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שומרים אותם במסגרת
הילד של השכנים מחכה לעזרה שלך̂  מאות סיפורי הצלחה 
והצלת חיים ^ צוות של 3,496 חונכים וחונכות ב־56 סניפים 
 ^ ילד  לליווי  חודשית  עלות  שקל   610  ^ הארץ  רחבי  בכל 

לפעמים חונך זה כל הסיפור ^ עזרו לנו לתמוך בילד!

לאור קריאת מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א:

היערכות ודריכות מיוחדת בקרב רבבות 
ישראל לקראת פתיחת מגבית 'תנו לבבכם' 

למען עמלו של מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א 
מחר יום שלישי אי"ה תיפתח המגבית בכל רחבי העולם היהודי, 
כאשר המוני ישראל נכונים להשיב אהבה למרן אדמו"ר מויזניץ 

שליט"א הנושא את משא הדור על לוח לבבו

כאחד:  אמרו  ונשמע  נעשה 
רחבי  בכל  והתלכדות  התרגשות 
העולם היהודי לקיים רצון חכמים 
ישראל  כלל  במגבית  חלק  וליטול 
המרכזית שתיפתח אי"ה מחר יום 
יומיים  פני  על  ותתפרש  שלישי 
עמלו  למען  בסיון,  וב'  א'  יום   –
שליט"א  מויזניץ  אדמו"ר  מרן  של 
לעם  הנדיר  במכתבו  שחקק  כפי 
שמים  כבוד  למען  עמו  להיות  ד', 
וריבוי תורה וחסידות לבנות חומת 

התקו־ פגעי  מפני  להם  סביב  אש 
וברוממות  באחריות  ואכן,  פה. 
ישראל  המוני  מתכוננים  מיוחדת 
קצוות  ומכל  והעדות  החוגים  מכל 
והוקר־ אהבתם  את  להביע  תבל, 
החוצבת  לקריאתו  ולהיענות  תם, 
בית  ולכונן  להקים  בעדו  לסייע 
קמ־ במסגרת  ולתורתו.  לה'  קדוש 

פיין 'תנו לבבכם'.
ישראל  לבבות  על  רשומים  בתגובה לשיגורי הרקטות: צה"ל תקף מטרות בסוריה

צה"ל תקף מטרות בסוריה בתגובה לירי הרקטות במוצ"ש לעבר שטח ישראל ^ גורם סורי: שלושה חיילים נהרגו בתקיפה
מאת סופרנו הצבאי

מספר  במוצ"ש  תקף  צה"ל 
בתגובה  בסוריה,  צבאיים  יעדים 
סוריה  משטח  רקטות  שתי  לירי 
הגולן  רמת  בצפון  החרמון  לעבר 
מדובר  נמסר  כך  הלילה.  בתחילת 

אותרה  מהרקטות  אחת  צה"ל. 
בשטח ישראל.

קרב  מטוסי  ההודעה,  לפי 
תקפו  צה"ל  של  קרב  ומסוקי 
השייכים  צבאיים  יעדים  מספר 
סוללות  שתי  ובהן  סוריה  לצבא 
ארטילריה, מספר עמדות תצפית 

וכן  הגולן  רמת  בחזית  ומודיעין 
 .SA-2 סוללת הגנה אווירית מסוג
במהלך התקיפה הופעלה מערכת 
בעקבות  צה"ל  של  אווירית  הגנה 
זוהו  לא  סורי.  מטוסים  נגד  ירי 

נפילות בשטח ישראל.
הסורי  במשטר  רואה  "צה"ל 

ישראל  נגד  פעולה  לכל  אחראי 
תקיף  באופן  ויפעל  סוריה  משטח 
צה"ל  משטחה.  פעולה  כל  כנגד 
לפ־ נסיון  כל  כנגד  לפעול  ימשיך 
ומ־ ובשטחה  ישראל  באזרחי  גוע 

אזרחי  של  בטחונם  על  להגן  חויב 
ישראל", נמסר מדובר צה"ל.

אתמול  תדרכו  בטחון  גורמי 
על התקיפה והסבירו כי התקיפה 
רמת  בצפון  סוריות  עמדות  של 
מהתקיפה  לחלוטין  שונה  הגולן 
(בעקבות  שעבר  בשבוע  שהיתה 
"הירי  צה"ל).  מטוסי  לעבר  הירי 
על  מעיד  חיזבללה  של  האחרון 
מגבוה  בהוראה  ברור:  אחד  דבר 
אנשי  הסורית,  ההנהגה  ובאישור 
בצפון  לפתח  מנסים  חיזבללה 

מבלי  חדשה  חזית  הגולן  רמת 
החיז־ ארגון  ואת  לבנון  את  לסכן 

בללה", אמר הגורמים.
לדבריהם, 'תיק הגולן' שנחשף 
שבמרכזו  חודשים  מספר  לפני 
בגולן  חיזבללה  תשתית  בניית 
הסורי, הוא חלק ממערך שלם זה 
של החיזבללה בהשראה ובעידוד 
איראני כדי לחמם את הגבול בלא 
לב־ אדמת  על  במלחמה  להסתכן 

נון. "לא מן הנמנע", אומרים גורמי 
בטחון, "שהירי לעבר החרמון היה 
תגובה לחשיפת והשמדת מנהרת 
המנהרות  מפעל  והשמדת  רמיה 
כולו. תגובה אמנם רחוקה משטח 
לבנון אך קרובה לתפיסת המחש־
בה האיראנית־חיזבללית־סורית".

לאור קריאת קדשו של 
כ"ק מרן אדמו"ר מביאלא שליט"א:

רבבות אלפי ישראל מתייצבים 
לימין ממלכת התורה והחסידות

מאת יקותיאל יהודה גנזל

היום  זה  הוא  אורה  רווי  יום 
כאשר  והחסידות,  התורה  בהיכלי 
מגבית ההתרמה ההמונית 'לעשות 
פותח  ביאלא  חסידי  של  רוח'  נחת 
ביאלא  חסידי  מאות  שעריה.  את 
יפעלו  מושבותיהם  מקומות  בכל 
באש קודש לאור בקשתו הטהורה 
של רועם הנאמן, כ"ק מרן אדמו"ר 
שכולם  ליומיים  ויצאו  שליט"א, 
תורה במהלכם יגייסו בעז"ה בסיס 
הקודש  מוסדות  להצלת  נדבך 

והאדרת קרן התורה והחסידות.
משוב־ הקודש  חצרות  בכתר 

צת בתפארה חצר הקודש ביאלא 
תחת אדרתו הטהורה של כ"ק מרן 
אדמו"ר שליט"א. מרכזי החסידות 
בכל רחבי ארץ הקודש, בירושלים 
בביתר  שמש,  בבית  ברק,  ובבני 
בחיפה  בצפת  באשדוד,  עילית, 
בקרית גת ואף במעלה עמוס, פו־

רחים ומלבלבים ומגדלים עדרים 
של אברכים יראי ה' וחושבי שמו. 
ההחלטה  גמלה  שנים  שלוש  לפני 
ישיבה  להקים  פנימה  בקודש 
לצעירים מצוינים, בשלוש השנים 
שם כאחת  שחלפו קנתה הישיבה 
הקו־ בארץ  המוצלחות  הישיבות 

יעלזו חסידים בכבוד בני ציון יגילו במלכם:
נפתחו סדרת המעמדים המרוממים בחצר הקודש סערט ויז'ניץ 
לרגל הכנסת ס"ת לע"נ כ"ק מרן אדמו"ר ה'חכמת אליעזר' זי"ע
יוכנס אי"ה מחר בערב אור לב' סיון, יומא דהילולא רבה של מרן הסב"ק בעל 'אהבת 

ישראל' זי"ע

של  ארוכים  שבועות  לאחר 
המישורים  בכל  נמרצת  היערכות 
לקראת המעמד האדיר של הכנסת 
ולעילוי  הטהור  לזכרו  תורה  ספר 
בעל  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  נשמתו 
הושלמו  זי"ע,  אליעזר'  'חכמת 

סדרת  לקראת  האחרונות  ההכנות 
שנפתחו  המרוממים  המעמדים 
השבוע בקול צהלה ורינה, לכבודה 

של תורה וחסידות.
כפי שפורסם בשבועות האח־

חצר  ותלמידי  חסידי  כלל  רונים, 

מתאחדים  ויז'ניץ  סערט  הקודש 
יחדיו בצוותא חדא בכתיבת ספר 
תורה מהודר לעילוי נשמת הרועה 
יש־ של  ואביהם  אוהבם  הנאמן, 

זי"ע,  אליעזר'  ה'חכמת  מרן  ראל, 
יק־ באור  הקורנת  דיוקנו  שדמות 

רות עומדת נגד עיניהם של אלפי 
הרואים  והחסידים,  התלמידים 
ליטול  חובה  שהיא  זכות  לעצמם 
וזכרו  שמו  בהנצחת  ונחלה  חלק 
הנערץ  רבם  של  הבלתי־נשכח 
כל  תאוות  ולזכרו  לשמו  והנקדש, 

נפש. 
אייר  כ"ח  ראשון  יום  אמש, 
מרג־ אירועים  סדרת  התקיימו 

את  מכיר  מאתנו  אחד  כל 
הילדים האלו.

שמסתובבים  טובים  ילדים 
הכנסת,  בבית  בשכונה,  לבד 
תומכת  יד  שצריכים  כאלו  או 

תמיד  לא  הם  לימודי.  וסיוע 
יוד־ אנחנו  אבל  זה,  את  יאמרו 

עים שהם חייבים עזרה. 
יד  של  החונכים  פרויקט 

הערב הילולת כ"ק מרן אדמו"ר 
בעל ה'יד יוסף' מבוטשעטש זי"ע

מחר יומא דהילולא של בן בנו כ"ק מרן אדמו"ר 
מהרי"ל מבוטושאן זי"ע

שנים  ושש  מאה  ימלאו  הערב 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  להסתלקותו 
בעל  מבוטשעטש  אהרן  יוסף  רבי 
'יד יוסף' זי"ע, שנסתלק לשמי רום 

ומקום  תרע"ג  סיון  חודש  בראש 
בוטשעטש  בעיירה  קדשו  מנוחת 

שברומניה.
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מסר סורי לא ברור 
ירי הטילים מפאתי דמשק לחרמון במוצאי שבת לא היה 
בגדר 'זליגה' והוא נעשה בכוונה תחילה. לפי שעה צה"ל לא 
פרסם, או לא גילה, מי הגורם היורה האם אסד, או חיזבללה 
את  תולה  ישראל  מקום  מכל  איראנית.  פרו  מיליציה  או 
כאשר  נורו  הגראד  שטילי  העובדה  באסד.  האחריות 
לא  שהם  מלמדת  ממבקרים  ריקים  היו  כבר  החרמון  אתרי 
נועדו לשם נקמה או לפגיעה המונית בישראלים. המסקנה 
ולא  גבוה  בדרג  סורית  יוזמה  היה  שהירי  היא  המתבקשת 
להעביר  ביקש  שאסד  לשער  מותר  מפקד.  של  פעולה 
לישראל מסר שגם הוא מסוגל לפגוע ביעדים ישראלים וכי 
סבלנותו לתקיפות העומק הישראליות עומדת לפקוע. אם 
הנחישות  את  מבין  שאינו  נראה  אז  כי  המטרה  היתה  זאת 
או  מוגבלת  ישראל  אם  הצפון.  לחזית  באשר  הישראלית 
הימנעות  אלא  זאת  אין  הרי  בצפון  בלחימה  עצמה  מגבילה 
מתקיפות בתוך לבנון כדי שלא לאלץ את חיזבללה לפתוח 

במערכה כל עוד ישראל אינה רוצה בכך.

מן  שווה  גזרה  למד  אסד  ואם  עזה  כדין  סוריה  דין  אין 
האיפוק וההכלה מול החמאס לגבי חיזבללה ואיראן בסוריה 
כי אז באה התגובה הישראלית, אור ליום ראשון, והעמידה 
אתמול  הממשלה  ראש  שאמר  מהדברים  טעותו.  על  אותו 
לשטחנו  ירי  לסבול  מוכנים  הממשלה "איננו  ישיבת  בפתח 
ואנו מגיבים בעוצמה רבה לכל תוקפנות נגדנו. זוהי מדיניות 
נמשיך  וכך  הממשלה,  עם  יחד  מוביל  אני  אותה  עקבית 
עולה  צה"ל  דובר  ומהודעות  ישראל"  בטחון  למען  לעשות 
הרבה  קשה  תהיה  בעתיד  דומות  התגרויות  על  שהתגובה 
יותר משל אתמול. ההפצצות האוויריות כוונו נגד סוללות 
טילי נ"מ מתוצרת רוסיה, סוללות תותחים של צבא סוריה 

וכן מתקנים ומחסנים של איראן והחיזבללה.

של  הבטחוניים  היועצים  של  בירושלים  קרוב  כינוס 
מעמדה  בהחלשת  ידון  וישראל  המועצות  ברית  ארה"ב, 
בסוריה  איראן  של  התבססותה  המשך  בסוריה.  איראן  של 
שוב אינה מקובלת על רוסיה. מבחינתו של פוטין חיזבללה 
לצמצם  עליהן  ושוב  שלהן  את  עשו  המהפכה  ומשמרות 
את נוכחותם בסוריה. יש לקוות כי ארה"ב וישראל יצליחו 
לשכנע את רוסיה כי אין די בצמצום הכוחות אלא בעזיבה 
היא  ישראל  של  מבחינתה  שכזה  במהלך  הסכנה  ממש. 
לגיטימי.  מדינה  כראש  למעמדו  והחזרתו  אסד  של  טיהורו 

בתור שכזה יחדש אסד את תביעתו להשבת הגולן. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

צעד נמהר
העצ־ שהריצה  כשם 
בנט  של  הראשונית  מאית 
בלתי  תמוהה,  היתה  ושקד 
בעליל  שהוכח  וכפי  מובנת 
אלק־ ואנטי  ישימה  לא  גם 
מידה  באותה  כך  טורלית, 
כלל  מובן  לא  שאת  וביתר 
נקט  שבו  הנמהר  הצעד 
בפיטורין  הממשלה  ראש 

הפתאומיים של השניים.
לא ברור מה בער לו לב־

באבחה  לפטר  נתניהו  נימין 
את שרי החינוך והמשפטים 
את  העלו  הם  בדיוק  ובמה 
חמתו דווקא עתה. לא אחת 
ולא שתיים, גם כשעומד על 
משהו,  לומר  הלשון  קצה 
להתא־ מחייבת  האחריות 

משום  הגה  להוציא  ולא  פק 
ואין  קריטי.  הוא  שהעיתוי 
מערב  יותר  קריטי  עיתוי 
בהן  הנסתר  שרב  בחירות 

על הנגלה.
אם מדובר היה בעיצומה 
בתחילתה,  או  קדנציה  של 
הממשלה  לראש  לו  מותר 
ולפטר  הכלים  את  לשבור 
שהתנהגותם  משריו  שניים 
על  משלוותו.  אותו  מוציאה 
שבהן  בחירות,  מערכת  סף 
ללא  זקוק  הממשלה  ראש 
שהתו־ מנת  על  מנס  פחות 

והמסנדלת  הקודמת  צאה 
לא תחזור על עצמה – מצו־

על  ללכת  כמותו  מאדם  פה 
אגודל,  לצד  עקב  בהונות, 
שעלול  בצעד  לנקוט  ולא 
לקומם עליו את מחנה הימין 

ולהכעיס בו רבים.
גם הצורה שבה בחר נת־

אופיינית  זאת  לעשות  ניהו 
למשחק ברוגז מתוקשר ולא 
סופרים  שבו  בחירות  לערב 
שמציתים  לפני  עשר  עד 
הס־ הבוקר  בשעות  מדורה. 

פיק נתניהו לחלוק עמם את 
בישיבה  הממשלה  שולחן 
גילה  ולא  פה  פצה  לא  שבה 
כוונתו  על  דבר  וחצי  דבר 
לפטרם בהמשך היום. שעות 
ספורות לאחר מכן שיגר את 
להודיע  הממשלה  מזכירות 

על כך לשניים ההמומים.
כך לא אמור לנהוג ראש 
מחדש  שמבקש  ממשלה 
בו  שבחר  הציבור  אמון  את 
ואשר שמו נקשר כל הימים 
לספקולציות  האחרונים 
למפלגה  השניים  ליהוק  של 

בראשותו.
קשה יהיה לחלוק על מי 
הממשלה  ראש  כי  שיאמר 
לוקה ביצר הרס עצמי שזהו 
האומללים.  מביטוייו  אחד 
להת־ אפשר  אי  בזה  כיוצא 

הממשלה  שראש  לכך  כחש 
קרובים  גורמים  בידי  נשלט 
ומ־ עצום  נזק  לו  שמסבים 

אחיתופל  עצות  לו  שיאים 
על  יישומן  של  הנזק  שרב 

פני תועלתו.

שתיקה חמורה
חלפו  משבועיים  יותר 
מאז הפשע הבלתי נסלח של 
הכאתו עד זוב דם של הנער 
המיוחדים  הצרכים  בעל 

בידי שוטרים פורעים.
כה  עד  החרפה,  למרבה 
ישראל  משטרת  מצאה  לא 
השוטר  את  להשעות  לנכון 
מינימום  ולהביע  העבריין 
האלימות  על  התנצלות  של 

המזעזעת.
המתמשכת  השתיקה 
עד  פשע  על  לחטא  הופכת 
כי לא ברור מה חמור יותר: 
על  הברברית  ההתנפלות 
נער חסר ישע בתאוות רצח 
פרועה ושלוחת רסן או הש־
המשט־ של  הרועמת  תיקה 

שלא  ביודעין  שבוחרת  רה 
הזעקה  לקולות  להתייחס 
מהמגזר  העולים  והמחאה 
הפגוע מאז התקרית הקשה, 
הת־ של  למינימום  מצפה 

לקבל  זוכה  ואינו   – נערות 
אותה.

יש  האחרונים  בימים 
ניסיונות שונים מצד גורמים 
את  להסביר  רשמיים  בלתי 
המקומם.  החידלון  פשר 
ומת־ מתפתל  ניסיון,  שום 

יכול  לא  שיהיה,  ככל  חמק 
הזו  החוצפה  את  להסביר 

שלא תסולח ולא תכופר. 

תקדים חמור
שנה,  כמדי  תמיד,  כמו 
הגיע אתמול ראש הממשלה 
בק־ ירושלים  יום  את  לחגוג 
שחוגג  האחרון  הציבור  רב 

את היום הזה.
עם כל המילים הנמלצות 
שיצאו מפיו, עם כל האווירה 
החגיגית שנשבה מכל שורה 
ראש  היה  יכול  לא  בדבריו, 
הממשלה להסביר את פשר 
בשלטונו  שדווקא  העובדה 
הוק־ ירושלים  של  בניינה 

לא  יומיים,  ולא  יום  לא  פא 
אלא  חודשיים,  ולא  חודש 

למשך חודשים ארוכים.
יפה  הצהרות  של  כוחן 
יפה  כמה  יודע  כמונו  ומי 
אבל  נאה.  שיחה  שכר  הוא 
מי שנאה דורש חייב להיות 
שבשפת  ומי  מקיים.  נאה 
את  בספק  העמיד  המעשה 
לגבולו־ בירושלים  הבינוי 

מסוכן  תקדים  יצר  תיה,  
לה־ עלולות  שהשלכותיו 
דהד לעוד שנים לא מעטים.

היום: קבלת קהל לייעוץ רפואי בשיתוף 
'מכבי שירותי בריאות' עם ארגון 'פרי חיים'
יו"ר ארגון פרי חיים הרה"ג משה שלזינגר יגיע היום למרכז הרפואי של 'מכבי' 

במרכז קסם במודיעין עילית, לקבלת קהל לייעוץ רפואי־הלכתי 
ממשיכה  בריאות'  שירותי  'מכבי 
הבריאות  לקידום  הפעילויות  בהרחבת 
נוסף  פעולה  שיתוף  ומקיימת  בקהילה, 
עורך  במסגרתו,  חיים'.  'פרי  ארגון  עם 
נשיא  שליט"א  שלזינגר  משה  הרה''ג 
לייעוץ  קהל  קבלת  חיים',  'פרי  ארגון 
רפואי־הלכתי במודיעין עלית, עבור מעו־
בתשלום,  כרוך  אינו  הייעוץ  ילדים.  כבי 

ומיועד לחברי כל קופות החולים.
הרב  בנשיאות  חיים'  'פרי  ארגון 
למעלה  פועל  שליט"א  שלזינגר  משה 

זכו  שלא  למשפחות  בסיוע  שנה,  מ־30 
לפרי בטן, מסייע בהשתדלות אצל טובי 

הרופאים בארץ ובעולם.
במכבי  הבריאות  חטיבת  ראש 
פרופ' נחמן אש, מציין כי במכבי שירותי 
בריאות מתקיימת פעילות ענפה בתחום 
הפעולה  "שיתוף  כי:  ואומר  הגנטיקה, 
המבורך בין הרב שלזינגר, העומד בראש 
ומומחי  רופאי  לבין  חיים'  'פרי  ארגון 
מכבי שרותי בריאות, נמשך שנים רבות, 
משמעותית  ותמיכה  תרומה  מעניק 

למשפחות, ופועל להבאת פתרונות למ־
חלות הניתנות למניעה במעבר תורשתי 
ראוי  שלזינגר  הרב  של  פעלו  לילדים. 

לכל שבח".
במכבי,  נשים  רפואת  תחום  ראש 
הרב  עם  "בפגישתי  סגל:  יעקב  ד"ר 
רב  נסיון  בעל  לאדם  נחשפתי  שלזינגר, 
בתחום, המקיים, ברגישות רבה, קשרים 
רצופים עם רופאים ומומחים בעלי שם 
לעזור  מנת  על  הנשים,  רפואת  בתחום 

ככל שניתן למשפחות".
מכבי  של  השיווק  מנהל  לדברי 
שלזינגר:  משה  הרב  החרדי,  למגזר 
"מכבי פועלת בכל ריכוזי המגזר החרדי 
שכל  מנת  על  רבנים,  עם  מלא  בתיאום 
ומונגשים  מותאמים  יהיו  השירותים 
לציבור. לכן הובלנו את שיתוף הפעולה 

עם ארגון 'פרי חיים'". 
(שני),  היום  תתקיים  הקבל  קבלת 
המ־ במרכז  'מכבי'  של  הרפואי  במרכז 
מודיעין   ,46 נזר  אבני  רח'  קסם,  סחרי 
יש   .19:00-22:30 השעות  בין  עילית, 
02-500- בטלפון  תור  ולקבוע  להירשם 

1501, שלוחה 2. 

תפילת רבים בירושלים
היום ערב ראש חודש סיון, יום 
תפילה  עצרת  תתקיים  קטן,  כיפור 
בירושלים בביהכנ"ס המרכזי 'ישו־

עות יעקב' שכונת מאה שערים.
ספר  כל  יאמרו   3:40 בשעה 
רצון'  ה'יהי  בסיום  התהילים 
מפגעי  להינצל  מיוחדת  תפילה 

הטכנולוגיה למיניהם.
השל"ה  תפילת   6:00 בשעה 
ביום  לאומרה  תוקן  אשר  הקדוש 
בתורה  צאצאינו  להצלחת  זה 

ויראת שמים.
בשעה 6:20 תפילת מנחה יום 

כיפור קטן עם קריאת 'ויחל'.

שיפור נוסף במצב הפצוע הקשה בפיגוע 
הדקירה בעיר העתיקה בירושלים

מבית החולים שערי צדק נמסר כי חל שיפור נוסף במצבו של גבריאל לביא, 
שנפצע באורח קשה בפיגוע ביום שישי בעיר העתיקה

מאת כתב 'המבשר'

צדק  שערי  החולים  בבית 
דיווחו אתמול בצהריים על שיפור 
לביא,  גבריאל  של  במצבו  נוסף 
בפיגוע  קשה  באורח  נפצע  אשר 
הדקירה בעיר העתיקה ביום שישי 
נמסר  החולים  מבית  בוקר.  לפנות 
והחל  אקסטובציה  עבר  לביא  כי 
ראשון  יום  של  הבוקר  משעות 
הוא נושם בכוחות עצמו. עם זאת, 
לביא עדיין מאושפז ביחידה לטי־
גבריאל  לתפילה:  שמו  נמרץ.  פול 

בן אינס.
שי־ על  גם  דווח  יותר  מוקדם 
ישראל  של  הרפואי  במצבו  פור 
שנפצע  הצעיר  נחומברג,  מאיר 
באורח בינוני באותו פיגוע. מבית 
כי  נמסר  כרם  עין  הדסה  החולים 
נחומברג הועבר מהיחידה לטיפול 
נמרץ למחלקה בבית החולים, וכי 

כעת מצבו מוגדר קל.
הפי־ של  הראשוני  מהתחקיר 
6:20 לשעה  סמוך  כי  עולה  גוע 
שכם,  שער  דרך  המחבל  נכנס 
דקר ברחבה הפנימית את גבריאל 

והחל  קשה  שנפצע   (50) לביא 
להימלט רגלית.

המחבל  הבחין  שנמלט,  בזמן 
בן  נחומברג  מאיר  ישראל  בנער 
העתיקה,  בעיר  דוד  ברחוב  ה־18 
בינוני,  אותו  ופצע  אותו  גם  דקר 
והחל  נוסף  צעיר  לדקור  ניסה 
להימלט לכיוון שער יפו. שוטרים 
והגיבו  יפו  בשער  מוצבים  שהיו 
הנמלט  בצעיר  הבחינו  למתרחש, 
על  לחלוף  לו  אפשרו  מהמחבל, 
לעבר  ממוקד  ירי  ביצעו  פניהם, 

המחבל וחיסלו אותו.

שישו ושמחו בשמחת תורה:

הערב שמחת הכנסת ספר תורה לבית 
המדרש 'בית אהרן' בפתח תקוה 
בראשות כ"ק האדמו"ר מבערגסאז שליט"א

של  ומרומם  נשגב  מעמד 
אי"ה  יערך  תורה,  ספר  הכנסת 
אהרן'  'בית  המדרש  לבית  הערב 
מבעלזא  מהר"א  הרה"ק  ע"ש 
זצוק"ל בפתח תקוה בראשות כ"ק 
שליט"א  מבערגסאז  האדמו"ר 
ותודה  רינה  בקול  והדר  פאר  ברוב 

והמון חוגג.
כיובל  לפני  נוסד  ביהמ"ד 
שנים ע"י כ"ק האדמו"ר ה'אמונת 
ע"ש  מבערגסאז,  זצוק"ל  איתן' 
מרן  כ"ק  ומגדלו  חורגו  אביו 
מבעלזא.  זי"ע  מהר"א  הרה"ק 
יק־ פנינת  המדרש  בית  מאז 

בעיר  הקדושות  בקהילות  רת 
התורה  בשיעורי  תקוה  פתח 
התפילה  ומנייני  כסדרן  תמידין 
נתרם  התורה  ספר  עת.  בכל 

הנכבדים  דגני  משפחת  ע"י 
ומ־ פ"ת  תושבי  מיקירי  שיחי' 
לע"נ  ביהמ"ד,  מתפללי  חשובי 

יקיריהם ז"ל.
המעמד יפתח במעמד תפילת 
בנים  על  אבות  תפילת  השל"ה 
ער"ח  רבא  יומא  להאי  המסוגל 

סיון.
האותיות  כתיבת  סיום  עם 
באבוקות  בס"ד  התהלוכה  תצא 
של אש לכבודה של תורה מרחוב 
היכל  לעבר  פ"ת   28 פרנקפורטר 
הספר  יוכנס  שם  המדרש,  בית 
וצהלה  שמחה  וזמרה  שירה  לקול 
מזמור'  'לדוד  פרק  יאמרו  ואחר 
מעמד  יערוך  שליט"א  והאדמו"ר 
תנו  מצוה.  של  לכבודה  לחיים 

כבוד לתורה.

בשורה לתושבי בני ברק: נתיב תנועה נוסף 
ברח' הרב כהנמן ליוצאים והנכנסים אל העיר 

מדובר באחת מהבטחות הבחירות המרכזיות של ראש העיר הרב אברהם 
רובינשטיין, שהציב לעצמו יעד לפתור את בעיות התחבורה הקשות המכבידות 

על תושבי העיר והמבקרים בה
מאת מאיר קליין 

לפתרון  ממש  של  בשורה 
ברק,  בני  בעיר  התחבורה  מצוקת 
בי־ המתבצעת  העבודה  בעקבות 
וביציאה  בכניסה  האחרונים  מים 

מהעיר. 
בחו־ מאומצת  פעילות  לאחר 
דשים האחרונים נפתח בסוף הש־

בוע האחרון נתיב תחבורה שלישי 
זאת  ברק  בבני  כהנמן  הרב  ברח' 
על מנת לאפשר זרימה של תנועה 

ביציאה מהעיר. 
באופן  לתנועה  נפתח  הכביש 
מסלולים  שלושה  פני  על  רוחבי 
מענה  לתת  שאמור  מה  מקבילים 
בר־ שהיתה  הרב  העומס  לבעיית 

בערבי  ובעיקר  תדיר,  באופן  חוב 
שבתות וחגים. 

רו־ אברהם  הרב  מקיים  בכך 
בינשטיין, ראש העיר את הבטחתו 
במערכת הבחירות לציבור תושבי 

העיר לעשות הכל על מנת לפתור 
של  הקשות  התעבורה  בעיות  את 
לאחת  הנחשבת  ברק  בני  העיר 

הערים הצפופות בישראל. 
הינו  כהנמן  הרב  רחוב  כידוע 
ביותר  העמוסים  מהרחובות  אחד 
וכני־ יציאה  נתיב  המשמש  בעיר 

סה מהעיר לכיוון כביש 4 ובשנים 
בקבוק  לצוואר  הפך  האחרונות 
וביציאה  בכניסה  לפקקים  הגורם 

מהעיר. 
לדברי הרב חנוך זיידמן, מנהל 
אגף תשתיות ופיתוח, עומס הרכ־

בים והאוטובוסים ברחוב זה גדול 
במיוחד ועל כן עלה הצורך לאפ־

לעשות  וכן  נוסף  נסיעה  נתיב  שר 
שינויים במערכת הרמזורים בכדי 

לאפשר תנועה רציפה.
מסבירים  ברק  בני  בעיריית 
כרוכה  היתה  הנתיב  פתיחת  כי 
בעבודה מאומצת אל מול גורמים 
שהיה  רבים  מכשולים  בשל  רבים 

צורך לפנותם.
את  ישלה  לא  אחד  "שאף 
הבעיות  כל  ייפתרו  שבכך  עצמו 
בצעד  מדובר  כי  ספק  אין  אולם 
משמעותי שנועד להקל על תושבי 
התנועה  עומסי  את  ולמנוע  העיר 
בכניסה וביציאה לבני ברק", אומ־

רים בעיריה. 
רובינש־ אברהם  הרב  כאמור, 
במ־ לטפל  למשימה  לו  לקח  טיין 
רבות  ותכניות  התחבורה,  צוקת 
עליהן  הנושא  את  לפתור  שנועדו 
מקצו־ צוותים  עשרות  שוקדים 

הפועל  אל  לצאת  אמורות  עיים, 
כבר בזמן הקרוב.

מדובר בנושא הדגל של ראש 
בכדי  לאות  ללא  שפועל  העיר 
הת־ למצוקת  ופתרון  מענה  לתת 

חבורה הקיימת בעיר במשך שנים 
נסבלת  לבלתי  ושהפכה  רבות 
עבור בעלי הרכבים והולכי הרגל.

מחר יהיה האות הזה:

לראשונה בעולם הספר: מאות מחברי ספרים יתכנסו מחר 
ל'יום היוצר התורני' שייערך ע"י מכון 'נקודה' בבני ברק

 במרכז היום: פאנלים ומושבים מרתקים שייערכו עם גדולי המכונים, ראשי 'עוז והדר' 'מכון ירושלים' 'מוסד 
הרב קוק' ו'מכון המאור' • 'יום היוצר התורני' ייפתח מחר יום שלישי בשעה 19:00, במרכז הפיס 'משואות' 

בעיר התורה בני ברק
מאות  לראשונה:  יקרה  זה  מחר 
תורניים  יוצרים  ספרים,  ועורכי  מחברי 
לראשונה  יתכנסו  הארץ,  רחבי  מכל 
הזדמנות  של  ליום  אחת  גג  קורת  תחת 
אמיתית עבורם. המעמד שייערך במרכז 
בעיר   1 ירושלים  ברחוב  משואות  פיס 
ישראל  גדולי  בדברי  ייפתח  ברק,  בני 
שיועברו ע"י רבה של שיכון ה' הגרמ"ב 
זילברברג. לאחמ"כ יפתח את סדר היום 
איילת  קהילת  של  רבה  היוצר,  יום  יו"ר 
קושלבסקי,  הגר"ח  במודיעין  השחר 
אשר מלווה את פעילות המכון. לאחמ"כ 
ישמיע דברי ברכה ראש עיריית בני ברק 
נרתם  אשר  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
לארח  ושמח  האירוע  הצלחת  למען 
באודיטוריום העירוני, אירוע תורני חשוב 

מאין כמותו, כיאה לעיר התורה.
המרת־ המושבים  ייערכו  לאחמ"כ 

המפורסם  המרצה  של  בהנחייתו  קים 

מכוני  ראשי  עם  גולדווסר,  ישראל  הרב 
ההו"ל הגדולים, ביניהם ניתן למנות את 
עוז והדר, מוסד הרב קוק, מכון ירושלים, 
שיווק  רשתות  וכן  ועוד,  המאור  מכון 
כרשת  והמובילות  הגדולות  הספרים 
ספרי 'אור החיים' ועוד. קודם לכן ישמיע 
הספרים  של  סודם  על  מרתקים  דברים 
ביהכנ"ס  רב  היהודית  בתודעה  שנצרבו 
חסדא בב"ב הגרי"ש שוורץ. משא מרתק 
על ההיסטוריה היהודית של עולם הספר 
של  רבה  ישמיע  סביבו  וההתרחשויות 
שכונת נווה אחיעזר הגרי"י וייס שליט"א. 
ראשי מכון 'נקודה' מבקרים בימים 
ישראל,  גדולי  ורבנן  מרנן  אצל  אלו 
המב־ ישיבות  וראשי  רבנים  אדמו"רים 

והדרכתם  ברכתם  את  להעביר  קשים 
האישית ליוצרים התורניים, אנשי הספר 
היוצר.  ביום  חלק  ליטול  צפויים  אשר 
את  בדבריהם  מחדדים  הרבנים  גדולי 

החידושים  בהעלאת  הרבה  החשיבות 
עבור  הן  ספר,  עלי  התורניות  והיצירות 
המחבר בעצמו אשר זוכה להעמיק ולח־

דש ביתר שאת ע"י חקיקת הדברים, והן 
תורה  ולהגדיל  הרבים  את  לזכות  בכדי 

ולהאדירה. 
הגדולה  ההגרלה  בשורת  כך  בתוך 
צוברת  התורני'  היוצר  ב'יום  שתיערך 
אלפי  של  הפניות  גל  כאשר  תאוצה 
לא  ומחדשים  יוצרים  מחברים,  עורכים, 
של  שיא  למספר  ומביא  לרגע,  פוסק 
למעלה מ־3,000 נרשמים עד כה להגרלה 
בשווי 18,000 שירות  חבילת  על  הנדירה 

היוצר  יום  של  בעיצומו  שתתקיים  ש"ח 
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 שלאחמ"כ.

את יום היוצר התורני מפיקה בטוב 
טעם חברת 'יעדים' בניהולו של דוד מר־

בסיפוק  מציינים  המכון  בהנהלת  גליות. 
האחרונה  בישורת  עומדים  אנו  "ב"ה  כי 
טרם פתיחת יום היוצר. קיומו של היום 
על תכניו המרתקים הוא הזדמנות נדירה 
וראשונית מסוגה שלא חוזרת על עצמה 
כל יום, וכי נוצר פה רגע גדול לקדם את 
התחום באופן משמעותי ולהגדיל תורה 

ולהאדירה".

בהכנסת אורחים 'ישועות השל"ה' הושלמו ההכנות 
לעליית המוני בית ישראל לציון הק' החל מהיום

הושלמו  השל"ה'  'ישועות  בארגון 
ההכנות הרבות לקראת בואם של המוני 
בערב  מהיום  החל  לפקוד  ישראל  בית 
השל"ה  בעל  של  הציון  את  סיון  ער"ח 
בתפלה  להעתיר  בטבריה,  הקדוש 
ול־ והפרט  הכלל  לישועת  ובתחנונים 

התפילה  התפילות  ובתוך  הבנים,  גידול 
המיוחדת שחיבר בסילודין בעל השל"ה 
וכפי  בניהם,  על  אבות  תפילת   – הק' 
שכתב: "חל עלינו חובת התפילה ובקשה 
להשי"ת בכל צרכנו... וביותר צריך זירוז 
עולם,  עד  כשר  זרע  לו  שיהיה  להתפלל 
זו  לתפילה  רצון  שעת  לי  אומר  ולבי 

בערב ר"ח סיון".
בטבריה  נמצא  הק'  שהציון  בהיות 
החמה, והזמן המסוגל לתפילה הוא כא־

מור בער"ח סיון שחל בימי חום כבד, שני 
מעיקים  והמקום,  הזמן   – יחד  הדברים 
ביותר על המוני הבאים, ואי לכך הורגש 
צמאי  להשקות  לדאוג  הצורך  במיוחד 
שהציבור  וכדי  המזג,  יחסר  שלא  חסדך 
הרחב יכול להרוות צמאונו ויחד עם זאת 
מזה  עמלים  הדרך,  מטורח  מעט  לפוש 
השל"ה',  'ישועות  בארגון  רבות  שנים 
ויזניץ  מרמת  הורוויץ  משפחת  שע"י 
להקים  הק',  השל"ה  בעל  צאצאי  חיפה 
הכנסת אורחים שבה יוכלו העולים לה־

ולהתפלל  ושתיה  במזון  נפשם  את  שיב 
בהרחבת הדעת ומנוחת הנפש.

הושלמו  דשמיא  בסייעתא  וכאמור, 
העולים  המוני  ולרווחת  הרבות,  ההכנות 
ממול  אורחים  הכנסת  מתחם  הוקם 

של  הרפואי  המרכז  ברחבת  הק',  הציון 
'לאומית' בטבריה.

'ישועות  אורחים  שלהכנסת  יצוין 
השל"ה', חברו כמדי שנה בשיתוף פעולה 
לרווחת  ביותר  חשוב  בסיוע  דופן,  יוצא 
שירותי  'לאומית  הנהלת  ישראל,  עם 
בשמחה  שנעתרה  צפון,  מחוז  בריאות' 
את  להעמיד  חפצה  ונפש  בלב  ונרתמה 
הרפואי  המרכז  רחבת  ואת  התשתיות 
ממש  הסמוך  בטבריה,  'לאומית'  של 
על  מברכים  יחדיו  הק'.  השל"ה  לציון 
שיזכו  העולים  לכל  ומאחלים  המוגמר, 
בכל העניינים, וב־ לפעול ישועות רבות 
תוכם לרוב נחת דקדושה מכל צאצאיהם 

לאורך ימים ושנים טובות.

הערב בביתר עילית: 
שיעור הכנה לשבועות

שיעור  אי"ה  יתקיים  הערב 
בשמחה'  התורה  'קבלת  בענין 
מפי  והחסידות  המהר"ל  במשנת 

שלום  חיים  רבי  הגה"ח  המשפיע 
צמח  כולל  ראש  שליט"א  דייטש 
בית  שע"י  המדרש  בבית  צדק, 
הרב  רח'  מתתיהו,  לב  התבשיל 
ברים 12 ביתר עילית, בשעה 8:15

ישראלי נשדד לאחר בערב.
שנכנס עם רכבו לקלקיליה

מאת חיים מרגליות

תושב הוד השרון, נכנס לק־
קניות.  לערוך  במטרה  לקיליה 
בשלב מסוים, הגיעו לכיוון רכ־
בו שני חשודים שהוציאו אותו 
מהמקום  ונמלטו  מהרכב  בכוח 

עם רכבו.
לשטחי  הועבר  הישראלי 
יש־ במשטרת  ונחקר  ישראל 

אלוף  צו  להפרת  בחשד  ראל, 
האוסר כניסת ישראלים לשטח 
בת־ שוחרר  חקירתו  בתום   ,A

נאים מגבילים. 
הטמונה  הסכנה  אף  על 
 ,A לשטחי  ישראלים  בכניסת 
לש־ כניסה  כל  שלפני  ולמרות 

קיימים   ,A כשטח המוגדר  טח 
כניסה  כי  המזהירים  שלטים 
בטחונית  עבירה  מהווה  לשטח 

ומסוכנת, במשטרה אומרים כי 
הרשות,  לשטחי  נכנסים  רבים 
בידי־ וחלקם  לב  בתום  חלקם 
עה ומסכנים את שלומם ושלום 

הכוחות שנכנסים לחלצם. 
שבה  ישראל  משטרת 
על  איסור  חל  כי  ומדגישה 
הר־ לשטחי  להיכנס  ישראלים 

שות הפלסטינית וכי כל כניסה 
גם  ומסכנת  חיהם  את  מסכנת 
המוזעקים  הבטחון  כוחות  את 
כניסה  גם  לכך,  מעבר  לחלצם. 
יש־ סכנה.  מהווה   – B לשטחי
לשט־ שנכנסים  רבים  ראלים 

חים אלו לערוך קניות, למסחר, 
נקלעים  ועוד,  רכבם  תיקון 
גניבה,  שוד,  תקיפה,  לאירועי 
מחולצים  נס  ובדרך  איומים 
מהמקום על ידי כוחות הבטחון 

בשלום.
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מאת מאיר ברגר

נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
ושקד  בנט  לשרים  הודיע  ניהו 
כשרים  מתפקידם  העברתם  על 
חוק  פי  על  ובקבינט.  בממשלה 
שר  של  פיטוריהם  הממשלה  יסוד 
יכנסו  המשפטים  ושרת  החינוך 
מרגע  שעות   48 בחלוף  לתוקף 

שהודעת הפיטורין נמסרה להם.
את־ הגיעו  ושקד  בנט  השרים 
השבועית  הממשלה  לישיבת  מול 
תוצאות  פורסמו  מאז  לראשונה 
מפלגתם,  כי  והתברר  הבחירות 
עברה  לא  החדש,  הימין  מפלגת 

את אחוז החסימה.
אמרו  לפיטוריהם  בתגובה 
כי "אנו  ושקד  בנט  נפתלי  השרים 
היש־ לציבור  הלב  מעומק  מודים 

שנפלה  הנדירה  הזכות  על  ראלי 
בתפקידינו  אותו  לשרת  בחלקנו 
כל  והמשפטים.  החינוך  כשרי 
מדינת  טובת  למען  היה  שעשינו 

ישראל ואזרחיה.
את  סדורה  בצורה  "נעביר 
לידי  עמדנו  בראשם  המשרדים 
מנת  על  אותנו  שיחליפו  השרים 
של  וטוב  רציף  תיפקוד  לקיים 
ועל  והמשפטים  החינוך  משרדי 
הבאה  הלימודים  ששנת  מנת 
תיפתח כסידרה", הוסיפו השרים.

קודם   ,7 בערוץ  דיווח  פי  על 
רפי  אל  נתניהו  פנה  לפיטורים 
וביקש  היהודי,  הבית  יו"ר  פרץ, 
על  החתום  משותף  מכתב  לקבל 
שבו  סמוטריץ',  ובצלאל  פרץ  ידי 
וב־ שקד  את  לפטר  מבקשים  הם 

אך  האפשרות,  את  שקל  פרץ  נט. 

לדרוש  בתוקף  סירב  סמוטריץ' 
את פיטוריהם.

על  שזעם  הממשלה  ראש 
בישיבת  ושקד  בנט  של  נוכחותם 
הממשלה, החליט בסופו של דבר 
ולא  לאלתר  השניים  את  לפטר 
של  רשמית  לדרישה  להמתין 

'איחוד מפלגות ימין'.
היהודי  הבית  ראשי  כעת, 
המשפט  לשרי  להתמנות  דורשים 
להוכיח  מנתניהו  ומצפים  והחינוך, 
שפיטורי בנט ושקד לא יהיו רק "לצ־

רכי 'נקמה' בציונות הדתית ששלחה 
אותם לתפקידיהם", כלשונם.

אולם לפי שעה נדמה כי ראש 
תיק  את  להותיר  שוקל  הממשלה 
אמש  הליכוד.  בידי  המשפטים 
לוין  יריב  התיירות  שר  כי  דווח 
הממשלה  ראש  להצעת  סירב 

מקום  ממלא  לתפקיד  להתמנות 
פיטוריה  לאחר  המשפטים,  שר 
של שקד. השר לוין אמר לנתניהו 
כי הוא לא מעוניין לכהן בתפקיד 
באופן זמני. על פי דיווחים שונים, 
התפקיד  לקבלת  המסתמן  השם 
באופן זמני הוא השר זאב אלקין. 

הובהר  לדיווחים,  בתגובה 
הממשלה  ראש  כי  נתניהו  מלשכת 
מקום  ממלאי  ימנה  נתניהו  בנימין 

ב־48  והחינוך  המשפטים  לשרי 
נתניהו  מלשכת  הקרובות.  שעות 
נמסר כי לראש הממשלה אין כוונה 
שהתפנו  מהתיקים  באחד  להחזיק 

לאחר פיטוריהם של שקד ובנט.
מראש  ידע  הממשלה  "ראש 
במילוי  מעוניין  לא  לוין  שהשר 
מקום. כל פרסום אחר בענין מינוי 
הוסיפו  ספקולציה",  הוא  השרים 

בלשכת נתניהו.

האחרונים  הימים  לאורך 
הועלו השערות אודות האפשרות 
שראש הממשלה ישריין את שקד 
הקריאות  רקע  על  זאת,  בליכוד. 
של  שורה  לאחרונה  שהשמיעו 
מהלך  בזכות  בליכוד  בכירים 
הקואליציה  יו"ר  ביניהם  שכזה, 
מרכז  ויו"ר  ביטן  דוד  לשעבר 
הליכוד השר חיים כץ. אולם את־

מול דווח בעיתון 'ידיעות' כי ראש 

הממשלה נתניהו הבהיר לאחרונה 
בשיחות שערך עם חברים בליכוד 
המשפטים  שרת  את  ישריין  שלא 
לכנסת  המפלגה  ברשימת  שקד 

בבחירות הקרובות.
הסביר  נתניהו  הדיווח,  פי  על 
דורש  כזה  מהלך  כי  שיחו  לבני 
ההכ־ תקופת  את  לקצר  גם  ממנו 

שעדיין  למרות  שקד  של  שרה 
לשריין  וגם  לליכוד  התפקדה  לא 

לכנסת  הליכוד  ברשימת  אותה 
בלי פריימריז. כאמור מהלך הפי־

והצביע  הסברים  את  ייתר  טורים 
ראש  של  כוונתו  על  ברור  באופן 
לשקד  לשריין  שלא  הממשלה 

מקום בליכוד. 
על פי החוק, כששר בממשלה 
עוזב את תפקידו, באופן אוטומטי 
השר.  סגן  של  מינויו  גם  פוקע 
נמסר  בנט,  השר  פיטורי  לאחר 

כי  פרוש  השר  סגן  של  מלשכתו 
ראה"מ נתניהו שוחח עם סגן השר 
הרב מאיר פרוש ועידכן אותו על 

פיטורי שר החינוך נפתלי בנט. 
מזכיר  שוחח  במקביל 
והודיע  השר  סגן  עם  הממשלה 
לו שלאחר 48 שעות מאז שיצאה 
ההודעה על פיטורי השר, יתקיים 
למנות  השרים  בין  טלפוני  משאל 

אותו שוב לסגן שר.

ראש הממשלה נתניהו פיטר את השרים בנט ושקד
ימים אחדים לאחר שפוזרה הכנסת ה־21:

מלשכתו של סגן השר פרוש נמסר כי ראה"מ נתניהו שוחח עם סגן השר ועדכן אותו על פיטורי שר החינוך נפתלי בנט ^ במקביל מזכיר הממשלה הודיע לסגן השר כי לאחר 
48 שעות מאז שיצאה ההודעה על פיטורי השר יתקיים משאל טלפוני בין השרים למנות אותו שוב כסגן שר

לאחר שפוטר מהממשלה: 

בנט הודיע על ריצה נוספת 
בראשות 'הימין החדש'

לאחר הצהרתו, סירב בנט להתייחס לשאלה האם ירוץ יחד עם השרה היוצאת שקד 

מאת מאיר ברגר

בנט  נפתלי  היוצא  החינוך  שר 
הודיע כי ירוץ גם בבחירות לכנסת 
הח־ הימין  מפלגת  במסגרת  ה־22, 

דש שאותה הקים.
למערכת  נקלעה  "ישראל 
טוב,  דבר  לא  זה  נוספת.  בחירות 
לכולנו  הזדמנות  כאן  יש  אבל 
וצנועים  חכמים  אליה  לבוא 
יותר – גם לי. הימין החדש תביא 
בשורה של ימין ממלכתי, שתאחד 
תהיה  החדש  הימין  העם.  כל  את 
מתפ־ ולא  מוותרת  שלא  מפלגה 
מח־ לא  אבל  עמדותיה,  על  שרת 

פשת רק לריב עם השמאל", אמר 
בנט.

לאחר  ראשונה  בהצהרה 
כי  בנט  אמר  מהממשלה  פיטוריו 
"לכל אדם יש תחליף – גם לי. אני 
יכול להבטיח לכם שאתם בידיים 
טובות. אני מתחייב לבצע חפיפה 
אותי  שיחליף  שר  לכל  מסודרת 
כדי לצמצם את הזעזועים לקראת 

פתיחת שנת הלימודים".
"לראשונה אני אוכל להקדיש 
רק  הלימודים  שנת  פתיחת  את 

העמוקה  תודתי  ילדיי.  לארבעת 
העולם  ולבורא  הישראלי  לציבור 
הנ־ הזכות  את  לי  שהענקתם  על 
החינוך  מערכת  את  להוביל  דירה 
השנים  בארבע  ישראל  ילדי  של 
שי־ טוב  הכי  עשיתי  האחרונות. 

כולתי למען עם ישראל למען ילדי 
ישראל'', הוסיף בנט.

בנט  סירב  הצהרתו,  לאחר 
להתייחס לשאלה שהוצגה על ידי 
עם  יחד  ירוץ  האם  הכתבים  אחד 

השרה היוצאת א' שקד. 
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רבבות אלפי ישראל מתייצבים לימין ממלכת התורה והחסידות

דש עם למעלה ממאה תלמידים.
הישי־ פתיחת  לקראת  כעת, 

הוצאות  השתרגו  גדולה,  בה 
ועל  המוסדות  כתפי  על  כבירות 
עולו הטהור של כ"ק מרן אדמו"ר 
הגרעון  מלבד  זאת  שליט"א; 
'חלקת  מוסדות  בקופת  שהצטבר 
שם המייסד  על  יהושע', הקרויים 
הקדוש כ"ק מרן אדמו"ר ה'חלקת 
מדרש  בתי  הכוללים  זי"ע  יהושע' 
כוללים  רשת  קודש,  וקהילות 
 – חינוך  ובתי  אברכים  למאות 

ממלכת פאר נאדרת בקודש.
יצא  הגדולה  המגבית  לקראת 
כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א בצעד 
לחצר  הנאמנים  את  לבקש  נדיר 
ואחיסמך  לעזר  להיות  הקודש 
והקדו־ התורה  מוסדות  להצלת 

אשר  הקודש  במכתב  כאשר  שה, 
פונה  הוא  קדשו  יד  בכתב  כתב 
להצטרף  בבקשה  הקודש  לקהל 
החשובים:  העסקנים  אל  בסיוע 
את  לבנות  לי  לעזור  "המתמסרים 

בית ביאלא ת"ו".
ומיוחדת  נדירה  הקודש  ברכת 
שליט"א  האדמו"ר  מרן  כ"ק  מברך 
למפעל  לסייע  המצטרפים  כל  את 

להכיר  הזדמנות  "הוא  הקדוש: 
זצוקללה"ה  אאמו"ר  לכ"ק  טובה 
ביאלא  בית  של  היסודות  שבנה 
נחת  בזה  לו  שתעשו  ספק  לי  ואין 
ישאר  לא  הוא  ובוודאי  גדול  רוח 
חייב וישפיע לכל אחד ואחד מכם 
ברוחניות ובגשמיות ובכ"ע לטובה 
ולברכה. וגם אני אכיר טובה גדולה 
המסייעים  כל  בעד  ואעתיר  בזה 
משאלות  שימלאו  שיזכו  בעדי 
ברוחניות  ולברכה  לטובה  לבבכם 

ובגשמיות בכל ענייניכם לטובה".
חסידי  מאות  כאשר  היום, 

המוני  דלתות  על  יתדפקו  ביאלא 
בית ישראל, אוהבי תורה ומוקירי 
פנים,  במאור  ייענו  הם  חסידות, 
כבר  התכונה  היא  רבה  כאשר 
ימים אחדים בקרב כל אוהדי חצר 
את  לתרום  המתכוננים  הקודש 
נדבת לבבם למען המפעל הקדוש 
לבניינה  שותפים  להפוך  ובכך 
השלם של בית ביאלא אותו קומם 
כ"ק מרן אדמו"ר ה'חלקת יהושע' 
וב־ העולם  מלחמת  מעפרות  זי"ע 

על  יאיר  למען  לתפארת  אותו  נה 
הפרט והכלל.

היערכות ודריכות מיוחדת בקרב רבבות ישראל לקראת פתיחת 
מגבית 'תנו לבבכם' למען עמלו של מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א 

חרט  אשר  קודש  מילות  אותן 
אני  למעני  לבבו: "לא  בתמצית 
עושה ולא כבודי אני דורש, כי אם 
ולמען  ולחסידות  לתורה  ליראה 
הדורות  חינוך  יתברך,  שמו  כבוד 
לה' ולתורתו ובנין חומת אש סביב 
בנפשי  התקופה,  פגעי  מפני  להם 
מי  ואשרי  הדבר  ונשמתי  וברוחי 

שיסייע לי בזה".
לכללות  שהתפרסמו  הדברים 
דריכות  של  אש  הציתו  ד',  יראי 
והתלהבות וברחבי העולם מתעו־

ררים למקרא דברים אלה ובהבנה 
השעה.  וזכות  חובת  זו  כי  עצומה 
בכינון  חלק  לקחת  נערכים  והכל 

דור העתיד של עם ה'.
בארה"ק  החרדיים  בריכוזים 
בכל  ההכנות  נשלמות  ובחו"ל, 
החפ"קים  ועשרות  המוקדים 
לז־ כדי  השונות,  בערים  שהוקמו 
הת־ את  ולקלוט  ישראל  את  כות 

ייאספו  אשר  והשותפויות  רומות 
איש  כל  כאשר  תבל,  רחבי  מכל 
זו  בתרומתו  להכריז  יזכה  ישראל 
כי "יש לו חלק באלקי ישראל", וכי 

שותף הוא בהקמת וכינון הדור.

אל קריאתו זו של מרן אדמו"ר 
אתמול  צורפה  שליט"א,  מויזניץ 
ורבנן  מרנן  של  קריאתם  מכתב 
קבעו  אשר  שליט"א,  הדור  גדולי 
מקום  כי  לכל  "ידוע  כי  במכתבם 
רק  לא  אורה  קרן  הוא  זה  קדוש 
כי  ויזניץ  בית  ותלמידי  לחסידי 
אם כל דורש ומבקש ה' בדרך של 
שמה  יבוא  והתלהבות  חמימות 
חים,  מים  מבאר  לשאוב  ויזכה 
אשר  ויזניץ  בית  אדמור"י  בדרך 

הוא ממשיך ברמה".
כותבים  למעשה  ובהוראה 
ע"כ  "אשר  שליט"א:  ורבנן  מרנן 
אנו פונים בזה אל אחב"י, כל אשר 
בעיניו,  יקר  ותפארתו  ה'  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.

בקרב  גלים  מכים  הדברים 
הפעולה  וממטות  ישראל  המוני 
האחרונות  ההכנות  כי  נמסר 
תחילת  לקראת  בשיאן,  נמצאות 
התרומות  במוקדי  הפעילות 

בחפ"קים ובמוקדי הקבלה.
של  קריאתו  ולאור  זאת,  לצד 
לתלמידי  שליט"א  האדמו"ר  מרן 
בס־ בדבריו  הקדושות  הישיבות 

עודה שלישית, כי תפקידם בימים 
בתורה  חיילים  להגביר  הוא  אלה 
בהיכלי  התורה  כח  את  ולהרבות 
התפרסם   – הקדושות  הישיבות 
המבצע  בויזניץ  הישיבות  בהיכלי 
הנדי־ מגדולי  אחד  שיזם  המיוחד 

לימוד  שעת  כל  על   – לפיו  בים. 
בישיבות  תלמיד  של  ברציפות 
נדבתו  יוסיף  הוא   – הקדושות 
כל  ועל  לבבכם',  'תנו  למגבית 
מיוחד  סכום  עוד  'רצופות'  שעות 
אף  התורה  כח  יגבר  בכך,  כאשר 
בימי המגבית הכללית שכל כולה 

קודש לבנין דורות.
מלווה  ההתרמה  מערך  את 
 *2811 שמספרו  הטלפוני  המוקד 
– ע"מ לקלוט את התרומות אשר 
את  לזכות  ליעדן –  הישר  יועברו 

ישראל ולהרבות כבוד שמים.
היו נכונים ליום השלישי!

נפתחו סדרת המעמדים המרוממים בחצר הקודש סערט ויז'ניץ לרגל הכנסת ס"ת לע"נ כ"ק מרן אדמו"ר ה'חכמת אליעזר' זי"ע

התורה  בהיכלי  ומרטיטים  שים 
מוסדות  של  החינוך  ומערכות 
סערט ויז'ניץ ברמת ויז'ניץ חיפה, 
אותיות  כתיבת  מעמדי  בשילוב 
בספר התורה, שסימנו את פתיחת 
שיתקיימו  המרוממים  המעמדים 
נאמנה  בקריה  הקרובים  בימים 
בספר  עולמים  לדורות  וייחרטו 
דברי ימיה של חצר הקודש סערט 

ויז'ניץ. 
מאות  קיבלו  רבה  בהתרגשות 
המקודש  הס"ת  את  התלמידים 
שהובא במיוחד למוסדות החינוך, 
למצוה  התלמידים  את  לחבר  כדי 
המקושרים  כלל  עם  יחד  הגדולה 

האותיות  בכתיבת  החיים  לעץ 
בספר התורה. 

בחורי הישיבה הגדולה ברמת 
חמישי  יום  את  שהקדישו  ויז'ניץ 
האחרון ל'יום שכולו תורה' ולמדו 
ובתענית  ברציפות  היום  כל  משך 
כל  בין  מיוחד  גורל  ערכו  דיבור, 
הבחורים והזוכה ששמו עלה בגו־

לכתוב  כולם  של  השליח  היה  רל 
בישיבה  התורה.  בספר  האות  את 
לצעירים נערך סדר לימוד מיוחד 
כהכנה  רצופות  שעות  שלוש  בן 
כתיבת  מעמד  לקראת  דרבה 

האותיות בס"ת. 
'תפארת משה'  בתלמוד תורה 
נפרדים:  מעמדים  שני  התקיימו 

הכיתות  ילדי  השתתפו  תחילה 
ניגוני  בסדרת  שפתחו  הנמוכות, 
הז־ לקראת  והתעוררות  דביקות 

בס"ת.  אות  לכתוב  הגדולה  כיה 
מנהל  ע"י  האות  כתיבת  אחרי 
זימרו  קליין,  אליעזר  הרב  הת"ת 
התו־ לנותן  והודיה  שמחה  ניגוני 

מעמד  התקיים  מכן  לאחר  רה. 

הגבוהות,  הכיתות  לילדי  נוסף 
הרב  מפי  הכנה  שיחת  ששמעו 
שליט"א  רוטנר  נתן  שמואל 
ואחרי  לצעירים,  בישיבה  ר"מ 
מנהל  ע"י  בס"ת  האות  כתיבת 
המשיכו  פדר,  ברוך  הרב  הת"ת 
של  בשמחה  וזמרה  שירה  בפרקי 

מצוה. 
המאוחרות  הערב  בשעות 
התקיים בבית המדרש הגדול בר־
ומרומם  ייחודי  מעמד  ויז'ניץ,  מת 
תורה,  בספר  אותיות  כתיבת  של 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  בהשתתפות 
שהופיע  ויז'ניץ  מסערט  שליט"א 
ההיס־ הרגעים  את  לפאר  בהדרו 

אשר  הנדיבים  זכו  בהם  טוריים, 
בסכום  לבם  נדבת  שהרימו  בעם 

נכבד, לכתוב אות בספר התורה. 
כתי־ לקראת  דרבה  כהכנה 

בפני  דברים  נשאו  האותיות  בת 
דומ"ץ  המשתתפים,  מאות 
שלמה  דוד  רבי  הגאון  הקהילה 
זולדן שליט"א, והגה"ח רבי יצחק 
רוחני  משפיע  שליט"א  ליבוביץ 

בישיבה גדולה ברמת ויז'ניץ.
יימ־ סיון  א'  שלישי  יום  מחר, 
הכ־ של  הנשגבים  המעמדים  שכו 

הדרת  עם  ברוב  התורה  ספר  נסת 
תלמידי,  המוני  בהשתתפות  מלך, 
שי־ ויז'ניץ  סערט  וחסידי  ידידי 

הגדולה  בשמחה  להשתתף  בואו 
מכל רחבי תבל. 

לכבודה  המעמד  יהיה  גדול 
של תורה וחסידות.

שומרים אותם במסגרת
בקשה  בעקבות  התחיל  אליעזר 
חונך  לבנה  שביקשה  אלמנה  של 
לי  חשוב  המזון. "זה  סל  במקום   –
הרבה יותר מאשר אוכל במקרר!" 

– אמרה.
כל־ עוזרים  אליעזר  ביד  אנו 
להת־ שנאלצות  למשפחות  כלית 

מודד עם קשיים.
היא  התמודדות  לפעמים 
חולי  של  קשה  תקופה  נקודתית, 
של  ספציפי  מקרה  במשפחה, 
יחזור  הכל  ולאחריו  במצוקה  ילד 
לפעמים  אך  שהיה.  כפי  להיות 
ילד  שנים:  נמשכת  ההתמודדות 
מש־ או  מתפקדת,  לא  ֵאם  פגוע, 
למש־ ילדים  או  מתקשות,  פחות 

סיוע  חייבים  שרק  טובות  פחות 
ותמיכה אישית. 

המקרים  אלפי  ממאות 
כי  יודעים  אנו  היום  עד  שליווינו 
תקופה כזו של קושי שכזה יכולה 
שנים  לאורך  הילד  על  להשפיע 

והנזק הוא בלתי הפיך.
הוא  החונך  שלנו,  מהנסיון 
במסגרת.  הנער  על  שישמור  זה 
אמנם חונך הוא רק לשלוש־ארבע 
הזה  המעט  אך  בשבוע,  פעמים 
הוא שנותן להם את הכוח והכלים 
בלי־ קל  עידוד  הלאה.  להמשיך 

לכל  וזמינות  קשבת  אוזן  מודים, 
צורך. והצלנו את הילד.

היום  עד  החונכים  פרויקט 
 38,179 מעל  באמצעות  סייע 
ועד  חניכים.  ל־43,823  חונכים 
שעות  כ־5,345,291  נלמדו  כה 
היא  כזו  שעה  כל  ותמיכה.  לימוד 
לילד  הצלחה  סיפור  בין  ההבדל 

להידרדרות ח"ו.
הזמן  סיון,  חודש  ראש  בערב 
מת־ ישראל  עם  כל  שבו  המיוחד 
על  ומתחנן  התורה  לקבלת  כונן 
גורליות  שעות   36 במשך  ילדיו. 
יל־ אותם  את  להציל  נתגייס  אלו 
גם  ורוצים  בחוץ  שממתינים  דים, 

בעתיד  ולזכות  לפרויקט  להיכנס 
טוב יותר. 

היעד לגיוס הוא 18 מליון ש"ח 
כאשר כל שקל = 3 ש"ח!

אדל־ גרשון  רבי  הגאון  מרן 
במפורש:  הבטיח  שליט"א  שטיין 
לסייע  עצמו  על  שיקבל  מי  "שכל 
מידה  כנגד  מידה  חונך  בהחזקת 
שי־ שלו  לילדים  ידאג  הקב"ה   –

רווה מהם נחת וילכו תמיד בדרך 
הישר".

הערב הילולת כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'יד יוסף' מבוטשעטש זי"ע

זי"ע  אהרן  יוסף  רבי  הרה"ק 
אליעזר  רבי  הרה"ק  של  בנו  היה 
שוש־ אבי  זי"ע,  מבוטשעטש  זאב 

בוטושאן,  בוטשעטש  הקודש  לת 
אביו  בהסתלקות  תרי"ב  ובשנת 
בן  אברך  בהיותו  רום,  לשמי  הק' 
הוטלה  בלבד  שנה  עשרה  שבע 
הקודש,  עם  הנהגת  אדרת  עליו 
רבי  הרה"ק  מפי  הוסמך  כאשר 
את  להנהיג  זי"ע  מבעלזא  שלום 

ישראל ולמלא מקום אביו הק'.
את  הנהיג  שנה  שישים  במשך 
ישראל. נודע כצדיק נשגב וקדוש 
לאורו  ניאותו  רבים  אשר  עליון 
ור־ ישועה  בדבר  ידו  על  ונושעו 
חמים, ובפרט נודע בבחינת 'צדיק 
גוזר' וכאשר יצא מפיו הקדוש כן 
היה, עד שהיה שגור בפי חסידים 
מי  ש'כל  וגליציה  רומניה  ברחבי 
בו־ של  (ידית)  ב'קלאמקע'  שנגע 
שנות  כל  במשך  נושע'.  טשעטש, 
את  שידפיסו  נתן  לא  הנהגתו 
עמו,  הכמוס  מטעם  קדשו  דברות 
הגיע  בה  האחרונה  מהשנה  חוץ 

להסתופף בצילו חסיד מופלג מג־
על  קדשו  דברות  שהעלה  ליציה 
להדפיסם  ידו  על  והסכים  הכתב 
ומזה נשתיירה ברכה לדורות ספ־

תוכו  התורה,  על  יוסף'  'יד  הק'  רו 
לעבודת  והתעוררות  אהבה  רצוף 
באוהל  הק'  ציונו  מקום  הבורא. 
בוטשעטש  בעיירה  האדמו"רים 
ברומניה נודע כמקום שהתפילות 
שם אינם חוזרות ריקם ורבם נוש־

עו שם בדבר ישועה ורחמים.
יחול  סיון,  לב'  אור  מחר, 
כ"ק  בנו  בן  של  דהילולא  יומא 
אריה  יהודה  רבי  אדמו"ר  מרן 
אשר  זי"ע,  מבוטושאן  לייבוש 
מקמאי,  כחד  הק'  בעבודתו  נודע 
יש־ כלל  עבור  נפשו  ובמסירות 

ובפרט  ולהחיותם  להקימם  ראל 
העולם  מלחמת  ומצוק  צר  בשנות 
לישע  בגבורה  עמד  הראשונה 
אחיו, ובמסירות נפש נסתלק מכך 
בשנת תרע"ז ומקום מנוחת קדשו 

בעיירה בוטושאן שברומניה.
תתקיים  דהילולא  יומא  לרגל 
אי"ה הערב התכנסות מרכזית וס־

עודת הילולא, בהיכל בית מדרשו 
מבוטושאן  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
שליט"א ברחוב ישעיהו בבני ברק 
בהשתתפות רבנים חסידים ואנשי 
אי"ה  יערוך  כשבמרכזה  מעשה, 
נכדם כ"ק מרן אדמו"ר מבוטושאן 
שליט"א את שולחנו הטהור ויעלה 

את זכרון קדשם. 
ייצאו  חסידים  קבוצות 
ומארה"ב  מאירופה,  מארה"ק, 
בעיירות  הק'  ציונם  את  לפקוד 
ברומניה,  ובוטושאן  בוטשעטש 
שם  שהתפילות  כמקום  שנודעו 
נושעו  ורבים  ריקם  חוזרות  אינם 
שם בדבר ישועה ורחמים, סעודת 
בעיירה  תתקיים  מרכזית  הילולא 
ית־ כן,  כמו  ברומניה,  בוטושאן 
וס־ חסידים  התוועדויות  קיימו 

החסידים  בריכוזי  הילולא  עודות 
באנטוורפן ובבורו פארק.

ועל  עלינו  יגן  הצדיקים  זכות 
בג־ שבתם  וממכון  ישראל,  כל 

בעדינו  טוב  ימליצו  מרומים  נזי 
בדבר  דמיטב  מילי  בכל  להיוושע 

ישועה ורחמים.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

פעוט נחנק 
מבליעת צעצוע

מאת חיים מרגליות

זר  גוף  מבליעת  נחנק  פעוט 
אצל  בשהותו  משחק  כדי  תוך 
יעקב  נווה  בשכונת  מטפלת 
חייו  שמים  ובחסדי  בירושלים, 

ניצלו.
צוות  ראש  פולישוק  יוסי 
סי־ יעקב  בנווה  הצלה'  'איחוד 

ביחידת  חובשים  עם  "יחד  פר: 

הצלה'  'איחוד  של  האופנועים 
כדקה  בתוך  למקום  הגענו 
מקבלת הקריאה במוקד 'איחוד 
שחלק  בפעוט  ונתקלנו  הצלה' 
הנ־ בקנה  לו  נתקע  משחק  של 

להצלת  פעולות  ביצענו  שימה. 
חייו והצלחנו להוציא את החלק 
הנשימה.  מקנה  המשחק  של 
בזכות הפעילות המהירה הצלנו 

את חייו ומצבו מוגדר טוב".

נעצר חשוד בהצתת שטח פתוח בצפון
מאת חיים מרגליות

בהצ־ חשוד  עצרה  המשטרה 
לשמורת  בסמוך  פתוח  שטח  תת 
מצית  אדם  זיהו  אזרחים  ארבל. 
והז־ ארבל  לשמורת  בסמוך  שדה 

עיקו את המשטרה. 
הוזנקו  ישראל  משטרת  שוטרי 
את  עצרו  קצר  זמן  ותוך  למקום 
ירושלים,  תושב   30 כבן  החשוד, 
כשהוא בזירה. האירוע הסתיים ללא 

נפגעים אך נגרם נזק בשטח פתוח. 
שאמו־ כמי  ישראל  "משטרת 

נה על שמירה על הסדר הציבורי, 
הצתה  עבירות  בחומרה  רואה 
הציבור  שלום  את  המסכנות 
שביכולתה  ככל  ותפעל  ובטחונו 
ולהע־ עבריינים  אותם  את  לאתר 

מידם לדין", נמסר.
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בראשות רבנים, אנשי חינוך ואישי ציבור: נפתח 
הסניף המורחב של מרכז 'שערי הצלחה' בירושלים
המחנכים הביעו את התפעלותם מהאבחונים הרגשיים המקצועיים הניתנים ללא 
עלות • האבחונים מגבירים את סיכויי הצלחת הטיפולים וגם חוסך המון להורים 
• את המעמד כיבדו בנוכחותם רבנים, משפיעים, מחנכים, ראשי ישיבות, מנהלי 

הת"תים, נציגי קופות החולים ואישי ציבור • פתחו שערים

רב  וביקוש  רבה  ציפיה  לאחר 
בקרב אנשי החינוך, נפתח בירושלים 
'שערי  מרכז  של  המורחב  הסניף 
והמוביל  הגדול  המרכז  הצלחה' 
החרדי  בציבור  רגשיים  לטיפולים 
ברק,  בבני  הקיימים  לסניפים  בנוסף 

בית שמש ואשדוד.
בנו־ כיבדו  הפתיחה  מעמד  את 
משפיעים  הקהילות,  רבני  כחותם 
ישיבות,  ראשי  מחנכים,  חשובים, 
מנהלי הת"תים, נציגי קופות החולים 
ומממנים  פעולה  בשיתוף  שעובדים 
המקצועיים  הרגשיים  הטיפולים  את 
הניתנים במרכז שערי הצלחה ואישי 

ציבור בכירים.
את  הביעו  והמחנכים  הרבנים 
הרגשיים  מהאבחונים  התפעלותם 
שערי  במרכזי  הניתנים  המקצועיים 
שהאבחון  וציינו  עלות,  ללא  הצלחה 
נותן  הטיפול  לפני  שנעשה  הרגשי 
אפשרות לפנות לטיפול מדויק ומכ־
וון, כמו"כ בזכות האבחונים הרגשיים, 
וגם  מוצלחים  יותר  הרבה  הטיפולים 
כסף  מיותר,  זמן  מההורים  חוסכים 

והרבה עגמת נפש.
הערכ־ את  הביעו  החינוך  אנשי 
תם למנהלי מרכז שערי הצלחה על 
הסניף  בפתיחת  החשובה  היוזמה 
בשורה  שמביא  בירושלים,  הרחב 
להם  יהיה  שמהיום  ילדים  לאלפי 
רחב  צוות  עם  יותר,  להצליח  מקום 
ומטפלות  מטפלים  של  ומקצועי 
הצלחה'  'שערי  מרכז  מבית  רגשיות 
ההנהלה  של  מתמיד  פיקוח  עם 

המקצועית.
אמרו  הצלחה  שערי  מנהלי 
את  להוביל  שמחים  באירוע: "אנחנו 
המהפכה בתחום הטיפולים הרגשיים 
עם  האחרון  בעשור  החרדי  בציבור 
ארבעה סניפים מרכזיים וצוות המו־
נה יותר ממאה אנשי מקצוע שביחד 
להצלחה  ילדים  אלפי  הובילו  כבר 

ב"ה". 

זירוז משכורות בקבר שמואל הנביא

ביטוי הולם | אהרן ברגמן

שמואל  של  קברו  מערת  מעל  רב  לגובה  המתנשא  הצריח 
ירושלים,  העיר  שערי  באי  כל  לעיני  למרחקים  נראה  הנביא, 

בואכה רמות ושכונות הצפון.
ישראל  ארץ  תושבי  לפעמים  כך  שלו,  את  עושה  ההרגל 
שגב  לגודל  מודעים  תמיד  לא  קדושים  במקומות  המשופעת 
ללא  עליהם  דורכים  ושהם  בקרבתם,  הנמצאות  הקודש  אדמות 

משים.
בשכונת  חשוב  בכולל  שלמד  אברך  ש',  י'  הרב  לנו  מספר 

רמות, סמוך ונראה לציון שמואל הנביא.
נקלעו  הכולל  פטרוני  משכורת.  קיבלנו  לא  ארוכים  חודשים 
פיננסי  גל  מכל  הראשוניים  הנפגעים  לצערנו  וכרגיל  לקשיים 
ואף  כלום  לעשות  יכולים  שאינם  היקרים  האברכים  הינם  קשה 
להתחזק  אלא  להם  אין  אחד.  לאף  בטענות  לבוא  רשאים  אינם 
שוב ושוב בבטחון ולהשקיע את כל ישותם בלימוד התורה מתוך 

הדחק, וזה מה שעשינו.
הצעה  האברכים  אחד  הציע  נפש,  עד  מים  שבאו  לאחר 
הבה  מכאן.  רחוק  לא  נמצא  הנביא  שמואל  קבר  הנה,  פשוטה: 
לזירוז  ישועה  לפעול  הקדוש  במקום  תפילה  ונישא  לשם  נעלה 

המשכורות המתעכבות.
ההצעה באה על רקע שמועה לפיה אברכי כולל אחר ברמות 
שמואל  בקבר  והתפללו  כך  עשו  בקשיים,  שרוי  היה  הוא  שאף 

הנביא ואכן נושעו.
הכולל  מתוך  אברכים  מנין  ארגנו  הם  למעשה.  ממחשבה 
לקבר  רגלית  ויעלו  הסדרים,  בבין  הצהרים,  בהפסקת  שייצאו 

להתפלל ולפעול.
ברגע האחרון, ביטל אחד האברכים את השתתפותו בטענה 
שיוכל  כדי  הצהרים  תנומת  מאוד  לו  חשובה  עייף.  מאוד  שהוא 
ללמוד בסדר שני בראש צלול. חבריו הבינו לליבו והעמידו אברך 

אחר במקומו.
בשעה 2 בצהרים בדיוק, החלה התפילה. פרקי תהילים נאמרו 
בחמימות בפנים הציון, כאשר אחד מהם שהיה כהן עומד מבחוץ 

ומצטרף אליהם בתפילה.
לנוח  שנותר  בחבר  הכהן  מבחין  התהילים,  אמירת  באמצע 

בכולל המגיע אף הוא מתנשם ומתנשף לכיוון הקבר.
'מה קרה שהחלטת להגיע?' – הוא שואל את חברו כשהתקרב, 
ואז שם לב לפניו הנרגשות ולשקית הגדולה שהוא מחזיק בידיו.

נכנס  'והנה   – האברך  מספר   – להירדם'  הצלחתי  'בקושי 
של  משכורות  'הנה  אותי:  ומעיר  הכולל  של  המזכיר  לפתע 
לך  מעטפות.  גדושה  מולי בשקית  מנפנף  הוא  חודשים'  שלושה 

תחלק אותן במהירות לכל האברכים'... 
לבשר  כדי  הנה  טרמפ  ותפסתי  מקשת  כחץ  אפוא  אצתי 
וכבר  הקדוש  בציון  מדברים  עודכם  תפילתכם.  שהתקבלה  לכם 
מוכנות  משכורות  בדמות  ישועתכם  והגיעה  תפילתכם  נשמעה 

ומזומנות להפקדה בבנק.
בצאת האברכים מהציון בהרגשה שפעלו, הם נדהמו לפגוש 
טבין  משכורות  שלוש  אחד  לכל  מגישים  החברים  את  בחוץ 
ותקילין, ויהי הדבר לחיזוק גדול להמשך לימודם בהתמדה בזכות 

התפילה במקום הקדוש של שמואל בקוראי שמו.

הבריטים נוטשים את המפלגות המסורתיות

בצל סערת הברקזיט: השמרנים בבריטניה מאבדים גובה 
גם מפלגת הלייבור בראשותו של האנטישמי המוצהר ג'רמי קורבין, מאבדת מהתמיכה שלה, ויורדת בשבעה אחוזים לעומת הסקר הקודם

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

המערכת הפוליטית בבריטניה 
לבחירות  לגשת  צפויה  אינה 
של  זהותו  ואת  הקרובה,  בתקופה 
חברי  יבחרו  הבא  הממשלה  ראש 
שמחזיקה  השמרנית  המפלגה 
בשלטון כבר תשע שנים ברציפות. 
עם זאת, סקרי דעת הקהל מראים 
היום,  נערכות  הבחירות  היו  לו  כי 
עצמם  את  מוצאים  השמרנים  היו 

הרחק משולחן הממשלה. 
עוד מעלה הסקר, כי גם מפלגת 
האנטישמי  של  בראשותו  הלייבור 
מאבדת  קורבין,  ג'רמי  המוצהר 
בשבעה  ויורדת  שלה,  מהתמיכה 
שנ־ הקודם  הסקר  לעומת  אחוזים 

ערך על ידי ה'אובזרבר' הבריטי. 
הראשון  למקום  הסקר,  לפי 
מגיעה מפלגתו של כוכב הברקזיט, 
תמיכה.  אחוזי   26 עם  פרג',  נייג'ל 
מיידית  בהיפרדות  תומך  פרג' 
מהאיחוד האירופי ללא כל הסכם. 
מפלגת  נמצאת  השני  במקום 
קורבין  של  בראשותו  הלייבור 

לעורר  שאמור  נתון  אחוז,   22 עם 
בר־ יהודים  בקרב  וזעזוע  חלחלה 
העובדה  לנוכח  כולו,  העולם  חבי 
בריטניה  מאזרחי  אחוזים  ש־22 

יע־ ממשלתם  שבראש  מעוניינים 
שונא יהודים מובהק, התומך  מוד 
המבצעים  מוסלמים  במחבלים 

פיגועים בישראל. 

מתייצבת  השלישי  במקום 
אחו־  17 עם  השמרנית  המפלגה 

השפל  מרגעי  באחד  בלבד,  זים 
וב־ הזמנים,  בכל  שלה  הגדולים 

מקום הרביעי והחמישי המפלגות 
וה'ירוקים'  דמוקרטית'  ה'ליברל 
בהתא־ תמיכה  אחוזי  ו־11  עם 16 

רשמו  הללו  המפלגות  שתי  מה. 
הקהל  בדעת  משמעותית  עליה 
לעומת הסקר הקודם שנערך לפני 

חמישה שבועות בלבד. 
לפחות  הבריטים,  כי  נראה 
המפל־ את  נוטשים  הסקר,  לפי 

ופונים  הישנות,  הממסדיות  גות 
במקרה  חלופיות.  לאלטרנטיבות 
קו־ זה  השמרנית  המפלגה  של 

מיי  הגב'  של  כשלונה  לנוכח  רה 
השנים  בשלוש  הממשלה  בניהול 
האחרונות, ולנוכח חוסר ההסכמה 
הצורה  לגבי  המפלגה  חברי  בין 
הבר־ את  לבצע  יש  בה  והדרך 

מפלגת  של  במקרה  ואילו  קזיט, 
באה  המצביעים  נטישת  הלייבור 
וכך  קורבין,  של  הקיצוניות  בגלל 

גם בגלל האנטישמיות שלו. 

בריטניה: המועמד הפופולרי לראשות הממשלה 
זומן לבית המשפט בטענה ששיקר לציבור

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

שר  שהיה  מי  ג'ונסון,  בוריס 
ואחד  בריטניה  ממשלת  של  החוץ 
האיש  הוא  הברקזיט,  מאדריכלי 
שעתיד  כמי  כיום  ביותר  המדובר 
המתפ־ הממשלה  ראש  את  לרשת 

טרת מתפקידה, הגב' ת' מיי. 
חליפות  תופר  שבעודו  אלא 
בכס  כבוד  אחר  להתיישב  ונערך 
ג'ונסון  קיבל  הממשלה,  ראשות 
המ־ בבית  ראשוני  לשימוע  זימון 

שהוגשה  תביעה  במסגרת  שפט, 
בצורה  התנהג  כי  בטענה  נגדו 

שאינה הולמת איש ציבור, והטעה 
את אזרחי בריטניה. 

אזרח  הגיש  התביעה  את 
בריטי צעיר, שגייס לשם כך כשני 
בקמפיין  סטרלינג  לירות  מיליון 
התביעה  במרכז  המונים.  מימון 
שג'ונסון  הטענה  ניצבת  שלו 
ביודעין,  לציבור  ושיקר  הטעה 
בריטניה  של  שהחברות  כשטען 
כ־350  לה  עולה  האירופי  באיחוד 

מיליון ליש"ט, מדי שבוע. 
הצהיר  הזאת  ההצהרה  את 
במהלך  הן  רבות,  פעמים  ג'ונסון 
הקמפיין שקדם למשאל העם והן 

מחנהו  ושל  שלו  הנצחון  לאחר 
אז  כבר  טענו  מתנגדיו  במשאל. 
ושלמספר  ביודעין,  משקר  שהוא 
בסיס,  שום  אין  באוויר  שהפריח 
אך הדבר לא מנע מג'ונסון לטעון 
כי אמת דיבר, וכי בריטניה מפסי־

שכזה,  עתק  סכום  שבוע  מדי  דה 
ומגבלות  רגולציות  מיסים,  בגלל 
האירופי  האיחוד  שהטיל  שונות 

על תחומי סחר שונים. 
לבית  שקיבל  לזימון  בתגובה 
בקצרה,  ג'ונסון  הגיב  המשפט 
פוליטי  ב"תעלול  מדובר  כי  ואמר 

זול". 

נשיא ארה"ב טראמפ: "בריטניה צריכה 
לפרוש מהאיחוד האירופי בלי הסכם"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ 
בבריטניה,  לבקר  המתעתד 
עיתונאים  עם  אתמול  שוחח 
בו  הקשה  למשבר  והתייחס 
סערת  בצל  בריטניה  מצויה 
הפוליטי  והוויכוח  הברקזיט 
המתנהל סביב השאלה כיצד יש 
מהאיחוד  ההיפרדות  את  לבצע 

האירופי, אם בכלל. 

דרישת  כי  טוען  טראמפ 
שבריטניה  האירופי  האיחוד 
תשלם 37 מיליארד דולרים עם 
ולדע־ הגיונית,  אינה  פרישתה, 

תו על הבריטים לסרב לדרישה 
הזאת. הוא טוען כי אם האיחוד 
לנהל  מסכים  אינו  האירופי 
שישרת  סביר  הסכם  על  מו"מ 
הב־ צריכים  הצדדים,  שני  את 

ללא  מהאיחוד  לפרוש  ריטים 
הסכם. 

של  הבא  הממשלה  "ראש 
למו"מ  לשלוח  צריך  בריטניה 
פרג',  נייג'ל  את  בריסל  מול 
הבר־ מפלגת  בראש  העומד 
האמרי־ הנשיא  טוען  קזיט", 

את  הסתיר  לא  שמעולם  קאי 
תפרוש  בריטניה  כי  תקוותו 
מהאיחוד האירופי, ולא תישאר 
הסכם  במסגרת  אליו  כפופה 
האינטרסים  את  ישרת  שלא 

שלה. 
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קרית יערים מנציחה את זכרו של ראש המועצה הבלתי נשכח בשער היישוב

ביוזמת ראש המועצה הרב רביץ: חנוכת מקוה 
וכיכר הכניסה ליישוב ע"ש הרב אברהם רוזנטל ז"ל

במעמד ראש המועצה הרב יצחק רביץ, חברי מועצה בהווה ובעבר ובהשתתפות בני משפחת הרב רוזנטל 
ז"ל, חנכה מועצת קרית יערים במעמדים נרגשים מקוה טהרה ביישוב ואת כיכר הכניסה לטלז־סטון על־
שמו של ראש המועצה הבלתי נשכח הרב אברהם רוזנטל ז"ל ^ ראש המועצה הרב רביץ: "אנו כאן כדי 

להוקיר טובה למי שבמשך 22 שנים הביא לפריחתו ושגשגו של היישוב, פועלו למען טלזסטון הונצח בשער 
הכניסה ליישוב ומקווה טהרה המשופץ נושא את שמו לזכרו הגדול" 

בשבוע  שנערך  מרגש  בטקס 
בהשתתפות  יערים  בקרית  שעבר 
רביץ,  יצחק  הרב  המועצה  ראש 
ובמ־ ציבור  אישי  המועצה,  חברי 
רכזם בני משפחת רוזנטל ועשרות 
הכיכר  נחנכה  טלזסטון,  תושבי 
ומקוה  ליישוב  בכניסה  המרכזית 
שנקראו  ביישוב  משופץ  טהרה 
על שמו של ראש המועצה הבלתי 

נשכח הרב אברהם רוזנטל ז"ל.
היוזמה להנצחת שמו של ראש 
המועצה הרב רוזנטל ז"ל, הועלתה 
יצחק  הרב  המועצה  ראש  ידי  על 
הרב  משפחת  בני  ובשיתוף  רביץ, 
זכרו  להנציח  הוחלט  ז"ל,  רוזנטל 
את  שיכבד  וראוי  בולט  באופן 
הכ־ רביץ  והרב  ליישוב.  תרומתו 
תי־ ליישוב  הכניסה  כיכר  כי  ריז 

ומקוה  רוזנטל'  'כיכר  מעתה  קרא 
יישא  ביישוב  המשופץ  הטהרה 
ז"ל,  רוזנטל  הרב  של  וזכרו  שמו 

במשך  המועצה  בראשות  שכיהן 
22 שנים.

המרגשים,  ההנצחה  אירועי 
ישי־ במסגרת  חמישי  ביום  החלו 

חברי  הוזמנו  אליה  מועצה  בת 
מועצה  חברי  הנוכחים,  המועצה 

קרית  מועצת  ועובדי  מהעבר, 
להנצחת  ייחודית  ישיבה  יערים, 
לשעבר  המועצה  ראש  של  זכרו 
במסגר־ ז"ל,  רוזנטל  אברהם  הרב 
תו העלה הרב רביץ קווים לדמותו 
של ראש המועצה הרב רוזנטל ז"ל 
חובת  את  ציין  הנרגשים  ובדבריו 
הכרת הטוב שיש לכל אחד ואחד 
כדי  כאן  "אנו  אליו:  מהתושבים 
 22 שבמשך  למי  טובה  להוקיר 
שנים הביא לפריחתו ושגשגו של 
טלזסטון  למען  פועלו  היישוב, 

ליישוב  הכניסה  בשער  הונצח 
את  נושא  המשופץ  טהרה  ומקוה 

שמו לזכרו הגדול".
סגני  דברים  נשאו  בישיבה 
ראש המועצה וחברי המועצה וכן 
יוזמת  את  ששיבח  המשפחה  נציג 
להנציח  רביץ  הרב  המועצה  ראש 
ראוי  באופן  ז"ל,  אביהם  זכר  את 
מזמנו,  שתרם  למי  כראוי  ומכובד 
כוחו ומרצו עבור היישוב והתוש־
בים במשך למעלה משני עשורים.

הודעות חוק תכנון ובניה - 03/06/19

ברוקלין: כתובת אנטישמית על 
קיר מוזיאון הילדים בקראון היטס

מאת א. למל

הטובות‘  ’ההחלטות  קיר 
למוזיאון  הכניסה  ברחבת  שתלוי 
הילדים בקראון הייטס, הפך בסוף 
השבוע האחרון למוקד של מעשה 
ראיה,  עדי  פי  על  אנטישמיות. 
בשעת צהרים התקרבה ללוח אפ־
לאחרים  והצטרפה  רו־אמריקנית 
אחד  על  טובה‘  ’החלטה  בכתיבת 

הפתקים.
המ־ את  שעזבה  שלאחר  אלא 
קום התברר כי ’ההחלטה הטובה‘ 
בדמות ”היט־ נאצה  כתיבת  היתה 
עו־ המקומית  המשטרה  בא“.  לר 

דכנה מיד בתקרית והחלה לחקור 
את האירוע יחד עם כוח המשימה 
שנאה  בפשעי  לטיפול  המוקדש 

שכאלה.
”בכל פעם שמתרחשת תקרית 
אנטישמית שכזו בקראון הייטס“, 
מעסקני  ברמן,  יעקב  ר‘  אומר 
עיתו־ מסיבת  ”נערכת   – השכונה 

מתכנסים,  כולם  דרמטית.  נאים 
צועקים, מתלהמים ושוב צועקים, 
הכל  כבר  מכן  לאחר  רגע  אבל 
לטפל  להתחיל  צריכים  נשכח. 

בבעיה הזו“.
גב‘  הילדים  מוזיאון  מייסדת 
התק־ לאחר  אומרת  הלברשטאם 

האנטיתזה  הינו  זה  ”מעשה  כי  רית 
שנבנה  המוסד,  למטרת  המוחלטת 
בכדי שיוכלו להכיל איש את רעהו 

בסובלנות ובהבנה לתרבות יהודית.
”מה שקרה אמש אינו מפתיע“, 
”בחודשים  הלברשטאם.  הוסיפה 
והת־ המוזיאון  חזית  האחרונים 

פעמיים  נהרסו  הקיר  על  מונות 

שיהיה  חשוב  כך  משום  במזיד. 
המוזיאון,  בצומת  קבוע  מאבטח 
כדי להגן על ילדי הקהילה שלנו. 
המרכזי  במקום  ניצב  המוזיאון 

ביותר בשכונה“, חתמה.

הסדר מקרקעין בין האוצר, רמ"י 
והאוניברסיטה צפוי להביא 
לפיתוח אלפי יח"ד בירושלים

מאת שלמה גרין

הממשלה  ישיבת  במסגרת 
הממשלה  הנחתה  ירושלים  ליום 
יש־ מקרקעי  רשות  מנהל  את 
עם  מקרקעין  הסדר  לגבש  ראל 

שיביא  העברית  האוניברסיטה 
יחידות  של 3,000-4,000  לפיתוח 
מ"ר  אלפי  ועשרות  חדשות  דיור 
ומסחר  לתעסוקה  המיועדים 
בצופים  בהר  שונים  במתחמים 

ובגבעת רם.
השימוש  לייעול  יביא  ההסדר 
לצורכי  מענה  מתן  תוך  בקרקע 
הבינוי של האוניברסיטה בד בבד 
וחיבור  הדיור  היצע  הרחבת  עם 
עם  הצרפתית  הגבעה  שכונת 

הקמפוס.
תכניות אלה, שיקודמו על ידי 
רשות קרקעי ישראל בתיאום עם 
הקשר  את  יחזקו  האוניברסיטה, 
לבין  הסובבות  השכונות  בין 
האוניברסיטה ופעילותה, ויאפש־
ומ־ תעסוקה  שטחי  של  הקמה  רו 

לפעילות  אוריינטציה  בעלי  סחר 
אקו־סיסטם  ויצירת  האקדמיה 

פורה ויצרני.
התעסוקה  שטחי  תוספת 
נוסף  הכנסה  מקור  יהוו  והמסחר 
לחיזוק  ויביאו  ירושלים  לעיריית 
ההחלטה  הכלכלית.  איתנותה 
מועצת  ראש  יושב  על  כי  קבעה 
עק־ את  להביא  ישראל  מקרקעי 

בישיבת  לאישור  ההסדר  רונות 
המועצה בתוך 90 יום.

ניסה לחדור למערת המכפלה 
עם סכין בשרוול ונתפס

לוחמי משמר הגבול של משטרת ישראל עצרו חשוד 
פלסטיני שניסה להיכנס למתחם מערת המכפלה 
בחברון שבחטמ"ר יהודה כשבבגדיו הוסלקה סכין

מאת סופרנו הצבאי

הבחינו  הגבול  משמר  לוחמי 
ערבי  בחשוד  השבת  כניסת  לפני 
הבידוק  מעמדות  לאחת  שהגיע 
בנסיון  בחברון  המכפלה  במערת 
הלו־ המערה.  למתחם  להיכנס 
שהעלו  בסימנים  הבחינו  חמים 
שהיתה  בידו  היתר  בין  חשדם  את 

צמודה לגופו באופן מוזר. 
החשוד  טען  הבידוק  במהלך 
אך  דבר  גופו  על  נושא  לא  שהוא 
שהסליק  העלה  היסודי  החיפוש 
הסכין  מציאת  עם  בשרוול.  סכין 
תושב  החשוד,  נעצר  בבגדיו, 
של  חקירה  להמשך   19 בן  חברון 

גורמי הבטחון.
ושוטרי  מג"ב  לוחמי  "אלפי 
היום  ערוכים  ישראל  משטרת 

לרבות  בארץ  הגזרות  בכלל 
במסגרת  הקדושים  במקומות 
הרמדאן  של  השישי  יום  תפילות 
על  ולשמור  טרור  למנוע  במטרה 
והמתפללים",  האזרחים  בטחון 

אמרו ביום שישי במשמר הגבול.

מאות ערבים התפרעו 
בשטח הר הבית

מאת חיים מרגליות

אתמול  התפרעו  ערבים  מאות 
הר  בשטח  הצהריים  לפני  בשעות 
ירוש־ יום  אירועי  בעקבות  הבית, 
נכנסו  רבים  משטרה  כוחות  לים. 

למקום כדי להשליט סדר.
בבוקר,  השעה 8:00  בסביבות 
ירושלים  יום  אירועי  רקע  ועל 
ערבים  מתפרעים  מאות  החלו 
ביידוי מסיבי של כסאות וחפצים 
המשטרה  כוחות  לעבר  שונים 

שהיו בהר הבית.
מפקד  הורה  כך,  בעקבות 

לכוחות  ידיד,  דורון  ניצב  המחוז 
המתפ־ ולפזר  להיכנס  המשטרה 

הפגנות.  לפיזור  באמצעים  רעים 
המסגד  לעבר  נהדפו  המתפרעים 
המשט־ כוחות  במקום.  והתבצרו 
שה־ תוך  המסגד  לתוך  פרצו  רה 

כסאות  לעברם  מיידים  פורעים 
פיזרו  השוטרים  שונים.  וחפצים 
עצרו  ובהמשך  המתפרעים  את 
להתפ־ שהמשיכו  חשודים  מספר 

נוספות.  פרובוקציות  ולעורר  רע 
בין העצורים היו גם תושב שטחים 

ותושב זר.

אלג'יריה: המועצה החוקתית 
פסלה את שני המתמודדים 
לנשיאות; הבחירות בוטלו 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

באלג'יריה.  מוזר  פוליטי  מצד 
לאחר שנקבע מועד לבחירות ואז־
רחי המדינה כבר פינו את התאריך 
שאמור היה לחול בעוד קצת יותר 
מחודש, נמסר אתמול כי הבחירות 
החוקתית  שהוועדה  לאחר  בוטלו, 
שני  של  מועמדותם  את  פסלה 

המתמודדים בבחירות לנשיאות. 

כי  נמסר  הוועדה  בהודעת 
של  לידיו  מוחזרות  הסמכויות 
בן  קאדר  אל  עבד  המכהן,  הנשיא 
לקבוע  האחריות  מוטלת  סלאח, 
ולפתוח  לבחירות,  חדש  מועד 
אזרח  לכל  האפשרות  את  מחדש 
שהפעם  בתקווה  בהן,  להתמודד 
יותר,  ראויים  מועמדים  יימצאו 
את  שוב  לבטל  צורך  יהיה  ולא 

הבחירות. 

דיווח: ישראל השביחה מטוסי 
F-16 של איחוד האמירויות

שיתוף הפעולה בין אבו דאבי לירושלים, הכולל גם מכירת ציוד מודיעיני, מונע 
מעוינות לאיראן ולאחים המוסלמים ומושך אליו בכירים לשעבר בקהיליית המודיעין

מאת כתב המבשר

מטוסי  את  השביחה  ישראל 
ה-F-16 של אבו דאבי – כך פרסם 
אתמול ה"ניו יורק טיימס" בכתבת 
דיוקן על השליט בפועל של הנסי־
כות מוחמד בן זייד. בכתבה מודגש 
כי הנסיך הפך את ארצו, שהיא חלק 
דומי־ לכוח  האמירויות,  מאיחוד 
התיכון,  במזרח  השפעה  ורב  ננטי 
על  יציבות.  אי  של  למקור  גם  אך 
עם  הפעולה  שיתוף  הכתבה,  פי 
ציוד  מכירת  גם  שכולל  ישראל, 
אינטרסים  מזהות  מונע  מודיעיני, 
והחשש  לאיראן  העוינות  כפולים: 
המוסלמים.  האחים  תנועת  מפני 
לקידום האינטרסים של הנסיכות, 
פועל בן זייד זה כשני עשורים בק־
של  ביטחוני  רכש  במסע  דחתנות 

רקע  ועל  דולרים  מיליארדי  מאות 
זה גם נוצרו קשריו עם ישראל.

החברה  מי  נכתב  לא  בידיעה 
האף-16  מטוסי  את  שהשביחה 
מע־ פרשן  לפי  דאבי,  אבו  של 

וגם  "אלביט"  גם  מלמן,  יוסי  ריב 
פעילות  האווירית"  ה"תעשייה 
בנושאי השבחת מטוסים. אך אפ־

שר להסיק על סמך תקדימי עבר, 
המדינית-ביט־ הרגישות  בשל  כי 

ערבית  (מדינה  הלקוח  של  חונית 
עם  דיפלומטים  יחסים  לה  שאין 
ישראל), טבעה של עסקה כזו הוא 
GTG - כלומר ממשלה לממשלה. 
ומכאן, מסיק מלמן, שאם אכן 
משרד  דאבי,  אבו  עם  המקרה  זה 
האישור  את  שהעניק  הביטחון 
התעשייה  על  כפה  להשבחה 
במ־ לפעול  ואלביט  האווירית 

למנוע  כדי  גם  השאר  בין  שותף, 
את  לסכן  שעלולה  ביניהן  תחרות 
הביטחון  משרד  נהג  כך  העסקה. 
שתי  שביצעו  מטוסים  בהשבחת 
בה־ גם  וכך  בקולומביה  החברות 

בקרואטיה,  אף-16  מטוסי  שבחת 
הת־ בגלל  בוטלה  שבסוף  בעסקה 

נגדות הממשל האמריקני. 
מלמן  כותב  מקרה"  "בכל 
למכור  מבקשת  "כשישראל 
נשק  למערכות  ציוד  לספק  או 
אשור  לקבל  עליה  אמריקניות 
כי  להעריך  אפשר  הממשל.  של 
ארצות  דאבי  אבו  של  במקרה 
טראמפ  דונלד  שנשיאה  הברית, 
נחשב לידידו של בן זייד, אישרה 

את העסקה. 
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נתניהו: "איראן מעבירה מיליוני דולרים 
לחיזבללה בכיסוי דיפלומטי"

ראש הממשלה ציין כי ארגון הטרור הלבנוני מקבל בדרך של הונאה יותר מ־100 מיליון דולר ממשרד החוץ בטהרן ^ "סכומי עתק אלה 
משמשים לתדלוק התוקפנות הבלתי נגמרת של איראן וגרורותיה באזורנו" ^ נתניהו הזכיר שוב את הקשרים האסטרטגיים עם מדינות ערב

מאת כתב 'המבשר'

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
העורמה  לדרכי  אמש  התייחס 
מאיראן  כספים  מועברים  שבהן 
"איראן  בלבנון.  חיזבללה  לארגון 
חסותה  לבת  שנה  מדי  מעבירה 
אבל  דולר,  מיליון   100 חיזבללה 
שונות  בדרכים  זאת  עושה  היא 
נת־ אמר  ההונאה",  בדרך  כולל 
הממלכתית  בעצרת  בנאומו  ניהו 
בגבעת  ירושלים  יום  לציון 

התחמושת.
"משרד  כי  עוד  אמר  נתניהו 
במסגרת  מעביר  האיראני  החוץ 

דולר  מיליון  מ־100  יותר  זאת 
מועבר  הכסף  הטרור.  ארגון  לידי 
בכיסוי דיפלומטי, כביכול בצורה 
לחיזב־ משם  ואז  ללבנון  תמימה, 

ללה. "סכומי עתק אלה משמשים 
לתדלוק התוקפנות הבלתי נגמרת 
של איראן וגרורותיה באזורנו. את 
יודעות  זה  את  שכנינו,  יודעים  זה 
כל מדינות ערב, וזה אחד הדברים 
מחודשת  לקרבה  אותן  שמביא 

איתנו".
בדבריו  גם  התייחס  נתניהו 
לתקיפה של צה"ל נגד מטרות של 
לשי־ בתגובה  בסוריה,  אסד  צבא 
גור שתי רקטות אמש לעבר החר־

מון. לדברי ראש הממשלה, "איננו 
מזלזלים באיומיה של איראן, אבל 
גם איננו נרתעים מהם, כי מי שי־

נסה לפגוע בנו יפגע בצורה קשה 
פי כמה".

כי  הוסיף  הממשלה  ראש 
בתו־ רבות  פעמים  זאת  "הוכחנו 

רק  זאת  הוכחנו  מדינתנו,  לדות 
אמש, הוכחנו זאת בשש היממות 
המופלאות שהחזירו אותנו לחב־
לו־ יכול  אני  עתיקים.  מולדת  לי 
של  רב  מספר  אבל  פה,  מר בחצי 
מאז  התפכחו  מוסלמיות  מדינות 
פעולה  איתנו  משתפות  הן  והיום 

העוצמה  תקדים.  חסר  באופן 
שלנו מפלסת את הנציב האמיתי 
מברכים  אנחנו  ושלום.  קיום  לדו 
בלילה,  בכך  ועוסקים  כך  על 
נשארים  ואנחנו  בלילה.  במיוחד 

מפוכחים ודרוכים".

נעצרה בעלת רכב שהיה מעורב בתאונה קטלנית
מאת חיים מרגליות

רכב,  בעלת  עצרה  המשטרה 
קטלנית,  בתאונה  מעורב  שהיה 

במהלכה נמלט הנהג הפוגע שהיה 
באותה עת ברכב.

שני  ביום  התרחשה  התאונה 
פגע  במהלכה  ביפו,  יפת  ברחוב 
ופצע  אופנוע  ברוכב  הרכב  נהג 

האופנוע  רוכב  אנושות.  אותו 
נאבקו  שם  החולים  לבית  פונה 
לק־ נאלצו  אך  חייו  על  הרופאים 

בוע את מותו.
נהג הרכב חשוד בפגיעה ברו־

כב האופנוע ונטישת המקום ללא 
לתאונה,  בסמוך  מיד  עזרה.  מתן 
ובס־ בחקירה  פתחה  המשטרה 

במסגרת  הרכב.  נהג  אחר  ריקות 
בעלת  כאמור  נעצרה  החקירה 
הרכב, והיא הובאה להארכת מע־

צרה בבית המשפט.

בתגובה להמלצת גורם רשמי לא לחבוש כיפה בגרמניה

גרמניה: 50 רבנים מישראל ואירופה 
קיימו צעדה בעיר 'אולם'

רבנים מאירופה ומישראל השתתפו השבוע בעיר 'אולם' בסמינר הלכתי מקצועי שיזם 'מרכז רבני אירופה', 
ואשר עסק בתחזוקת מקוואות, הלכות שעטנז, הלכות שמחות וחברה קדישא ^ בתגובה לדברים הקשים 

של נציג רשמי בגרמניה הוזמנו הרבנים למפגש עם ראש העיר שהביע ביקורת על הדברים

מאת א. למל

ומי־ מאירופה  הרבנים,   50
ברחובות  יחדיו  שצעדו  שראל, 
גררו  שבגרמניה  'אולם'  העיר 
מראה  רבים.  מבטים  אחריהם 
כזה לא נראה בה שנים רבות. יש 
מי שאמרו כי במאות שנות קיומה 
לא היה כדבר הזה. זה היה מצעד 
ספונטני, בעקבות דבריו של פלי־
הקנ־ שמינתה  הנציב  קליין,  קס 
באנטיש־ להיאבק  מרקל  צלרית 
מיות בגרמניה, שאמר כי הוא לא 
ממליץ ליהודים בגרמניה לחבוש 
קליין  זמן.  ובכל  מקום  בכל  כיפה 
לעיתון  בראיון  הדברים  את  אמר 
המשטרה  סערה.  ועורר  גרמני 
את  איפשרה  ב'אולם'  המקומית 
צעדת הרבנים וחסמה את תנועת 

הרכבים עד אשר עברו.  
מאירופה  רבנים  עשרות 
ומישראל השתתפו השבוע בעיר 
מקצועי  הלכתי  בסמינר  'אולם' 
שיזם 'מרכז רבני אירופה', ואשר 
הלכות  מקוואות,  בתחזוקת  עסק 
וחברה  שמחות  הלכות  שעטנז, 
ביום  התחיל  הסמינר  קדישא. 
של  הערב  ובשעות  בבוקר  שני 
אותו יום כל הרבנים המשתתפים 
בסמינר יחד עם יהודים מקומיים 
ביקרו ברחוב היהודי העתיק של 
סיירו  בו  הביקור  במהלך  העיר. 
ברובע היהודי העתיק במקום הם 
רחמים'  מלא  'א־ל  תפילת  נשאו 
שמו־ מונצחים  בה  מצבה  ליד 

מקומיים  יהודים   212 של  תיהם 
שנרצחו בשואה על ידי הגרמנים. 
מאות  נרצחו  בו  במקום  מדובר 
בוודאות  ידועים  מתוכם  יהודים 
שהונצחו  מי  של  שמותיהם  רק 

במקום.
הצה־ בשעות  שלישי  ביום 

ראש  עם  הרבנים  נפגשו  ריים 
הזמנתו,  פי  על  המקומי,  העיר 
נע־ בו  העיריה  מאולמות  באחד 

רשמית.  פנים  קבלת  להם  רכה 
העיר  ראש  שנשא  ברכה  בדברי 
אירופה'  רבני  ל'מרכז  הודה  הוא 
לקיים  'אולם'  בעיר  שבחר  על 
והביע  ההלכתי  הסמינר  את  בה 
שהרבנים  כך  על  שמחתו  את 
במראה  העיר  ברחובות  הולכים 
שהוא  ציין  בדבריו  יהודי.  ולבוש 
היהודית  לקהילה  רבות  מסייע 
ימשיך  כי  והבטיח  המקומית 

לסייע לה.
השליח  דיסקין,  ישראל  הרב 
הראשי של חב"ד בגרמניה, השיב 
לראש העיר בדברי תודה וברכה 
לקהילה  מגיש  שהוא  הסיוע  על 
כי  ציין  דבריו  במהלך  היהודית. 
צו־ או  חשש  הרגיש  לא  מעולם 

בלבוש  הליכתו  את  להסביר  רך 
בעולם  יהודים  המאפיין  ומראה 

כולו.
רבה  טרבניק,  שניאור  הרב 
הוא  אף  נשא  אולם,  של  הראשי 
העיר  לראש  וברכה  תודה  דברי 
השוררת  התחושה  את  והדגיש 
ברחבי העיר בה יהודי יכול ללכת 

ללא חשש.
בהם  הימים  שלושת  במהלך 
בו  התקיימו  הסמינר,  התקיים 
יש־ הרב  הגאון  מפי  שיעורים 

ראב"ד  ליכטנשטיין  יעקב  ראל 
לוי  הרב  הגאון  לונדון,  פדריישן 
האיחוד  דק"ק  רב  גרליק  יצחק 
הרב  הגאון  בבריסל,  האירופי 
ים  לבת  הראשי  הרב  רוז'ה  יעקב 
הראשית,  הרבנות  מועצת  וחבר 
מפקח  מינצברג  לייב  יהודה  הרב 
אירו־ רבני  מרכז  של  המקוואות 

פה, הרב יעקב גורביץ יו"ר 'מכון 
משמרת נתן לבדיקת שעטנז'.

המש־ הודו  הכנס  בסיום 
תתפים לראשי 'מרכז רבני אירו־

פה' על הכנס המעשי שהיה להם 
לתועלת רבה.

יו"ר 'מרכז רבני אירופה' הרב 
"הפעילות  אמר:  מרגולין  מנחם 
הביאה  באירופה,  הרבנים  של 
להתקרב  לבקש  רבים  יהודים 
היהודית  מהקהילה  חלק  ולהיות 
רבות  שאלות  באירופה.  הגדלה 
מגי־ ונושאים  תחומים  במגוון 

שזקוקים  הרבנים,  להכרעת  עות 
היה  ב'אולם'  הכנס  רב.  למידע 
ההשתלמויות  ממגמת  חלק 
אירופה'  רבני  'מרכז  שעושה 
לרבנים וזוכים להשתתפות רבה. 
נמשיך בפועלנו למען הרמת קרן 

היהדות באירופה".

הבחירות בעבודה: 

ח"כ אבי גבאי: "בחירות חדשות 
בעבודה – רק ליו"ר המפלגה"

יו"ר מפלגת העבודה אבי גבאי יציע להנהלת מפלגת העבודה לבחור מחדש את יו"ר המפלגה אך לוותר 
על הפריימריס לרשימה ^ אמש הודיע ח"כ עמיר פרץ כי הוא מתכוון להתמודד על התפקיד ^ במפלגת 

העבודה גוברות הקריאות להדחתו והחלפתו של היו"ר
מאת מאיר ברגר

יו"ר מפלגת העבודה, ח"כ אבי 
להיערכות  אתמול  התייחס  גבאי, 
לבחירות  המפלגה  של  הנדרשת 
בכוונתו  כי  ואמר  ה־22  לכנסת 
לראשות  מהירות  בחירות  לקיים 

המפלגה. 
שיערכו  הבחירות  "לקראת 
בספטמבר, בכוונתי להביא להנה־

הקרוב  שלישי  ביום  המפלגה  לת 
לראשות  בחירות  לקיום  הצעה 
ביותר  המוקדם  במועד  המפלגה 
בחירות  עריכת  וללא  האפשרי 
אמר  לכנסת",  לרשימה  נוספות 

גבאי.
פרץ  עמיר  ח"כ  הודיע  אמש 
על  להתמודד  מתכוון  הוא  כי 
התפקיד. בדבריו אמר כי יתמודד 
ייערכו  אם  בין  היו"ר  תפקיד  על 

ייערכו  אם  ובין  ליו"ר  בחירות 
פריימריז.

האחרון  השבוע  סוף  במהלך 
כי  העבודה  מפלגת  יו"ר  אמר 
הע־ מפלגת  הקרובות  בבחירות 

או  מרצ  מפלגת  עם  תתמזג  בודה 
עם 'כחול לבן'.

מחנה  הקרובות,  "בבחירות 
עם  לרוץ  צריך  המרכז־שמאל 
שלוש מפלגות במקום חמש. צרי־

הרשימה  מיזוגים.  פה  להיות  כים 
ביחד.  לעבוד  צריכה  המשותפת 
העבודה תתמזג או עם מרצ או עם 
של  בכנס  גבאי  אמר  לבן",  כחול 

קרן ברל כצנלסון בת"א.
צריכה  ''ההחלטה  לדבריו, 
יגדיל  'מה  השאלה  לפי  להתקבל 
לנצחון  ויוביל  כולו  המחנה  את 
המחנה בבחירות' ולא לפי מה טוב 

לכל מפלגה".

העבו־ במפלגת  כך,  ובתוך 
להדחתו  הקריאות  גוברות  דה 
סוף  במהלך  היו"ר.  של  והחלפתו 
ח"כים,  שלושה  האחרון  השבוע 
פרץ,  ועמיר  שפיר  שמולי,  איציק 
ולקיים  גבאי  את  להחליף  קראו 
יו"ר  לתפקיד  חדשות  בחירות 

העבודה.
מקומו  את  לפנות  צריך  "גבאי 
שפיר.  ח"כ  אמרה  בבוקר",  מחר 
שחלק  לראות  וכאבתי  "נדהמתי 
במסגרת  פעולה  שיתפו  מחבריי 
לעצ־ תיקים  תפירת  עבור  המו"מ 

מם. זה בדיוק מה שנתניהו רוצה: 
הפוליטיקה  את  יתעב  שהציבור 
למאבק  להתגייס  במקום  ויברח, 

על הדמוקרטיה".
שמו־ איציק  ח"כ  הסיעה,  יו"ר 

בחירות  לקיים  כבר  שקרא  לי, 
כי  אמר  היו"ר,  לתפקיד  חדשות 
למשבר  נקלעה  העבודה  "מפלגת 
ח"כ  בתולדותיה".  ביותר  העמוק 
עמיר פרץ טען כי יש לקיים בחי־
המפל־ יו"ר  לתפקיד  חדשות  רות 

גה, אולם בקרב 3,400 חברי ועידת 
המפלגה ולא בפריימריז פתוחים.

איתן  לשעבר  ח"כ  ואילו 
את  ב'  לרשת  בראיון  תקף  כבל 
בעקבות  גבאי  אבי  המפלגה  יו"ר 

וחילופי  האחרונים  האירועים 
ההאשמות במפלגה.

לע־ צריכה  העבודה  "מפלגת 
כבל  קבע  מהפכה",  של  סוג  בור 
צריך  היה  גבאי  "אבי  והדגיש, 
שהת־ ביום  המפתחות  את  לשים 

קבלו התוצאות".
הסו־ לגרסאות  התייחס  כבל 

בנוגע  המפלגה  בכירי  של  תרות 
המו"מ  בסוגיית  לעמדותיהם 
לי  "יש  הליכוד,  עם  הקואליציוני 
פוליגרף  מכון  יש  פשוטה,  הצעה 
מצוין אצל בני עוזרי, רק אני מציע 
לבני לפתוח לפני כן את החלונות 

מהעשן שייצא מהפוליגרף".
גבאי  את  להוציא  דרש  כבל 
לעסוק  ממנו  ולמנוע  מהמשחק, 
"ברוב  המפלגה,  של  בעתידה 
הצעה,  מביא  גבאי  אבי  חוצפתו 
מביא  גם  אותנו  הרג  מספיק  לא 
מה  ההלוויה.  סידור  את  עכשיו 
זה  בענין  לעשות  עכשיו  שצריך 
ויואיל  המפלגה  מזכ"ל  יואיל 
או  ה־15  את  לכנס  הסיעה,  יו"ר 
ה־20 הראשונים בסיעת העבודה, 
המפלגה  ועידת  את  לכנס  יואילו 
על הראש של אבי גבאי, הוא כבר 
את  לנהל  בכלל  כשיר  לא  מזמן 

העניינים".

כתב אישום נגד סוחרי עתיקות 
מירושלים בגין זיוף בנסיבות מחמירות

מאת שלמה גרין 

ירושלים  מחוז  פרקליטות 
הגישה לבית משפט המחוזי בעיר 
ביידון,  עלאא  נגד  אישום  כתב 
וטאהר  חרוב  יוסף  חרוב,  אברהים 
בגין  ירושלים,  תושבי  ברכאת, 
מחמירות,  בנסיבות  זיוף  עבירות 
הל־ איסור  מזויף,  במסמך  שימוש 
בנת הון, פעולה ברכוש אסור ועוד.

ב־2010  האישום,  כתב  פי  על 
סוחרי  הנאשמים,  החליטו 
מכירת  עסקת  לעשות  עתיקות, 
חב־ תרכוש  במסגרתה  עתיקות, 

וסיועם  בתיווכם  אמריקאית,  רה 
עתיקות מסוחרי עתיקות מדובאי 
למוזיאון התנ"ך בארה"ב. על מנת 
נסעו  לפועל  העסקה  את  להוציא 
חברת  ונציגי  מהנאשמים  שלושה 
הובי לובי לדובאי. במהלך שהותם 
עם  יחד  הנאשמים  פגשו  בדובאי 
עתיקות.  מוכרי  לובי  הובי  נציגי 
עתי־ המוכרים  הציגו  זו  במסגרת 

שמקורן  עתיקות  וביניהן  קות, 
בעיראק.

עתי־ להכניס  שאסור  מאחר 
קות אלו לארה"ב, והן בשל מוצאן 
של העתיקות והחשד שהן גנובות, 

שונים  מסמכים  הנאשמים  זייפו 
בישראל,  העתיקות  מקור  לפיהם 
וכן נטען בכזב כי הן מוחזקות מזה 
אחד  של  באוסף  שנים  עשרות 
מהם בארה"ב. לצורך הכנסת הע־

הנאשמים  שלחו  לארה"ב  תיקות 
את העתיקות בחבילות קטנות.

עסקה  עבור  קיבלו  הנאשמים 
אותם  דולר   1,600,000 של  סך  זו 
שחלקם  שונים  בחשבונות  קיבלו 
בלא  בחו"ל  ידם  על  מוחזקים 
ובעד  אלו,  תקבולים  על  שדיווחו 
מס  חשבונית  העבירו  הסכום 

מזויפת לחברה האמריקאית. 
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בעקבות כשלון הקמת הממשלה: 

השר לוין במתקפה חזיתית על ליברמן: "היה 
לי ברור שהוא לא מעוניין להיכנס לממשלה"

לדבריו, ליברמן דרש שלושה שרים וחמישה תיקים במהלך המו"מ ^ במהלך מסיבת עיתונאים שכינס סירב 
ליברמן להתחייב כי ימליץ על בנימין נתניהו לראשות הממשלה הבאה

מאת מאיר ברגר

מי  לוין,  יריב  התיירות  שר 
המשא  צוות  בראש  שעמד 
הליכוד,  של  הקואליציוני  ומתן 
בחריפות  חמישי  ביום  תקף 
ביתנו  ישראל  מפלגת  את  רבה 
אביגדור  ח"כ  בראשה,  והעומד 

ליברמן.
לוין  אמר  ב'  לרשת  בראיון 
ברור  לי  היה  הרב  "לצערי  כי 
להיכנס  מעוניין  לא  שליברמן 
לראות  אפשר  היה  לממשלה. 
ההזוי  האולטימטום  הצבת  לפי 
הזה על חוק הגיוס. אין אף חוק 
שנכנס לקריאה שניה ושלישית 

כמו בקריאה הראשונה".
מאמץ  כל  לעשות  "הבטחנו 
רצינו  ימין.  ממשלת  להקים 
לבצע הרבה רפורמות במערכת 
לבצע  ניתן  היה  שלא  המשפט 

היו  הדרישות  אחר.  בהרכב 
מטורפות. השיטה הזו של מפל־

גות קטנות היא שיטה אסונית", 
ציין לוין.

כו־ האשמה  כי  הבהיר  לוין 
ליברמן.  של  לפתחו  מוטלת  לה 
הסכימו  האחרות  "השותפות 
לעשות פשרות גדולות. ישראל 
ביתנו ביקשו לקבל 3 שרים ו־5 
בקשות  היו  ממשלה.  משרדי 
הקליטה  משרד  את  להפוך 
שלי־  15 עם  קטן  חוץ  למשרד 

היו  הדרישות  העולם.  בכל  חים 
אבסורדיות".

פוגעות  הקטנות  "המפלגות 
ליברמן  ביציבות.  קשה  פגיעה 
ממשלות  שתי  להפיל  הצליח 
זאת  חודשים.  כמה  בתוך  ימין 
הונאה של ציבור שלם", הוסיף.
נמ־ ביתנו  ישראל  ממפלגת 

השר  של  לדבריו  בתגובה  סר 

להיכנס  צריך  לוין  "השר  לוין: 
לספר השיאים של גינס כשקרן 
האולטימטיבי של המשא ומתן".

לתגובת  השיב  לוין  השר 
מה  "כל  ומסר:  ביתנו  ישראל 
שה־ ליברמן  אמת.   – שאמרתי 

פיל בפעם השניה ממשלת ימין, 
ועם  מצפונו  עם  לחיות  יצטרך 
שגרם  האדיר  לנזק  אחריותו 

לאזרחי ישראל".
בהמשך כינס ליברמן מסיבת 
בחרי־ תקף  במהלכה  עיתונאים 

פות את ראש הממשלה. 
רוצה  שאני  ראשון  "דבר 
הדיס־ מסע  זה  אליו  להתייחס 

מאתמול  שהתחיל  קרדיטציה 
מסחרר.  בקצב  מהבוקר  ונמשך 
אני מצטער גם על התוכן וגם על 
הסגנון. מתנהל פה דיון לא ראוי, 
כשראש הממשלה – או שנקרא 
מאשים   – מקיסריה  האיש  לו 

שמאלני.  שהוא  מנוקדים  איש 
לראש  להזכיר  רוצה  אני  אז 
הוא  דווקא  היה  שזה  הממשלה 
ההתנתקות  בעד  שהצביע  זה 

בכנסת.
ראש  דווקא  היה  "זה 
את  שהוביל  שלנו  הממשלה 
הדיקטטור  בפני  ההתנצלות 
ראש  דווקא  היה  זה  ארדואן. 
הממשלה שמנע וטרפד את חוק 
עונש המוות למחבלים. זה ראש 
חאן  של  פינוי  שמונע  הממשלה 
אישר  שבג"ץ  למרות  אל־אחמר 
את זה. הוא זה שמחליט להעביר 
מרצו־ לחמאס  דולר  מיליון   30

עת עזה.
בה־ היום  שראיתי  "ממה 

ראש  תומכי  של  שתלחויות 
קשר  שום  לזה  אין  הממשלה, 
בכ־ קשר  שום  לזה  אין  לימין. 

כלשהי.  פוליטית  לתפיסה  לל 
ולא  אישיות  בפולחן  מדובר 
מציע  אני  הפוליטית.  בתפיסה 
במקום  ענייני  בוויכוח  שנהיה 
האישיות  פולחן  את  לתחזק 
כמו שעושה אותו כלי תקשורת 
את  גם  הבוקר  ראיתי  פרסונלי. 
ושל  לוין  יריב  השר  של  ההזיות 
דברי  באמת  אנשים,  כמה  עוד 
חברית  הצעה  סכיזופרניה. 
אתם  הליכוד:  מטה  לאנשי  שלי 
פסי־ כל  קודם  לגייס  חייבים 

כיאטר".
להתחייב  סירב  ליברמן 
נתניהו  בנימין  על  ימליץ  כי 
"עם  הבאה.  הממשלה  לראשות 
מקווה  אני  שנקבל  המנדטים 
ראש  זהות  את  לקבוע  שנוכל 
המועמד  לא  גנץ  בני  הממשלה. 
שלנו לראשות הממשלה. אנחנו 
נתמוך בממשלה ימנית, ממשלת 
בממשלה  לא  שפויה,  ימין 

חרדית".

העיתונות העולמית דיווחה בהרחבה על 
הטלטלה הפוליטית שהתחוללה בישראל 

רבים מכלי התקשורת ברחבי העולם אף שיגרו הודעה מיוחדת למנוייהם, 
כשהחוק לפיזור הכנסת עבר בקריאה האחרונה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

האדי־ הפוליטית  הטלטלה 
בימים  בישראל  שהכתה  רה 
כנפיים  לה  עשתה  האחרונים, 
בכלי  נרחב  לפרסום  וזכתה 
תקשורת בעולם כולו. בין היתר 
דיווחו על כך בהרחבה סוכנויות 
 ,AP ,הידיעות הגדולות, רויטרס
הצרפתית,  הידיעות  וסוכנות 
מביא  אוטומטי  שבאופן  מה 
תק־ כלי  לכל  כמעט  הדיווח  את 
עשרות  על  נוסף  בעולם,  שורת 
ששיגרו  מובילים  תקשורת  כלי 
לכנסת,  שלהם  הנציגים  את 
של  העיתונות  מיציע  ושדיווחו 

המליאה עצמה. 
בעולם עסקו בעיקר בהפסד 
שב־ נתניהו  הממשלה  ראש  של 

פעם הראשונה מזה שנים רבות 
על  ממשלה,  להקים  הצליח  לא 
כי  היה  נראה  שמלכתחילה  אף 
הטובים  הקלפים  מונחים  בידיו 

ביותר לביצוע משימה שכזו. 
הציגו  התקשורת  כלי  ברוב 
את התמונה כפי שרואים אותה 
וטענו  ישראל,  אזרחי  רוב  גם 
שמי שאחראי למשבר הפוליטי 
לשעבר  הבטחון  שר  הוא  הזה 
למ־ שהחליט  ליברמן,  אביגדור 

נוע בכל כוחו את הקמת ממשלת 
העיתונאים  החמישית.  נתניהו 
לי־ של  הצעד  כי  כתבו  השונים 

ברמן אינו מובן, ואיש אינו יכול 
החליט  מדוע  בוודאות  לומר 
להפיל את ממשלת נתניהו בכל 
ליברמן  כי  שטענו  היו  מחיר. 
הישג  לגרוף  בנסיון  זאת  עשה 
העמדות  הצגת  גב  על  פוליטי 
או  החרדים,  מול  אל  הנוקשות 
לחלופין נסיון שלו לגבות נקמה 
אישית מבנימין נתניהו, על סכ־

סוכים ישנים ששררו ביניהם. 

בכמה כלי תקשורת כינו את 
הטלטלה הזאת "הפסד מדהים", 
שהצליח  נתניהו  בנימין  של 
את  שניצח  למרות  להפסיד 
אאוט  בנוק  לכאורה  הבחירות 
שהתמקדו  היו  גנץ,  בני  מול 
בחרו  והליכוד  שנתניהו  בכך 
אל  כולו  העם  את  להצעיד 
ובלבד  נוספת,  פעם  הקלפיות 
שלא להעניק לנשיא ריבלין את 
מלאכת  את  להטיל  ההזדמנות 

הרכבת הממשלה על חבר כנסת 
בכך  התמקדות  היתה  וגם  אחר, 
לא  מדובר  נתניהו  שמבחינת 
אלא  כבד  פוליטי  בהפסד  רק 
מאוד,  חמור  אישי  בהפסד  גם 
הקמת  של  שדחייתה  משום 
נוספת,  שנה  בכחצי  הממשלה 
הוא  שבו  למצב  להביא  עלולה 
ולהעביר  להספיק  יוכל  לא 
נגדו  שיוגש  לפני  חסינות  חוק 

כתב אישום. 

הפתרון היצירתי של רב היישוב: 
ריקוד צמוד ליישוב השכן

בחורים שהגיעו בשבת מהמושב חזון יחזקאל לישוב קוממיות הסמוך אל רב 
היישוב, הגר"מ מנדלזון, הוזהרו: "אל תזוזו! עברתם תחום שבת". ומה עשה הרב 

לפתור את הפלונטר ההלכתי?

בחוקותי  פר'  בשבת  קרה  זה 
קו־ גאב"ד  קוממיות:  ביישוב 
ולמד  ישב  מנדלזון,  הגר"מ  ממיות 
בביתו בנחת בשבת, בשעה 15:00 
דפיקות  נשמעו  כשלפתע  אחה"צ, 

בדלת.
וגילה  הדלת,  את  פתח  הרב 
עם  שבאו  ישיבה  בחורי   35 מולו 
כל הישיבה שלהם לשבת למושב 
והחליטו  הסמוך,  יחזקאל  חזון 
לקו־ להגיע  השבת  של  בעיצומה 
דברי  לשמוע  באו  וכעת  ממיות, 

תורה וחיזוק מהרב.
להפתעתם נעמד הרב מנדלזון 
על רגליו ואמר להם: "עמודו! אל 
את  חציתם  ממקומו!  איש  יצא 
המותרות  האמות   2000 תחום 
ההלכה  לפי  וזה  בשבת",  להליכה 
לו  אסור  לתחום  מחוץ  שהיוצא 

לזוז ממקומו.
נפשם.  את  ידעו  לא  הבחורים 
הישיבה  ראשי  כעת  יעשו  "מה 
מאד  שידאגו  יחזקאל  בחזון 
ומי  הבחורים?   35 מהיעלמות 
עצומים  שבת  חילולי  איזה  יודע 
משטרה  כשיזמינו  לקרות  יכולים 
הבחו־ את  לחפש  הצלה  וכוחות 

רים", מספר מקורב לרב.
מצא  מנדלזון,  הגר"מ  אבל 
לכנס  ביתו  לאנשי  והורה  פתרון, 
במהירות את כל ילדי היישוב קו־
ממיות, ויחד, בלי הסבר אמר להם 
עימם  ולרקוד  לצאת  החליט  כי 

בשדות ליד המושב.
הזווית  אל  יצאו  הילדים  כל 

של  האמה   2000 של  רחוקה  הכי 
קוממיות – בלי להבין מדוע, ושם 
ואז   – במעגל  ענק  בריקוד  פתחו 
לב  אל  ונכנסו  הבחורים,  הופיעו 
המעגל. זאת על פי ההלכה שניתן 
וב־ אנשים",  של  "מחיצה  לעשות 
לבד שהם לא ידעו שהם משמשים 

כמחיצה.
המעגל  היקף  הרגע,  באותו 
מתחום  הבחורים  את  הוציא 
חזון  היישוב  תחום  אל  קוממיות 

יחזקאל.
קו־ מתחום  המעבר  לאחר 

ממיות לתחום חזון יחזקאל, פרקו 
לקו־ וחזרו  המעגל,  את  הילדים 

ממיות, והרב מנדלזון חזר אל בי־
תו והסביר למקורבים המופתעים 

את הפתרון ההלכתי היצירתי.



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

ירושלים | מכירהֳ
60 חד'   3 אילן  בבר  להימכר!  חייבת 
נוחה  קומה  ומטופחת  משופצת  מ"ר 
לבעלי  מיוחד  גמיש  ש''ח   1,680,000

050-4193764 מזומן 058-3280333
[20052669]

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

נכסים" 03-5791514
[20052682]

3ח'  שלד  בגמר  במרכז!  בהזדמנות 
"אפיק-נכסים"  1,560,000ש"ח!  רק 

053-3128884 03-5791514
[20052681]

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

053-3128884 03-5791514
[20052680]

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

[20052679]

חזית  ק"א  משופצת   3 הרצוג  באזור 
03- "אפיק-נכסים"  1,680,000ש"ח 

5791514
[20052678]

90מ"ר  4ח'  ס.אזר  באזור  בהזדמנות! 
1,820,000ש"ח  ק"ג  כחדשה  יפהפיה 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20052677]

7ח'  ענקית  ד.גג  ושקט  מרכזי 
3,400,000ש"ח  חזית  ק"ג  260מ"ר! 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20052676]

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

053-3128884 5791514
[20052675]

באזור ויזניץ 5 ענקית סלון גדול סוכה 
אופציה   + 3כ"א  חזית  ק"ב  ענקית 
2,600,000ש"ח  בק"ק  יח"ד  לבנית 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20052674]

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

מהקבלן. 03-5785777
[20052406]

בני ברק | השכרה
קומפלט  מרוהטת  יחי"ד  בויז'ניץ 
חדשה ק"ק 2000 ש''ח 052-7173657
[20052614]

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
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 
מיידית  אופציה   + בחדשים  חד'   3
לחדר רביעי + מטבח משודרג *  *  * 
בחדשים ק"ד + גג + נוף מדהים.  *  *  
* בקריה 3 חד' קומה נמוכה 830,000

ש''ח תיווך אייזנבאך 058-3273747
[20052672]

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
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]

עובד  מר   35 העתיקה  בעיר  צימר 
המוניטין  עם  נמכר  יומיות  לפי 
ומוכן  מרוהט  פעיל  טלפון  ומספר 
נכסים  מלכות  שח   565000 לעבודה 

0534109680
[20052644]

מר   70 3חד'  החרדי  חיים  מאור 
משופצת מושכרת ב 1800 שח בבניין 
נכסים  מלכות   660000 מעלית  עם 

0534109680
[20052643]

מושכרת  שניה  קומה  75מר  3חד' 
450000 מציאה  במחיר   1250
נכסים  מלכות  למירון  מרהיב  נוף 

0534109680
[20052642]

רמז דוד 3 חד' ברחוב מתחרד קומה 
520000 שמורה  לנוף  פונה  ראשונה 
מלכות נכסים 0534109680 גני הדר

[20052641]

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]

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. 

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

509
[20047926]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
חד'   3 העתיקה  במרומי  נופש  דירת 
יפיפיה, ג'קוזי, יח"ה, נוף מדהים. -050

4105896
[20052673]

חדשה  לעתיקה  קרובה  דירה 
ולבין  השבועות  לחג  ומפוארת 
הזמנים.  + צימר מפואר לקיץ. נייד 

058-5711558
[20052670]

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]

לשבועות  לשבתות  חדשה  דירה 
נוף   + מרפסות   2 חד',   5 לביה"ז 

למירון. 052-7115607
[20049077]

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]

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

4109434
[20041631]

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

7616720-1
[20040110]

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

715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

מכל ֶ רשבסקי,  יאיר  הסעות  מוקד 
חדשים  רכבים  מקומות,  מקום, 8-23 
שרות  הוגנים,  מחירים  בלבד, 
די  אונז  ביי  שעות,   24 ואמינות, 
זאך!  ערשטא  די  איז  מענטשליכקיט 

053-310-20-26
[20043211]

רכבים  הסעות"  "שלוימל'ה 
חדשים ומפוארים 2018, ירושלים, 
נסיעות  וארועים,  נתב"ג  ברק,  בני 
מקומות.   14-16-20 העיר,  בתוך 

053-3188842
[20040846]

לת"ת חסידי בי-ם דרוש מלמד לכתה ַ
גבוהה פקס : 02-5818447

[20052684]

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

x5700700@gmail.com
[20052668]

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

yosi@prog.co.il
[20052667]

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]

עסקים 

בעלז!  ליד  למכירה  בירושלים 
גבוהה  תשואה  מבוסס,  עסק 

בעסק! 052-7620975
[20052683]

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]

חובות  ד     שני  מעשר  ירושלמי:  היומי  דף  מז     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הכ"ט והל' (הנפש/הגרות)    משנה יומית: שבועות ד, יג 
- ה, א    הלכה יומית: או"ח תקכ, א - תקכא, ב    רמב"ם יומי: זכיה ומתנה י-יב  
  שו"ע הרב - רב יומי: מה, א-ג    דף היומי - זוהר: תרומה, ספרא דצניעותא 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קיב. א-ה    חפץ חיים: לאוין, ג-ד  
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

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

19:4519:4219:4619:4319:4319:44שקיעת החמה
זמנים למחר

3:453:453:413:493:473:38עלות השחר
4:354:364:334:394:374:30זמן ציצית ותפילין

5:345:395:305:375:365:31הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6186536 אהרונוביץ' 12, ב"ב    תל אביב סנטר פארם 054-3050280 פארן 15    בני ברק רמת אשכול ירושלים
077-8881300 שד'  סופר פארם יפו 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור
077-8881890 רח' הרצל 96 מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה סופר פרולנטין ירושלים 49 מהשעה 19:00 עד 24:00
077-8880440 טרומפלדור 56    רמת  סופר פארם נווה שאנן 7884483 שד' לנטוס 26    חיפה ניו פארם ק' השרון
6519153 הופיין 52 אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 8:00 עד 01:00    חולון סופרפארם גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח  חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף     אשדוד

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
32-22

תל אביב
29-22

חיפה
29-21

גולן
35-19

טבריה
39-22

גליל
32-23

באר שבע
36-20

אילת
41-27

מזג האויר
טמפ' גבוהות מהרגיל

היום - בהיר עד מעונן חלקית. 
הטמפרטורות יהיו גבוהות 

מהרגיל לעונה בעיקר בהרים 
ובפנים הארץ.

שלישי -  ללא שינוי של ממש 
במזג האויר.

רביעי - ללא שינוי של ממש 
במזג האויר.

חמישי – ללא שינוי ניכר.

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



דיווח: טראמפ מעכב הטלת סנקציות נוספות על איראן 
הסנקציות הקשות על התעשיה הפטרוכימית של איראן אמורות היו להיות מוטלות עליה כבר באמצע 

החודש הקודם ^ מזכיר המדינה האמריקאי קורא לאיראנים לגשת למו"מ

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בשבו־ מעכב  טראמפ  ממשל 
עיים האחרונים חבילה נוספת של 
סנקציות שאמורות היו להיות מו־
הפטרוכימית  התעשיה  על  טלות 
באיראן, והיו צפויות להיות קשות 
שהוטלו  מהסנקציות  יותר  עוד 
העיתון  מדווח  כך  כה.  עד  עליה 
האמריקאי 'וול סטריט ג'ונל', בה־
שני  מפי  שקיבל  מידע  על  תבסס 

גורמים המעורים בנושא. 
מז־ אתמול  פרסם  במקביל 

מייק  האמריקאי,  המדינה  כיר 
הוא  בה  נוספת  הצהרה  פומפאו, 
לשולחן  לגשת  לאיראן  קורא 
המו"מ מול ארה"ב. במהלך ביקור 
"ארה"ב  כי  אמר  בשווייץ  שערך 
איראן  מול  מיידי  למו"מ  מוכנה 
פו־ מוקדמים".  תנאים  כל  ללא 

ארה"ב  כי  זאת,  עם  הדגיש  מפאו 
האיראנית  על  להפעיל  תמשיך 
הולכות  סנקציות  של  כבד  לחץ 
לשתף  יסרבו  הם  אם  ומתחזקות, 
על  חדש  להסכם  ולהגיע  פעולה 

נושא הגרעין. 

האיראני  החוץ  משרד  דובר 
הגיב על דבריו של פומפאו ואמר 
למ־ מתייחסת  אינה  "איראן  כי 

האמריקאים.  של  המילים  שחקי 
שינוי  זה  מבחינתנו  שמשנה  מה 
הדיבור  וצורת  הכלכלית  הגישה 

בתנאים  אתנו.  האמריקאים  של 
הזאת,  ההתנהלות  ובצורת  הללו 

אנחנו לא ננהל שום מו"מ". 

 03-3723436  
A052761500@gmail.com

18,000

18,000




