

שישי  ליום  בכניסה  שנכנס  חים 
בהערכת  הרמדאן.  של  האחרון 
מפקד  בראשות  ראשונית,  מצב 
עו־ של  המערכים  תוגברו  המחוז, 

טף ירושלים והעיר העתיקה. אנו 
קאדר,  אל  לליל  שיא  בהיערכות 
וכשיתאפשר  הזירה  את  סגרנו 
לשגרת  הצירים  את  להחזיר  נוכל 

המשטרה".
במד"א  חירום  רפואת  חובש 
ברובע  שמתגורר  קסוטו  יוסף 
היהודי סיפר כי "ראינו צעיר כבן 16 
בהכרה כשהוא סובל מפצע דקירה 
בפלג גופו העליון. הענקנו לו טיפול 
רפואי שכלל חבישה ועצירת דימום 
ובעזרת טרקטורון של מד"א הוצאנו 
רפואי  טיפול  המשך  כדי  תוך  אותו 
לחבירה עם ניידת טיפול נמרץ של 
והפצוע  ממילא  לקניון  סמוך  מד"א 
לבי"ח  בינוני  עד  קל  במצב  פונה 

הדסה עין כרם".

מאיר  ישראל  הצעיר  הפצוע 
לו:  שאירע  על  סיפר  נחומברג 
מאחו־ מישהו  שהגיע  זוכר  "אני 

אגרוף  לי  נותן  שהוא  חשבתי  ריי. 
ופתאום ראיתי סכין ארוכה מלאה 
בדם. רצתי לכיוון בית כנסת החו־

רבה והזעקתי עזרה. בחסדי שמים 
יצאתי כמעט ללא פגע. הרופאים 
טיפלו בי מהר. זה נס אלוקי. הוא 

דקר אותי ליד עמוד השדרה".
לי,  כואב  "קצת  הוסיף:  הוא 
אני לא יכול לנשום נשימות עמו־

לא  ולמזלנו  לידי  היה  אחי  קות. 
לירושלים  הגעתי  כלום.  לו  קרה 
באופן  ומשם  שישי  בליל  ללמוד 
קבוע אני מתפלל שחרית בכותל, 
למ־ ולהגיע  להתפלל  אמשיך  אני 

קום גם עכשיו".
רפאל  נחומברג,  של  אביו 
חזר  הכל  בסך  שלי  "הבן  סיפר: 
והמחבל   – לישיבה  הכנסת  מבית 
התנפל עליו. הוא למד כל הלילה 
לבית  הגיע  ובבוקר  בירושלים 
בדרך  היה  ואז  החורבה –  הכנסת 
אביו  סיפר  שלו",  לישיבה  חזרה 
"איך  בפיגוע.  שנפצע  הנער  של 
התנפל  פתאום  משם  יצא  שהוא 
החצ־ מאחת  שיצא  מישהו  עליו 

שזו  חשב  לא  הוא  בהתחלה  רות. 
אחיו  בגב.  חזקה  מכה  אלא  סכין, 
היה איתו והם מיד רצו לבית הכ־
נסת החורבה ושם הזמינו עזרה".

הפצוע,  הנער  של  אחיו  חיים, 
בלילה  למדנו  ואני  "אחי  סיפר: 
הביתה  לחזור  התכוונו  ובבוקר 

לישיבה.  לחזור  אמור  היה  והוא 
סכין.  עם  אלינו  רץ  מחבל  ראינו 
והמחבל  אופניים  על  רכב  אחי 
אבל  בצוואר,  אותו  לדקור  ניסה 
לאחר  בגב.  לו  פגע  השם  ברוך 
אקדחים  עם  שוטרים  הגיעו  מכן 

שלופים והם חיסלו את המחבל".
את  "ראיתי  עוד:  סיפר  האח 
זרקתי  אחי,  לכיוון  רץ  המחבל 
לבלבל  בנסיון  אחורה  הכובע  את 
אותו. פינו את כל האזרחים מהש־

טח ואמרתי להם שאחי נדקר. כל 
בדם.  ספוגה  היתה  שלו  החולצה 
אבל  בי,  גם  לפגוע  ניסה  המחבל 
כשהוא התקרב אליי עם הסכין – 
שאחזור  מאמין  אני  ברחתי.  מיד 

להתפלל שם למרות הכול".
ביחידת  חובש  עובד  מרדכי 
'איחוד  של  החשמליים  האופניים 
חוב־ עם  "יחד  כי,  סיפר  הצלה' 

רפואי  סיוע  הענקנו  נוספים  שים 
בפלג  מדקירה  לפצוע  ראשוני 
לאחר  פונה  הפצוע  העליון.  גופו 
להמשך  נמרץ  טיפול  בניידת  מכן 
קבלת טיפול רפואי בבית החולים 

כשמצבו מוגדר קשה".
רופא  זילביגר  אורי  בן  ישי  ד"ר 
סמוך  היה  הצלה'  ב'איחוד  מתנדב 
הגיע  לשם  החורבה,  הכנסת  לבית 
"הע־ כי  סיפר  הוא  השני.  הפצוע 

לפצוע  ראשוני  רפואי  סיוע  נקתי 
כבן 16 שנפצע בינוני לאחר שנדקר 
בפלג גופו העליון. הוא הגיע לקבלת 
טיפול בסמוך לבית הכנסת החורבה 
ולאחר מכן תוך כדי המשך הטיפול 
הרפואי עלינו איתו לטרקטורון של 
סמ־ בין  אותו  והסענו  הרובע  צוות 

ניידת  לעבר  העתיקה  העיר  טאות 
טיפול נמרץ שפינתה אותו להמשך 
קבלת טיפול רפואי בבית החולים".

צדק  שערי  החולים  מבית 
פונה  הטראומה  ליחידת  כי  נמסר 
דקירות  עם  ה־50  בשנות  אדם 
מונשם  והראש.  הצוואר  באזור 
ואילו  מאד.  קשה  במצב  מורדם 
החולים  בבית  הטראומה  ליחידת 
הדסה עין כרם פונה הפצוע השני, 
מדקירה  בגב  נפגע  אשר   16.5 בן 
בעיר העתיקה. מצבו הוגדר בינו־

ני, יציב ובהכרה מלאה.

פיגוע דקירה כפול בעיר העתיקה בי־ם: שני פצועים קשה ובינוני
  המשך מעמ' ראשון

נשלמות ההכנות להילולת הרה"ק 
ה'אהל משה' זי"ע ממאקאווא בהונגריה

הושלמה סלילת הכביש לבית החיים העתיק

ההכנות  נשלמות  אלו  בימים 
השנתית  ההתוועדות  לקראת 
של  דהילולא  ביומא  המתקיימת 
ה'אהל  בעל  ממאקאווא  הרה"ק 
וצדי־ מגדולי  שהיה  זי"ע  משה' 
למען  ומהלוחמים  הונגריה  קי 
שלפני  בדור  הנאמנה  היהדות 
המלחמה, ביום י"ז סיון בעיר מא־

קאווא שבדרום הונגריה.
את  המונים  פוקדים  שנה  מדי 
זי"ע  ההילולא  בעל  של  הק'  ציונו 
הכ־ לישועת  בתפילה  ומעתירים 

לל והפרט ורואים ישועות גדולות 
זה  קדוש  במקום  תפילתם  לאחר 
בצוואתו  זי"ע  רבינו  שכתב  וכמו 
ויבכה  קברי  על  שיבוא  "מי  הק' 
לשוב  שרוצה  שליש  בדמעות 
בתשובה בוודאי אסייע בידו. וכל 
נשמתי  לתיקון  דבר  שיעשה  מי 
אני מבטיחו שלא ילך מזה העולם 
בלא תשובה שלימה" (מובא בספ־

רו אהל משה).
להס־ שנים  ע"ה  במלאות 

סיון,  י"ז  חמישי  ביום  תלקותו 
בבית  ההתוועדות  תתקיים 
ששופץ  קודשו  ובהיכל  מדרשו 
העולמי  הוועד  ביוזמת  ושוחזר 
הרה"ח  בראשות  'מאקאווא'  של 
מוה"ר דוד מרגלי הי"ו מבני ברק.

במהלך ימי ההתוועדות יפקדו 
את קברי הצדיקים בשלושת בתי 
בהם  מאקאווא  בעיר  העלמין 
טמונים מגדולי ישראל שחי בעיר 
רבי  הרה"ק  הקודמים  בדורות 
זי"ע  ראבינשטיין  הערש  אברהם 
מלובלין'  ה'חוזה  הרה"ק  תלמיד 
ועל  תק"ץ  בשנת  שנפטר  זי"ע 
בזמן  אש'  'לבת  היה  קברו  מקום 
עמודא   – להסתלקותו  השבעה 

דנהורא. 
אול־ זלמן  שלמה  רבי  הגה"ק 

מאנן זי"ע בעמ"ח 'יריעות שלמה' 
רבה  שנה  כשלושים  שהיה  זי"ע 
תרל"ד,  שנת  עד  מאקאווא  של 
סופר  מנלי  מנחם  רבי  והרה"צ 
צאן',  עדרי  'שלושה  בעל  זצ"ל 
שגם קברם שופץ ע"י הוועד העו־

למי של מאקאווא. 

תתקיים  דהילולא  ביומא 
אחה"צ  ובשעות  רבים  תפילת 
'קרובה  מיוחד  תפילה  מעמד 
המצוינת  בציון  לבוא'  ישועתי 

לישועת הכלל והפרט.

תתקיים  ההילולא  סעודת 
'חסדי  אורחים  הכנסת  בבנין 
מוה"ר  הנה"ח  ע"י  שנבנה  אבות' 
רו"מ  הי"ו  פארהאנד  מרדכי 
לזכרו  בוינה  משה'  'אהל  ביהמ"ד 

של בעל ההילולא זי"ע.
לאור  יצא  האחרונה  בשנה 
מבעל  משה'  'אהל  הק'  הספר 
מיוחדת  במהדורה  ההילולא, 
'אהל  מכון  ע"י  בדרך'  'ובלכתך 
יקרים  פנינים  ובו  בארה"ק  משה' 
בעל  של  וחידושיו  תורתו  דברי 

ההילולא, 

כן יצא השנה לאור הספר 'עץ 
אפרים' במהדורה מפוארת מחתנו 
של בעל ההילולא הגה"ק רבי אפ־

שהיה  הי"ד,  זצ"ל  ראזנפעלד  רים 
מתיבתא  וריש  סענדרא  גאב"ד 
ונהרג  במאקאווא  הרמה  בישיבה 
בשנת  עולם  הרס  בימי  עקה"ש 

תש"ד ביום המר כ"ג סיוון.
העולמי  הוועד  במשרדי 
ההכנות  על  אלו  בימים  שוקדים 
לקליטת האורחים הרבים שיגיעו 
בהאי  להשתתף  העולם  מרחבי 

יומא דהילולא.
סלי־ הושלמה  האחרון  בשבוע 

העלמין  לבית  המוביל  הכביש  לת 
שנים  העיר.  בפאתי  הנמצא  הישן 
לבית  לנסוע  צריכים  היו  רבות 
על  או  ועגלות  סוסים  על  העלמין 
השדות  בין  הבוץ  עקב  טרקטורים 

הנ־ העלמין  לבית  המובילה  בדרך 
מצא בפאתי העיר מזה מאות שנים. 
בשנים האחרונות פעל הרה"ח דוד 
מרגלי יו"ר הוועד העולמי מאקאווא 
והעי־ הונגריה  ממשלת  גורמי  מול 

סלילת  את  להסדיר  המקומית  ריה 
הכביש לטובת העולים לציוני הקו־

דש של מצוקי ארץ הטמונים בבית 
הושלמה  אלו  בימים  ואכן  העלמין 
הראשון  שלב  של  הסלילה  מלאכת 
המלאכה  תושלם  החגים  ולקראת 
לבית  עד  רכבים  עם  להגיע  ויוכלו 

העלמין.

הכביש החדש בבית החיים העתיק
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ירושלים | מכירהֳ
ק''ו,  מ''ר,  כ125  ישראל  בשרי 
חדש  בניין  חניה,   + כחדשה!   מעלית, 
נכסים''  ''אברמציק  למטר!,   26,200

0548456212 או 029966522
[20052649]

ירמיהו]  [רח'  בכדורי  בבלעדיות! 
ק''ה,  חזית!  גדול!  מחסן  מ''ר,   128
0548-456- נכסים''  ''אברמצי'ק 

212 או 02-9966522
[20052648]

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

0548456212 או 029966522
[20052647]

בבלעדיות!! בפישל -4חד' כ-90 מטר 
+ מרפסת ענקית + אופציות, מושקעת 
רק 2290.000ש"ח -052 חזית  ביותר, 

7658-638 "היימשע תיווך- הנדלס:
[20052608]

עצמי  הון  לבעלי   ! מציאה  מציאה 
מטר  כ95  חד'   4 באוליהב  גדול! 
וחניה  מחסן   + ומפוארת,ק"ג  חדשה 
052- 2420.000ש"ח  רק  גדולים 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052607]

לקהל  תיווך-הנדלס  היימשע 
דרך  גם  לפנות  ניתן  לקוחותינו 
a052-7658-638@gmail. האימיל 

com
[20052606]

בונבונירה  בפולנסקי  בבלעדיות! 
בגג  מחסן   + מטר  כ-78  חד   3.5
-5מטר מושקעת ביותר!! אופציות 
052-7658-638 2150.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052599]

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]

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 
גאולה  בבלעדיות   * ש''ח   2,800,000
מ"ר.   75 חדשה,  ק,   2.5 חד',   3 יואל 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[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]

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]

ירושלים | השכרה
בכדורי [פסגות ירושלים] 3/4/5 חד', 
''אברמצ'יק  נוחות!  קומות  גם  נוף! 
נכסים'' 0504165775 או 029966522
[20052646]

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
62מ"ר  חד   2.5 שך  הרב  בציטלין 
תיווך  רק 1510000  מ"ר  אופ' 40   +

הכוכב 0548481688
[20052603]

גדולה  אופ'   + מ"ר   87 חד   3 ברשי 
בתיווך  מפתח  ש"ח   2000000

הכוכב 0548481688
[20052602]

85  +  85 גג  דירת  אהרן  ברמת 
לטאבו  אופ'  גמיש   2550,000
משותף תיווך הכוכב0548481688

[20052601]

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

מהקבלן. 03-5785777
[20052406]

ביתר עילית | מכירה
מפואר  קוטג  ישראל  לאוהב  סמוך 
5 כניסה  גג   + מטר   220 קומות   3
052- 2380.000שח  רק  חודשים 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052610]

180 מפואר  פלקס  דו  יצחק  בפחד 
מדהים  נוף  אפשרויות,  המון   + מטר 
רק 2280.000שח (אפשרות לחלוקה 
052-7658-638 משותף)  לטאבו 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052609]

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]

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
מעלית   + נוף  חד'   3.5 טרפון  ברבי 
נכסים  אריאלי  בבלעדיות 

0533150400
[20052640]

ירד!  המחיר  גג  חלל   + חד'   3 בריב"ל 
בלעדי אריאלי נכסים 0533150400

[20052639]

בנהר הירדן מעל הפארק 2 חצרות 4
חד' אופצ' ליחידות בלעדיות אריאלי 

נכסים 0533150400
[20052638]

 + עורפית  גדולה  חד'   5 בריב"ל 
בלעדיות  מצויין  במחיר  תוספות 

אריאלי נכסים 0533150400
[20052637]

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]

צפת | מכירה
האיזורים  בכל  נוספים  נכסים  מבחר 
תקבלו  אצלנו  שונים  במחירים 
נחמן   *   *   * אנ"ש  המידע  כל 
שלך  האישי  הנדל"ן  אקרמן-תיווך 

0527143567
[20052654]

מהעתיקה!  5דק'  כ"ב-ילדי-המעלות 
שירותים  5חד'כל-חדר  נופש!  קוטג' 
בריכה-מחוממת-מקורה  ומקלחת! 
חצרות 1,540,000 שווה מאוד! *  *  * 
חדש בבלעדיות! וייצמן -7חד' ענקית 
1,180,000 רק  לנוף  סוכה  מרפסת 
האישי  הנדל"ן  אקרמן-תיווך  נחמן 

שלך 0527143567
[20052653]

4חד'  בהרצל  בבלעדיות!  מציאה!! 
מאור- ירד!! 790,000 *  *  *  המחיר 
  *   *  690,000 תוספות   + 4חד'  חיים 
ק'א  3חד'  אצ"ל  אמיתית!  מציאה   *
560,000 ירד  המחיר  מרפסת/חצר 
האישי  הנדל"ן  אקרמן-תיווך  נחמן 

שלך 0527143567
[20052652]

השקעות נדל"ן 
ודירות  דירות  והקריות  בחיפה 
ש''ח   420,000 מ-  החל  מחולקות 
052- לפרטים:   12% עד  תשואה 

7620004
[20052611]

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, לל"ת. 055-6764811
[20052587]

צפת 
לכינרת,  נוף  בצפת,  ארוח  דירת 
דק'   10 בשפע,  חניה  רסקו,  בשכונת 
חדש.  מטבח  לעלוב,  כנסת  מבית 

053-3129516
[20052434]

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. 

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]

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 
ליד  ומושקעת  מפוארת  נופש  דירת 
השטיבלאך, נוף מרהיב לכנרת. -053

3165679
[20052613]

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 
ברמה  קייט  דירות  מלון   – ''טורקיז'' 
[בר  מרכזי  במיקום  ביותר,  הגבוהה 
אילן/גוש 80] מקומות אחרונים לחג 
נכסים-קייט''  ''אברמצ'יק  השבועות! 

.02-9966522
[20052651]

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

9966522 או 0747-492-224.
[20052650]

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]

גדולה  חד'   3 דירת  ברוך  במקור 
077- לשבועות  ומרווחת  ממוזגת 

320-48-40
[20045830]

תיווך דירוגים מבחר דירות לשבועות 
דירות  דרושות  האזורים,  בכל 

נוספות. 054-8495745
[20042059]

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]

שישמש ַ ואמין,  מסור  עובד  בב"ב, 
קו"ח:  ושליחויות,  לנסיעות  כנהג 

x5700700@gmail.com
[20052666]

דרושה אשת שיווק לפרוג, סניף ב"ב. 
 : למייל  קו"ח  חובה.  במכירות  נסיון 

yosi@prog.co.il
[20052665]

דרושה  בירושלים  חרדית  לפנימיה 
16:00- השעות:  בין  נשואה  מדריכה 
קו"ח   "34 "למשרה  לציין   22:00

לפקס: 02-6259371
[20052645]

למשרד בירושלים דרוש איש שיווק, 
מלאה,  למשרה  ודינמי  נמרץ  צעיר, 
cv85200@gmail.com :קו"ח למייל
[20052615]

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

5646632
[20052597]

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

02-5097841
[20052596]

דרושים:  (אידיש)  בירושלים  לחיידר 
 * ג‘  לכתה   * ב‘  לכתה   * מלמדים 
02-5606098 לפקס:  קו"ח  ז'  לכתה 

נא לציין את המשרה המבוקשת
[20052595]

מזכיר/ה  הבניה  בתחום  לחברה 
לעבודה מהבית, למענה ללקוחות 
שעות  משרדית.  ועבודה  בכתב, 
לסוכנות   * ש"ח   3,800 גמישות, 
לעבודה  פקיד/ה  בי-ם  ביטוח 
7,500 מבוטחים,  מול  משרדית 
חברה,  מזכיר/ת  בב"ב  לחברה   *
7,500 שוטפת,  לאדמיניסטרציה 

ש''ח. 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]

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 

תפילין,  תקבלו  "וקשרתם"  אצל 

בהשגחת  מיוחדים.  ומחירים 

שירות  שטרן,  והגרי"מ  הבד"ץ, 

אישי. 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]

השבת אבידה 

חישוק  עגיל  נמצא  אייר  כ"ג  ג'  ביום 

כסף בתחנת עזרא פ. דבורה הנביאה 

ב"ב 054-8527952
[20052620]

418 בקו  רש"י  תפילין  נאבד 

פסח  לפני  שמש  לבית  מירושלים 

0548590227
[20052619]

חובות  ג     שני  מעשר  ירושלמי:  היומי  דף  מו     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הכ"ח (הבטחון)    משנה יומית: שבועות ד, יא-יב  

הלכה יומית: או"ח תקיט, ג-ה    רמב"ם יומי: זכיה ומתנה ז-ט    שו"ע הרב 
- רב יומי: מג, ז-ב    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' תתקט-תתקכה    חפץ 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קיא: חיים: לאוין, א-ב  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:118:128:108:158:138:07סו"ז ק"ש מג"א
9:069:079:059:099:089:03סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:409:419:399:439:429:37סוף זמן תפלה מג"א
10:1610:1810:1610:1910:1810:14סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:3712:3912:3812:4012:3912:36חצות היום
13:1213:1413:1313:1513:1513:12מנחה גדולה

19:4519:4219:4519:4219:4319:43שקיעת החמה
זמנים למחר

3:453:453:413:503:473:39עלות השחר
4:364:364:334:404:384:30זמן ציצית ותפילין

5:345:395:305:385:365:31הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6762954 הר- סיני 15, ב"ב    הר סיני  054-6213354 צ'ילה 6 הדסה הקטנה    בני ברק מרפאת קרית יובל ירושלים
077- 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופר פארם יפו סופרפארם מינסטור   תל אביב
077-8881890 רח' הרצל 96 מהשעה 19:00 עד  8881300 שד' ירושלים 49 מהשעה 19:00 עד 24:00  סופר פרולנטין
077-8880077/71 שמחה גולן 54 סופר פארם גרנד קניון 8822695 רח' שער הגיא 14    חיפה גבע 24:00    נתניה
6519153 אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 8:00 עד 01:00    חולון סופרפארם   רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד  הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף    אשדוד

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: 211.19-
אתמול: 211.19-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
31-22

תל אביב
28-22

חיפה
28-21

גולן
34-19

טבריה
36-22

גליל
32-21

באר שבע
35-20

אילת
41-27

מזג האויר
טמפ' גבוהות מהרגיל

היום - בהיר עד מעונן 
חלקית, ללא שינוי של ממש 

בטמפרטורות. בהרים ובפנים 
הארץ הטמפרטורות יוסיפו 

להיות גבוהות מהרגיל לעונה.

שני -  ללא שינוי של ממש במזג 
האויר.

שלישי - ללא שינוי של ממש 
במזג האויר.

רביעי – ללא שינוי של ממש 
במזג האויר.

רביעישלישישני
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שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466
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 מוסד חינוכי מצליח מחפש
זוג חסידי צעיר וערכי לעבודת הדרכה חינוכית

דרישות התפקיד:
נכונות לעבודה מאתגרת ומשמעותית• 
נסיון בתחום, יכולת הנהגה והובלת נוער - יתרון• 
תקשורת בין אישית טובה• 
מסירות ויוזמה• 

שכר + מגורים במקום
info@mcl.org.il  :קו"ח למייל

02-997-40-50
all@allgift4u.com WWW.ALLGIFT4U.COM

052-767-7270



מאת א. למל

בגרמניה  הכיפה  סערת 
והפעם  כותרות,  לתפוס  ממשיכה 
מייק  האמריקני  המדינה  מזכיר 
"מוטר־ ארצו  כי  שאמר  פומפאו 
דת" מכך שליהודי גרמניה הומלץ 
לנוכח  כיפות  מלחבוש  להימנע 
במדינה.  הגוברת  האנטישמיות 
לאיש  "אסור  פומפאו:  אמר  עוד 
קדו־ מדעות  להתעלם  מאיתנו 

מות". 
דיבר  פומפאו  המדינה  מזכיר 
במ־ בברלין  עיתונאים  במסיבת 

בגרמניה,  ממלכתי  ביקור  סגרת 
בדבריו  להתייחס  לנכון  וראה 

לסערת הכיפה.

למאבק  הגרמני  הנציב  כזכור, 
באנטישמיות אמר לפני כשבוע כי 
אינו ממליץ ליהודים לחבוש כיפה 

בכל מקום ובכל זמן במדינה, והד־
רבה בגרמניה  לסערה  גרמו  ברים 

ומחוצה לה.

כהן,  שרעבי, אלעזר לוי, ינון ארנפלד, שמוליק ועקנין, צבי רובינשטיין, דודי שלום, נח ויינפלד, ראובן נבון, שימי פלדמן, יהודה מוישי דודסון,יצי שפיצר, ראובן, יעקב אבינעם
לייב כהן, אריה גוטליב, אבי גולדברג, אבי לייב אלבוים, אריה רובינשטיין, אבריימי שיין, משה שמעונוב, איתן אפלבוים, עובדיה שלמה, יונה הלוי, יעקב ביטון, דוד ישראל
אדרי, דוד משען, יניב ישראלי, מיכאל גולדשמיט, יהונתן רוזנטל, יצחק אייזנשטיין, יעקב פריימן, ישראל אדלר, יעקב לביא, ישראל לוינגר, אברהם דריי, אליהו סגל, אביאל
פייגלין,  בירנבוים, יעקב בטיטו, אריה ויסנשטרן, ישראל יענקוביץ, דוד אברהם נתנזון, רפאל פרידליס, חיים שחור, יצחק פדר, מוישי שחטר, שלומי ארגמן, חזקי טוכפלד, מוטי
ינובסקי, אלעזר לוי, חיים חי, ישי בר אלחרר, אביעד רוזן, ישראל דוד שרייבר, שמואל טוכפלד, אליהו ליברמן, דוד ירקוני, רואי פינקוס, אלעזר כהן, יהודה גנץ, עובדיה זבולון
אלתרזון, אפי טדגי, נתן גרינהויז, רמי אשר, שלוימי אמירון, אלירן גילת, אייל זלטני, דרור כהן, עופר פרידמן, חנוך ניסנזון, אברהם אלתר, דניאל עזרן, אריאל שמיר, יאיר

דוד,  עשור, ניצן בוריסלב, מוקישו הארון בן לביא, תומר אלדד, יוני כהן, נדב לוי, מנחם דריי, אלי גרשון, אסי לוי, אהרון איציק רביד, חיים שפיצר, לוי, יצחק רוזנפלד, יוסף
בכר,  ירקון, מיטל גרא, אלעד עובדיה, מני רון, גד מנס, רו גביר, משה פרידמן, עדי לוי, אהרון שגב, אורי שגב, תומר גרינפלד, גלעד טויטו, יצחק ברונכר, יהיודה פז, שי גונן
גפני, אילן שטרנבוך, מנחם גפן, לייזי וינברג, נתי פלג, יענקי סמקאי, מיכאל לגזיאל, אבי סולביציק, איתי סרוסי, יהודה טוכפלד, יואל עייש, דויד שמואלי, אלירן אפריים
גודמן,  גוגנהיים, אלעד שושן, יעקב בן אורנשטיין, סעדיה אורבך, איתמר אופנהיימר, יוסף אדלר, גדליה אדלשטיין, יונתן גבריאל מזרחי, מרדכי קורנפלד, ציון עיזקסון, בן
נח קלדרון,  חגי קמחי,  אסף סויסה,  מישאל קאסוטו,  יוסי הלברשטאם,  שמעון גיגי,  שרגא הירש,  ציון גוטמן,  שמשון קאסוטו,  שבתאי מויאל,  מישאל שבת,  בן עמנואל
גליק, ראובן יונה, יעקב הירשפלד, שמוליק טויטו, ברוך אוחנה, אליהו זילבר, מרדכי לוגסי, אלימלך לופז, עילאי גבאי, ישי הורוביץ, עמינדב הירשפלד, יששכר ויינגרטן, צבי
גולדשמיט, עמנואל קפלן, רפי קובי, מנחם אמסלם, אליהו קפלן, יאיר גרין, אשר נבון, יוסי אשכנזי, ירוחם שרהבני, דניאל אלפסי, נעם יוסיפון, נדב ארנפלד, נתן וינטרוב, זאב
ביטון, יעקב אביטבול, יהודה איינשטיין, חיים כהן, רובי זגדון, שי גרינפלד, ברוך קליין, זאבי אמסלם, נתי נוימן, ישעיהו בשארי, מוטי מרום, יחיאל מרשיין, עזרא דדון, מנשה
גולדבאום,  ברגר, שאול ברודסקי, ראובן לוי, רפאל ברנט, משה יצחק זלץ, שרגא יעקובי, יחזקאל הרפז, בנימין קוריץ, יוסף שושן, אלעד ורצמן, יובל פרדו, מלאכי פעקר, ידיד
דרקסלר,  בוכמן, הלל טאוב, יקיר איסלריס, עוז נפתלי אייזנשטיין, עזריה אלבוים, דוד ארליך, דניאל דוידסון, דורון כהנמן, ישעיהו דויטש, יחזקאל הרשקוביץ, גלעד שמואל
רביבו,  חיים  שפיצר, דוד רוזנטל, אורן מכבי, אלי בלוך, אלימלך רייך, אליהו אסוס,  מויאל, מישאל סרגוסי, עובדיה כספי, ניתאי יעבץ, יוחאי בסר, שרגא בלומנפלד, יונתן גד
בני יוזף, בנימין חסיד, איתמר זינגר, בצלאל שלמה, הלל צור, יאיר דרורי, נחמן טובול, ידידיה דבקרוב, יאיר קראיף, יואל רוט, יוני מזרחי, יונתן אדרה, מוטי מייבסקי, מוטי רבינה, 
מוטי צרור, מויה ליטוואק, מנחם קולדצקי, נחום הרמן, נחמן ניימן, נתן כהן, נתן רוזנבלט, יעקב פריימן, איתן דובקין, שרגא משה שפיצער, צבי לוי, קובי סטפנסקי, שולי רנד, 
שלמה גרמון, אבי גלן, אברהם קריטנברג, אהרון פלדהיים, דוד הררי, אלעזר דונט, חיים קליין, ישראל מנדל, מוטי היימליך, מתתיהו קורמן, מוטי ויזל, נכמן רייכר, עדי ממן, צביקה 
שטרן, קובי אלעזר, אבי חדד, מוטי ארגמן, אבי פרידמן, אברהם לביא, אהרון גינהוס, אוריאל סופר, אריאל ליבא, אוריאל אלתר, אפרים דוד, גרשון רוזנפלד, דודו ברי, יוסי 
אלוש, ישראל שוורץ, מוטי לוי, מוטי קליין, נוח פריד, דניאל ניסן, צבי מילר, שלומי סהר, שלומי זינגר, שלומי פדר, שמעון שטרן, שרגא יונגראיז, מילך קאהן, שמחה כהן, חנוך 
אליאל, קובי רוטנברג, חיים מורד, דוד אליה, מורדכי האשל, טל פלד, מתנאל יששכרוף, רמי מאושר, ירוחם עובד, גבי הורן, אמיתי שטרן, נתן ויגרטן, זלמן שטוב, שמחה אמזל, 
איתי שאוליין, רפי ברמן, מני שורק, דביר חכם, בנצי נורדמן, חיים סיאמאטיצקי, שלוימי הופנר, ביני ארלינגר, שי אנגל, מיכאל פינקל, ישראל מן,יהודה שור, בונים שפרינצלס, 
חיים פרגספיר יניב, שלמה רענן,שנאור זלמן, חיים ינובסקי, אבי נפוסי, אריאל לוי, איתי ביכלר, דרור קרניאל, שלוימי פרידמן, שלמה אסייג, שוקי סברדלוב, חיים שינקר, דודי 
נויזלץ, משה מלכין, חיים זיסמן, מאיר פוטרמילך, חיים נוילנדר, איסר גוטליב, מיכאל בן שמעון, בני וורדי, בצלאל בסר, חיים רוטנברג, יעקב דוייטש, ראובן ליבוביץ, עקיבא 
וולרשטיין, צור יצחק, שמואל מונק, שמעון לובן, שמחה כהן, חנוך אליאל, קובי רוטנברג, חיים מורד, דוד אליה, מורדכי האשל, טל פלד, מתנאל יששכרוף, רמי מאושר, ירוחם 
עובד, גבי הורן, אמיתי שטרן, מוטי רבינוביץ, אבי גלן, אברהם קריטנברג, אהרון פלדהיים, דוד הררי, אלעזר דונט, חיים קליין, ישראל מנדל, מוטי היימליך, מתתיהו קורמן, מוטי 
קמחי,  ויזל, משה  לנג, מוטי מייבסקי, מוטי רבינה, מוטי צרור, מויה ליטוואק, מנחם קולדצקי, נחום הרמן, נחמן ניימן, נתן כהן, נתן רוזנבלט, יעקב פריימן, איתן דובקין, אסף
גרינפלד,  קליין, זאבי אמסלם, נתי מזרחי,  ישעיהו ציון עיזקסון, בן גפני, אילן שטרנבוך, מנחם גפן, לייזי וינברג, נתי פלג, יענקי סמקאי, מיכאל לגזיאל, אבי קלדרון, איתי חגי
גוגנהיים,  שושן, יעקב בן אורנשטיין, סעדיה אורבך, איתמר אופנהיימר, יוסף אדלר, גדליה מאיר טאו, אלי רוברטס, חזקי כץ, יונה בירנצוויג, חיים סולביציק, גדליה וייס, יונתן
קמחי, חגי סויסה, אסף קאסוטו, מישאל הלברשטאם, יוסי גיגי, שמעון הירש, שרגא גוטמן, ציון קאסוטו, שמשון מויאל, שבתאי שבת, מישאל בן גודמן, עמנואל אלעד
יונה, יעקב הירשפלד, שמוליק טויטו, ברוך אוחנה, אליהו זילבר, מרדכי לוגסי, אלימלך לופז, עילאי גבאי, ישי הורוביץ, עמינדב הירשפלד, יששכר ויינגרטן, צבי קלדרון, נח
קפלן, רפי קובי, מנחם אמסלם, אליהו קפלן, יאיר גרין, אשר נבון, יוסי אשכנזי, ירוחם שרהבני, דניאל אלפסי, נעם יוסיפון, נדב ארנפלד, נתן וינטרוב, זאב גליק, ראובן

אביטבול,  איינשטיין, חיים כהן, רובי זגדון, שי גרינפלד, ברוך קליין, זאבי אמסלם, נתי נוימן, ישעיהו בשארי, מוטי מרום, יחיאל מרשיין, עזרא דדון, מנשה גולדשמיט, עמנואל
ברודסקי, ראובן לוי, רפאל ברנט, משה יצחק זלץ, שרגא יעקובי, יחזקאל הרפז, בנימין קוריץ, יוסף שושן, אלעד ורצמן, יובל פרדו, מלאכי פעקר, ידיד ביטון, יעקב יהודה
טאוב,  איסלריס, עוז נפתלי אייזנשטיין, עזריה אלבוים, דוד ארליך, דניאל דוידסון, דורון כהנמן, ישעיהו דויטש, יחזקאל הרשקוביץ, גלעד גולדבאום, שמואל ברגר, שאול
רביבו,  חיים  שפיצר, דוד רוזנטל, אורן מכבי, אלי בלוך,  מויאל, מישאל סרגוסי, עובדיה כספי, ניתאי יעבץ, יוחאי בסר, שרגא בלומנפלד, יונתן דרקסלר, גד בוכמן, הלל יקיר
ראובן, יעקב אלימלך רייך, אליהו אסוס, בני יוזף, בנימין חסיד, איתמר זינגר, בצלאל שלמה, הלל צור, יאיר דרורי, נחמן טובול, ידידיה דבקרוב, יאיר קראיף, דובי שפיצר אבינעם
ביטון, דוד כהן, ישראל שרעבי, אלעזר לוי, ינון ארנפלד, שמוליק ועקנין, צבי רובינשטיין, דודי שלום, נח ויינפלד, ראובן נבון, שימי פלדמן, יהודה

דריי,  סגל, אביאל לייב כהן, אריה גוטליב, אבי גולדברג, אבי לייב אלבוים, אריה רובינשטיין, אבריימי שיין, משה שמעונוב, איתן אפלבוים, עובדיה שלמה, יונה יעקב
טוכפלד, מוטי אדרי, דוד משען, יניב ישראלי, מיכאל גולדשמיט, יהונתן רוזנטל, יצחק אייזנשטיין, יעקב פריימן, ישראל אדלר, יעקב לביא, שמואל לוינגר, אברהם

יענקוביץ, מויה ליטוואק, מנחם קולדצקי, נחום הרמן, נחמן ניימן, נתן כהן, נתן  אברהם נתנזון, רפאל פריד, חיים שחור, יצחק פדרמן, מוישי שחטר, שלומי ארגמן, חזקי
רוזנבלט, יעקב פריימן, איתן דובקין, שרגא משה שפיצער, צבי לוי, קובי סטפנסקי, שלמה גרמון, אבי גלן, אברהם קריטנברג, אהרון פלדהיים, דוד הררי, אלעזר דונט, חיים קליין, 
ישראל מנדל, מוטי היימליך, מתתיהו קורמן, מוטי ויזל, נחמן רייכר, עדי ממן, צביקה שטרן, קובי אלעזר, אבי חדד, מוטי ארגמן, אבי פרידמן, אברהם לביא, אהרון גינהוס, אוריאל 
סופר, אריאל ליבא, אוריאל אלתר, אפרים דוד, גרשון רוזנפלד, דודו ברי, יוסי אלוש, ישראל שוורץ, מוטי לוי, מוטי קליין, נוח פריד, דניאל ניסן, צבי מילר, שלומי סהר, שלומי 
זינגר, שלומי פדר, שמעון שטרן, חיים מורד, דוד אליה, מורדכי האשל, טל פלד, מתנאל יששכרוף, רמי מאושר, ירוחם עובד, גבי הורן, אמיתי שטרן, נתן ויגרטן, זלמן שטוב, 

בלומנ גד דדררקקסלר, בבווככממןן, ההלללל יקירר
אאאלליייממממללללך  אססווסס,, בבני יוזף, ב
ללדדמן, יה
לבבווים, ע
ששממואל

יעד
הקמפיין

18,000,000
₪

שקל 1 = 3

מני שורק, דביר חכם, בנצי נורדמן, חיים סיאמאטיצקי, שלוימי הופנר, ביני ארלינגר, שי אנגל, מיכאל פינקל, ישראל מן,יהודה שור, בונים שפרינצלס, חיים פרגספיר יניב, שלמה 
רענן,שנאור זלמן, חיים ינובסקי, אבי נפוסי, אריאל לוי, דרור קרניאל, שלוימי פרידמן, שלמה אסייג, שוקי סברדלוב, חיים שינקר, דודי נויזלץ, משה מלכין, חיים זיסמן, מאיר 
פוטרמילך, חיים נוילנדר, איסר גוטליב, מיכאל בן שמעון, בני וורדי, בצלאל בסר, חיים רוטנברג, יעקב דוייטש, ראובן ליבוביץ, עקיבא וולרשטיין, צור יצחק, שמואל מונק, שמעון 
לייב כהן, אריה גוטליב, אבי גולדברג, אבי לייב אלבוים, אריה רובינשטיין, אבריימי שיין, משה שמעונוב, איתן עובדיה לובן, שמחה כהן, חנוך אליאל, קובי רוטנברג, חיים מורד, 
בן גודמן, עמנואל נוימן, אלעד בשארי, מוטי מרום, יחיאל מרשיין, עזרא רביבו,  חיים  שפיצר, דוד רוזנטל,  מנשה מויאל, מישאל סרגוסי, עובדיה כספי, ניתאי סגל, יוחאי

13,823 ילדים מחכים לתרומה שלך. שומרים עליהם במסגרת.

הצטרפו אלינו
ותרמו עכשיו:

ן , ק , ק ן, ן, ק ,
יענקוביץ, מויה ליטוואק, מנחם אברהם נתנזון, רפאל פריד, חיים יצחק שחור, , מוישי
 שרגא משה שפיצער, צבי לוי, קובי סטפנסקי, שלמה גרמון, אבי גלן, אברהם קריטנברג, א
 קורמן, מוטי ויזל, נחמן רייכר, עדי ממן, צביקה שטרן, קובי אלעזר, אבי חדד, מוטי ארגמן

אאפפררייםם דדוודד, גגררששווןן רוזנפלד, דודו ברי, יוסי אלוש, ישראל שוורץ, מוטי לוי, מוטי קליין, נוח
עובד ירוחם מאושר רמי יששכרוף מתנאל פלד טל ההאאשל מורדכי אליה דוד מורד ים

דדררממן,
 דדדווובבבבקקיןן,
ךךךךך,, ממממתתתתיההו ישראל מנדל, מוטי היי

א,,,,, אאאאאאווווווררררררררייייאאאאללל אאללתתרר, אא יאאלל לי ססססססוווווופפפפפפרררר,,, אא
פפפדדדדררר, שמעעוון שטרן, חי זזיננגגגרררר שששלללללווווומממממממיייי

18,000,018,000,000
₪

3 = שקל 1

מני שורק, דביר חכם, בננצצי ננווררדדמממןןן,,, חחייםם סססייאאאממאאטטיצצקקי, שלוימי הופנר, ביני ארלינגר, שי אנגל, מיכאל פייננקל, ישראל מן,יהודה
רענן,שנאור זללממןןן,,, חחחייייםםם ייננובסקי, אבי נפוסי, אריאאללל לללווויי,, דדדררוורר קרניאל, שלוימי פרידמן, שלמה אססייג, שוקקי סברדלוב, חיים ש
פוטרמילךך, חחחיייייםם נוילנדר, איסר גוטליב, מיכאל בן שמעון, בניי ווווווררדדיי,, בצלאל בסר, חיים רוטנברג, יעקבב דוייטשש, ראובן ליבוביץ, ע
אר אלבוים, רובינשטיין, אבבריימי שיין, משה שששמממעעונוב, איתן עובדיהה לובן,, שששמממחחחה כהן, חנוך אליאל,, קקוובבי ררווטטננבבררגג,, חיים מורד, 
מרום, יח מרשיין, עעזרא רביבו,  חייםםם  ששפיצר, דוד רוזנטל,  מנשה ממייששאל מויאל, סרגוסי, עובדיה כספי, ניתתאאיי ייווחאי , עובדסגגלל,, סרגוס

כ“ח - כ“ט אייר תשע“ט

ונצליח נעשה ה' בשם

הכל כלול במחיר!

תמוז ד'-י"א
7-14.7.19

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

במחיר מיוחד!חבילת 7 לילות

o n - l i n e @ t o u r p l u s . c o . i l
03-9050505

מוקד הזמנות:

מרגיע לך נופש

אין מה לאמר, מרגיע לך רילקס...
רילקס מפתיעה: נופש נשים שלא חוזרים ממנו עייפים...

נופש הקיץ של רילקס מושלם בשבילך
מפנק, מלא הווי וחוויה, במלון היוקרתי ’גלי צאנז’ החדש

- תוכניות מובילות רק מהשורה הראשונה -

רילקס. מרגיע לך נופש
פנסיון מלא

 כולל א. צהרים
בהגעה ובעזיבה

מתחם שופינג
מושקע

קפה ומאפה
חופשי

הגרלות
ופינוקים אישיים

היחיד
ללא ימי שיא

ארוחות
שף גורמה

office@relax-il.com לקבלת תוכניה, מידע והרשמה: 073.382.7737   

< מספר המקומות מוגבל! הבטיחי את מקומך >
מסלול אקסטרה

שני-שלישי > 2 ימים ולילה
ה'-ו' תמוז (8-9/07)

שני-רביעי > 3 ימים ו-2 לילות
ה'-ז' תמוז (8-10/07)

XLמסלול מסלולי מדיום יום ולילה
שני-שלישי
ה'-ו' תמוז
(8-9/07)

שלישי-רביעי
ו'-ז' תמוז

(9-10/07)

לים
לגמו מוכר הנופש

הבי"ח: מול הסדרים

מסלול מיוחד!
מותאם כהכנה

לנשים לפני לידה
עם החזרים

לזכאיות

אם כבר תכננתם להשקיע שקל וחצי ביום למשך שנה,

להכנס להגרלה על דירת שלושה חדרים וגם להיות

שותפים בהצלת חיים - תעשו את זה ברגע הנכון 

ותרוויחו כפול! בנוסף להגרלה על דירה והגרלות הבונוס

(א' סיוון 4.6) כל מי שמצטרף עד ליום שלישי

נכנס להגרלת בונוס נוספת חינם על פרסים שווים במיוחד!

להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע' 

4,500

48

*5935

120

3,000

אם כבר תכננתם להשקיע שקל וחצי ביום למשך שנה,

להכנס להגרלה על דירת שלושה חדרים וגם להיות

שותפים בהצלת חיים - תעשו את זה ברגע הנכון 

ותרוויחו כפול! בנוסף להגרלה על דירה והגרלות הבונוס

(א' שלישי כל מי שמצטרף עד ליום

נוס בונוס כנס להגרלת

שני שיגורים משטח סוריה לעבר החרמון
דובר צה"ל הודיע כי זוהו שני שיגורים משטח סוריה לעבר החרמון, אין נפגעים

מאת סופרנו הצבאי

אמש  שוגרו  רקטות  שתי 
שטח  לעבר  סוריה  מכיוון 
באזור  נפלו  השתיים  ישראל. 
בח־ צה"ל  של  המוצבים  קו 

ללא  הסתיים  האירוע  רמון. 
נפגעים.

נסי־ בחקירת  פתחו  בצה"ל 
בות האירוע וכן בבדיקת איכוני 
האם  להבין  במטרה  הנפילות 
מוצבי  לעבר  מכוון  בירי  מדובר 

החרמון או בזליגה של ירי מהצד 
הסורי.

נורה  שעבר,  שבוע  בתחילת 
קרב  מטוס  לעבר  סורי  נ"מ  טיל 
טיסה  במהלך  שהיה  ישראלי 
הפגז  הארץ.  בצפון  שגרתית 

לא פגע בכלי הטיס ונפל בשטח 
סוריה. בתגובה לכך, צה"ל תקף 
הירי.  בוצע  ממנו  המשגר  את 
הקרב  מטוס  כי  הדגישו  בצבא 
את  חצה  לא  האוויר  חיל  של 

הגבול לסוריה.

בעקבות סיום הרמדאן:

ייתכנו שינויים בפעילות קווי 
התחבורה הציבורית השבוע

מאת חיים מרגליות

הרשות הארצית לתחבורה צי־
הודיעה  התחבורה  במשרד  בורית 
המציין  פיטר,  אל  עיד  בעקבות  כי 
ייתכנו  הרמדאן,  של  סיומו  את 
הת־ קווי  במערך  שינויים  השבוע 
חבורה הציבורית, באזורים שונים 

בארץ.
חמישי  עד  שלישי  בימים 
חלק  בתדירות  שינויים  צפויים 
בשל  הציבורית  התחבורה  מקווי 
המוסל־ מהנהגים  חלק  היעדרות 
מים, המועסקים בחברות התחבו־

רה הציבורית.

לתחבורה  הארצית  הרשות 
חברות  את  הנחתה  ציבורית 
המפעילות  הציבורית,  התחבורה 
העירוניים  האוטובוסים  קווי  את 
והבינעירוניים בארץ, לגייס נהגים 
הימים,  שלושת  במשך  מחליפים, 
אפשרית  פגיעה  למנוע  במטרה 
הצי־ בתחבורה  הנוסעים  בציבור 

בורית. 
לתחבורה  הארצית  הרשות 
ציבורית קוראת לציבור הנוסעים 
במוקדי  שינוי  כל  על  להתעדכן 
מבעוד  ולהיערך   ,*8787 המידע 
מועד לכל שינוי בתדירות הקווים 

של האוטובוסים.

ומירון ֹלטבריה א.
רחֹל וֱקבר המערבי ֹלכותֹל ב.

וכו' השֹל"ה תפיֹלת

ברֱק מבני הנסיעה
רצון זמן ער"ח ֹליֹל

050-4154454

ילד טבע בבריכה 
בצימר במושב זכריה

נתניה: פעוט נכווה ממים רותחים
מאת חיים מרגליות

ממים  שישי  ביום  נכווה  פעוט 
חובשים  בנתניה.  בביתו  רותחים 

העני־ נתניה  סניף  הצלה'  ב'איחוד 
ולאחר  ראשוני  רפואי  סיוע  לו  קו 
מכן הוא פונה להמשך טיפול בבית 

החולים.
משה רייך חובש ב'איחוד הצלה' 
סיפר: "הפעוט שסובל מכוויות בפ־

לג גופו העליון פונה בניידת טיפול 
רפואי  טיפול  קבלת  להמשך  נמרץ 
בפ־ מדובר  לניאדו.  החולים  בבית 
רו־ ממים  כבן שנתיים שנכווה  עוט 
תחים שנשפכו עליו במטבח ביתו".
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מזכיר המדינה האמריקני בגרמניה: "מוטרד מכך 
שליהודים הומלץ להימנע מלחבוש כיפה"

מאת חיים מרגליות

ילד כבן שש נמשה ביום שי־
שי מבריכה במושב זכריה לאחר 
חובשים  בינוני.  מצבו  שטבע. 
שמש  בית  סניף  הצלה'  ב'איחוד 
ראשוני  רפואי  סיוע  לו  העניקו 

בזירת האירוע. 

ב'איחוד  חובש  פרל  מאיר 
אמ־ צוות  "בסיוע  סיפר:  הצלה' 

הענקנו  הצלה'  'איחוד  של  בולנס 
ולאחר  ראשוני  רפואי  סיוע  לו 
מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ 
להמשך קבלת טיפול רפואי בבית 
החולים הדסה עין כרם בירושלים 

כשמצבו מוגדר בינוני".


