
מגבית 'מתן תורה' של מפעל הש"ס 
נפתחה על ידי גדולי ישראל שליט"א

ה־37 השנה  זו  שנה,  כמדי 
הש־ חג  ערב  אלו,  בימים  נפתחה 
'מגבית  השנתית  המגבית  בועות, 
הש"ס  'מפעל  שעורך  תורה'  מתן 
מרן  כ"ק  ידי  על  שנוסד  העולמי' 
מצאנז  חיים'  'שפע  בעל  אדמו"ר 
זי"ע בעצה אחת עם גדולי התורה 
ויבדלחט"א,  זצוק"ל  והחסידות 
חכ־ תלמידי  דור  להקים  במטרה 
ובפוסקים  בש"ס  בקיאים  מים 

'ש"ס אידן'.
הנה־ חברי  ביקרו  אלו,  בימים 

לת מפעל הש"ס העולמי בבתיהם 
מרן  כ"ק  שליט"א,  ורבנן  מרנן  של 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  מצאנז,  אדמו"ר 
מבעלזא,  אדמו"ר  מרן  כ"ק  מגור, 
הגר"ח  מרן  מויזניץ,  אדמו"ר  מרן 

אדלש־ הגרי"ג  מרן  קנייבסקי, 
מרן  כ"ק  קרליץ,  הגר"נ  מרן  טיין, 
מרן  מרחמסטריווקא,  אדמו"ר 

התכבדו  אשר  בעדני,  הגר"ש 
את  וקיבלו  המגבית  את  לפתוח 
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משה פדר
בהר"ר שלמה נפתלי
ישיבת אורייתא י-ם

בני ברק

שרה רבקה מילר 
בהר"ר יעקב
סמינר לדעת חכמה
אלעד

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שני, כ"ט אייר תשע"ט

ישעיה ווייס
בהר"ר  צבי אריה הי"ו

ישיבת וויזניץ בני ברק 
ירושלים

יהודית רוזנברג
בהר"ר יחזקאל שמואל הי"ו
סמינר וויזניץ 
בית שמש

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שני, כ"ט אייר תשע"ט

אל תשלמ שקל
שקללפני שתקבל אאאללל תשלמ

ש אל תשלמלפני

5700*היומ ומחר 9:00-17:00 מגיע לכ כ�פ רב מביטוח לאומי, מ� הכנ�ה וחברות הביטוחקו פתוח

צוות המומחימ של החברה המרכזית למימוש זכויות

דיווח: "חמשה הרוגים 
בתקיפה ישראלית בסוריה"
כלי תקשורת בסוריה דיווחו כי בסיס חיל האוויר T-4 בעיר חומס הותקף על 

ידי "טילים עוינים" ^  גורם צבאי: מדובר בתקיפה ישראלית

מאת סופרנו הצבאי

דיווחו  בסוריה  תקשורת  כלי 
T-4 האוויר  חיל  בסיס  כי  אתמול 
בעיר חומס הותקף על ידי "טילים 

הרשי־ הידיעות  סוכנות  עוינים". 
מע־ כי  דיווחה  סאנא  הסורית  מת 
הסוריות  האווירית  ההגנה  רכות 
פעלו נגד מספר טילים שכוונו נגד 

השדה.

לזכויות  הסורי  המעקב  מרכז 
חמשה  לפחות  כי  דיווח  אדם 
נפצעו  ושלשה  נהרגו  אדם  בני 
הת־ בשדה  ישראלית  בתקיפה 

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א:

היום תתקיים השמחה הגדולה בחצר הקודש סערט ויז'ניץ של 
הכנסת ס"ת לע"נ כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' זי"ע

יוכנס אי"ה הערב לבית המדרש הגדול ברמת ויז'ניץ בהשתתפות המוני חסידים, 
תלמידים וידידים שיגיעו מכל רחבי תבל לשמוח בשמחת התורה

חסידי,  המוני  של  רגשותיהם 
ויז'ניץ  סערט  בית  וידידי  תלמידי 
לק־ גדותיהם  על  ועולים  הומים 
המרוממים  המעמדים  סדרת  ראת 
שיתקיימו היום יום שלישי א' סיון, 
ספר  את  להכניס  יזכו  במסגרתם 
התל־ כלל  ידי  על  שנכתב  התורה 
מידים והחסידים שהביעו אהבתם 
הטהור  זכרו  להנצחת  ונאמנותם 
והבלתי נשכח של אביהם ואוהבם, 

רועם הנאמן שנשא אותם על כנפי 
הנה־ שנות  מיובל  למעלה  אברתו 

גה, כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'חכמת 
אליעזר' זי"ע.

ויז'ניץ  סערט  חסידי  עבור 
והת־ הכנה  ימי  אלו  ימים  מהווים 
בשמחה  תורתנו  מתן  לזמן  עלות 
דרבה  ההכנה  כאשר  ובאהבה, 
האחרונים  בשבועות  שנעשתה 
והחסידות  התורה  היכלי  בכל 
את  העפילה  הקודש,  חצר  של 

הערב הילולת הרה"ק בעל 
'אהבת ישראל' מויז'ניץ זי"ע

מאת כתב 'המבשר'

ויז'ניץ,  בית  חסידי  המוני 
יציינו הערב את יומא דהילולא של 
הסבא קדישא הרה"ק בעל 'אהבת 
שנתבקש  זי"ע,  מויז'ניץ  ישראל' 
המיוחס  ביום  מעלה  של  לישיבה 

ב' סיון תרצ"ו.

דמותו הטהורה של האי צדיק 
בעריכת  בסילודין  יועלה  מופלא 
ובהתווע־ הטהורים  השולחנות 

טרגדיה באשדוד: האברך 
הרב אבשלום ינקוביץ ז"ל

עד  ודואבים  כואבים  בלבבות 
מתו־ מאות  ליוו  נפש  של  דכדוכה 
האברך  את  למנוחות  אשדוד  שבי 
הרב אבשלום ינקוביץ ז"ל שנפטר 
לאחר  בלבד,   36 בגיל  לב  למגינת 
כשבועיים  לפני  בטוב  חש  שלא 

ומאז מצבו הלך והידרדר.
לר־ בתפילה  העתירו  רבים 
בן  אבשלום  רפאל  הרב  פואת 

לו  שהוסיפו  לאחר  איטה  מרים 
לר־ כסגולה  "רפאל"  השם  את 

פואה, אך נגזרה הגזירה השיב את 
המוני  לתדהמת  ליוצרה,  נשמתו 
אשדוד  תושבי  וידידיו  מכריו 

ומחוצה לה.
אלול  בכ"ב  נולד  ז"ל  המנוח 
ינקוביץ  נחמן  הרב  לאביו  תשמ"ב 

רבבות ישראל מתלכדים יחדיו היום לתת לב ונפש למגבית 'תנו 
לבבכם' כקריאתו ותחינתו של מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א

מרנן ורבנן גדולי החסידות שליט"א: "ביותר כולנו מחויבים לסייע לו בהיותו נושא 
את משא דורנו בכל עת וזמן" ^ היום ייפתחו מוקדי ההתרמה והחפקי"ם ברחבי 

הארץ ובכל הריכוזים היהודיים ברחבי העולם בתחינה וזעקה מכל לב למען כבוד 
שמים ובניין דורות בדרך היראה ובניין חומת אש סביב להם מפני פגעי התקופה

היום  שוועתנו:  תשמע  היום 
לתת  ישראל  רבבות  יצטרפו 
מרן  של  הנורא  עמלו  למען  לבבם 
לכונן  שליט"א  מויזניץ  האדמו"ר 
בניין דורות לתורה, לחינוך ליראה 
שמים,  שם  ולקידוש  ולחסידות 
השמיע  אותה  מהדהדת  קריאה 
מתמצית  שליט"א  האדמו"ר  מרן 

העולם  רחבי  בכל  ונשמעת  לבבו 
הדים  מעוררת  כשהיא  היהודי 
ושייכות,  רוממות  של  כבירים 
מאורי  של  מעמלם  חלק  להיות 
היהדות  שדרות  כשבכל  הדורות, 
והתעו־ התלהבות  ניכרת  הנאמנה 
ררות אדירה בחינת 'נעשה ונשמע' 
לשמוע בקול דברי חכמים ולהיות 

חש  ישראל  כשכלל  מעמלו,  חלק 
את גודל השעה וחוב קדוש להיות 
מרנן  של  וכלשונם  בעמלו  עמו 
והחסידות  התורה  גדולי  ורבנן 

שליט"א. 
ייפתחו  הבוקר  בשעות  היום 
את  שיקיפו  ההתרמה  מוקדי 

תכננתם גם להכנס להגרלה על דירת שלושה חדרים

וגם להיות שותפים בהצלת חיים?

תעשו את זה ברגע הנכון ותרוויחו.

בנוסף להגרלה על דירה והגרלות בונוס תכנסו גם להגרלת הזריזות! 

כל מי שמצטרף היום (יום שלישי א' סיוון 4.6)

נכנס להגרלת בונוס נוספת חינם על פרסים שווים במיוחד!

להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע' ברמת גבעת זאב

אב

חדרים תכננתם גם להכנס להגרלה על דירת שלושה

חיים? וגם להיות שותפים בהצלת

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

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

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

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

מינוי ראוי
בחירת הכנסת במועמד הקואליציה מתתיהו אנגלמן היא הישג 
שהציע  בנט  לנפתלי  הצלחה  זו  נתניהו.  הממשלה  ראש  של  גדול 
אותו לתפקיד ואולי גם לחברי הכנסת הערביים שלא רצו לתת את 
קולם (ככל הנראה) לאלוף בצה"ל, מגיבורי המלחמה ואחד מגדולי 
מפילי מטוסי האויב, בסיעתא דשמיא. אבל יותר מכל זכתה המדינה 
במועמד שאינו שופט ואינו אמון על הברירה בין זכאי לרשע בין אור 
לחושך, אלא בא מן הפעילות הציבורית רבת הגוונים והאפשרויות. 
גם  הביעה  רום  גיורא  האלוף  של  הצגתו  בעצם  כי  ללמוד  אפשר 
האופוזיציה את אי שביעות רצונה מאופייה המשפטי של ביקורת 

המדינה בשנים האחרונות.

אחת הטענות של מצדדי המשפטיזציה לא רק במערכות האכיפה 
של  כאילו  'הפושרים'  שהדוחות  היא  המדינה  בביקורת  גם  אלא 
המבקרים מן העבר עד לכהונתה של השופטת המנוחה בן פורת, לא 
החמורים,  הדו"חות  גם  אבל  המבוקרים.  המנגנונים  לשיפור  הביאו 
הנוקבים והמאשימים של שפירא, לינדשטראוס וקודמיהם השופטים, 
לא הביאו מרפא לתחלואי משרדי הממשלה, לא חיסלו את הנגעים 
שפשו בשירותים הציבוריים. עובדה הם הולכים ומקצינים מדי דו"ח 
ודו"ח. הם הביאו לפתיחת תיקים פליליים שבחלקם עוררו מחלוקות 
את  וחיזקו  ומושחתת,  רקובה  מדינה  של  תחושה  יצרו  משפטיות, 
המדינה.  את/ועם  היטיבו  לא  הם  מקרה  בכל  האופוזיצי.  תעמולת 
האופוזיציה  בידי  מראש  מסורה  המדינה  ביקורת  שוועדת  המסורת 

אף היא נוצלה בצורה בוטה נגד הממשלה.

החלו  כבר  למיניהם  ו'האינקוויזיטורים'  המשפטיזציה  אוהדי 
להפעיל בתקשורת לחצים בוטים נגד המבקר החדש במטרה לאלץ 
אותו שלא לחולל שום שינוי בהתנהלות משרד המבקר. יש לדרוש 
ממר אנגלמן שיבוז להם ויפתח תקופה חדשה בתולדות הביקורת 
הוא  הביקורת.  ממוסד  להסתייג  כדי  אלה  בדברים  אין  הציבורית. 
חיוני לעצם קיומה של המדינה, לתפקודה הראוי, לגילוי מחדלים 
מערכת  אינה  המדינה  ביקורת  ואולם  אפלות.  פינות  ולהארת 
אשמים  מציאת  מאשר  אחרים  יסודות  על  פועלת  היא  שיפוטית. 
ועריפת ראשים. ביקורת מדינה מכירה כי פרט לכן ולא, לרע ולטוב, 
רבים.  אפורים  גוונים  במציאות  קיימים  ולמחדשים  לשחיתות 
לשפוט  ונטייתם  האחרונים  המדינה  מבקרי  של  אילו הסטנדרטים 
רחבה,  וראייה  פרספקטיבה  וללא  התרחשותם  בעצם  אירועים 
המדינה,  הקמת  על  ההכרזה  תהליכי  אז  כי  בעבר  גם  נהוגה  היתה 
דמוקרטים  ובלתי  מפלים  אחריות,  חסרי  כמרושלים,  מוקעים  היו 
בעליל תוך הפעלת לחץ לא סביר על חברי מועצת העם המהססים. 
טנקי  בניית  על  בדימונה,  הכור  בהקמת  תקלות  על  לדבר  שלא 

המרכבה תוך התעלמות מתקציבים ועוד.

יש לעשות הכל כדי להביא לקצה את תרבות ועדות החקירה 
קצינים  של  הראשים  עריפת  את  שופטים,  בראשות  הממלכתיות 
שמות  לתת  המונעת  הפוליטית  בתקינות  הדבקות  את  בכירים, 
לתהליכים הרסניים. תרבות זאת פגעה באופן חמור בצה"ל. הביאה 
לפרישת מפקדים בכירים. מעוררת חששות בקרב לוחמים ומונעת 
קבלת החלטות שיש בהן סכנה. ולפי מומחים לענייני צבא מונעת 

מצה"ל לנצח ולהכריע את ארגוני הטרור. 

לעמם  שנתנו  והחופש  סבירות  של  והנורמות  המשפטיזציה 
כלומר  בדמוקרטיה  פגעו  המחוקקים,  כוונות  את  לפרש  שופטים 
הדמוקרטיה,  בשם  הלוחמים  שגדולי  העובדה  עצם  העם.  ברצון 
להפיכת  החותרים  שמאל  אנשי  הם  החקירה  ועדות  החוק,  שלטון 
67 לגבולות  לשיבה  צה"ל,  לבלימת  אזרחיה,  כל  למדינת  ישראל 

ולוויתורים מסוכנים לפלשתינים אומרת דרשני. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

מועמד
חוגים המקורבים לאהוד 
נפשו  קצה  כי  מספרים  ברק 
ולראות  מעש  באפס  לשבת 
הנערים  משחקים  כיצד 
ליטול  רוצה  הוא  גם  לפניו. 
ולא  הפוליטי  במשחק  חלק 

רק לקטר וללהג מן הצד.
כלה  חוגים  אותם  לפי 
להריץ  ברק  מעם  ונחרצה 
שבראשה  עצמאית  רשימה 
יבקש  ובמסגרתה  יעמוד 

מחדש את אמון הבוחר. 
פתטי  כי  להניח  סביר 
בא־ לא  ברק  שיהיה  ככל 

לצלוח  שיצליח  סבור  מת 
החסימה.  אחוז  את  בקלות 
וחומר:  קל  דברים  והלא 
מן  פוליטיקאי  כשהיה  אם 
את  להריץ  וניסה  המניין 
לאחר  העצמאית  רשימתו 
העבודה,  ממפלגת  שפרש 
להתקרב  ברק  הצליח  לא 
לאחוז החסימה ולפיכך מנע 
הביזיון  את  מראש  מעצמו 
עתה,  מועד,  מבעוד  ופרש 
שבהן  רצופות  שנים  לאחר 
הפוליטית  המערכת  נגאלה 
המזוקנת  הפוחלץ  מדמות 
נטולת המבע, על אחת כמה 
סיכוי  כל  לו  שאין  וכמה 
להתקרב אל אחוז החסימה.

שברק  אלא  זאת  אין 
עצ־ רץ  פני  להעמיד  מבקש 

יגרום  שהדבר  מנת  על  מאי 
ראשי  מצד  אחריו  לחיזור 
הע־ מפלגת  או  לבן  כחול 

בודה ממנה נפלט אל החוף, 
הקולות  כי  החשש  לנוכח 
משורות  יינטלו  שיקבל 
השמאל אך לא ילכו לטמיון.
נמר־ הוכחה  שביקש  מי 

צת לכך קיבל אותה בדמות 
אם  שדלפה,  אחרת  שמועה 
במתכ־ שלא  ואם  במתכוון 

אותה  לפי  ברק.  מחוגי  וון, 
(שם  ברק  מקורבי  שמועה, 
המ־ עצמו  לאיש  מכובס 

מקורבים  מאחורי  סתתר 
בנמצא)  שאינם  דמיוניים 
לראשי  נואשת  בבקשה  פנו 
ששת  בת  העבודה  מפלגת 
ברק  את  קבלו  המנדטים: 
קצובה  לתקופה  זמני  ליו"ר 
מכן  ולאחר  אחת  שנה  של 
כי  אחר  ולא  מבטיח  הוא 

יפרוש מהתפקיד.
צריך להיות נס גלוי כדי 
האופורטוניס־ שהמגעים 

ישאו  ברק  של  הללו  טים 
כדבר  יתרחש  אכן  אם  פרי. 
הזה, יהיה זה נחמד לגלות כי 
להתא־ הצליח  לא  השמאל 

שאריות  ביתור  כדי  עד  פק 
כוחו לשסעים. 

שגריר
ראש הממשלה, כך נודע 
גלעד  לשר  הציע  אתמול, 
שגריר  תפקיד  את  ארדן 

ישראל באו"ם.
ארדן  אמור  פניו  על 
מתפקיד  מרוצה  להיות 
כבוד  רק  לא  בו  שיש  כזה 
אלא גם עשייה דיפלומטית 
שחבריו  בשעה  רצופה. 
בטרם  ציפורניים  יכססו 
תפקידם  את  לשמוע  יזכו 
הועיד  אותו  המיניסטריאלי 
מפלגתם  ראש  בטובו  להם 
לראשונה  הממשלה,  וראש 
את  ארדן  יגאל  שנים  אחרי 
עצמו מייסורים אלו לטובת 

הכרך האמריקני הגדול.
שמי  הוכיח  גם  הניסיון 
נועד  הזה  בתפקיד  שמכהן 
הוא  כזה  עובדה.  לגדולות. 
שהתפ־ הממשלה  ראש 

כמקפצה   הכשירו  אך  קיד 
ולראשות  הליכוד  לראשות 

הממשלה.
של  מרצון  בחירה  מנגד, 
יורק  לניו  הזאת  בעת  גלות 
להתברר  עלולה  הרחוקה 
מי  של  בחייו  אסון  כהרת 
חלום  את  מסתיר  שלא 
מן  ביום  לרשת  שאיפתו 
הממשלה.  ראש  את  הימים 
עם ובלי קשר ליומרה, קשה 
לפ־ יהיה  אפשרי  בלתי  עד 

לס דרך לצמרת הליכוד, כל 
הנ־ כל  אחר  עוקב  הוא  עוד 

עשה מרחוק ואינו חווה את 
הדברים מקרוב ועל בשרו.

ארדן  ייענה  אכן  אם 
בראש  זו,  תהיה  להצעה 
שגם  לכך  אות  ובראשונה, 
הוא הפנים כי כל עוד נשמה 
באפו של האיש העונה לשם 
ימשיך  הוא  נתניהו  בנימין 
ואם  הממשלה.  ראש  להיות 
ארדן  הדברים,  פני  הם  כך 
שנים  כמה  להעביר  יכול 
בתפוח  ומהנות  שקטות 

הגדול. אין לאן למהר.

חברה
מדי  יותר  של  שמם 
או  בדימוס  פוליטיקאים 
עם  נקשר  זה  למעמד  בדרך 
אינו  ששימושם  חומרים 
אלא  בישראל  חוקית  מותר 
מיוחדים  רפואיים  לצרכים 

ויוצאים מגדר הרגיל.
וגם  ברק  הם  כאלו 
האחרונה  וביממה  אולמרט 
המשפ־ שרת  שם  גם  הוזכר 

שהוצע  כמי  המפוטרת  טים 
חברה  בראש  לעמוד  לה 

כזו.
משום  קורה  זה  האם 
הזה  החומר  את  שצורך  מי 
הדמיון  מחוזות  אל  מפליג 

או שזהו רק יד המקרה.

שעות פעילות המשרד
9:30-19:00  -מידי יום, בין השעות 

בס"ד  

זמני קבלת קהל
נשאלשבוע פרשת    

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

ע"יבין השעותיום

שני
באיירכ"ט

)03/06(
הי"וחיים מילרהרב13:00-14:00

יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה

שלישי
ר"ח סיון

)04/06(
11:00-12:00

הי"ומיכל הלברשטאםהרב

ירושלים,יו"ר סיעת "אגודת ישראל" בעיריית 
מחזיק תיק התעסוקה וחבר בוועדת ההנחות בארנונה

רביעי
סיון' בב
)05/06(

10:30-12:30
הי"ואפרים שבדרוןהרב

מנהל מכון הקריאה "מקראות"
מענה למתקשים בלימודים, בעיות קשב וריכוז, ובבעיות קריאה ולמידה

11:00-13:00
הי"ויוסף דייטשהרב 

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

16:00-17:00
הי"ווייצמןיוחנן הרב

חבר מועצת העיר ירושלים
מחזיק תיק שימור וחבר בוועדה המחוזית לתכנון ובניה

חמישי
סיוןב  ג'
)06/06(

11:30-13:00
הי"ויצחק הורביץהרב

ארגון "למעשה"
יעוץ והכוונה בנושאי תעסוקה, התאמה והצעות למחפשי עבודה.

הי"ווני פאלוךרעוה"ד14:00-16:00
סיוע משפטי בנושאי דוחות משטרה, ניקוד, משפטי תעבורה.

שישי
סיוןבד'

)17/05(
10:30-12:00

הי"ומאיר פרושהרב
שר החינוךסגן  

ויו"ר מרכז אגודת ישראל בירושלים

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

ועד הישיבות: בימים אלו מועברות הנחיות 
מסודרות עבור בעלי תשובה לשמירה על המעמד

בהשתדלותו של ועד הישיבות הושגו במשך השנים תיקונים מיוחדים הנוגעים למעמדם 
הייחודי של בעלי התשובה ובימים אלו מועברות לראשי המוסדות לבע"ת הנחיות מסודרות 

בענין ^ הגרח"א קאופמן לראשי ארגון ערכים שהתכנסו בבית ועד הישיבות: "ב"ה דורנו 
זכה בריבוי חוזרים בתשובה. ארגוני הקירוב ובתוכם ערכים עושים עבודת קודש בבחינת 

והשיב לב בנים על אבותם, ואנו שמחים להיות שותפים למעשה נעלה זה"

מה־ צעירים  של  מבורך  ריבוי 
את  המוצאים  הישראלית  חברה 
ולמסגרות  התשובה  לעולם  דרכם 
התמודדות  גם  מייצר  הישיבתיות 
כאשר  הצבא,  שלטונות  מול  אל 
ועד  של  בפעילותו  השנים  במשך 
הישיבות הושגו הסדרים מיוחדים 
בת־ החוזרים  של  למעמדם  בנוגע 

שובה.
בבית  שהתקיימה  באסיפה 
בה  בירושלים,  הישיבות  ועד 
'ער־ ארגון  ורכזי  ראשי  התכנסו 

הישיבות  ועד  יו"ר  עם  יחד  כים' 
הוועד  ונציגי  קאופמן  הגרח"א 
נדונו הדרכים החוקיות הנדרשות 
החוזרים  של  מעמדם  לשמירת 

בתשובה.

'ערכים'  נציגי  העלו  באסיפה 
שאלות הנוגעות לסוגיית מעמדם 
וקיבלו  בתשובה  החוזרים  של 
ועד  מאנשי  מפורטות  תשובות 

הישיבות.
כי  הדגישו  הישיבות  בוועד 
בן  למעמד  זכאי  בתשובה  חוזר 
ישיבה באם לומד בישיבה מוכרת 
את  סיים  לא  שעדיין  במקרה  או 
להש־ והחל  התיכוניים  לימודיו 

או  ערב  במדרשת  בקביעות  תתף 
ואורח  קבועים  תורה  בשיעורי 

חייו תואם לבעל תשובה.
נדרש  מעמדו  הסדרת  לצורך 
הישיבה/המדרשה  מטעם  אישור 
בעל  היותו  על  המעיד  לומד,  בה 
נפשו  שחשקה  אמיתי  תשובה 

התל־ של  אישית  ובקשה  בתורה, 
מיד [בה מצוינים פרטיו האישיים 
– שמו המלא, מס' ת.ז. ומס' פלפ' 
הישיבות  ועד  המלצת  וכן  אישי], 
שניתנת לאחר ראיון עם התלמיד.

את  להגיש  התלמיד  על  חובה 
האישורים הנ"ל בהקדם האפשרי, 
ולא יאוחר מחצי שנה קודם מועד 
באופן  ההוראות  הן  אלו   – הגיוס 

כללי.
כי  ציין  קאופמן  הגרח"א 
חוזרים  בריבוי  זכה  דורנו  "ב"ה 
ובתוכם  הקירוב  ארגוני  בתשובה. 
עבודת  עושים  ערכים  הארגון 
בנים  לב  'והשיב  בבחינת  קודש 
להיות  שמחים  ואנו  אבותם',  על 

שותפים למעשה נעלה זה".

לקראת הגרלת ספר התורה של 'יד לאחים' השבוע: 
שאלות מסקרנות זורמות אל מוקד ההרשמה

האם לפי תקנות ההגרלה יוכל הזוכה להכניס את ספר התורה לבית כנסת נידח במדינות 
הבלקן ומה בנוגע להכנסת ספר התורה לכותל המערבי? ^ מה היתה שאלתה של ניצולת 
השואה, מה ביקש לדעת הגבאי מהקיבוץ שפתח בית כנסת לראשונה בתולדותיו והאם 

הזוכה חייב לפרסם ברבים את תמונתו? ^ אלו הן מקצת מהשאלות המעניינות שזורמות כל 
העת למוקד ההרשמה של 'יד לאחים' על ספר התורה

מעניינות  שאלות  עם  פניות 
למוקד  העת  כל  להגיע  ממשיכות 
לקראת  לאחים'  'יד  של  הטלפוני 
התורה  ספר  על  הנדירה  ההגרלה 
בסוף  שתתקיים  לאחים'  'יד  של 
זמן  השבועות,  חג  בערב  השבוע, 

מתן תורתנו.
שא־ כי  אומרים  לאחים'  ב'יד 

לב  כמה  עד  ממחישות  אלו  לות 
כך,  ולתורתו.  להשם  ער  ישראל 
יהודי  השבוע  התקשר  למשל, 
שאחד  בירושלים  שמתגורר 
קהילה  של  כרב  משמש  מילדיו 
הבלקן  ממדינות  באחת  נידחת 
ובפיו שאלה האם תקנות ההגרלה 
ספר  את  להוציא  לזוכה  מתירות 
לבית  ולהכניסו  מהארץ  התורה 

כנסת בחוץ לארץ.
מכמה  שהגיעה  נוספת  שאלה 
עמוק  בקשר  נגעה  יהודים,  וכמה 
מקדשנו  בית  לשריד  הללו  שחשו 
הכותל המערבי. פונים אלו שאלו 
האם יוכלו להכניס את ספר התו־

שאין  אף  על  המערבי,  לכותל  רה 
שלהם  הקבוע  הכנסת  בית  זה 
והם עצמם לא ישתמשו בו באופן 

קבוע. 
מיהודיה  הגיעה  שאלה  עוד 
שביקשה  שואה,  ניצולת  מבוגרת, 
את  להקדיש  תוכל  האם  לבדוק 
נשמת  לעילוי  הן  התורה  ספר 
והן  בשואה  שנספתה  משפחתה 
שייבדלו  הרבים,  צאצאיה  לזכות 

לחיים טובים וארוכים. 
הביאה  מיוחדת  התרגשות 
בית  מגבאי  שהגיעה  פנייה  עמה 
לא  שנפתח  בצפון  בקיבוץ  כנסת 

מתושביו  שחלק  לאחר  מכבר 
שלמה.  בתשובה  לשוב  התעוררו 
אותו גבאי רצה לדעת האם המת־
ול־ יחד  להתארגן  יכולים  פללים 

להגביר  כדי  כרטיסים  כמה  רכוש 
את סיכוייהם לזכות בספר התורה 

שכה חסר להם. 
ששאלו  כאלו  גם  כמובן  והיו 
האם לאור הפרסומים הרבים עם 
מהש־ הזוכים  של  ותמונתם  שמם 

מחויבים  יהיו  הם  האחרונות,  נים 
המלאים  פרטיהם  את  לפרסם  גם 

ותמונתם.
רבה של קהילה תורנית חשו־
בה במודיעין עילית שנרשם להג־
רלה ביקש להדגיש כי הוא נרשם 
מדובר  "לא  לדבריו  שכן  אליה 
יפ־ בהגרלה  ולא  סינית  במכירה 
נית אלא בהגרלה יהודית. הגרלה 
שגם המטרה שלה – מצוות פדיון 
שבויים היא נעלית ביותר וגם ניתן 

לזכות בה בדבר הקדוש ביותר".
במוקד ההגרלה חזרו והבהירו 
התורה  ספר  כי  הפונים  לכלל 
הפרטי  רכושם  להיות  יהפוך 
ויכולים  זכאים  הם  שכזה  ובתור 
להקדישו לכל מקום ובאיזה אופן 
שירצו וכי אין כל חובה שפרטיהם 
ציינו  במוקד  יפורסמו.  האישיים 
ולרכוש  להתארגן  "אפשר  כי 
להג־ כדי  הגבלה  ללא  כרטיסים 
בהנהלת  הזכיה".  סיכויי  את  דיל 
כי  לציין  לנכון  מצאו  לאחים'  'יד 
קודמות  בשנים  הזוכים  "פרטי 
נעשו על דעתם כדי להרבות כבוד 
שמים". לפרטים נוספים ולכניסה 
לאחים'  'יד  ליד  חייגו  להגרלה 

1800-620-640

פעילי 'יד לאחים' עם הזוכה בס"ת בתהלוכה בשנה שעברה 

שיעור הכנה לחג השבועות
שיעור  יתקיים  הערב 
כ''ק  ע''י  תורה  לקבלת  הכנה 
שליט''א  ממעזבוז  אדמו''ר 
רש''י  רח'  שטפנשט  בביהמ"ד 

9.30 בשעה  ברק,  בני   13
בלילה.

באידיש.  יימסר  השיעור 
שמעו ותחי נפשכם.
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720

יצוא ענף מוצרי החלב 
הסתכם ב־2018 בכ־23 מיליון 

דולר, עליה של כ־9 אחוזים
מאת שלמה גרין

על פי ניתוח היחידה הכלכלית 
ב־2018 כי  עולה  היצוא,  במכון 
החלב  מוצרי  ענף  של  היצוא  גדל 
קודמת  שנה  לעומת  אחוז  בכ־9 
זאת  דולר,  מיליון  בכ־23  והסתכם 
הס־ אזורי  בשלושת  עליה  בזכות 
ענף  יצוא  זאת,  עם  העיקריים.  חר 
מהיקפו  נמוך  עדיין  החלב  מוצרי 
האחרון,  בעשור  הממוצע  השנתי 
דולר  מיליון  כ־25  על  שעמד 

לשנה.
היעדים  לשלושת  היצוא 
עליה.  רשם  ב־2018  המרכזיים 
החלב  מוצרי  מיצוא  אחוז  כ־53 
כ־30 אמריקה,  לצפון  הופנה 
וכ־15 האירופי  לאיחוד  אחוז 
הראשון  ברבעון  לאסיה.  אחוז 
מוצרי  ענף  יצוא  עיקר   2019 של 
אמריקה  בצפון  התרכז  החלב 
דולר,  מיליון  בכ־2.8  והסתכם 
לעומת  אחוז  כ־21  של  ירידה 
רבעון מקביל ב־2018. יצוא הענף 
לאיחוד האירופי, הסתכם בכ־1.8

מיליון דולר, עליה של כ־10 אחוז 
ב־2018.  המקביל  הרבעון  לעומת 

עצ־ שילש  אסיה  למדינות  היצוא 
דולר,  אלף  בכ־900  והסתכם  מו 
עליה חדה של כ־אחוז 170 לעומת 

הרבעון המקביל ב־2018.
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מאת מאיר ברגר

את־ בחרה  הכנסת  מליאת 
למבקר  אנגלמן  במתניהו  מול 
בסיבוב  נבחר  אנגלמן  המדינה. 
מו־ באנגלמן,  הראשון.  ההצבעה 
חברי   67 תמכו  הקואליציה,  עמד 
מועמד  רום,  בגיורא  ואילו  כנסת 
האופוזיציה, תמכו 48 חברי כנסת 
בלבד. 5 חברי כנסת הטילו לקלפי 

פתק לבן.
החלה  החשאית  ההצבעה 
כל  בה  והשתתפו   14:00 בשעה 
לאחר  מיד  הכנסת.  חברי   120
הקלפי  ועדת  חברי  יצאו  ההכרזה 

להודיע לאנגלמן על בחירתו.
הראשון  המבקר  הוא  אנגלמן 
בדי־ שופט  שאיננו  שנה   30 מזה 

או  המחוזי  המשפט  בית  של  מוס 

של בית המשפט העליון.
בחירתו  כי  אמר  בליכוד  גורם 
מוחץ  נצחון  מהווה  אנגלמן  של 
נצחון  "זהו  הממשלה.  לראש 
מבקר  על  בהצבעה  לנתניהו  ענק 
היא  במתניהו  התמיכה  המדינה. 
הצבעת מחאה נגד הנסיון להחליף 
בי־ בגורמי  המבצעת  הרשות  את 

התפיסה  זאת  נבחרו.  שלא  קורת 
שהביע  כפי  הנכנס  המבקר  של 
אותה בפגישות עם הח"כים", אמר 

הגורם.
הוא הוסיף כי "ראש הממשלה 
על  ולחץ  לטלפונים  אישית  נרתם 
במת־ הבחירה  לטובת  הח"כים 

וראשי  אלקין  השר  עם  יחד  ניהו, 
כי  ציינו  רבים  ח"כים  הסיעות. 
של  מנסיונו  מאוד  התרשמו  הם 
שינויים  לבצע  ומכוונתו  אנגלמן 

במערכת כך שהיא תבצע ביקורת 
ותיקון, ולא ניהול בפועל שמחליף 

את גורמי הממשלה".
אנגלמן שימש עד כה בתפקיד 
גבוהה.  להשכלה  המועצה  מנכ"ל 
בכלכלה  ראשון  תואר  בעל  הוא 
במינהל  שני  ותואר  וחשבונאות 
מהאוניברסיטה  שניהם   – עסקים 
העברית בירושלים. מ־2010 כיהן 
למנכ"ל  כמשנה  אנגלמן  מתניהו 
לתפקיד  שמונה  עד  הטכניון, 

המנכ"ל בתחילת 2014.
הת־ נתניהו  הממשלה  ראש 
מתניהו  הנבחר  למבקר  קשר 
היבחרו  על  אותו  ובירך  אנגלמן 
לאנגלמן,  אמר  נתניהו  לתפקיד. 
מהיושרה  התרשמו  "אנשים 
תעשה  אתה  שלך.  והמקצועיות 
שת־ בטוח  ואני  נהדרת  עבודה 

ולטובת  המדינה  לטובת  פעל 
שיקול  שום  בלי  ישראל –  אזרחי 

אחר".
המדינה  מבקר  הגיע  בהמשך 
הנבחר ללשכת יו"ר הכנסת לקבל 
את המינוי הרשמי לתפקיד מיו"ר 
וחברי  הכנסת  מזכירת  הכנסת, 

ועדת הקלפי.
אדל־ יואל  יולי  הכנסת,  יו"ר 

"אני  הנבחר:  למבקר  אמר  שטיין, 
הכנסת  ובשם  בשמי  לברך  רוצה 
הנבחר  המדינה  מבקר  את  כולה 
הפוליטיות  התהפוכות  שחרף 

נבחר בצורה ברורה ומשכנעת".
תגיע  אתה  היו"ר  "ללשכת 

הקרובות  בשנים  רבות  פעמים 
שונים,  בנושאים  דוחות  להגיש 
לביקורת  הוועדה  עם  ותעבוד 
המדינה  כמבקר  בכנסת.  המדינה 
של  רופא  של  כסוג  תשמש  אתה 
תיגע  אתה  הישראלית.  החברה 
בנקודות הכי כואבות בחברה ואני 
כשל  האלה,  שהנגיעות  לך  מאחל 
ומרפאות  מועילות  יהיו  רופא, 
להיפטר  לכולנו  לעזור  שיוכלו 
בחברה",  והכאבים  המחלות  מן 

הוסיף אדלשטיין.
ובטוח  סמוך  "אני  לדבריו, 
שלך,  המרשים  הרקורד  שעם 
אתה תצליח לעשות את התפקיד 

קלי־ נשמע  שזה  כמה  במצוינות. 
מדינת  הצלחת  הצלחתך  שאה, 

ישראל כולה".
מתניהו  הנבחר  המבקר 
גדול  כבוד  "זהו  אמר:  אנגלמן 
מו־ משפחתי.  ועבור  עבורי 

מאבני  הוא  המדינה  מבקר  סד 
לת־ נכנס  ואני  בישראל  היסוד 

שליחות  ותחושת  בענווה  פקיד 
עיני  לנגד  רואה  כשאני  לאומית, 
אני  ואזרחיה.  המדינה  טובת  את 
האמון  על  הממשלה  לראש  מודה 
אני  הדרך,  כל  לאורך  והתמיכה 
התמיכה  על  הכנסת  לחברי  מודה 

במועמדותי".

מתניהו אנגלמן נבחר למבקר המדינה התשיעי
נצחון מוחץ לראש הממשלה: 

במועמדותו של אנגלמן תמכו 67 חברי כנסת בעוד במועמד האופוזיציה, אלוף (מיל') גיורא רום, תמכו 48 חברי כנסת ^ גורם 
בליכוד: "התמיכה במתניהו היא הצבעת מחאה נגד הנסיון להחליף את הרשות המבצעת בגורמי ביקורת שלא נבחרו"
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7:30

התחדשו המהומות בסודאן: לפחות חמישה 
נהרגו בעימות בין מפגינים לכוחות הבטחון 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

כמעט חודשיים לאחר הדח־
תו של נשיא סודאן הוותיק עומר 
המחאה  מתחדשת  באשיר,  אל 
המדי־ ברחבי  הגדולה  האזרחית 

נה ובעיקר בבירה חרטום. 
המשך  על  מוחים  המפגינים 
הצבאית  המועצה  של  השליטה 
מיידי  מעבר  ודורשים  במדינה 
לשלטון אזרחי שיוביל לבחירות 
המפגינים,  לטענת  דמוקרטיות. 
מלכתחילה  ההפגנות  מטרת 
אל  עומר  של  הדחתו  היתה  לא 
לעבור  הדרישה  אלא  באשיר, 
לשיטת בחירה דמוקרטית, במ־

סגרתה העם הוא זה שיחליט מי 
יהיו מנהיגיו. 

בסו־ כיום  שולטת  בפועל 
ואילו  הצבאית,  המועצה  דאן 
הרודן אל באשיר מוחזק במתקן 

החלטה  שתתקבל  עד  כליאה 
כיצד לנהוג בעניינו.

דיווח: נתניהו הציע לשר ארדן 
להתמנות לשגריר באו"ם 

ראש הממשלה הציע לשר לבטחון פנים גלעד ארדן להתמנות לתפקיד שגריר 
ישראל באו"ם, ולהחליף את השגריר הנוכחי בתפקיד דני דנון

מאת מאיר ברגר

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הצעה  האחרונים  בשבועות  העביר 
לה־ ארדן  גלעד  פנים  לביטחון  לשר 
תמנות לתפקיד השגריר באו"ם ולה־

חליף את השגריר המכהן דני דנון.
תפקידו  את  לסיים  צפוי  דנון 
במטה האו"ם בניו יורק בשבועיים 
הקרובים. זו הפעם השלישית שנ־

התפקיד,  את  לארדן  מציע  תניהו 
ברצינות,  שוקל  הפעם,  שמצדו, 

כך דווח אמש בחדשות 12.
השגריר דנון היה אמור לסיים 
חודשים  לפני  כבר  תפקידו  את 
אחדים אך ביקש מראש הממשלה 
להישאר עד לסוף שנת הלימודים 
בחיוב.  ונענה  בארה"ב  ילדיו  של 
כפי  הרשמית  כהונתו  מועד  את 
שנקבע מראש הוא סיים כבר לפני 

כחודשיים וחצי.
נתניהו זקוק בתפקיד השגריר 
עליו  סומך  שהוא  לאדם  באו"ם 
פוליטי  במינוי  שמדובר  ומכיוון 

הוא גם מעדיף איש ליכוד.
לכהן  להצעה  זכה  ארדן  השר 
בשתיהן  בעבר,  פעמיים  כשגריר 
העדיף  אבל  ההצעה,  על  הודה 
ישראל  בממשלת  שר  להישאר 
ולהתמקד בעשייה בתוככי המדינה.
מש־ ריכז  האחרונה  בקדנציה 

רדו של ארדן את הטיפול במאבק 
בפעילות   BDS-ה ארגוני  נגד 
דיפלו־ בצדדים  גם  עסק  שחלקה 

מטיים, שבעבר היו נתונים באופן 
בלעדי בשליטת משרד החוץ.

לאחר פיטורי השרים בנט ושקד: 

הליכוד: חלוקת התיקים תידחה
בליכוד הבטיחו לחלק את תיקי החינוך והמשפטים תוך 48 שעות אך אתמול 

הבהירו כי החלוקה תתבצע רק בשבוע הבא

מאת מאיר ברגר

השרים  פיטורי  לאחר  יממה 
בליכוד  אתמול  הודיעו  ושקד,  בנט 
והמשפ־ החינוך  תיקי  חלוקת  כי 
פקיעת  מועד  עד  תתבצע  לא  טים 
ושקד  בנט  השרים  של  כהונתם 

היום.
לת־ תדחה  התיקים  "חלוקת 
ורה"מ  היות  הבא  השבוע  חילת 
מעוניין לשוחח בנושא עם עוד גו־
בימים  ובליכוד  בקואליציה  רמים 

הקרובים", כך נמסר מהליכוד.
בליכוד  הודיעו  יותר  מוקדם 

להחזיק  מעוניין  איננו  נתניהו  כי 
בדע־ וכי  בידיו,  התיקים  שני  את 

הללו  במשרדים  שרים  למנות  תו 
בתוך 48 שעות.

ראש  הודיע  השבוע  בתחילת 
לשרים  נתניהו  בנימין  הממשלה 
מתפקי־ העברתם  על  ושקד  בנט 
דם כשרים בממשלה ובקבינט. על 
פי חוק יסוד הממשלה פיטוריהם 
המשפטים  ושרת  החינוך  שר  של 
שעות   48 בחלוף  לתוקף  יכנסו 
נמסרה  הפיטורין  שהודעת  מרגע 

להם.
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.
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יום של הוקרה והזדמנות היסטורית:

'יום היוצר התורני': היום בב"ב הכינוס הגדול 
למאות יוצרי ומחברי ספרים ביוזמת מכון 'נקודה' 

על סדר היום; פאנלים מרתקים עם ראשי 'עוז והדר', 'מכון ירושלים', 'מוסד הרב קוק', 'מכון המאור' ו'פאר מקדושים' ^ הגרלת ענק 
על שירות מבית 'נקודה' ^ תוקרן מצגת מרגשת על שואת ותקומת הספר היהודי ^ הכינוס ייפתח היום בשעה 19:00, במרכז הפיס 

"משואות" בעיר התורה בני ברק 

הספר:  בעולם  לראשונה 
ספרים,  ועורכי  מחברי  מאות 
יוצרים תורניים מכל רחבי הארץ, 
תחת  לראשונה  היום  יתכנסו 
הזדמנות  של  ליום  אחת  גג  קורת 
אמיתית עבורם. המעמד שייערך 
ברחוב  משואות  פיס  במרכז 
ייפתח  ברק,  בני  בעיר  ירושלים 1 
שיועברו  ישראל  גדולי  בדברי 
הגרמ"ב  ה'  שיכון  של  רבה  ע"י 
את  יפתח  לאחמ"כ  זילברברג. 
רב  היוצר,  יום  יו"ר  היום  סדר 
במודיעין  השחר  איילת  ביהכנ"ס 
מלווה  אשר  קושלבסקי,  הגר"ח 
יש־ לאחמ"כ  המכון.  פעילות  את 
מיע דברי ברכה ר"ע בני ברק הרב 
נרתם  אשר  רובינשטיין,  אברהם 
לא־ ושמח  האירוע  הצלחת  למען 
אירוע  העירוני,  באודיטוריום  רח 
כיאה  כמותו,  מאין  חשוב  תורני 

לעיר התורה.
המושבים  ייערכו  לאחמ"כ 
המרצה  של  בהנחייתו  המרתקים 
המפורסם הרב ישראל גולדווסר, 
הגדולים,  ההו"ל  מכוני  ראשי  עם 
ביניהם ניתן למנות את עוז והדר, 
ירושלים,  מכון  קוק,  הרב  מוסד 
מקדושים  פאר  המאור,  מכון 
הספרים  שיווק  רשתות  וכן  עוד, 
ספרי  כרשת  הגדולות והמובילות 
הכנס  במהלך  ועוד.  החיים'  'אור 
תוקרן לראשונה מצגת היסטורית 
מרתקת על שואת ותקומת הספר 
דברים  ישמיע  לכן  קודם  היהודי, 
הספרים  של  סודם  על  מרתקים 
רב  היהודית  בתודעה  שנצרבו 
הגרי"ש  בב"ב  חסדא  ביהכנ"ס 
ההיס־ על  מרתק  משא  שוורץ. 

הספר  עולם  של  היהודית  טוריה 
וההתרחשויות סביבו ישמיע רבה 
הגרי"י  אחיעזר  נווה  שכונת  של 

וייס שליט"א. 
הגרמ"ב  ה'  שיכון  של  רבה 
זילברברג יעביר את ברכתם והד־

רכתם האישית של גדו"י ליוצרים 
אשר  הספר  אנשי  התורניים, 

היוצר.  ביום  חלק  ליטול  צפויים 
בדבריהם  חידדו  הרבנים  גדולי 
בהעלאת  הרבה  החשיבות  את 
התורניות  והיצירות  החידושים 
עלי ספר, הן עבור המחבר בעצמו 
ביתר  ולחדש  להעמיק  זוכה  אשר 
והן  הדברים,  חקיקת  ע"י  שאת 
ולהגדיל  הרבים  את  לזכות  בכדי 

תורה ולהאדירה.

תתקיים  הכינוס  של  בעיצומו 
חבי־ על  הנדירה  הגרלה  במקום 

ש"ח,   18,000 בשווי  שירות  לת 
כאות  'נקודה'  מכון  מבית  מחווה 

הערכה והוקרה למחברי הספרים 
ישראל.  ארץ  ברחבי  התורניים 
לספרו  שנדרש  מה  יבחר  הזוכה 
'נקודה',  של  האדיר  המגוון  מתוך 
המקצועי  השרות  את  ויקבל 
שנתיים  עד  הזכיה  מיום  החל 

לאחריו.
בסי־ מציינים  המכון  בהנהלת 

פוק כי הם שמחים ליזום ולהוביל 

ההיסטורי  המיזם  את  לראשונה 
היוצרים  הספר  עם  שוחרי  למען 
על  היום  של  "קיומו  התורניים. 
הזדמנות  הוא  המרתקים  תכניו 
שלא  מסוגה  וראשונית  נדירה 
חוזרת על עצמה כל יום, וכי נוצר 
התחום  את  לקדם  גדול  רגע  פה 
תורה  ולהגדיל  משמעותי  באופן 

ולהאדירה".

רבבות ישראל מתלכדים יחדיו היום לתת לב ונפש למגבית "תנו 
לבבכם" כקריאתו ותחינתו של מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א

המרכזי  מהחפ"ק  היהודי,  העולם 
חפרוה  באר   – ויזניץ  שבשיכון 
שרים, משם לכל הריכוזיים ברח־
בי ארץ הקודש, ועד לערים המר־

כזיות בחו"ל וכל ריכוזי הקהילות, 
עצמם  על  נוטלים  אלפי  כאשר 
מיוחדים  אישיים  התרמה  יעדיי 
ולהפעיל  לפעול  ההתרמה,  לימי 
גדול  ולכבוד  תורה  של  לכבודה 
לרבבות  והמלמדה  הלומדה 

ישראל.
העומדת  המיוחדת  המגבית 
לבבכם",  "תנו  הקריאה  תחת 
השמיע  אותה  מטלטלת  קריאה 
האדמו"ר  מרן  לבבו  מזעקת 
באופן  שפנה  שליט"א  מויזניץ 
מכתב  ה'  יראי  לכללות  נדיר 
לבבו:  מצפונות  גילה  בו  מיוחד 
כבודי  ולא  עושה  אני  למעני  "לא 
לתורה  ליראה  אם  כי  דורש,  אני 
ית־ שמו  כבוד  ולמען  ולחסידות 

ולתורתו  לה'  הדורות  חינוך  ברך, 
מפני  להם  סביב  אש  חומת  ובנין 
ונ־ וברוחי  בנפשי  התקופה,  פגעי 

שמתי הדבר ואשרי מי שיסייע לי 
בזה". 

הוסיף  המיוחד  במכתבו  את 
נדירה  ברכה  קדשו  בלשון  וחקק 
חשיבות  על  המלמדת  ומיוחדת 
שכו־ המערכה  ודחיפות  הנושא 

ושמירה  דורות  לכינון  קודש  לה 
וניסיונותיה:  התקופה  מפגעי 
"מעומקא דליבא אכיר לכם טובה 
ובעד  בעדכם  ואעתיר  בעהי"ת 
בדרך  ללכת  שיזכו  דורותיכם 
הדעת  בהרחבת  ותורתו  השי"ת 
וינצלו מניסיונות הדור ומכל דבר 
רע, טוב וחסד כל ימי חייכם למלא 

אוצרותיכם שפע רב אכי"ר".
שפרסמו  נדיר  חיזוק  במכתב 
מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א 
שליט"א,  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
שליט"א,  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן 
מבעלזא  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
שליט"א, מרן הגאון רבי שלום כהן 
מטש־ אדמו"ר  מרן  כ"ק  שליט"א, 
ערנאביל שליט"א ומרן הגאון רבי 
להצטרף  שליט"א,  בעדני  שמעון 
לכ־ השייכת  זו  מיוחדת  למגבית 

כי  לכל  "ידוע  כולו:  ישראל  לל 
אורה  קרן  הוא  זה  קדוש  מקום 
בית  ותלמידי  לחסידי  רק  לא 
ה'  ומבקש  דורש  כל  אם  כי  ויזניץ 
והתלהבות  חמימות  של  בדרך 
מבאר  לשאוב  ויזכה  שמה  יבוא 

בית  אדמור"י  בדרך  חים,  מים 
ברמה",  ממשיך  הוא  אשר  ויזניץ 
ישראל  גדולי  ורבן  מרנן  כותבים 

שליט"א.
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 
שו־ להיות  הוא  ונשגב  גדול  דבר 

ריבי  אשר  זה  קדוש  במקום  תף 
כמים  שם  ישפכו  תפילות  רבבות 
זה.  בדבר  נעלות  זכויות  וכמה 
לו  לסייע  מחויבים  כולנו  וביותר 
בהיותו נושא את משא דורנו בכל 

עת וזמן".
נערכה  האחרונים  בימים 
וחיזוק  התעוררות  כינוסי  שורת 
כשאלפי  היהודי,  העולם  ברחבי 
ואת  נכונותם  את  מביעים  ישראל 
רצונם לקחת חלק בעמלם הגדול 
של  דורות  לבניין  רבותינו  של 
ממלכת בית ויזניץ שמפיצה תורה 
ויראה וחסידות לכלל כולו, כאשר 
לאש  נחשף  שלא  מי  אין  כמדומה 
בתב־ זה  ויזניץ,  בית  של  הגדולה 

ערת השבת או בעבודת התפילה, 
וזה  ועמלה  התורה  בהיכלי  זה 
חי,  לקל  המתרוננים  ב'שולחנות' 
קדושה  ובשערי  היראה  בעבודת 
ויזניץ  חצר  כאשר  וחסידות, 
מבקש  לכל  שואבת  לאבן  הופכת 
השם במאור פנים ואהבת ישראל 

ללא שיור.
אמש  עד  גייסה  כבר  המגבית 
שקלים  מיליון  מחמש  למעלה 
עוד  כ"י,  תורמים  אלפים  מששת 
הבוקר  לדרך  המגבית  צאת  טרם 
ביום  הסיום  לשעת  עד  שעות   36
כאשר  הלילה,  בחצות  רביעי 
שליט"א  האדמו"ר  מרן  בהכרעת 
מיליון  ל-44  הגיוס  יעד  נקבע 
נדיבי  של  הכפלה  ידי  על  שקל, 
להש־ הכרחי  סכום  מחו"ל,  עם 

דורות  וכינון   – דורות  בניין  למת 
הגדול  מפעלו  השלמת  באמצעות 
בניין  שליט"א:  האדמו"ר  מרן  של 

'בית ויזניץ'. 
הקריאה  תישמע  הזה,  היום 
לב  תנו  לבבכם",  "תנו  בעוז:  הזו 
דו־ שיבנה  האדירים  למיזם  ונפש 

"ואשרי  לדורות  זכות  ויעניק  רות 
מי שיסייע לי בזה!"

כעת  חייגו  לבבכם"  "תנו 
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היום תגדלנו לטובה
הלבבות פועמים בהתרגשות רבה, המיית הלב רועשת וגו־

עשת ביתר עוז וביתר שאת, לרגל בואו של האי יומא רבה, יום 
המיוחס ב' סיון, יומא דהילולא קדישא של מרן הסב"ק בעל 
המצוה  את  להשלים  נזכה  בו  יום  ועכ"י,  זי"ע  ישראל'  'אהבת 
הגדולה של כתיבת ספר תורה שנכתב במיוחד לשמו ולזכרו 
ולעילוי נשמתו של כ"ק מרן אדמו"ר בעל 'חכמת אליעזר' זי"ע, 
הגדול  מדרשנו  בית  להיכל  והדר  פאר  ברוב  הכנסתו  ושמחת 

ברמת ויז'ניץ. 
בערבוביה  להן  משמשות  ומשמחות  מעציבות  תחושות 
את  זכרוננו  נס  על  מעלים  אנו  אחד  מצד  כאשר  הזאת,  בעת 
דמותו המאירה והקורנת של רבנו הק' זי"ע, כי איננו בעלותו 
בסערה השמימה לפני ארבע שנים, ירדו עינינו נחלי דמעה כי 
רחק מאיתנו מנחם משיב נפש. ביותר גוברים הגעגועים מיום 
ביעף  חלפו  שכבר  מתבוננים  שאנו  עד  לשנה,  ומשנה  ליום 
ארבע שנים רצופות מאותו יום מר ונמהר, בו נאלצנו להיפרד 
באחת מאותו זקן מלא רחמים, שהנהיג אותנו עשרות בשנים 

כנשר יעיר קינו ועל גוזליו ריחף.
מצד שני, בד בבד עם תחושות הכאב ורגשי הכיסופים, הרי 
אנו זוכים להכניס ספר תורה מהודר לעילוי נשמתו הטהורה, 
רוח  קורת  מרומים,  בגנזי  זי"ע  הק'  לרבנו  גורם  שבוודאי  דבר 
עליונים  בבחינת  המהדרין,  מן  למהדרין  נשמה  ועילוי  מרובה 

ששים ותחתונים עולזים בקבלת תורה מסיני.    
בשעה נעלה זו נזכרים אנו בסיפור הקדום על אחד הצדי־

מרומים,  שהסתלק לגנזי  הקודמים  בדורות  המפורסמים  קים 
ואחד מגדולי תלמידיו שהיה מפורסם בפני עצמו, נסע לשבות 
בצל צדיק אחר מגדולי הדור, כי הבין שעל אף האבידה הגדו־

לה שאין לה תמורה, מוכרחים להמשיך ולהתחזק ולהתעלות 
העבודה.  בדרכי  ומדריך  מורה  צריכים  כך  ולשם  ד',  בעבודת 
כאשר הגיע למחוז חפצו, נענה אותו הצדיק ואמר: 'באמת יש 
כאשר  אך  קורתי,  בצל  לחסות  שבאת  מכך  גדולה  שמחה  לי 
הנני מעלה על לבי את הסיבה אשר בגינה באת הנה, נשבר לבי 

בקרבי מרוב צער ועגמת נפש'.
בדחילו  דרבה,  בהכנה  המתכונן  אחד  כל  חש  זו  תחושה 
ורחימו, לקראת מעמד הכנסת ספר תורה לעילוי נשמתו של 
רבנו הק' זי"ע, כי ענין זה הוא גם עתה, בשמחה דנן שאנו עו־

שים לגומרה של תורה; כי אמנם הזכיה להשלים את המצוה 
הגדולה של כתיבת ספר תורה, מעוררת שמחה עצומה לעילא 
ולתתא, אך כאשר נזכרים בסיבה אשר הביאה לכתיבת ספר 

תורה הזה, מתעורר אצלנו זכרון האבידה הגדולה...
אנחנו עמו וצאן מרעיתו של רבנו הק' זי"ע, בעמדנו כעת 
היום  אי"ה  שיוכנס  התורה  ספר  הכנסת  לרגל  שמחתנו  ביום 
הילולת  יום  של  בעיצומו  ויז'ניץ,  ברמת  הגדול  מדרשנו  לבית 
חדא  בצוותא  כולנו  נתאחד  זי"ע,  ישראל'  ה'אהבת  הק'  זקנו 
שתהא  קודש,  ברגשי  חדש  זכרון  בהעלאת  מתניים  ובשינוס 
שלהבת עולה מאליה להזכיר אהבת קדומים ולעורר זכות יש־

נים, להלהיב את הלבבות באש תמיד לא תכבה, אש האהבה 
שלהבת  ולברכה,  לטובה  הימים  כל  עלינו  שהקרין  הגדולה 
הנמשכת בעוז ותעצומות בהנהגת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

עד ביאת ינון אמן ואמן.

יוסף מאיר האס

הכול מודים בעצרת דבעינן 'לכם':

היערכות רבתי ב'בית התבשיל' לחלוקת אלפי סעודות חג השבועות 
נפתחה מגבית חג השבועות של 'בית התבשיל' ^ בערב חג 'קבלת התורה' עלינו לזכור כי 'ילד רעב אינו יכול ללמוד' 

ועמו  בפתח  השבועות  חג 
הניחוחות המלבבים, בבתי ישראל 
מטעמי  הכנת  על  שוקדים  כבר 
בראשם.  החלבית  והסעודה  החג 
יהודי  מצוה  השנה  ימות  בכל  אם 
לדאוג לאחיו הנזקק, הרי שבימים 
לוודא  עליו  ומועד,  חג  בערב  אלו, 
גם  שורה  שהשמחה  שבעתיים 

אצל אלו שאין להם.
חו־ ושותה",  אוכל  "וכשהוא 

הרמב"ם  רבינו  של  מילותיו  צבות 
"חייב  טוב',  יום  ב'הלכות  ז"ל 
עם  ולאלמנה  ליתום  לגר  להאכיל 
מי  האומללים. אבל  העניים  שאר 
שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה 
מאכיל  ואינו  ואשתו,  ובניו  הוא 
אין  נפש –  ולמרי  לעניים  ומשקה 
כר־ שמחת  אלא  מצוה,  שמחת  זו 

סו".
ארגון  של  המרכזי  במטבח 
ברק  בבני  התבשיל'  'בית  החסד 
מת־ כאן  בעיצומה,  ההיערכות 

סעודות  אלפי  ונאפות  בשלות 
תוספות  וטעימות,  עשירות  חג 
וברמה  המלך  כיד  וסלטים 
שקטה  בצורה  שיישלחו  גבוהה, 
בחג  משפחות  לאלפי  ומכובדת 
יוגשו  וכן  הבעל"ט,  השבועות 
התבשיל,  בית  של  האוכל  בחדרי 
הש־ של  סמיכותה  עקב  כאשר 

במשלוח  הפעם  מדובר  לחג,  בת 
סעודות כפול.

לדאבוננו,  המואץ,  הגידול 
הנתמכות,  המשפחות  במספר 
המחייב כמובן היערכות והשקעה 
שהוביל  הוא  בהתאם,  מוגדלת 
לצאת  שליט"א  הארגון  ראשי  את 
לא־ כדי  השבועות',  חג  ב'מגבית 
החסד  פעילות  המשך  את  פשר 
כל  לאורך  המתקיימת  המסועפת 
מאות  בזכותה  אשר  השנה,  ימות 
למצבי  שנקלעו  משפחות  ואלפי 
מצוקה  עקב  בחייהם,  חירום 
יודעות  ל"ע,  מחלה  או  כספית 
לארוחה  הנוגע  בכל  שלפחות 
יכולות  לילדיהם,  יומיומית  חמה 
מי  ב"ה  יש  רגועות.  להיות  הן 

שדואג להם.
ללמוד"  יכול  אינו  רעב  "ילד 
התבשיל  בית  ראשי  מעוררים 
עם  קרובה  והיכרות  ידיעה  מתוך 
"חז"ל  זו,  ועצובה  כואבת  מציאות 
כבר קבעו 'אם אין קמח אין תורה' 
ולכן בחג השבועות – חג מתן תו־

לכם'  נמי  בעינן  עלמא  'לכולי  רה 
לצרכי  גם  לדאוג  יש  כלומר   –
הגשמיות, כי בלעדיהם אי אפשר 

להתרכז ולעסוק בתורה כראוי. 
ערב חג מתן תורה, זמן מרומם 
בו יהודים רבים מתכוננים בקבלת 

פז  הזדמנות  זוהי  טובות',  'קבלות 
על  לקבל  נפש  בעל  יהודי  לכל 
רעב'  ילד  הביתה  'להכניס  עצמו 
בתשלום חודשי קבוע, בכך נחשב 
כאילו הילד הרעב מסב על שולחן 
התורם ממש בכל יום, בשבת בחג 

ומועד.
גם  מזכירים  התבשיל  בבית 
המוטלת  ההלכתית  החובה  את 
על  עניים  לארח  אחד  כל  על 
מרנן  פסקו  וכבר  בחגים,  שולחנו 
שבי־ שליט"א  הדור  גדולי  ורבנן 
עושה  התבשיל'  'בית  כאשר  מינו 
אחד  כל  על  חובה  במקומנו  זאת 
התב־ לבית  ותרומה  בהם,  לתמוך 

לבית  האורח  כהכנסת  כמוה  שיל 
ממש.

על  ערוך'  ה'שולחן  כתב  וכבר 
"וחייב  טוב:  יום  שמחת  מצוות 
עם  ולאלמנה  ליתום  לגר  להאכיל 
שאר עניים". והוסיף שם ה'משנה 
עם  נעשה  מה  "אבל  ברורה': 
שמ־ בעיר  והנדכאים  האומללים 

וע"כ  ולבקש,  יד  לפשוט  תביישין 
נהגו שבאיזה מקומות שקודם יום 
עבור  לקבץ  לב  נדיבי  הולכין  טוב 
האנשים  ואשרי  נפש,  המרי  אלו 
שמשימין עין על זה שמזכין לעצ־

מם ומזכין לכל אנשי העיר".
ומלבד המצוה והזכות הגדולה 

לי־ גדולה  סגולה  זו  הרי  שבדבר, 
שועות וכל מילי דמיטב, וכלשונם 
שליט"א  ישראל  גדולי  מרנן  של 

הת־ בית  לטובת  הנרגש  במכתבם 
מאוד  גדול  שדבר  "וראינו  בשיל: 

הם עושים וזכות זו מגין".

הבחירות לראשות העבודה: 

ח"כ רוסו: "מוותר על השריון במקום 2; 
אשקול להתמודד על ראשות המפלגה"

הלילה בחצות הגרלת הביניים של איחוד הצלה

הגרלות בונוס חינם למזדרזים להצטרף ל'דירה ברגע' 
של איחוד הצלה – דירת 3 חדרים ברמת גבעת זאב

הזריזות חיונית להצלת חיים, ועכשיו הזריזות גם משתלמת לכם: במסגרת הגרלת דירה ברגע של איחוד 
הצלה, יזכו הממהרים להצטרף להגרלה על דירת שלושה חדרים ברמת גבעת זאב עד היום בשעה 24:00

בלילה, יכנסו חינם 'להגרלת זריזות' בין כל משתתפי הגרלת 'דירה ברגע'  של "איחוד הצלה"

לאור  לדרך  שיצא  הפרויקט 
וב־ שליט"א,  הדור  גדולי  קריאת 
קנייבסקי  חיים  הרב  מרן  ראשם: 
כהן  שלום  חכם  הגאון  שליט"א, 
מאזוז  מאיר  הרב  מרן  שליט"א, 
בע־ שמעון  הרב  מרן  שליט"א, 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  שליט"א,  דני 
שלמה  הרב  מרן  שליט"א,  מויז'ניץ 
הרב  מרן  שליט"א,  עמאר  משה 
המקובל  שליט"א,  אלבז  ראובן 
מרן  כ"ק  שליט"א,  בצרי  דוד  הרב 
האדמו"ר מצאנז שליט"א  והרב דוד 
יוסף שליט"א. שביקשו לתמוך בנו־
שא חשוב וחיוני זה של הצלת חיים. 
הקבועה  השנתית  ההגרלה 
של איחוד הצלה המתקיימת כבר 
תתקיים  ברציפות,  חמישית  שנה 
השנה על דירה יוקרתית בשכונת 
גבעת זאב הסמוכה לשכונת רמות 
בירושלים, וההשתתפות בהגרלה 
כבר צוברת תאוצה בכל הריכוזים 
לאחר  הארץ,  ברחבי  החרדים 
והמפואר  הייחודי  המגזין  חלוקת 

של ההגרלה. 
כי  מוסרים  ההפקה  מחברת 
דירה  להעניק  האפשרות  את 
הצלה  באיחוד  "קיבלנו  במתנה 
לאור שיתוף פעולה ייחודי מסוגו. 
KASS' כשבמרכזו עומדת חברת

Group' שיצאה מגדרה והחליטה 
כאות  ממדים  עצום  פרס  להעניק 
הוקרה והערכה לפעילות הקודש 

של איחוד הצלה"
"החזקת ארגון "איחוד הצלה" 

על 5,000 מתנדביו הפרוסים בכל 
להציל  הכן  ועומדים  הארץ  רחבי 
הש־ סביב  ורגע  רגע  בכל  חיים 

מיליוני  עשרות  בעלות  היא  עון, 
ב'איחוד  אומרים  בשנה"  שקלים 

אך  עצום,  הוא  "העול  הצלה', 
להמשיך  נחושים  אנו  זאת  למרות 
אדם,  חיי  הצלת  למען  ולפעול 
ואין ספק כי הגרלת "דירה ברגע" 
היא אבן דרך משמעותית ביכולת 

ההגרלה  מיזם  בהיותה  הפעילות, 
הגדול ביותר במגזר החרדי הזוכה 

להדים רבים והיענות אדירה".
ב'איחוד הצלה' הוסיפו כי הם 
ברגע'  ה'דירה  להצלחת  מייחלים 
בה־ ישתתף  הציבור  כי  ובטוחים 

המשתלם  במיזם  השנה  גם  מוניו 
שעוד  במאורע  והייחודי: "מדובר 
החרד  במגזר  כמהו  נראה  לא 
הארגון  פעילויות  על  ושישפיע 
והשותפות  אדם,  חיי  הצלת  למען 
עמנו במצווה גדולה זו היא הזכות 

הגדולה של כל המשתתפים בה".
הרגע,  את  תפספסו  אל  אז 
והצט־ ההזדמנות  את  לנצל  מהרו 
רפו עכשיו במוקד הארצי שמספ־

רו (כוכבית הצלה) 5935*

מאת מאיר ברגר

העבודה,  במפלגת   2 מספר 
לקראת  לסיעה  הודיע  רוסו,  טל 
ישיבת הנהלת הסיעה שתתקיים 
על  לוותר  החליט  הוא  כי  היום, 
אבי  היו"ר,  לו  שהעניק  השריון 
להתמודד  שוקל  הוא  וכי  גבאי, 

על ראשות המפלגה.
בזאת  להודיע  מבקש  "אני 
השריון  על  לוותר  החלטתי  כי 
אבי  המפלגה,  מיו"ר  שקיבלתי 
ה־21",  לכנסת  בבחירות  גבאי 

כתב רוסו.
העבו־ "מפלגת  לדבריו, 

אידיאולוגית  מפלגה  היא  דה 
לכל  מעל  וערכית  חשובה 

למפלגה  באתי  אישי.  שיקול 
לשנות  בתקוה  ולפוליטיקה 
לכסא  להיצמד  ולא  ולהשפיע, 

פוליטי".
ויציאה  הכנסת,  פיזור  "עקב 
מוותר  אני  חוזרות,  לבחירות 
2 כמספר  מקומי  על  כאמור, 

במפלגה, ואשקול להתמודד על 
תפקיד יו"ר המפלגה", הוסיף.

הודיע  השבוע  בתחילת 
יו"ר העבודה אבי גבאי שימליץ 
מהירים  לפריימריז  יציאה  על 
על  ומנגד  המפלגה,  להנהגת 
כפי  לכנסת  הרשימה  השארת 

שהיא.
במהלך סוף השבוע האחרון 
כי  העבודה  מפלגת  יו"ר  אמר 

הע־ מפלגת  הקרובות  בבחירות 
בודה תתמזג עם מפלגת מרצ או 

עם 'כחול לבן'.
מחנה  הקרובות,  "בבחירות 
עם  לרוץ  צריך  המרכז־שמאל 
חמש.  במקום  מפלגות  שלוש 
מיזוגים.  פה  להיות  צריכים 
צריכה  המשותפת  הרשימה 
תתמזג  העבודה  ביחד.  לעבוד 
לבן",  כחול  עם  או  מרצ  עם  או 
ברל  קרן  של  בכנס  גבאי  אמר 

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

טוב לכל מפלגה".

  המשך מעמ' ראשון
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מצילים את חיי הילד הקטן 

ביתר עילית: מחר יום רביעי תתקיים התרמת דם 
חירום לילד תושב העיר בן 2.5 שעובר טיפולים קשים 

התרמת הדם תיערך ע"י ארגון 'לב מלכה' בנוכחות רבני העיר וראש העיר 

בסיון)  ב'  רביעי,  (יום  מחר 
דם  התרמת  ביתר  בעיר  תתקיים 
העיר  תושב  בן 2.5  קטן  ילד  עבור 
וזקוק  קשים  טיפולים  העובר 
רבות.  דם  למנות  דחוף  באופן 
השעות  בין  תתקיים  הדם  התרמת 
גוונים  במתנ"ס   18:00-23:00
ברחוב דברי חיים בעיר. בהתרמה 
הרב  העיר  ראש  להשתתף  צפוי 
העיר  ורבני  רובינשטיין  מאיר 
לבוא  גדולה  חובה  בכך  הרואים 

ולתרום דם ולהציל נפשות. 
הרב  מלכה'  'לב  ארגון  יו"ר 
לכלל  קוראים  אברמן: "אנו  אהרן 
התרמת  למבצע  להגיע  הציבור 
ממוקדת  הפעם  ההתרמה  דם. 
הדם  מנות  אולם  החולה  בילד 
לה־ הדם  בנק  את  לשמש  יוכלו 

אנשים  של  חיים  ועוד  עוד  ציל 
ביתר  לעיריית  מודה  אני  רבים. 
מאיר  הרב  העיר  ולראש  עילית 
הפעולה  שיתוף  על  רובינשטיין 
והסיוע בהוצאה לפועל של מבצע 

ההתרמה החשוב". 

"כל  כי  עוד  ציין  אברמן  הרב 
אנשים   4 להציל  יכולה  דם  מנת 
שונים. כל תורם דם מקבל תעודת 

לקבל  משפחתו,  ולבני  לו  ביטוח 
ללא  הצורך  במקרה  דם  מנות 

תשלום".

היום: השקת פרויקט הבריאות של 'מכבי' בבית ההחלמה 'טלזסטון'
האירוע יתקיים בהשתתפות רבנים, חברי כנסת, עסקני רפואה, חברי מועצה, חברי הנהלת 'מכבי' ואישי ציבור נוספים • באירוע יוצג באופן רשמי פרויקט 
הבריאות הראשון מסוגו בישראל, בהובלת קבוצת 'מכבי' ובית ההחלמה 'טלזסטון' • מנהלת השיווק ב'מכבי', הגב' נ' בן קיש: "מתרגשים לקראת השקת 

הפרויקט, וגאים להוביל את מהפכת הבריאות בישראל"

לנשים  ההחלמה  ובית  'מכבי' 
השקה  אירוע  היום  יקיימו  'טלזסטון' 
באירוע  'לטיפה'.  הבריאות  לפרויקט 
אריה  ר'  הגאון  דאתרא,  מרא  ישתתפו 
ההחלמה  בית  מנכ"ל  שליט"א;  שולמן 
'טלזסטון', הרב גבריאל פפנהיים, ראש 
מר  ב'מכבי'  והשפלה  ירושלים  מחוז 
ח"כ  מקלב  אורי  הרב  ח"כ  לשץ;  גידי 
הרב משה אבוטבול, ראש המועצה הרב 
הרב  מכבי,  הנהלת  חברי  רביץ;  יצחק 
פרוינד;  חיים  והרב  שטיצברג  שמחה 
ואישי  ההחלמה;  ובית  'מכבי'  הנהלת 

ציבור נוספים.
המ־ ייחשפו  ההשקה  באירוע 

היחיד  הפרויקט  לתכנית  שתתפים 
השם  תחת  שיפעל  בישראל,  מסוגו 
'מכבי'  תעמיד  במסגרתו,  'לטיפה'. 
לרשות  מומחים  ורפואה  יעוץ  שירותי 
ההחלמה,  בבית  השוהות  היולדות 
השירות  אישי.  וביחס  גבוהה  בזמינות 
יינתן לחברות כל קופות החולים, והם 
והר־ סדנאות  של  עצום  שפע  כוללים 
צאות מאנשי מקצוע בכירים, הדרכות 

ושיחות  בתינוק  הטיפול  נושאי  בכל 
פרטניות עם כל יולדת הזקוקה לאוזן 

קשבת ומקצועיות.
הינו  'טלזסטון'  ההחלמה  בית 
ומגיעות  ובעולם,  בארץ  ביותר  הגדול 
מכל  יולדות  כ־13,000  שנה  מדי  אליו 
רחבי הארץ. מתוך קשב ורגישות רבה, 
במידע  הרב  הצורך  את  'מכבי'  זיהתה 
והנפש  הגוף  רפואת  תחומי  בכל  חיוני 
את  להוביל  ובחרה  הלידה,  שלאחר 
עם  בשיתוף  החשוב,  בתחום  המהפך 
בית ההחלמה. מעתה, תזכה כל יולדת 
מרופא  ליווי  לקבל  למקום  המגיעה 
'מכבי' הבכיר ובעל השם, תושב קרית 
המלווה  בורץ,  רפאל  ד"ר  סטון,  טלז 
עש־ כבר  במסירות  החלמה  בית  את 

לרשות  תעמדנה  כן,  כמו  שנים.  רות 
תזונה,  מדריכות  דיאטניות,  היולדות 
מק־ סדנאות  שיעבירו  ילדים  ומומחי 

הזנת  ביניהם  תחומים.  במגוון  צועיות 
והסבר  הנולד,  ברך  טיפול  התינוק, 
כחלק  גופנית  פעילות  חשיבות  אודות 
יולדת  כל  תצויד  בנוסף,  מההחלמה. 

מומחי  מטעם  ומקיף  עשיר  במגזין 
את  ולהעשיר  לקרוא  תוכל  בו  'מכבי', 
הידע בכל התחומים הרלוונטיים, בזמן 

ובמקום שנוח לה.
ב'מכבי  המבוטחות  מכבי,  חברות 
עלות  על  החזר  מקבלת  נהנות  שלי' 
מסל  כחלק  ההחלמה,  בבית  השהייה 
החזר  גם  הכולל  ליולדת,  ההטבות 
טיפולים,  פרטיים,  שירותים  למגוון 

בדיקות ואביזרים רפואיים.
בן  הגב'  ב'מכבי',  השיווק  מנהלת 
קיש: "אנחנו מתרגשים לקראת אירוע 
ההשקה, וגאים להוביל מהלכים פורצי 
מהלך  'לטיפה'.  פרויקט  כדוגמת  דרך, 
זה שם לנגד עיניו את רווחת היולדות, 
ואת מתן המענה המושלם לצרכים ול־
שאלות הרבות שעולות בתקופה שלא־

חר הלידה. 'לטיפה' מהווה המשך טבעי 
להשקפת עולמה של מכבי, המאמינה 
כי שירותי הרפואה הטובים ביותר בי־

שראל, הם אלו המשלבים בין מומחיות 
רגיש  שירות  לבין  מובילה,  ומקצועיות 

וקשוב".

בשורה לציבור בני התורה:

מיזם חיבורים תורניים של מפעל הפיס יוצא היום לדרך נושא התחרות: 
'בית מקדש מעט'  – בדינים הנוגעים לבית הכנסת ושליח ציבור

תחרות החיבורים התורניים של מפעל הפיס ממשיכה זו השנה התשיעית ^ הפרס הראשון 25,000 ש"ח ^
מועד אחרון לשליחת חיבורים: כ"ד אב  

התורניים  החיבורים  מיזם 
אלו  בימים  מציין  הפיס  מפעל  של 
במסגרת  להקמתו.  שנים  תשע 
מרובה  להערכה  הזוכה  המיזם 
בחורי  מוזמנים  התורה,  בעולם 
ודיינים,  רבנים  אברכים,  ישיבות, 
לפי  תורניים  חיבורים  לכתוב 
החיבו־ על  מראש.  מוגדר  נושא 
השיפוט  ועדת  חברי  עוברים  רים 
כשבראשם עומדים גדולי ישראל, 
החיבורים הנבחרים שמגיעים למ־
בפרסים  זוכים  הראשונים  קומות 
עשרות  בשווי  נכבדים  כספיים 
במקום  כשהפרס  שקלים  אלפי 

הראשון הוא 25,000 ש"ח. 
התורניים  החיבורים  מיזם 
בקורת  מתקבל  לדרכו  שיצא 
הנושא  התורה,  בני  בקרב  רוח 
ישראל  גדולי  ע"י  השנה  שנבחר 
העומדים בראש המיזם הוא: 'בית 
הנוגעים  בדינים   – מעט'   מקדש 
לבית הכנסת ושליח ציבור. ראשי 
מפעל הפיס קיבלו לאורך השנים 
גדו־ ורבנן  מרנן  של  ברכתם  את 

את  שציינו  שליט"א  ישראל  לי 
את  שמזרז  המיזם  מעלת  גודל 
חידושי  את  להעלות  התורה  בני 
שכר  מתן  עם  כתב  עלי  התורה 

נאה בצידה. 
התו־ החיבורים  מיזם  בראש 

במגזר  הפיס  מפעל  של  רניים 
דב  ברוך  רבי  הגאון  עומד  החרדי 
פוניבז'  ישיבת  ראש  פוברסקי 
כשלצידו  הוועדה,  כנשיא  שמכהן 
אזרחי  יצחק  רבי  הגאון  הגאונים, 
רבי  הגאון  מיר,  ישיבת  מראשי 
ישיבת  ראש  שמעון  בן  מסעוד 
אליהו  רבי  הגאון  אליצור,  אור 
אבא שאול ראש ישיבת אור לציון 
בירושלים, הגאון רבי נפתלי נוס־

בוים ראש ישיבת חיי משה ואב"ד 
ציון  בן  רבי  הגאון  שלום,  אהבת 
הכהן קוק ראש בית הוראה הכללי 
פרץ  חיים  רבי  והגאון  בירושלים 

ברמן מראשי ישיבת פוניבז'.

במפעל הפיס מציינים בסיפוק 
לשנה  משנה  כי  העובדה  את  רב 
במ־ שנשלחים  החיבורים  מספר 

סגרת המיזם גדל ומשתבח. גדולי 
מתפעלים  הוועדה  חברי  ישראל 
ששולחים  החיבורים  מאיכות 
החוגים  מכל  תורה  בני  מאות 
מנכ"ל  הארץ.  רחבי  בכל  והעדות 
מפעל הפיס מר עמרי לוטן: "הק־

המגזר  לבין  הפיס  מפעל  בין  שר 
להתהדק  ממשיך  והדתי  החרדי 
הנ־ התמיכה  כשלצד  השנה  גם 

תורה,  תלמודי  בבניית  רחבת 
ומתנ"סים,  מקוואות  ספר,  בתי 
מפעל הפיס שם דגש גם על עולם 
ה'רוח' וממשיך להוביל את המיזם 
הגות  כתיבת  שמעודד  המיוחד 
הגבוהה  ברמה  תורה  וחידושי 

ביותר".
השנה  יעמוד  הראשון  הפרס 
השני  הפרס  ש"ח,   25,000 סך  על 
הש־ המקום  ש"ח,  סך 20,000  על 
15,000 בסכום  בפרס  יזכה  לישי 

ש"ח, המקום הרביעי 10,000 ש"ח, 
ש"ח  ב־5,000  החמישי  המקום 
בזכות  זוכים  שבעה  עוד  ולצידם 
'אור  ברשת  קודש  ספרי  לקניית 

החיים' בסך של 1,000 ש"ח. 
לשלוח  ניתן  החיבורים  את 
ועד  תשע"ט  סיון  מר"ח  החל 

מוקלדים  תשע"ט,  אב  לכ"ד 
www. הכשרה  לכתובת  בלבד, 

לדוא"ל  או   nativ.co.il/pais
chiburim2019@gmail .

ההנחיות.  עפ"י  ולפעול   com
לפרטים נוספים ניתן לפנות למו־
02-6269090 מאויש:  טלפוני  קד 
16:00- בשעות  ג'וה'  א',  בימים 
19:30. מספר הטלמסר של התח־

רות:  03־941141.
החי־ את  לשלוח  ניתן  בנוסף, 
בורים לת.ד. 364 בני ברק באמצ־
עות טפסי ההצטרפות אותם ניתן 
החיים'  'אור  ספרי  ברשת  להשיג 

בכל הריכוזים החרדיים.

יו"ר אגו"י ברחובות ומחזיק תיק הכספים בעיריה הרב פנחס הומינר נפגש עם 
הרב שלמה רוזנשטיין במטרה לשפר את התחבורה הציבורית מרחובות ואליה

מאת מאיר קליין 

בעיריית  הכספים  תיק  מחזיק 
רחובות ויו"ר אגודת ישראל בעיר, 
השבוע  נפגש  הומינר,  פנחס  הרב 
המגזר  מנהל  עם  בעיריה  בלשכתו 
הרב  התחבורה  במשרד  החרדי 
שלמה רוזנשטיין ודן עמו בדרכים 
הצי־ התחבורה  זמינות  את  לשפר 

בורית מרחובות ואליה. 
בפני  הציג  הומינר  פנחס  הרב 
פניות  עשרות  רוזנשטיין  הרב 
תושבים שהגיעו ללשכתו בנושאי 

התחבורה הציבורית. 
הומינר  הרב  העלה  היתר  בין 
הציבורית  התחבורה  היעדר  את 
מרחובות לבית שמש – אחת מה־

ערים החרדיות המובילות, כאשר 
כן  מאד.  גבוה  זה  לקו  הביקוש 
קו  תדירות  בהגברת  הצדדים  דנו 
החרדיות  מהשכונות  האוטובוס 
החרדיות  לשכונות  ברחובות 

וב־ השבוע  באמצע  בירושלים, 
הקווים  נושא  גם  וחג.  שבת  ערבי 
אופקים  נתיבות,  גת,  לקרית 
לדיון,  הועלה  שורק  נחל  ויישובי 
הנגישות  את  להגביר  מנת  על 

לתושבים. 
הרב שלמה רוזנשטיין הבטיח 
המ־ הנושאים  לקידום  לפעול 

המקצוע  גורמי  מול  אל  דוברים 
במשרד התחבורה, כדי להקל על 

קהל התושבים. 
"הציבור  הומינר:  פנחס  הרב 
מהמשתמשים  אחד  הינו  החרדי 
הצי־ בתחבורה  ביותר  הגדולים 

נושא  ברחובות.  גם  וכך  בורית, 
אחד  הינו  הציבורית  התחבורה 
הצי־ בפניות  שבולטים  הנושאים 
להמ־ מתכוון  ואני  ללשכתי,  בור 

שיך ולפעול כדי להקל על ציבור 
התושבים". 
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דרישה: להנגיש את מערת המכפלה
"מדובר באתר מורשת לאומית אשר מבקרים בו מדי שנה למעלה ממיליון וחצי 

איש, אך המקום נעול לחלוטין בפני נכים"
מאת דוד שמואלי

מכתב  שיגרה  שטרית  ח"כ 
תא"ל  האזרחי,  המנהל  לראש 
לפעול  בדרישה  חור,  בן  אחוות 

מיידית להנגשת מערת המכפלה.
שטרית  מציינת  במכתבה 
רבות  פניות  ללשכתה  הגיעו  כי 
המלינים  ציבור  ופעילי  מנכים 
לנכים,  במקום  ההנגשה  חוסר  על 

בעלי מוגבלויות וקשישים.
שטרית מדגישה מדובר באתר 
מורשת לאומית אשר מבקרים בו 
וחצי  ממיליון  למעלה  שנה  מדי 

לחלוטין  נעול  המקום  אך  איש, 
למקום  להגיע  כדי  נכים.  בפני 
קשות  מדרגות  למאה  קרוב  ישנן 
ידי  על  להנגיש  שניתן  ומייגעות, 

הקמת מעלית חיצונית למקום.
שט־ מזכירה  המכתב  בהמשך 

הנגשת  המחייב  החוק  את  רית 
הגוף  את  ומחייב  ציבור  מבני  כל 
הממונה על המקום בהנגשתו. שט־

הממונה  הוא  המנהל  כי  ציינה  רית 
על ניהול מערת המכפלה ועל תח־
זוק האתר. ולכן החובה להנגיש את 

מערת המכפלה מוטלת עליו.
לדברי שטרית, אין ספק שיש־

נה חשיבות עליונה בהנגשת מערת 
וע־ יהודים  הנכים  לכלל  המכפלה 
בענין  מדובר  לא  וכי  כאחד  רבים 

פוליטי אלא הומניטרי.
נכים  ויום  יום  שכל  "המצב 
או  נדחים  למקום  להגיע  שמנסים 
מועלים למקום בביזיון הינו בושה 
כדי  הכל  לעשות  עלינו  וחרפה. 
מכובדת  מעלית  במקום  שתוקם 
וראויה. לפני חמישים ואחת שנה 
שיחררנו את המקום ופתחנו אותו 
לכולם חוץ מנכים וכעת הזמן כבר 
לסגור מעגל ולאפשר כניסה מכו־

בדת גם לנכים", הוסיפה.



יום שלישי, א' בסיון  | המבשר | עמוד ו

שבעים וארבע שנים לכניעת הנאצים ולהצלת שארית הפליטה 

רבבות בעצרות תפילה והודיה ברחבי העולם לציון 'יום השחרור 
וההצלה'; העצרת המרכזית בישראל בכותל המערבי

בתוניסיה ובסין, באיטליה צרפת וגרמניה, אוסטריה הולנד ופולין, ארגנטינה בריטניה ורוסיה, הונגריה ארה"ב בלארוס אוקראינה ואוסטרליה התקיימו עצרות תפילה והודיה במעמד הרבנים 
הראשיים נציגי הממשלות שגרירים ונספחים צבאיים של בעלות הברית וניצולים 

של  וההצלה'  השחרור  'יום 
שנק־ הנאצים  מידי  אירופה  יהודי 
בע בכ"ו באייר לציון שבעים ואר־
בע שנים להצלת שארית הפליטה 
הי"ד  השואה  קדושי  של  ולזכרם 
צוין בסוף השבוע בפעם השישית 

בישראל וברחבי העולם. 
ילדים  ואלפי  איש  רבבות 
השתתפו בעשרות עצרות תפילה 
הכנסת  בבתי  שהתקיימו  והודיה 
הספר  ובבתי  הנצחה  באתרי 
ברומא  ובהם;  העולם  ברחבי 
ובלייפציג  בפרנקפורט  באיטליה, 
בו־ באוסטריה,  בוינה  בגרמניה, 
ובמרסיי  בפאריס  בפולין,  רשה 
ארג־ איירס  בבואנוס  שבצרפת, 

בודפשט  שבסין,  בגואנגו  נטינה, 
ובלונדון,  באמסטרדם  בהונגריה, 
בניו  טאון  בג'ורג'  במוסקבה, 
ובמיר  במינסק  בפינסק  יורק, 
שבבאלרוס, באודסה שאוקראינה 
במעמד  שבאוסטרליה  ובסידני 
הרבנים הראשיים ראשי הקהילות 
נציגי  ההגנה  שרי  ובהשתתפות 
ממשלות נספחים צבאיים ושגרי־

וניצולים.  הברית  בעלות  של  רים 
לראשונה התקיימה עצרת תפילה 
בבית הכנסת בג'רבה שבתוניסיה. 
עצרות  התקיימו  בישראל 
במערת  המערבי  בכותל  תפילה 
בישיבת  רחל,  ובקבר  המכפלה 
בירוש־ וולפסון  חכמה'  'נתיבות 

חדרה  בנתניה  כנסת  ובבתי  לים 
חולון אשדוד באר שבע גני תקוה 
וע־ העמק  מגדל  חיפה  מודיעין 

פולה.
'יום  אירועי  נפתחו  כנהוג 
השחרור וההצלה' בעצרת תפילה 
המערבי  הכותל  ברחבת  והודיה 
הגדול  הדין  בית  נשיא  בראשות; 
דוד  רבי  הגאון  לישראל  הרה"ר 
מר־ דברים  שנשא  שליט"א  לאו 
מאות  השתתפו  בעצרת  גשים. 
מאוקראינה  תלמידים  ובהם; 
רוסיה קזחסטאן וקווקז הלומדים 
ב'מכון  רוסית  דוברי  במסלול 
אליהו  הרב  בראשות  מאיר' 
מכל  ואברכים  רבנים  ברז'נסקי, 
העצרת  משתתפי  הארץ.  רחבי 
מתוך  שמים  מלכות  עול  קיבלו 
גא־ 'אשר  לקב"ה  והודאה  תפילה 

לנו מיד צר'.
הרה"ר  פתח  העצרת  את 
והודיה  שבח  בדברי  לאו  הגר"ד 
לבורא עולם על הטוב אשר גמלנו 
כאשר מתוך האפילה הגדולה של 
חורבן ואובדן מיליוני אחינו הי"ד 
את  הקב"ה  והותיר  אותנו  הושיע 
על  עיר  ונבנתה  הפליטה  שארית 
ותורה  חרב  שרידי  עם  ע"י  תילה 
מופצת באיכות ובכמות שלא היה 
כדוגמתה בכל ההיסטוריה ברחבי 
תפי־ ואנו  ישראל.  ובארץ  העולם 
לחוג  שיזכנו  שהושעתנו  כשם  לה 

בראש  הבעל"ט  השבועות  חג  את 
ובבנין  צדקנו  משיח  בביאת  ההר 
שהופקה  העצרת  מקדשינו'.  בית 
'טיפ  רבינוביץ  מרדכי  הר"ר  ע"י 
הפקות' ננעלה בתפילת יזכור מפי 
וינבך  דוד  הר"ר  העולמי,  החזן 
על  המשתתפים  ריקוד  ובמעגל 
ובער־ בתפילה  הכותל  רחבת  פני 

לציון  בשובך  עינינו  'ותחזינה  גה; 
ברחמים'.

במוסק־ הגדול  הכנסת  בבית 
בה התכנסו מאות לעצרת תפילה 
מישראל  הכבוד  אורח  והודיה. 
ירושלים  של  ורבה  הראשל"צ 
עמאר  משה  שלמה  רבי  הגאון 
על  נרגשים  דברים  נשא  שליט"א 
מחד  'כאשר  הרגשות המעורבים; 
איבדנו שליש מעמנו בידי המרצ־

חים הנאצים ימש"ו ומאידך עלינו 
ולהודות  ההצלה  נס  את  לזכור 
שארית  על  יתברך  לשמו  ולהלל 
הפליטה – זו גם הזדמנות להודות 
רוסיה  לנשיא  היהודי  העם  בשם 
והלב  הטובים  המעשים  על  פוטין 
הקהילה  היהודי,  העם  כלפי  החם 
ישראל  וארץ  ברוסיה  היהודית 
הסיוע  על  לאחרונה  ובמיוחד 
של  עצמותיו  בהעלאת  המיוחד 
החייל היהודי זכריה באומל הי"ד 
לתשואות  אמר   – ישראל'  לקבר 

הקהל. 
חכמה'  'ראשית  ת"ת  תלמיד 

קרא פרק משניות וריגש את הנו־
ובהם  המשתתפים  מאות  כחים. 
נציגי לשכת נשיא רוסיה, ניצולים 
ובני  ציבור  אישי  וטרנים  לוחמים 
תהילים  פרקי  אמרו  הקהילה 
את  נשא  בר  יעקב  הר"ר  והחזן 
של  רבה  רחמים.  מלא  קל  תפילת 
מוסקבה הגאון רבי פנחס גולדש־

מידט שליט"א אמר כי 'צו השעה' 
לה־ אלה  ובימים  ולזכור  להודות 

תפלל ביתר שאת וביתר עוז למען 
לא  ושאירופה  הפליטה  שארית 

תשכח'.
בהשתתפות  תפילה  עצרת 
התקיימה  העיר  מתושבי  מאות 
הגדול  המדרש  בית  בהיכל 
במוסקבה.  רושצה'  שב'מרינה 
רבי  הגאון  לעצרת  הכבוד  אורח 
מרכז  של  רבה  לאו  חיים  משה 
המשתתפים  את  ריגש  נתניה 
הגרי"מ  מאביו  אישיים  בסיפורים 
רוסי;  קצין  בידי  הצלתו  ונס  לאו 
'זו ההזדמנות – הדגיש – להודות 
רבה  האדום'.  ולצבא  הרוסי  לעם 
של רוסיה הגאון רבי בערל לאזר 
היוזמה  בזכות  חמים  דברים  נשא 
וההצלה'  השחרור  'יום  לציון 
יוזם  של  פועלו  את  נס  על  והעלה 
גרמן  גבריאל  מר  הנגיד  הרעיון 
כן,  כמו  דברים.  שנשא  זכרייב 
ברו־ ישראל  שגריר  דברים  נשא 

נשא  העצרת  לפני  קורן.  גרי  סיה 

הגרמ"ח לאו שיעור בכולל 'ברכת 
חיים'  'תורת  ישיבת  שע"י  יצחק' 
לבל  משה  רבי  הגאון  שבראשות 
וקיים ביקור מרגש בתלמוד תורה 

'ראשית חכמה' שבעיר.
ברומא  הגדול  הכנסת  בבית 
והודיה  תפילה  עצרת  התקיימה 
בהשתתפות מאות מבני הקהילה. 
את המעמד כיבדו בנוכחותם נצי־

גי ממשלת איטליה, עיריית רומא 
פו־ צרפת,  ארה"ב,  ושגרירויות; 

לין, ישראל וקנדה. רבה של רומא 
אירופה'  רבני  'ועידת  נשיא  וסגן 
דברי  נשא  סייני  די  שמואל  הרב 
ההודיה  חיוב  משמעות  על  הסבר 
לה' על השחרור וההצלה של העם 

היהודי וזכרון הקדושים הי"ד. 
תורה'  'אור  ישיבת  בהיכל 
זצוק"ל  שלום  רבי  שבביהכ"נ 
התקיימה  שבתוניסיה  בג'רבה 
מרגשת  תפילה  עצרת  לראשונה 
תוש־ מאות  בהשתתפות  במיוחד 

תוניסיה  של  רבה  ותלמידים.  בים 
שליט"א  ביתאן  חיים  רבי  הגאון 
המשתתפים  בפני  דברים  נשא 
של  קורותיה  את  מספר  כשהוא 
העו־ מלחמת  בתקופת  הקהילה 

הקהילה  ניצלה  וכיצד  השניה  לם 
העצרת  את  הנאצים.  מציפורני 
טעם  בטוב  ארגן  רבא  והקידושא 

ודעת הר"ר יניב ביתאן הי"ו.
'וועסט־ הגדול  הכנסת  בבית 

הקהילה  קיימה  בפרנקפורט  ענד' 
וזכרון  תפילה  עצרת  היהודית 
אביחי  הרב  העיר;  רבני  בראשות 
אפל והרב חיים ששון. את התפי־

לה ופרקי התהילים ותפילת יזכור 
רוז.  יוני  הר"ר  הנודע  החזן  נשא 
קיים  שבורשה  'ניוז'יק'  בביהכ"נ 
מרדכי  הרב  לפולין  הראשי  הרב 
כשלפני  תפילה  עצרת  שודריך 
זרצקי  אוריאל  הרב  עבר  התיבה 
בבית  ורשה.  ק"ק  כולל  ראש 
התקיימה  במינסק  הגדול  הכנסת 
באייר.  כ"ו  בליל  תפילה  עצרת 
מאחר יותר יצא רבה של בלארוס 
הרב מרדכי רייכנשטט עם כחמי־
שים ניצולי שואה במיוחד לעיירה 
ואזכ־ תפילה  את  לערוך  כדי  מיר 
של  לזכרם  ההנצחה  באתר  רה 
בבית  הי"ד.  והסביבה  מיר  קדושי 
מוסדות  שע"י  אהרן'  'בית  הספר 
קיימו  שבפינסק  סטולין  קארלין 
ולימוד  תפילה  עצרת  התלמידים 
נשא  התלמידים  בפני  משניות. 
משה  הרב  המוסדות  ראש  דברים 
פימה. בהיכל בית המדרש הגדול 
עצרת  הקהילה  קיימה  באודסה 
תפילה והודיה בהשתתפות מאות 
'תקוה'. רבה של  תלמידי מוסדות 
עבר  בקשט  שלמה  הרב  אודסה 
מרג־ דברים  ונשא  התיבה  לפני 

שים.
בפא־ רנסי'  'לה  הכנסת  בבית 

ריס התכנסו מאות מתושבי העיר 
בראשות  והודיה  תפילה  לעצרת 
רבה  של  המיוחד  עוזר  ביה"כ  רב 
הצר־ הז'נדרמריה  ורב  צרפת  של 
פתית הרב משה לוין. בבית הכנסת 
שבא־ 'בויטנפלדרט'  של  המרכזי 

אליהו  הרב  שבראשות  מסטרדם 
עצרת  התקיימה  ביאלוגלובסקי 
תפילה ואזכרה בהשתתפות מאות 
הקהילתי  במרכז  הקהילה.  מבני 
בלייפציג 'בית אריוביץ' התקיימה 
עצרת התפילה בראשות רב העיר 
בין  באלא.  אליעזר  מרדכי  הרב 
המ־ מחנות  ניצולי  המשתתפים; 

וות וחיילים וטרנים שלחמו בצבא 
השניה.  העולם  במלחמת  האדום 
לתפילה  אח"כ  יצאו  המשתתפים 

בביהכ"נ ההיסטורי ב'ברודי'.
בוינה  הגדול  הכנסת  בבית 
עצרת  היהודית  הקהילה  קיימה 
תפילה ומעמד יזכור בראשות רב 
העיר הרב אריה פולגר שנשא דב־

פרקי  ואת  המשתתפים  בפני  רים 
שואה  ניצולי  שלושה  התהילים. 
משניות  פרק  למדו  ותלמידים 
הסתיימה  העצרת  נרות.  והדליקו 
המר־ בלחנו  מאמין',  'אני  בשירת 

גש של הר"ר עזריאל דוד פאסטג 
הי"ד בדרכו ברכבת המוות. בבית 
קיימה  במרסיי  הגדול  הכנסת 
תפילה  עצרת  היהודית  הקהילה 
העיר  רב  בראשות  יזכור  ומעמד 
שליט"א  אוחנה  ראובן  רבי  הגאון 
המשתתפים  בפני  דברים  שנשא 

ואת פרקי התהילים.
את היוזמה לציון 'יום השחרור 
גבריאל  הנגיד  מוביל  וההצלה' 
הקונגרס  נשיא  סגן  זכרייב  גרמן 
הצדקה  קרן  ונשיא  הרוסי  היהודי 
הזה  החשוב  'הרעיון  'סמאגי'; 
מוטמע בכל שנה ברוך השם בעוד 
ואמשיך  ישראל  מקהילות  ועוד 
לה־ כדי  שביכולתי  ככל  לעשות 

להודות  שלנו  החובה  את  טמיע 
ולזכור  יתברך  שמו  את  ולהלל 
את שליחיו הי"ד בתפילה בצדקה 
ובלימוד  תורה  ספרי  בהכנסת 
מדור  לנו  המסורה  כדרך  משניות 

דור'. 
פוטין  ולדימיר  רוסיה  נשיא 
זכרייב  למר  ברכה  אגרת  שיגר 
המל־ ולותיקי  הקהילה  לראשי 
את  משבח  הוא  ובו  בנאצים  חמה 
הקדושים  זכרון  והעלאת  יוזמתו 
ובהם חיילי הצבא האדום 'שרשמו 
במערכה  מופלאים  גבורה  פרקי 
הכבירה  'תרומתם  ואת  הגורלית' 
לשחרור היהודים ממחנות המוות 

ולהצלתם מהשמדה'. 

מרחב התכנון המקומי באר שבע
הודעה על סעיף 149 )א( לחוק התכנון והבניה תשכ"ה /1965 כי הוגשה 
פאני  בכתובת:  מפורטת: מתכנית  חורג  שימוש   / הקלות  למתן  בקשה 
שם המבקש: 100614 מגרש: 346 גוש: 67 מוגרבי 47 באר שבע בחלקה:
ונגה מספר בקשה: 2019/0563 מהות ההקלות מהמותרים  רובין יעקב 
41% מ  בתכסית  הקלה  חוץ  מחסן  במיקום  הקלה  הנ"ל.  התוכנית  לפי 

עבור  מ'   4.00 במקום  מ'   0.00 אחורי  בניין  בקו  הקלה   40% במקום 
בניית ג'קוזי הקלה בקו בניין צידי 0.00 מ' במקום 3.00 מ' עבור בניית 
ללא  אליה  המצורפת  ובתכנית  בבקשה  לעיין  יכול  המעוניין  כל  ג'קוזי 
פתוח  שהמשרד  ובשעות  בימים  המקומית  הוועדה  במשרד  תשלום, 
13:00 וביום ג' אחה"צ בין השעות  לקהל. יום חמישי בין השעות 09:00
19:00 . כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה ו/ 16:30
או השימוש החורג רשאי להגיש התנגדות לבקשה האמורה תוך 15 יום 
מתאריך פרסומה של הודעה זו בעיתון ו/או ממועד קבלת מכתבנו. יש 
FAX-08-6840068 הוועדה להגיש התנגדות מנומקת בכתב למזכירות 
**על המבקש להגדיל את המודעה ולתלותה בחזית המבנה בו מבוקשת 
הבנייה וכן להודיע בכתב לכל דיירי המגרש בו מתבצעת הבנייה ולדיירי 
המגרשים הסמוכים על פי סעיף 149 )א( לחוק. *** אתר אגף ההנדסה, 

/ HTTP://147.236.237.215/BSHEVA עיריית באר שבע
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר שבע

מרחב התכנון המקומי באר שבע
והבניה  התכנון  לחוק  149(א)  סעיף  על  הודעה 
תשכ"ה/1965 כי הוגשה בקשה למתן הקלות/שימוש 
בלייברג  בכתובת: אמירה  חורג מתכנית מפורטת: 
31 באר שבע בחלקה: 223 גוש: 100622 מגרש: 524
2019/0193 בקשה:  מספר  יונה  כהן  המבקש:  שם 

הנ"ל.  התוכנית  לפי  מהמותרים  ההקלות  מהות 
מ'   3.60 דרומית)  (חזית  אחורי  בניין  בקו  הקלה 
בבקשה  לעיין  יכול  המעוניין  כל  מ'   4.00 במקום 
במשרדי  תשלום,  ללא  אליה  המצורפת  ובתכנית 
ובשעות שהמשרד פתוח  הוועדה המקומית בימים 
יום חמישי בין השעות 09:00-13:00 וביום  לקהל. 
הרואה  כל   .16:30-19:00 השעות  בין  אחה"צ  ג' 
ו/או  ההקלה  מעניין  להיפגע  עלול  או  נפגע  עצמו 
לבקשה  התנגדות  להגיש  רשאי  החורג  השימוש 
של  פרסומה  מתאריך  יום   15 תוך  האמורה 
מכתבנו.  קבלת  ממועד  ו/או  בעיתון  זו  הודעה 
למזכירות  בכתב  מנומקת  התנגדות  להגיש  יש 
להגדיל  המבקש  על   fax-08-6840068 הוועדה 
את המודעה ולתלותה בחזית המבנה בו מבוקשת 
בו  המגרש  דיירי  לכל  בכתב  להודיע  וכן  הבנייה 
הסמוכים  המגרשים  ולדיירי  הבנייה  מתבצעת 
ההנדסה,  אגף  אתר  לחוק.  149(א)  סעיף  פי  על 
http://147.236.237.215/bsheva/ עיריית באר שבע

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה,
עיריית באר שבע

הועדה המקומית לתכנון ובניה נתיבות
הודעה לי סעיף 149 לחוק התכנון 

והבנייה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית 
בניה  נתיבות בקשה למתן היתר  ולבניה  לתכנון 
גושים  566 מגרש:  נתיבות  בישוב:  א'  מגורים  ל: 
וחלקות: גוש 39949 חלקה: 120 מגרש: 566 יעוד: 
דרור   ע"י   20190151 מספר: בקשה  א'  מגורים 
הבאות: ההקלות  את  כוללת  הבקשה  אסולי  בן 
3.00 מ-  צפוני  צידי  בנין  קו  להקלה  בקשה   .1
ניכרת). מ' ל- 2.70 מ' (במסגרת 10% סטייה לא 
2. בקשה להקלה בקו בנין אחורי מערבי מ- 5.00

ניכרת).  מ' ל- 4.50 מ' (במסגרת 10% סטייה לא 
3. בקשה לניוד זכויות של שטחי שירות מתכלית 
ע"ח שטחי  מ"ר   9.69 של  בליטה  לתכלית, שטחי 
מאיזו  התנגדות  לו  שיש  מי  לכל  מקורה.  חניה 
סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לוועדה 
שדרות  בכתובת:  ולבניה,  לתכנון  המקומית 
יום   15 בתוך   ,80200 נתיבות   1 ת.ד   ,8 ירושלים 
תובא  זה  מועד  לאחר  זו.  הודעה  פרסום  מיום 
בוועדה  לדיון  הנ"ל  בנושא  שתוגש  התנגדות  כל 
בנדון. תחליט  והיא  ולבניה  לתכנון  המקומית 
יחיאל זוהר יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה

עיריית פתח-תקווה, הועדה המקומית 
פי  על  הודעה 
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4513 מספר:  הבניין  בתיק  לעיין  ניתן 
,,
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15 תוך  לוועדה  להגישה  יואיל  הנ"ל, 
קק

יום מפרסום הודעה זו. 
,,

אוריאל בוסו מ“מ ראש העיר, יו"ר 
עע

הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת
, ,ע ע

עיריית פתח-תקווה
הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת

התכנון  לחוק   (149) סעיף  פי  על  הודעה 
הודעה  בזה  ניתנת  תשכ"ה-1965.  והבניה 
כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה-

בכתובת:  חורג  להקלה/שימוש  בקשה  פ"ת 
7272 עדש שפיק 12 פתח תקווה. תיק בנין:
חלקה: 6320 גוש:  .20190601 מס':  בקשה 
נמצאת  החלקה  המתאר  תכנית  לפי   .102
להתיר  היא  החלקה  בעלי  בקשת  באזור: 
להם: קו בניין אחורי מבוקש 5.4 מ' במקום 
6 מ', הקלה 10%. ניתן לעיין בבקשה באתר 
http://www.petah- :מנהל הנדסה בכתובת
tikva.muni.il/Engineering/newengine/
השירות  ובמרכז  Pages/request2.aspx
לו  שיש  מי  כל  הנדסה.  במנהל  והמידע 
להגישה  יואיל  הנ"ל,  להקלה  התנגדות 
זו.  הודעה  מפרסום  יום   15 תוך  לוועדה 

אוריאל בוסו מ“מ ראש העיר,
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת
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חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965, מרחב תכנון מקומי קרית גת
הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית  מס'  606-0582932

נמסרת בזה הודעה,בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,תשכ"ה-1965 (להלן 
 24 הוראות:  מהדורת   .606-0582932 מס':  מפורטת  תוכנית  אישור  בדבר  -החוק) 
יחס: שינוי מס‘ תוכנית  מהדורת תשריט: 19. המהווה שינוי לתכניות הבאות: סוג 
מיוחסת: 2/107/03/9. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רשות מקומית: קרית 
גת מגרש מגרש בייעוד מגורים א‘ הנמצא ברחוב עוזיהו 43. גושים/חלקות לתכנית:  
 .2/107/03/9 מתכנית  שלם   393 מגרש:  שלם   164 עד:   164 מחלקה:   1781 גוש: 
מטרת התכנית:1. הוספת זכויות בנייה בסך 50 מ“ר שטח עיקרי וזאת עפ“י סעיף                         
62א(א)(16)(א)(2)לחוק התו“ב. 2. שינוי בקו בניין צידי (צפוני) מ- 3.5 מ‘ ל-2 מ‘ 
עבור  (דרומי)  צידי  בניין  בקן  שינוי   .3 התו“ב.  לחוק  62א(א)(4)  סעיף  עפ“י  וזאת 
פרגולה לא מקורה בהיתר, באופן נקודתי מ- 3.5 מ‘ לכמסומן בתשריט וזאת עפ“י 
סעיף 62א(א)(4) לחוק התו“ב. 4. קביעת הוראות בדבר הריסת מבנים קיימים וזאת 
פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה  התו“ב.  לחוק  62א(א)(19)  סעיף  עפ“י 
היום   ישראל   ,07/11/2018 המבשר-   ,  09/11/2018  - דרום  כאם  בעיתונים 
07/11/2018 ובילקוט פרסומים מס' 7979, מיום 05/11/2018 עמ' 2449. התכנית 
רחוב  גת  קריית  ו.מ.  ובניה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה 
הועדה  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי  טלפון:08-6874781   ,97 הקוממיות 
לעיין בה  : רח' התקוה 4 ת.ד. 68 באר שבע, כל המעוניין ראשי  ,כתובת  המחוזית 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עמי ביטון, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה קרית  גת.
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הועדה המקומית לתכנון ובניה
הודעת פרסום עפ"י סעיף 149

לחוק התכנון והבניה
והבניה  התכנון  לחוק   (1491) לסעיף  בהתאם 
הוגשה  כי  הודעה  בזה  ניתנת   1965 תשכ"ה 
למתן   20190267 בקשה  המקומית  לוועדה 
ישי  המבקש:  שם   126/03/23 מתוכנית:  הקלות 
חד  מגורים  בית  הקמת  פרסום:  מהות  שלומי 
משפחתי חד קומתי הכולל ממד פרגולות חומות 
צידי  בניין  פירוט ההקלות: הקלה בקו  וגדרות. 
בקו  הקלה  מ'   2.75  - ל  מ'   3.00 מ-   10% צפוני 
בניין אחורי מערבי 10% מ- 4.00 מ' ל- 3.60 מ' 
מ'   3.00 מ-   10% דרומי  צידי  בניין  בקו  הקלה 
370 מגרש: 1 חלקה:  39672 בגוש:  מ'   2.80 ל- 

כתובת: דרך הבשמים 10 אופקים כל המעוניין 
רשאי לעיין בבקשה ובתוכניות המצורפות אליה 
ללא תשלום, במשרדי הועדה המקומית לתכנון 
הרואה  כל  קהל.  קבלת  בשעות  אופקים,  ובניה 
מאישור  כתוצאה  להיפגע  עלול  או  נפגע  עצמו 
בשני  מנומקת  התנגדות  להגיש  רשאי  הבקשה, 
תוך  הנ"ל  המקומית  הועדה  במשרדי  העתקים 
את  להגדיל  המבקש  על  זה.  מפרסום  יום   15
מבוקשת  בו  המבנה  בחזית  ולתלותה  המודעה 
הבניה. וכן להודיע בכתב לכל דיירי המגרש בו 
הסמוכים  המגרשים  ולדיירי  הבנייה  מתבצעת 

על פי סעיף 149 )א( לחוק.
איציק דנינו יו"ר הועדה המקומית

לתכנון ובניה אופקים

הועדה המקומית לתכנון ובניה
הודעת פרסום עפ"י סעיף 149

לחוק התכנון והבניה
והבניה  התכנון  לחוק   (1)  149 לסעיף  בהתאם 
הוגשה  כי  הודעה  בזה  ניתנת   1965 תשכ"ה 
למתן  20190324 בקשה  המקומית  לוועדה 
שם  0603183 601 , 126/03/23 הקלות מתוכנית:
המבקש: אסי טולדנו מהות פרסום: הקמת בית 
קרקע,קומה  מרתף,קומת  הכולל  משפחתי  חד 
א,ממד,פרגולות וגדרות פירוט ההקלות: הקלה 
מ'   4.00  - מ   10% מערבי  אחורי  בניין  בקו 
375 מגרש: 1 חלקה: 39672 בגוש:  ל - 3.80 מ' 

המעוניין  כל  אופקים   2 ביתן  עמרם  כתובת: 
המצורפות  ובתוכניות  בבקשה  לעיין  רשאי 
הועדה המקומית  ללא תשלום, במשרדי  אליה 
לתכנון ובניה אופקים, בשעות קבלת קהל. כל 
כתוצאה  להיפגע  עלול  או  נפגע  עצמו  הרואה 
התנגדות  להגיש  רשאי  הבקשה,  מאישור 
הועדה  במשרדי  העתקים  בשני  מנומקת 
על  זה.  מפרסום  יום   15 תוך  הנ"ל  המקומית 
המבקש להגדיל את המודעה ולתלותה בחזית 
וכן להודיע בכתב  בו מבוקשת הבניה.  המבנה 
לכל דיירי המגרש בו מתבצעת הבנייה ולדיירי 
המגרשים הסמוכים על פי סעיף 149 )א( לחוק.

איציק דנינו יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובניה אופקים

הודעות חוק תכנון ובניה - 04/06/19

הודעות חוק תכנון ובניה - 04/06/19

חג מתן תורה עם מזגני 
טריפל A אינוורטר 
בכשרות מהודרת

מזג  אל  היישר  מגיע  השבועות  חג 
האוויר הקיצי שכבר מכה בנו בעוז. מע־
והבשריות,  החלביות  החג  לסעודות  בר 
העשירות והטעימות עליהם עמלים בכל 
בית בישראל, תופסת קבלת התורה את 
החג.  של  ביותר  והיקר  הנכבד  החלק 
אם זה בלימוד תורה כל הלילה, אם זה 
משותף,  לימוד  תהלים,  ספרי  בקריאת 
נשים  שיעורי  גברים,  בקרב  חברותות 
בנפרד, הרצאות מחזקות. ואין כמו מזגן 
לנעימה  האווירה  את  להפוך  כדי  טוב 
את  מקדישים  אנחנו  כאשר  ורגועה. 
עצמנו לרוחניות, עלינו לאפשר לעצמנו 
לכל הפחות את התנאים הבסיסיים הג־

שמיים, כדי שנהיה טובים יותר בלימוד 
שלנו.

אז משקיעים בארוחות שופעות, ונ־
עזרים בקפה שחור ובמשקאות אנרגיה 
הבלתי  והחלק  עירנות,  על  לשמור  כדי 
טמפרטורה  על  שמירה  הוא  מבוטל 
נאותה בחלל החדר, כדי שלא נזיע ולא 

נסבול מחום.
אתם  אלקטרה,  של   A טריפל  עם 
את  שתקבלו  בטוחים  להיות  יכולים 

התורה מתוך שמחה ואהבה!
כמעט שנה חלפה מאז יצאה ענקית 
הכשרות  בשורת  עם  אלקטרה,  המיזוג, 
למהדרין על המזגנים. לצד האישור של 
מכון מדעי טכנולוגי להלכה מיסודו של 
הוסיפו  זצ"ל,  הלפרין  יצחק  לוי  הרה"ג 
למהדרין  כשרותו  את  המיזוג  בענקית 
ציבור  שליט"א.  רובין  הרב  בד"ץ  של 
שומרי התורה יראי ה' בירכו על המהלך 
של  המאמצים  את  בכך  וראו  המבורך 
אלקטרה להתייחס במלוא כובד הראש 
הצרכנים  ציבור  של  ולצרכים  לדרישות 

החרדים. 
A הטריפל  מזגן  של  יתרונותיו 

הופכים אותו למבוקש בכל בית:
שינה  לחדרי  (מיועד  במיוחד  שקט 

וחדרי ילדים)
חלל  את  במהירות  ומקרר  עוצמתי 

החדר
הטמפרטורה  אופטימלית  שליטה 

עד לכדי חצי מעלה.
בצריכת  ושליטה  מהירויות   99
לגנרטור  חיבור  גם  שמאפשר  החשמל 

במידת הצורך.
ש"ח   1 של  עלות  במיוחד:  חסכוני 
ללילה שלם של מיזוג (7 שעות בטמפ־

רטורה של 25 מעלות)
המכון  של  כשרויות  שתי  בעל 
הטכנולוגי ובד"צ מהדרין של הרב רובין.
הבית  את  מקררים  השבועות  בחג 
עם מזגן טריפל A INVERTER של 
ועו־ איכות  מאמינות,  ונהנים  אלקטרה 

כמובן  שמתורגם  באנרגיה  חסכון  צמה, 
לחסכון כלכלי – מה שמשפיע כמובן על 

איכות החג שלכם.
באופן  פעולה  משתפת  "'אלקטרה' 
בלתי מתפשר במשך עשרות שנים עם 
ציבור החרדים הדורשים קלה כחמורה", 
"בשנים  אלקטרה.  בהנהלת  אומרים 
הטכנולוגיה  התקדמות  עם  האחרונות, 
לשוק  וכניסתם   – ענק  צעדי  שעושה 
העמו־ ו'חכמים',  חדישים  מזגנים  של 
שמגיבים  שונים  ובקרים  חיישנים  סים 
הכל  עשינו  התרחשות,  לכל  אוטומטית 
על מנת להנגיש את השימוש במזגנים 
עבור אנשים שמבקשים הידור, ולא מס־

תפקים בגרמא, והכניסה את הכשרויות 
המהודרות ביותר למזגנים". 

עידן חדש בעפולה: פעילויות מסובסדות למגזר החרדי
בשיתוף פעולה בין הנציגים החרדים לראש העיר נערכות בעיר פעילויות מיוחדת למגזר החרדי, בהן הסעה למירון והצגות מיוחדת באסרו חג

מאת מאיר קליין 

מאז הבחירות בעפולה חל מפ־
המיועדת  העירונית  בפעילות  נה 

כשלמועצת  בעיר,  החרדי  לציבור 
מטעם  נציגים  שני  נבחרו  העיר 
הסיעה החרדית המאוחדת שפוע־
לים בשיתוף פעולה מלא עם ראש 

העיר אבי אלקבץ.
כך לדוגמה במהלך ל"ג בעומר 
המועצה  בשיתוף  העיריה  ארגנה 
תור־ לתרבות  המחלקה  הדתית, 

מיוחדת  הסעה  המעיין',  ו'אל  נית 
שמעון  רבי  של  הקדוש  לציונו 
מירון,  קדישא  באתרא  יוחאי  בר 
המבקשים  העיר  תושבי  לטובת 
העיריה  לקחה  בנוסף  לעלות. 
שאורגנו  ההדלקות  בשלל  חלק 
הכנסת  בתי  ידי  על  העיר  ברחבי 

והקהילות.
שבועות,  חג'  'אסרו  לקראת 
מוסדות  ברוב  חופש  יום  שמהווה 
שלל  העיריה  מארגנת  החינוך, 
ונ־ ונשים  בנות  לבנים,  פעילויות 

ערות, פעילויות באישור משמרת 
הפעילויות,  בין  והחינוך.  הקודש 
עש־ של  מסובסדת  בעלות  הצגה 

בשעות  ובנות  לבנים  שקלים,  רה 
ונערות  לנשים  והקרנה  נפרדות, 

במחיר מסובסד.
יעקב  הרב  ארגן  בנוסף, 

בעי־ תורנית  תרבות  רכז  זורגר 
ויזניץ  קהילת  נשות  ל־200  ריה 
לעיר  אתמול  מיוחדת  נסיעה 
הק',  השל"ה  של  לציונו  טבריה 
תכניות  שלל  ועוד  בכינרת  שיט 

מרתקות.
קהילה  מתגוררת  בעפולה 
חסידים,  של  מאוחדת  חרדית 
על  המיוצגים  וספרדים,  ליטאים 
בראשות  מאוחדת  מפלגה  ידי 
וחבר  כהן  צורי  העיר  ראש  סגן 
המועצה מנחם גולד, יחד עם נציג 
תור־ תרבות  ורכז  ישראל  אגודת 

נית ר' יעקב זורגר.
בעיר  החרדית  בקהילה 
מקפיד  העיר  ראש  כי  מציינים 
לשמור על דו הקיום בעיר ומעניק 
המגיע  את  בעיר  הקהלים  לכלל 

להם והכל מתוך שלום ואחווה.

המשרד להגנת הסביבה אסר הזרמת 
חומרים מסוכנים בצנרות בחיפה

מאת חיים מרגליות

עצר  הסביבה  להגנת  המשרד 
המוטמנים  בצינורות  ההזרמה  את 
המע־ כימיקלים  דור  חברת  של 
זאת,   – מסוכנים  חומרים  בירים 
שכבר  ההזרמה  לעצירת  בהמשך 
הגז  דליפת  אירוע  סביב  ביצע 
במים.  שמולאו  צינורות  לשני 
אוסר  המשרד  כי  היא  המשמעות 
לחברה  הקיים  העיסוק  המשך  את 
בצנרת  מסוכנים  חומרים  להזרמת 
אליו  והנכנסת  מהמפעל  היוצאת 
המחמירים  התנאים  שימולאו  עד 

שהציב. 
בנוגע לשני קווי צנרת שאינם 
ולפי  ציבוריים  בשטחים  עוברים 
הכלכלה  ומשרד  האנרגיה  משרד 
היקף  רחבת  משמעות  בעלי  הם 
הציבוריים,  ולצרכים  למשק 
התיר המשרד את המשך ההזרמה 
מידיות  בדיקות  לביצוע  בכפוף 
מחמירים  הפעלה  ותנאי  דחופות 
עד להשלמת כלל הבדיקות. זאת, 
שמצאה  סיכונים  הערכת  לאחר 
את  לסכן  כדי  בהפעלתם  אין  כי 

הציבור
המ־ שקיים  השימוע  לאחר 

המשרד  החברה,  למנהלי  שרד 
לרוקן  כימיקלים  דור  על  כי  קבע 
(למעט  מידי  באופן  הצנרות  את 
נקבע  שלהם  צנרת  קווי  שני 
ונאסר  כמפורט),  מיוחד  הסדר 
מסוכנים  חומרים  לשנע  עליה 
החוץ־מפעלית,  הטמונה  בצנרת 
עומדים  הקווים  כל  כי  שיוכח  עד 
והונחה  להם,  שהוצבו  בדרישות 
לתפ־ באשר  המשרד  של  דעתו 
הבינלאומיים  התקנים  לפי  עולם 
שהם  ולסיכון  ביותר  המחמירים 

מייצרים.
הסביבה  להגנת  המשרד 

הגז  שדליפת  העובדה  כי  מדגיש, 
תלונות  בעקבות  רק  התגלתה 
וכן  הכבאות  לרשות  אזרחים 
באמצעות  ולא  חיפה  לעיריית 
וההת־ המוקדם  הגילוי  מערכות 

שינוע  מקווי  דליפות  על  רעה 
על  מצביעה  מסוכנים,  חומרים 
הד־ בקרת  במערכת  כולל  כשל 

גילוי  מערכת  המפעל.  של  ליפות 
C4הדליפות הקיימת על צינור ה־

לגלות  ימים  במשך  הצליחה  לא 
החשד  עולה  זאת,  ולאור  דליפה, 
כי המפעל אינו ערוך ברמת ההגנה 
דליפות  ומניעת  לגילוי  הנדרשת 
חומרים  של  השינוע  קווי  ממערך 

מסוכנים.  
כבר  הסביבה  להגנת  המשרד 
ביצע בעבר כנגד החברה פעולות 
צווי  כמו   – משמעותיות  אכיפה 
סגירה מנהליים על־פי חוק אוויר 
אשר  פליליים  חקירה  תיקי  נקי, 
בבתי  מנהלים  להרשעות  הגיעו 
 – ועוד  כספיים  עיצומים  משפט, 
כנגד  מאומצת  באכיפה  וממשיך 
המזהמים  כל  כנגד  וכן  החברה 

במפרץ חיפה.
הסביבה  להגנת  המשרד 
לר־ האירוע,  את  לתחקר  ממשיך 

בות חשד לרשלנות ולקלות דעת 
מצד החברה לאפשרות של זיהום, 
וחשיפת הציבור לסכנה סביבתית 
וינ־ סבירה,  ובלתי  משמעותית 

הנדרשים  האמצעים  בכל  קוט 
העומדים  האכיפה  כלי  ובכל 

לרשותו. 
חומ־ צינורות  שמונה  לחברה 

שלושה  מוטמנים.  מסוכנים  רים 
שנים;  כמה  כבר  מושבתים  מהם 
המעבירים  מהם,  שניים  פעילות 
לבין  דור  בין  מסוכנים  חומרים 
בהוראת  הופסקה  הזיקוק,  בתי 
מו־ והם  האירוע  לאחר  המשרד 

MTBE לאו במים. צינור המעביר
כימיקלים  מדור  דלק)  (תוסף 
MTBE המעביר  צינור  לבז"ן; 
כימי־ לדור  הכימיקלים  ממסוף 

מדור  גז  המעביר  וצינור  קלים 
כימיקלים ליוניליוור. 

נדרשים  הצינורות  כל 
בין־לאומית  בתקינה  לעמוד 
הר־ בהיתר  הקבועים  ובתנאים 

שמטרתם  המפעל,  של  עלים 
הציבור  לבריאות  סיכון  מניעת 
מהצי־ חלק  כאשר  ולסביבה. 

לקרקע  מתחת  עוברים  נורות 
חיפה  במפרץ  תעשיה  באזורי 
את  המשרתים  באזורים  וחלק 

הציבור. 
שהועברה  המשרד  החלטת 
למפעל היא כי על דור כימיקלים 
המפורטים  התקנים  בכל  לעמוד 
הצי־ לשמונת  הרעלים  בהיתר 

ולהוכיח  בדיקות  לבצע   – נורות 
ובו־ חברות  ידי  על  בהם  עמידה 

תכנית  להגיש  מוסמכים;  דקים 
בדיקות  לבצע  בתקנים;  לעמידה 
מערכת  את  לשדרג  אטימות; 
בדיקות  לבצע  הקתודית;  ההגנה 
לפי  בטכנולוגיה  דופן  לעובי 
התקנים המחמירים ביותר; לבצע 
איטום חיצוני של הצנרת; להגיש 
וליישם תכנית לזיהוי כשלים מכ־

ניים; להגיש וליישם תכנית פיקוח 
עמידה  לבחון  הקווים;  לעמידות 
מלאה של מערכת ניטור הדליפות 
מוסמ־ חיצונית  חברה  באמצעות 

כת לבדיקת התקן; ולהגיש לוחות 
הליקויים.  לתיקון  צפופים  זמנים 
המ־ אלה,  כל  השלמת  לאחר  רק 

ואם  המצב  את  מחדש  יבחן  שרד 
יתיר  המוקדמים,  התנאים  מולאו 
המסוכנים  החומרים  הזרמת  את 
לה־ תנאים  ויעביר  אלה  בקווים 

פעלה. 

נתפסה חוליה בת שמונה בדואים 
ופלסטינים שגנבו כלים חקלאיים
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של  הגבול  משמר  בלשי 
חוליית  עצרו  ישראל  משטרת 
המורכבת  חקלאיים,  כלים  גנבי 
הפזורה  תושבי  חשודים  משמונה 
חוקיים  בלתי  ושוהים  הבדואית 

מהשטחים.
בתום חקירה סמויה ומורכבת 
של  המרכזית  היחידה  שניהלה 
הפעלת  כללה  אשר  דרום,  מג"ב 
מתקדמים  טכנולוגיים  אמצעים 
נערכו  מדויק,  מודיעין  והפעלת 
גנבי  חוליית  למעצר  מג"ב  בלשי 
בגזרה  שפעלה  חקלאיים  כלים 
ומרכז  הדרום  באזור  החקלאית 

הארץ. 
המו־ באזור  המתינו  הכוחות 

חברי  החשודים,  אביב.  כפר  שב 
החוליה, גנבו טרקטור מהשטחים 
והסליקו  המושב  של  החקלאיים 
ביצעו  איתה  משאית  בתוך  אותו 

את הגניבה. 
מב־ ערוכים  שהיו  הבלשים 

המשאית  את  עצרו  מועד,  עוד 
ששימשו  רכבים  שני  עוד  ובנוסף 
הגניבה.  לביצוע  החשודים  את 
חשודים  חמישה  נעצרו  הכל  בסך 

אותר  המשאית  של  המטען  ובתא 
ביצוע  בעת  הגנוב.  הטרקטור 
חשו־ שלושה  נמלטו  המעצרים 

הכוחות  של  סריקות  ולאחר  דים 
שנעצרו  הנוספים  שלושת  אותרו 
הסמוכים  החקלאיים  בשטחים 

למושב גן דרום.

הטרקטור הגנוב | דוברות המשטרה



המבשר | יום שלישי, א' בסיון  | עמוד ז

דיווח ערבי: "נסרללה החריף הטון 
כי נדרש 'לטפל' במפעלי הטילים"

על פי פרסום ב'אל־חיאת', נאומו המאיים של מזכ"ל חיזבללה כלפי ישראל הגיע אחרי שהאמריקנים הציגו 
מידע לנשיא, לרה"מ וליו"ר הפרלמנט בלבנון ^ ארה"ב, נטען, הבהירה להם שלא תוכל למנוע מישראל 

לפעול נגד הטילים

מאת כתב 'המבשר'

העיתון 'אל חיאת' היוצא לאור 
בלונדון פרסם אתמול הסבר להח־
נסרללה  חסן  של  האיומים  רפת 
כלפי ישראל בסוף השבוע שעבר: 
חיזבללה  מזכ"ל  הפרסום,  פי  על 
מזכיר  שעוזר  משום  זאת  עשה 
המדינה האמריקני לענייני המזרח 
הציג  סאטרפילד,  דיוויד  התיכון, 
תמונות  בלבנון  האחרון  בביקורו 
השייכים  טילים  אתרי  של  ומפות 
עאון,  מישל  הנשיא  בפני  לארגון 
אל־חרירי  סעד  הממשלה  ראש 

ויו"ר הפרלמנט נביה ברי.
המשלחת  הפרסום,  פי  על 
סאטר־ את  שליוותה  האמריקנית 

פילד ביקשה מהבכירים הלבנונים 
לבחון דרכים 'לטפל' בסוגיה. הוא 
יכולה  לא  שוושינגטון  הוסיף 
והמפות  מהתמונות  להתעלם 
תוכל  לא  ש"ארה"ב  וגם  שבידיה, 
לרסן את ישראל מלעשות פעולה 

כלשהי עם הטילים האלה".
נסרללה  לבנוני,  מקור  פי  על 
בכירים  מגורמים  מסר  קיבל 
הטילים  אתרי  שלפיהם  במדינה 
אשר  חיזבללה,  של  המדויקים 

כעת  מוכרים  מסוריה,  הועברו 
וכי  הישראלים,  לעיני  וגלויים 
לבכירים  העבירה  ארה"ב  כאמור 

לבנונים מידע בנושא זה.
בנאום  האחרון,  שישי  ביום 
טען  אל־קודס',  'יום  לרגל  שנשא 
את  מנצלת  ארה"ב  כי  נסרללה 
הגבול  על  ישראל  מול  הדיונים 
הימי ביניהן כדי לפתוח את נושא 
אנחנו  "כן,  המדויקים.  הטילים 
מדויקים  טילים  לנו  שיש  מודים 
שלנו  המטרות  לכל  מגיעים  אשר 
יכולים  האלה  והטילים  בישראל, 
המ־ ואת  האזור  פני  את  לשנות 

תקיפה  כל  "על  אמר.  שוואה", 
טילים  של  יעד  נגד  ישראל  של 
חיזבללה  בלבנון,  שלנו  מדויקים 

יגיב באופן מיידי וחזק מאוד".
שבל־ הכחיש  הוא  זאת,  עם 

טילים  לייצור  מפעלים  יש  בנון 
פנו  גורמים  מיני  "כל  מדויקים. 
ונהרוס  שנפנה  וביקשו  אלינו 
טילים  לייצור  אתרים  מיני  כל 
אבל  עלינו.  איימו  ואף  מדויקים, 
עצרתי אותם. אם אני אומר שאין 
אז אין. אם היו – הייתי מראה לכם 

עכשיו".
המ־ הטילים  מפעלי  סוגיית 

על  פומבי  באופן  נחשפה  דויקים 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  ידי 
שנה.  חצי  לפני  באו"ם  בנאומו 
לחיזבללה  מורה  איראן  "בלבנון, 
לטובת  סודיים  אתרים  לבנות 
לפגוע  שיכולים  מדויקים  טילים 
מטרים  של  בדיוק  ישראל  בעומק 
שבהן  מפות  אמר והציג  בודדים", 
לכאורה.  המפעלים  מסומנים 
מפשע  חפים  מנצל  "חיזבללה 
הם  אישיים.  כמגינים  בביירות 
לש־ מלאכה  בתי  שלושה  הציבו 

דרוג טילים ליד נמל התעופה של 
בירת לבנון".

נתניהו הציג למנהיגים תמונה 
ואמר:  בביירות  התעופה  נמל  של 
"הנה מפעל הטילים הראשון בש־
כונת עוזאי. לא רחוק משם – מס־

השני  המפעל  התעופה.  נמל  לולי 
במרחק  לאצטדיון,  מתחת  נמצא 
של שני בלוקים מהנמל, והשלישי 
שלי  המסר  לו.  סמוך  ממש  נמצא 
מה  יודעת  ישראל  לחיזבללה: 
תיתן  ולא   – עושים  אתם  ואיפה 

לכם להתחמק מזה".

פלסטינים חשודים נתפסו 
עם נשק סמוך לג'נין

חיילים זיהו מספר חשודים שהתקרבו לגדר, החלו 
במרדף ועצרו שניים מהם, כשבידם תיק ובו נשק 

מסוג 16M וסכין ^ החשודים הועברו לחקירה

מאת סופרנו הצבאי

במהלך מארב של חיילי צה"ל 
החטיבה  שבמרחב  לג'נין  סמוך 
החיילים  זיהו  'מנשה',  המרחבית 
לגדר.  שהתקרבו  חשודים  מספר 
החיילים החלו במרדף ועצרו שני 
ובו  תיק  נתפס  עליהם  חשודים, 
נשק מסוג 16M וסכין. החשודים 

הועברו לחקירת כוחות הבטחון.
בסוף השבוע עצרו חיילי מש־
שניסה  פלסטיני  חשוד  הגבול  מר 

המכפלה  מערת  למתחם  להיכנס 
כש־ יהודה  שבחטמ"ר  בחברון 
החיילים  סכין.  הוסלקה  בבגדיו 
חש־ את  שהעלו  בסימנים  הבחינו 

דם בין היתר בידו שהיתה צמודה 
לגופו באופן מוזר. במהלך הבידוק 
טען החשוד שהוא לא נושא על גו־
פו דבר אך החיפוש היסודי העלה 
שהסליק סכין בשרוול. עם מציאת 
הסכין בבגדיו, נעצר החשוד, תושב 
של  חקירה  להמשך  בן 19,  חברון 

גורמי הבטחון.

הערעור התקבל ומוצאי שרידי החייל מג'די 
חלבי יקבלו פרס כספי של 10 מיליון דולר

מאת חיים מרגליות

קיבל  העליון  המשפט  בית 
מוצאי  ערעור  את  קולות  ברוב 
והם  חלבי,  מג'די  החייל  שרידי 
10 בסך  הכספי  הפרס  את  יקבלו 

מיליון דולר.
לפני  נעדר  חלבי  מג'די  החייל 
נולד'  'לחופש  עמותת  שנים.   14
עשרה  בסך  פרס  על  הכריזה 
ידי  על  ה"מובטח  דולר  מיליון 
שיביא  למי  ישראל"  ממשלת 
לפני  אליו.  שיוביל  אמין  מידע 
את  המערערים  מצאו  שנים  שבע 
עצמות המנוח, הודיעו על כך למ־

שטרה, ודרשו את הפרס ממשרד 
המחוזי  המשפט  בית  הבטחון. 
זכאים  אינם  המערערים  כי  קבע 
העצמות  את  מצאו  שכן  לפרס, 
שמ־ בוודאות  ידעו  ולא  במקרה 

דובר בעצמותיו של חלבי. 
קבע,  העליון  המשפט  בית 
בדעת הרוב כי המערערים זכאים 
הובטח  הפרס  כי  נקבע  לפרס. 
ולא  המידע,  מסירת  תמורת 
את  שהשיג  ממי  הזכאות  נשללה 
אחריו  לחפש  שיצא  מבלי  המידע 
שהמערערים  נקבע  כן  במכוון. 
בוודאות  לדעת  חייבים  היו  לא 
שמדובר  המידע  מסירת  בעת 
אלא  חלבי,  מג'די  המנוח  בשרידי 
אפשרות  יש  כי  שחשבו  בכך  די 
המידע  את  ומסרו  בו  שמדובר 
לזכות  תקוה  מתוך  למשטרה 

בפרס. 
עוד נפסק שהמדינה לא חזרה 
למציאה  קודם  הפרס  מהצעת  בה 
מסיבות  גם  פקעה  לא  וההצעה 
נולד'  'לחופש  עמותת  אחרות. 
הפסיקה אמנם את פעילותה כמה 
העצמות,  מציאת  לפני  חודשים 
המדינה  מטעם  היתה  ההצעה  אך 
לא  והמדינה  מכיסה,  ומומנה 
ביטול  בדבר  הודעה  כל  פרסמה 
רק  היתה  העמותה  הפרס.  הצעת 
פרסום  לשם  המדינה  של  שלוחה 
הראשוני,  המידע  ואיסוף  הפרס 

ובכל מקרה דבר הפסקת פעילות 
העמותה לא פורסם באופן הראוי 
שבו  הנרחב  לפרסום  והתואם 

הוצע הפרס לציבור. 
טענת  את  דחה  המשפט  בית 
המער־ אם  גם  לפיה  המדינה 

זכאים  והיו  כראוי  פעלו  ערים 
לפטור  יש  עקרוני,  באופן  לפרס 
אותה  ולשחרר  מתשלום  אותה 
שיקולים  לנוכח  ממחויבותה, 
שהמערערים  ומכיוון  תקציביים 
בחיפוש  משאבים  השקיעו  לא 
המדינה  כי  נקבע  המנוח.  אחר 
שעבו־ הזהב'  'ידיעת  את  קיבלה 

דמי  את  לשלם  מוכנה  היתה  רה 
תק־ הסתייגות  כל  מבלי  הפרס 

ערך בעיני  ציבית – תמורה שוות 
כאן  שהתקבל.  למידע  המדינה 
מידע,  רק  לא  המערערים  סיפקו 

עצמם.  השרידים  את  מצאו  אלא 
הבט־ את  לקיים  חייבת  המדינה 

פרס  הצעת  של  במסגרת  חותיה 
לציבור. 

בדעת  סבר  עמית  השופט 
מיעוט כי המערערים אינם זכאים 
בין  מהמדינה,  הפרס  את  לקבל 
על  הוצע  שהפרס  משום  היתר, 
שהיא  נולד'  'לחופש  עמותת  ידי 
שפעלה  נפרדת  משפטית  ישות 
לא  כן  ועל  המדינה  בשליחות 
נכרת בינם ובין המדינה חוזה. עוד 
סבר השופט עמית כי המערערים 
לעמותת  ולא  למשטרה  שפנו 
באופן  התנהגו  נולד',  'לחופש 
לזכות  כוונה  על  מלמד  שאינו 
בפרס או לדרוש אותו וגם מטעם 
זה יש קושי לקבוע כי נכרת חוזה 

בינם ובין המדינה.

/  י. ברזל מאחורי הכותרות

האם איראן ורוסיה נמצאים 
על סף משבר ביחסים?

במ־ כה  עד  הפרו־אסדית  הקואליציה  הישגי 
הפעולה  בשיתוף  בעיקר  טמונים  בסוריה  לחמה 
בשלוש  שנרקם  במורדים  בלחימה  האפקטיבי 
עם  כעת,  לרוסיה.  איראן  בין  האחרונות  השנים 
לביסוס  משותפים  אינטרסים  לצד  הקרבות,  שוך 
אינהרנ־ מתחים  ומתחדדים  עולים  אסד,  משטר 
טיים בין רוסיה לאיראן סביב ההשפעה בסוריה. 
בט־ למחקרי  המכון  במגזין  שפרסמו  במאמר 
חון לאומי החוקרים אודי דקל וכ' ולנסי הם סבו־

רים כי על אף חילוקי הדעות, אין מדובר ב"משחק 
פעולה  לשתף  ממשיכות  "שתיהן  אפס".  סכום 
במגוון נושאים בזירה הסורית ומעבר לה. איראן 
מצידה ממשיכה לראות בהתבססותה בסוריה יעד 
נראה  במימוש,  קשיים  עולים  אם  וגם  אסטרטגי, 
אם  גם  בה,  להמשיך  נחושה  נותרה  הנהגתה  כי 
בהיקפים מצומצמים מאשר התכנון המקורי", הם 
כותבים ומוסיפים. "לאחר הצלחת המהלכים הצ־

הצבאית  ההתבססות  לבלימת  ישראל  של  באיים 
את  תאפשר  שישראל  נכון  בסוריה,  האיראנית 
לרו־ המשותף  והאינטרס  המדיני  המעשה  מיצוי 
בסוריה,  המצב  את  לייצב  הברית  ולארצות  סיה 
יכולותיה  ואת  האיראנית  ההשפעה  את  ולצמצם 

במדינה".
שע־ המתיחות  את  השניים  מנתחים  במאמר 
שויה לגרום למשבר בין טהרן למוסקבה. "הצלת 
הקואליציה  ידי  על  אל־אסד  בשאר  של  משטרו 
הפרו־אסדית, הכוללת את רוסיה, איראן ושלוחיה 
הובילה לנצחון המשטר על המורדים, למעט בשני 
המדינה  מזרח  בצפון  בשליטתו,  שאינם  מרחבים 
המור־ ומובלעת  הכורדיים,  הכוחות  שבשליטת 

דים הסונים באדליב. 

מוקדי המתיחות

"במישור הבינלאומי: רוסיה, המעוניינת לתרגם 
את השקעתה בסוריה להישגים בזירה הבינלאומית, 
חיוניותה  את  הברית  ארצות  מול  להבליט  מנסה 
בידה  וכי  במדינה  יציבות  להשכנת  למאמצים 
מטרה  בה.  האיראנית  ההשפעה  לדחיקת  המפתח 
השיקום  תהליך  הובלת  היא  רוסיה  עבור  עיקרית 
בסוריה, בדגש על מיצוי מקורות האנרגיה, ולשם כך 
היא מנסה לגייס את מדינות ערב הסוניות העשירות, 
סיוען  את  מתנות  אלו  אך  הפרסי,  מהמפרץ  בעיקר 
לפינוי  בתמורה  בסוריה.  איראן  של  צעדיה  בהצרת 
חלק מהיכולות הצבאיות האיראניות מסוריה (בעי־

מייחלת  מוסקבה  קרקע־קרקע),  טילי  מערכות  קר 
המופעלות  המערביות  בסנקציות  בהקלות  לזכות 
עליה. עם זאת. היא יודעת כי אין בידה מנופים מס־

פיקים לפינוי היכולות הצבאיות האיראניות וקושרת 
המוטלות  האמריקאיות  בסנקציות  בהקלה  זה  צעד 

על איראן.
"איראן מצידה חותרת לתווך בין סוריה לטו־
חד־ אזורית  משולשת  ברית  ליצור  במטרה  רקיה 
שתובילה  לרוסיה,  כמתחרה  אולי  בחסותה,  שה 
את מאמצי התיווך בסוריה. טהראן מנסה לשכנע 
בג־ היציבות  את  להשיב  ביכולתה  כי  דמשק  את 
בולותיה של סוריה, וזאת באמצעות כינון יחסים 
ולבנון.  טורקיה  עיראק,  שכנותיה:  עם  סבירים 
בראיית איראן, הקשרים עם טורקיה חיוניים לק־

ראת שלב הפינוי של הכוחות האמריקאים מצפון 
שהוא  לאחרונה  הודיע  אסד  ואכן,  סוריה.  מזרח 

מוכן להידברות מול טורקיה.
"בעוד איראן מנסה לעכב החלטות בינלאומיות 
המשך  את  לאפשר  מנת  על  סוריה  לעתיד  אשר 
החלטת  את  ליישם  פועלת  רוסיה  שם,  התבססותה 
פה  (שהתקבלה   2254 האו"ם  של  הבטחון  מועצת 
לפתרון  דרכים  מפת  וקבעה   2015 בדצמבר  אחד 
המשטר  את  ולרתום  האזרחים)  למלחמת  פוליטי 
מוסק־ לסוריה.  חוקה  לגיבוש  האופוזיציה  וגורמי 

השפעתה  את  יחזקו  אלו  תהליכים  כי  מעריכה  בה 
למדינות  סוריה  בין  התקרבות  ויאפשרו  בסוריה 
לשיבת  הדרך  את  שתסלול  התפתחות   – הערביות 
סוריה לליגה הערבית ולסיום הסנקציות הכלכליות 
המוטלות עליה, שאושררו על ידי האיחוד האירופי 
תיאום  יתכן  איראן,  של  רוחה  למורת  במאי.  ב־17 
את  לאלץ  שתכליתו  זה,  בהקשר  רוסי־אמריקאי 
על  שנתמך  השלום  בתהליך  להשתתף  אסד  משטר 
ידי האו"ם. נושא זה עלה בפגישה בין מזכיר המדינה 
סרגיי  הרוסי  החוץ  לשר  פומפאו  מייק  האמריקאי 

לברוב ב־14 במאי.
"הציפיה ממשטר אסד לציית להחלטה 2254

להקמה  דרישות  בה  נכללות  שכן  בעייתית  היא 
בחירות  לעריכת  לא־עדתית,  מעבר  ממשלת  של 
בינלאומיות  ולנורמות  לחוקים  לציות  לנשיאות, 
הנ־ ככל  פליטים.  של  מרצון  בטוחה  לחזרה  וכן 

להשפיע  שבכוחו  היחיד  הגורם  היא  רוסיה  ראה, 
על עצם ואופן יישום ההחלטה, ומכאן הבנתו של 
הכל־ הסיוע  ערוצי  וכן  משטרו  שרידות  כי  אסד 

למשל,  כך  בה.  תלויים  לסוריה  והתשתיתי  כלי 
רוסיה יכולה להבטיח את שלטון אסד באמצעות 
בסיס  על  ל־2020,  לנשיאות  הבחירות  הקדמת 
הערכה שאין אלטרנטיבה שתתחרה בו (כשברקע 
צפוי שאסד יכפה את הבחירה בו על האוכלוסיה 
לספק  תוכל  לא  זאת,  לעומת  איראן,  שבשטחו). 
הנדרשת,  והכלכלית  הבינלאומית  התמיכה  את 
בעיקר עקב מעמדה הבעייתי בזירה הבינלאומית 
ונוכח הסנקציות המוטלות עליה. לפיכך היא מנ־

סה לשכנע את אסד כי, על בסיס נסיונה היא, ניתן 
לשרוד תחת סנקציות כלכליות ומוטב לו להימנע 

מוויתורים שיחלישו את מעמדו.
בעידוד  שבוצעו  השינויים  הצבאי:  "במישור 
הסורית,  הבטחונית  בצמרת  אפריל  בתחילת  רוסי 

לרמטכ"ל,  הפרו־רוסי  חרבה  סלים  מינוי  ובכללם 
נועדו להחליש את כוחם של המפקדים המקורבים 
לאיראן ולכוח קודס של משמרות המהפכה האירא־
ניים. איראן בתורה חותרת מזה זמן לשלב מיליציות 
שהקימה, ובשורותיהן מפקדים איראניים ואף מתנ־

דבים שיעים, במנגנוני הצבא הסורי. מוערך כי עדיין 
נוכחים בסוריה מעל כ־30,000 לוחמים של מיליציות 
שיעיות בשירות איראן. התחרות בין איראן לרוסיה, 
שבאה לביטוי גם בכל הקשור להשפעה על מנגנוני 
ואף  בשטח  הנלחמים  והכוחות  הסורים  הבטחון 
לשליטה בהם, הובילה לא אחת לעימותים (האחרון 
הנאמנות  מיליציות  בין  חלב)  באזור  באפריל  בהם 
לכל צד, אשר גבו הרוגים בשני הצדדים. עוד דווח 
הסוריים,  הבטחון  מנגנוני  שמבצעים  מעצרים  על 
בהוראה רוסית ולעיתים בהשתתפות המשטרה הצ־

באית הרוסית, בקרב פעילים סורים פרו־איראניים. 
איראן אף טוענת כי רוסיה מאפשרת את תקיפותיה 
האוויריות של ישראל בסוריה נגד יעדים איראניים.

של  הביקורים  תכיפות  הכלכלי:  "במישור 
לכך  נוסף  בדמשק,  והאיראנים  הרוסים  הבכירים 
שהיא מבטאת רצון להשפיע על מאמצי ההסדרה 
המדיניים, משקפת את המרוץ לעמדת ההשפעה 
באמצעות קידום פרויקטים כלכליים ותשתיתיים. 
בילטרליים,  הסכמים  לשורת  מתורגמת  התחרות 
שנחתמו באחרונה בעיקר בין רוסיה לסוריה וגם 
בפרויקטים  השקעות  לגבי  לסוריה  איראן  בין 
2019 בינואר  וטכנולוגיים.  תשתיתיים  כלכליים, 

אסד  בפני  פרלמנטרית  איראנית  משלחת  הביעה 
את חוסר שביעות רצונה מכך שאיראן אינה זוכה 
השיקום.  תכניות  במסגרת  משמעותיים  לחוזים 
ימי  בסיס  להקים  איראן  בקשות  את  דחה  אסד 
משלה בסוריה, אך הותיר לה שימוש בנמליו, וכן 
שיבטיח  אסטרטגי  חוזה  על  לחתום  בקשה  דחה 
לאיראן נוכחות בסוריה לחמישים השנים הבאות, 
בדומה להסכם שחתם עם רוסיה. באפריל הודיע 
את  לרוסיה  להחכיר  בכוונתו  כי  הסורי  המשטר 
זאת,  ומסחריות.  כלכליות  למטרות  טרטוס  נמל 
סורי  למענה  פברואר  מאז  ממתינה  שאיראן  בזמן 

לבקשתה להחכיר לה את הנמל בלאד'קיה.
המדינות  בין  נוסף  כלכלי  מתיחות  "מוקד 
לאחר  בסוריה.  הנוכחי  הנפט  במשבר  קשור 
אשראי  קווי  האחרונות  בשנים  העניקה  שאיראן 
לתמוך  וכדי  נפט  ממנה  שתרכוש  כדי  לדמשק, 
בכלכלתה, היא נתונה שוב לסנקציות אמריקאיות 
הממשל  ידי  על  הפטורים  עצירת  עם  ומתמודדת 
האמריקאי לגבי רכישת נפט איראני. על רקע זה 
זיהתה רוסיה הזדמנות להפוך לספקית הנפט המ־
רכזית של סוריה, על חשבון איראן. אלא שאיראן 
היא  במאי  הנפט.  "תיק"  על  בקלות  תוותר  לא 
נפט  חביות  מיליון  טורקיה  דרך  לסוריה  העבירה 
גולמי. בנוסף, איראן חתמה על הסכמים עם המ־

תשתיות  בשיקום  תפקידה  את  המבססים  שטר, 
תקשורת  וחברות  הפוספטים  מכרה  החשמל, 

סלולאריות – וחותרת להרחיבם.

משמעויות

מדובר  אין  כי  יודגש  הדעות,  חילוקי  אף  "על 
מדגי־ לאיראן",  רוסיה  בין  אפס'  סכום  ב'משחק 
פעולה  לשתף  ממשיכות  "שתיהן  החוקרים.  שים 
במגוון נושאים בזירה הסורית ומעבר לה. איראן 
בסוריה  בהתבססותה  לראות  ממשיכה  מצידה 
במימוש,  קשיים  עולים  אם  וגם  אסטרטגי,  יעד 
גם  בה  להמשיך  נחושה  נותרה  הנהגתה  כי  נראה 
אם בהיקפים מצומצמים מאשר התכנון המקורי. 
והמגבלות  הישראליות  התקיפות  בעקבות  וזאת 
וכן  אסד  ומשטר  רוסיה  ידי  על  עליה  המוטלות 
עקב  עמם  מתמודדת  שהיא  התקציביים  הקשיים 
שאיראן  לאחר  לראיה,  האמריקאיות.  הסנקציות 
הבינלאומי  התעופה  בשדה  מאחזה  את  פינתה 
בדמשק בשל המתח שנוצר בינה לרוסיה ומשטר 
הוע־ פעילותה  הישראליות,  התקיפות  בגין  אסד 
הסורי,  האוויר  חיל  של   4T הצבאי  לבסיס  תקה 

הממוקם במרכז סוריה.
"אשר לתפקידה של ארצות הברית, על אף 
החלטת הנשיא טראמפ לצמצם ובהמשך לסיים 
בצפון־מז־ האמריקאית  הצבאית  הנוכחות  את 
מנסים  בממשל  מקצועיים  גורמים  סוריה,  רח 
לשכנע את הנשיא לדחות את המהלך, על בסיס 
משטר  לחיזוק  תביא  הכוחות  שהוצאת  הערכה 
להש־ ואף  בסוריה,  האיראנית  וההשפעה  אסד 

גבולה  לאורך  בטחוני  אזור  על  טורקיה  תלטות 
את  תבטא  זו  התפתחות  סוריה.  עם  המשותף 
קריסת המודל האמריקאי לייצוב השטחים טרם 
הכורדים  הברית  בעלי  על  המתבסס  עזיבתם, 
אלה   .(SDF) הסוריים  הדמוקרטים  והכוחות 
יהיו נתונים אז ללחץ צבאי גדול וכפול, טורקי 
מצד אחד וסורי־איראני מצד שני. איראן צפויה 
לנצל זאת כדי לבסס את השפעתה משני עברי 
להכנת  סימנים  יש  וכבר  סוריה־עיראק,  גבול 
באזור  מיליציות  לפריסת  איראניות  תשתיות 
זה. מצב זה הוא לצנינים גם בעיני רוסיה, שלא 
זו בלבד שתאבד אז נקודות חיוניות במאבק על 
להשלים  תיאלץ  אף  אלא  בסוריה,  ההשפעה 
במזרח  האנרגיה  בשדות  איראנית  שליטה  עם 
הפומביות  לקריאות  בניגוד  לפיכך,  המדינה. 
האמריקאים,  הכוחות  ליציאת  מוסקבה  של 
יתכן מאוד שהיא מעדיפה שמהלכים בכיוון זה 
לשם  וושינגטון  לבין  בינה  מלא  בתאום  יבוצעו 

צמצום נזקים והצרת צעדיה של איראן.
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הוחמר עונשו של מבריח ביצים סדרתי 
מאת חיים מרגליות

את  קיבל  העליון  המשפט  בית 
להח־ שיש  וקבע  המדינה  ערעור 
כלכליות  בעבירות  בענישה  מיר 
מדובר  כסף.  בצע  לשם  שבוצעו 
לשיווק  עסק  בעל  של  דינו  בגזר 
כארבע  במשך  שייבא  ביצים, 
ביצים  מיליון  וחצי  כשניים  שנים, 
כדין  שלא  לישראל  שהוכנסו 
משטחי הרשות הפלסטינית מבלי 
כנד־ וטרינרי  ופיקוח  מיון  שעברו 

רש על פי החוק.
הביצים  את  לשווק  מנת  על 
ולהציגן  בישראל  המוברחות 
המיון  תהליך  את  שעברו  כביצים 
מס־ לבקש  הנאשם  נהג  והפיקוח, 

הפלסטינית  ברשות  הביצים  פקי 
חו־ המוברחות  בביצים  להטביע 

תמות כדי ליצור מצג כוזב שלפיו 
המיון  הליך  את  עברו  הביצים 
כ־1.75  מכר  בפועל  והפיקוח. 
ששווקו  מוברחות,  ביצים  מיליון 

לבתי עסק וללקוחות פרטיים תוך 
סיכון בריאות הצרכנים.

על  דיווח  לא  כמובן  הוא 
הלא  הסחר  מפעילות  הכנסותיו 
שעמדו  המוברחות,  בביצים  חוקי 
שילם  ולא  ש"ח,  מיליון  כ־2.6  על 
מנת  על  ממנה.  הנובע  המס  את 
העבריינית  פעולתו  את  להסוות 
את  לאתר  אפשרות  ולמנוע 
הלא  הסחר  מפעילות  הכנסותיו 
הביצים  בין  הנאשם  ערבב  חוקי, 
המוברחות לבין ביצים אותם קנה 
התמורה  בין  וכן  בישראל,  כדין 
השונות,  הביצים  בעבור  שקיבל 
נותן  של  בשירותיו  שימוש  ועשה 

שירותי מטבע וניכיון שיקים.
נגדו  שהוגש  האישום  כתב 
ייחס לו, בין היתר, עבירות מרמה 
בריאות  תקנות  על  עבירות  וזיוף, 
ועבירות  מס  עבירות  הציבור, 
על  הורשע  החשוד  הון.  הלבנת 
פי הודעתו במסגרת הסדר טיעון, 
לעונש.  בנוגע  הסכמות  כלל  שלא 

בית המשפט המחוזי גזר עליו עו־
נש מאסר כולל של 16 חודשי מא־
סר בפועל, וכן הפעיל עונש מאסר 
מותנה של ארבעה חודשים, חציו 
שסך  כך  בחופף,  וחציו  במצטבר 

הכל ירצה 18 חודשי מאסר.
קולת  על  ערערה  המדינה 
ער־ הגיש  מצדו  והנאשם  העונש, 

עור על חומרתו.
בית המשפט העליון קיבל את 
ערעור המדינה והחמיר את עונשו 
בית  בפועל.  מאסר  חודשי  ל־28 
הנד־ ההחמרה  על  עמד  המשפט 

כלכליות  בעבירות  בענישה  רשת 
מנת  על  כסף,  בצע  לשם  שבוצעו 
בלתי  שפעילות  העבריין  שיידע 
הפסיקה  משתלמת.  אינה  חוקית 

הלבנת  לעבירות  ביחס  הדגישה, 
ההון, את הצורך בענישה מחמירה 
העבירות,  בביצוע  חלק  לנוטלים 
הענישה  מתחם  קביעת  בעת  וכי 
שעשה  לפעולות  ביטוי  לתת  יש 
בהתחקות  להקשות  מנת  על 
הבלתי  מפעילותו  הכנסותיו  אחר 
מצא  כן  תפיסתה.  ועל  החוקית 
להמיר  שיש  העליון  המשפט  בית 
המס,  עבירות  נוכח  עונשו  עם 
בשים לב לסכום המס המשמעותי 
"לתת  צורך  שיש  ולכך  שהועלם 
ההרתעתי  לפן  בענישה  משקל 
השולחים  אלו  על  היד  ולהכבדת 
ופוג־ הציבורית  בקופה  ידם  את 

עים פגיעה קשה בעיקרון השוויון 
בנשיאה בנטל המס".

היום תתקיים השמחה הגדולה בחצר הקודש סערט ויז'ניץ של 
הכנסת ס"ת לע"נ כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' זי"ע

כולם להתעלות רוחנית ולהוספת 
שעות לימוד רבות לקראת 'קבלת 
התורה' האישית של כל אחד מבני 
ובזקנינו  בנערינו  קדישא,  היכלא 

נלך כי חג ד' לנו. 
את  שיפתח  המרטיט  המעמד 
אי"ה  יתקיים  המרומם,  היום  סדר 
בשעות אחר הצהריים המוקדמות 
מרן  כ"ק  של  קודש  נאווה  בביתו 
אליעזר'  ה'חכמת  בעל  אדמו"ר 
שקי־ זה  מקודש  בחדר  שם  זי"ע, 

ולתושיה  לעצה  הקהל  את  בל 
ורחמים,  ישועה  בדבר  להיפקד 
יכתוב כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א 
תורה,  בספר  האחרונה  האות  את 
סגולה  יחידי  עשרות  במעמד 
ברכישת  ליבם  נדבת  שהרימו 
הם  גם  שיזכו  תורה  בספר  פרשה 
לכתוב אות בס"ת, ברגשי הוד ועוז 
שייזכרו לאורך ימים ושנים בקרב 
ברגעים  חלק  שייטלו  הנוכחים 

ההיסטוריים בקודש פנימה. 
בסיום מעמד כתיבת האותיות 
ברוב  התהלוכה  תצא  האחרונות, 
כ"ק  בראשות  מלך,  הדרת  עם 
מרן האדמו"ר שליט"א ועל צבאם 
לח־ שיבואו  ורבנים  אדמו"רים 

ובהשתתפות  לתורה,  כבוד  לוק 
בית  וידידי  תלמידי  חסידי,  המוני 
קצווי  מכל  שיגיעו  ויז'ניץ  סערט 
התו־ משמחת  חלק  להיות  תבל 

המקושרים  כל  של  האישית  רה 
של  שמחה  מתוך  דחיי,  לאילנא 
בה־ תורה,  של  לכבודה  מצוה 
ובהתעלות  הלבבות  תרוממות 
חוגג  והמון  רינה  בקול  הנפשות, 
התהלו־ נאמנה.  קריה  ברחובות 
מהכניסה   18:00 בשעה  תצא  כה 
לרמת ויז'ניץ ברח' ברכת משה 44 

לכיוון היכל בית המדרש הגדול.
המרוממת  התהלוכה  בהגיע 
ית־ הגדול,  המדרש  בית  להיכל 

לכבוד  נלהבים  ריקודים  קיימו 
ותפרוץ  שתעלה  התורה  שמחת 
שיזכו  החסידים  המוני  מלבבות 
את  ולהכניס  המוגמר  על  לברך 
במ־ הקודש  לארון  התורה  ספר 
וקדוש  צדיק  אותו  שפך  בו  קום 
לפני  בשנים  עשרות  לחשו  צקון 

השי"ת. 
המזמורים  אמירת  לאחר 
המצוה  סעודת  תתקיים  כנהוג, 
שחולקו  שונים  מתחמים  בששה 
של  הגילאים  סדר  לפי  במיוחד 
המשתתפים באירוע. סעודת המ־
במתחם  תתקיים  המרכזית  צוה 
המד־ בית  ברחבת  שהוקם  הענק 
הקהל  את  להכיל  כדי  הגדול,  רש 
בשמחה  להשתתף  שיגיע  העצום 
סערט  הקודש  חצר  של  הגדולה 

ויז'ניץ. 
מרן  כ"ק  ייכנס  בהמשך 
השו־ לעריכת  שליט"א  האדמו"ר 

דהילולא  יומא  לרגל  הטהור  לחן 
הסב"ק  מרן  הרה"ק  זקנו  של  רבה 
שחל  זי"ע,  ישראל'  'אהבת  בעל 
ביום המיוחס ב' סיון. בעיצומו של 
כ"ק  לפני  יוגשו  האדיר  המעמד 
מרן האדמו"ר שליט"א מאות קב־

התורה  לימוד  בענייני  טובות  לות 
ומידות טובות, שקיבלו על עצמם 
מנחת  להגיש  הנאמנים  החסידים 
שמחת  יום  לרגל  ונדבה  אהבה 

לבם ויום חגם. 
שוב,  נמסר  המכינה  מהוועדה 
תיסגר  הגדולה  השמחה  לרגל  כי 
הכניסה לרמת ויז'ניץ החל מהיום 
לכלי  מעבר  יינתן  ולא  בבוקר 
רכב, החניה לכלי רכב תהיה ברח' 
גאולה,  ובמעונות  ישראל  אהבת 
התח־ של  האוטובוסים  כן  כמו 

כלל  ייכנסו  לא  הציבורית  בורה 
משעות  החל  משה  ברכת  לרח' 

הצהריים המוקדמות. 
מפני קדושת המעמד ישתתפו 
הנ־ המעמדים  סדרי  בכל  הנשים 

עלים, בצפיה בשידור חי שיועבר 
הגדולה  ברחבה  סגור  במעגל 
שלפני הבניינים ברח' מקור ברוך 
13 ברמת ויז'ניץ. לנשות החסידות 
בבני ברק הוכן מקום צפיה מיוחד 
יחל  שם  אורליאן,  ברח'  במתנ"ס 

השידור מהשעה 18:00 בערב.
לכבודה  המעמד  יהיה  גדול 

של תורה.

מגבית 'מתן תורה' של מפעל הש"ס 
נפתחה על ידי גדולי ישראל שליט"א

הבאים בלבביות ובחום ונענו בס־
בר פנים יפות ובתרומתם האישית 

במתת יד הגונה. 
לנ־ היתה  רבה  התרגשות 
הש"ס  מפעל  של  המשלחת  ציגי 
החודש  כי  הזכירו  עת  בביקורם 
ה־450  המבחן  יתקיים  סיון,  ר"ח 
יש־ גדולי  הווסדו.  מאז  ברציפות 

ועל  הלומדים  על  התעניינו  ראל 
התפעלותם  את  והביעו  המבחנים 
כי המבחנים נעשים ברמה גבוהה 
מאוד, וכי הם משקפים ידע נרחב. 
"זה לא רק מבחן, זו חזרה מקיפה 
גדולה  התועלת  ולכן  ומסכמת" 
עטרה  להחזיר  זוכים  וב"ה,  מאוד. 
ליושנה ולהקים דור ת"ח בקיאים 
בקו־ המשמשים  ופוסקים,  בש"ס 
דש בקהילות ישראל. ואשרי הזו־
כים ליטול חלק במפעל קדוש זה. 
בדברי  הפליאו  ישראל  גדולי 
הקדוש  למפעל  ועידוד  חיזוק 
ולאלפי הלומדים ובצירוף ברכות 
למרכז  המגבית  להצלחת  נאמנות 

התורני הגדול בישראל.
דבר  הועלה  הביקור  בהמשך 
הפרסום השנתי של מפעל הש"ס, 
הסגו־ דברי  את  הם  מפרסמים  בו 
האלוקי  מהמקובל  המיוחדת  לה 
לתרום  זי"ע,  פלאג'י  חיים  רבי 

לתלמידי  תורה  מתן  זמן  בערב 
חכמים הגונים, כאשר אלפי נבחני 

מפעל הש"ס הם קהל היעד. 
שהחז־ ישראל  גדולי  וכדברי 
הצ־ הוא  הדחק  מתוך  התורה  קת 

זכות  לה  ויש  ביותר  הנעלית  דקה 
קדימה, ובהרימכם תרומת סגולה 
זו עבור נבחני מפעל הש"ס תוכלו 
לקיים את הסגולה באופן המהודר 
מטבעות   104 הקניית  ע"י  ביותר 
עני  לת"ח,  פלאג'י  הגר"ח  כדברי 
ועניו. ובפרט ת"ח שאצלם המיל־

גה משמשת ללחם חוקם.
הש־ חג  ערב  של  אלו  בימים 

המגבית  מתקיימת  בהם  בועות 
התורה,  עמלי  למען  השנתית 
מפעל  ומתרימי  עסקני  מתפרסים 
שלא  מלאכתם  העושים  הש"ס, 
על מנת לקבל פרס, ליד בתי המ־

המ־ וליד  הכנסיות  ובתי  דרשות 
לציבור  אפשרות  וניתנת  קוואות, 
לקיים את הסגולה בהידור ב־104 
מטבעות ובנתינה לת"ח עני ועניו. 
במפעל  המכיר  שהציבור  בתקוה 
יכו־ מכפי  יותר  יתרום  זה,  קדוש 

רצון  לעשות  גם  יזכו  ועי"ז  לתו. 
מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק  צדיק 
קו־ בצוואת  שהבטיח  כפי  זיע"א 

דשו כי מי שיתרום למפעל הש"ס 
הוא ימליץ טוב בעדו. 

בהזדמנות זו, יוכל הקהל להביא 
את תכולת קופות הצדקה של מפעל 
הש"ס לדוכני ההתרמה, והן יועברו 
התרומות  הש"ס.  מפעל  למשרדי 

מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46.
באמצעות  לתרום  גם  ניתן 
1-800- בטל:  אשראי  כרטיס 

.360-360

הערב הילולת הרה"ק בעל 'אהבת ישראל' מויז'ניץ זי"ע
בכל  שיערכו  וכינוסים  דויות 
בית  דשושלת  הקודש  קהילות 
הג־ בחסידויות  המעטירה,  ויז'ניץ 

וסערט  ויזניץ  והמפוארות,  דולות 
ילמדו  אשר  ובחו"ל  בארץ  ויזניץ 
בד־ הטהורות  מאמרותיו  בצוותא 

הק'  בספרו  המאירים  תורתו  ברי 
נס  על  יעלו  ואף  ישראל'  'אהבת 
את אורחות חייו הנעלים, הליכות 
שזיככה  האש  ולבת  בקודש  מלכי 
מי־ רבבות  של  נשמותיהם  את 

לעבודתו  אותם  והלהיבה  שראל 
ית"ש.

להס־ יגיעו  החסידים  אלפי 
מרנן  כ"ק  של  קדשם  בצל  תופף 
ממשיכי  שליט"א  האדמו"רים 
ויזניץ  דבית  הקודש  שושלת 
הטהורים  בשולחנות  המעטירה, 
על  ויתענגו  עם,  ברוב  שייערכו 
זיו אור הקודש של בעל ההילולא 
הנמשך לתפארה. במהלכם יסיימו 
במ־ נלמד  אשר  הש"ס,  את  כנהוג 

החסידים  צבור  ע"י  השנה  שך 
בעל  של  הטהור  ולזכרו  לשמו 

ההילולא.
שיערכו  הטהורים  בשולחנות 
נועם  על  יעמדו  ההילולא,  לכבוד 
זי"ע,  קדישא  הסבא  של  אורו  זיו 
אורחות  המופלאות,  הנהגותיו 
חייו ועבודתו הטמירה את בוראו, 
גדלותו בתורה, מידותיו הנאצלות 
מי־ אחד  לכל  האמיתית  ואהבתו 
המופלא  כוחו  על  וידברו  שראל, 
ישראל  של  לבותיהם  את  לקרב 
את  ולרומם  שבשמים  לאביהם 
ולעב־ בבוראם  להתדבקות  רוחם 

דו בלבב שלם.
מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א 
מחר  הטהור,  שולחנו  את  יערוך 
הגדול  ביהמ"ד  בהיכל  רביעי,  יום 
לאחר  ברק,  בני  ויז'ניץ  בקרית 
תפילת מנחה בשעה 7.00 אחה"צ. 
בשעה  תתקיים  הק'  לציון  העליה 

11.30 לפני צהרים.
מסערט  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
שול־ את  יערוך  שליט"א  ויז'ניץ 
חנו הטהור הערב במסגרת מעמד 
הכנסת ספר תורה להיכל ביהמ"ד 
הגדול ברמת ויז'ניץ חיפה. העליה 
לציון הק' תתקיים מחר יום רביעי 

בשעה 6.45 אחה"צ.
מויז'ניץ  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
שולחנו  את  יערוך  שליט"א 
באת־  8.30 בשעה  הערב  הטהור, 

מסע  במסגרת  מירון,  קדישא  רא 
תפילה במקומות הק'.

מוויזש־ אדמו"ר  מרן  כ"ק 
המגיע  מירושלים,  שליט"א  ניץ 
את  יערוך  היא"צ,  לרגל  לארה"ק 
רביעי  יום  מחר  הטהור  שולחנו 
המדרש  בית  בהיכל  ערב  לפנות 
'תורת חיים' ברחוב אדוניהו הכהן 

בירושלים. בשעה 12.00 בצהרים 
יפקוד את הציון הק'.

מוויזשניץ  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
את  יערוך  שמש,  מבית  שליט"א 
רביעי  יום  מחר  הטהור  שולחנו 
המדרש  בית  בהיכל  ערב  לפנות 
מלצר  הרב  ברחוב  שלום'  'אהבת 
אחה"צ   5.00 בשעה  ברק.  בבני 

יפקוד את הציון הק'.
מוויז־ האדמו"רים  מרנן  כ"ק 

שניץ שליט"א יערכו את שולחנם 
בכל  ערב  לפנות  מחר  הטהור 

מקומות מושבותיהם. 
ההמונית  העליה  תחל  הערב 
אדמו"רי  שבאהל  הקדוש  לציון 
ויז־ החיים  בבית  זי"ע  ויזניץ  בית 

כאשר  בב"ב,  מאיר  זכרון   – ניץ 
בהמוניו  יעלה  ישראל  בית  קהל 
לשפוך  הק'  הציון  על  להשתטח 
שיח ותחינה לבורא עולם לישועת 
הצדיק  של  בזכותו  והפרט  הכלל 
בדברו  יצאה  שנפשו  המופלא 
לעם  ישועות  להמשיך  הימים  כל 

ישראל. 
כל  במשך  לנהוג  בהתאם 
נוהג  החסידים  קהל  השנים, 
תרומת  להרים  ההילולא  ביום 
הק'  לישיבות  נפש'  'פדיון  קודש 
של  הטהור  שמו  את  הנושאות 
ואתר  אתר  בכל  ההילולא  בעל 
על  ישיבה  הושיבו  בבחינת  שהן 
קברו, כאשר בהן מתחנכים אלפי 
התא־ מתוך  הק'  בדרכו  תלמידים 

את  הצאן  בצעירי  להטמיע  מצות 
באורחותיו  להתדבק  השאיפה 
להח־ בקודש  בנתיבותיו  ולצעוד 

דיר בקרבם יראת הבורא ואהבתו, 
הק־ בה,  והיגיעה  התורה  לימוד 

ניית מידות טובות ונאצלות שהיו 
משאת נפשו ולבו כל הימים.

טרגדיה באשדוד: האברך הרב 
אבשלום ינקוביץ ז"ל

בגיל  התייתם  ממנו  מצפת  ז"ל 
איטה  מרים  מרת  ולאמו  צעיר, 
שתחי'. לאחר נישואיו עם רעייתו 
מנתיבות  גלאס  למשפחת  שתחי' 

והתגורר במקום.
ברבות השנים עבר לעיר אש־

היה  ציבור.  בצרכי  עסק  שם  דוד 
ממתפללי בתי הכנסת עטרת צבי 
ובית המדרש של חסידות נעשכיז 
בית  עסקני  על  נמנה  שם  בעיר, 
וראשון  ראש  והקהילה,  הכנסת 
לכל דבר שבקדושה, אהוב וחביב 
על הבריות ופועל בכל כוחו ואונו 

להיטיב לזולתו. 
בארגון  רבות  התנדב  המנוח 

המ־ מחבריו  והיה  הצלה'  'איחוד 
זמן  בכל  אדם  חיי  להצלת  סורים 
ובכל שעה, היה אדם מסור לכלל 

ולבני משפחתו ומכריו.
רעייתו  את  אחריו  הותיר 
יתומים  ילדים  ותשעה  שתחי' 

שהגדולה בת 14 בלבד. 
אתמול  התקיים  הלוויה  מסע 
ניטמן  שם  באשדוד  החיים  בבית 
לקול זעקות השבר של בני משפ־

חתו והמוני ידידיו ומכריו.
הרה"ג  השמיעו  מספד  דברי 
שכר  ישיבת  ראש  לוי  אריה  ר' 
מונטג  שמואל  ר'  הרה"ג  שכיר, 
ר'  הרה"ג  בנתיבות,  הקהילה  רב 
מנשכיז  האדמו"ר  חברוני,  יואל 

קל־ ר'  הרה"ג  המג"ש  שליט"א,  
הרב  יונגרייז,  הרב  רוזנבוים,  מן 
עטרת  ישיבת  ראש  סוקולובר 
התורה, גיסו הרב שמעון אולשונג, 

וגיסו הרב יוסף גלאס..
הציבור  הרבנים  בקשת  עפ"י 
חירום  בקרן  להשתתף  נקרא 
ללא  שנותרה  המשפחה  להצלת 
העיר  קופת  קרן  מספר  משענת. 
העיר  קופת  טלפון  ינקוביץ   5120

.1800394747

"חמישה הרוגים בתקיפה 
ישראלית בסוריה"

מחסנים  נמצאים  שבו   T-4 עופה 
הדיווח,  לפי  איראניים.  ומרכזים 
בתקיפה הושמד מחסן טילים של 
משמרות המהפכה של איראן וכלי 

רכב אחד.
לראשון  מוצ"ש  שבין  בלילה 
צבאיים  יעדים  מספר  צה"ל  תקף 
רק־ שתי  לירי  בתגובה  בסוריה, 

החרמון  לעבר  סוריה  משטח  טות 
הודעת  לפי  הגולן.  רמת  בצפון 
ומסוקי  קרב  מטוסי  צה"ל,  דובר 
קרב של צה"ל תקפו מספר יעדים 
סוריה  לצבא  השייכים  צבאיים 
ארטילריה,  סוללות  שתי  ובהן 
ומודיעין  תצפית  עמדות  מספר 
בחזית רמת הגולן וכן סוללת הגנה 

.SA-2 אווירית מסוג
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  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום שלישי, א' בסיון  | עמוד ט

ירושלים | מכירהֳ
באריאל  מציאה!!בונבונירה  ממש 
יחידת   + ל -4חד'  מחולקת  מטר   135
לחודש.  ב-4600  מושכרת  -3חד 
052-7658-638 3200.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052690]

4 בשטראוס  מפוארת  בונבונירה 
רק 2060.000ש"ח -052 מטר  חד 80 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052689]

רק  ק"א  מטר  כ50  חד   2 ילין  בדוד 
1270.000 שח טאבו רגיל -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052688]

בונבונירה  בפולנסקי  בבלעדיות! 
בגג  מחסן   + מטר  כ-80  חד   3.5
אופציות  ביותר!!  מושקעת  -5מטר 
052-7658-638 2150.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052687]

56 חד   3 פנינה   ,80 בגוש  מציאה!! 
מטר   20 כ  מושכרת  יחידה   + מטר 
052-7658-638 1550.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052686]

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]

יחידת  מ"ר +  כ85  חדרים +  בכדורי 3 
 + מדהים   נוף  גבוהה,  קומה  הורים, 
חימום   + מרכזי  מיזוג   + וחניה  מחסן 
צביקה  תיווך  בלעדי  מיידי.  ריצפתי 

רוזן 052-763-4444
[20052617]

חדרים   4  ,80 גוש  במרכז  למכירה 
בלעדי  שניה,  קומה  חזית,  מ"ר,  כ100 

! תיווך צביקה רוזן ! 052-763-4444
[20052616]

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]

חד   4 גרשום  רבינו  צבי-  בנווה 
ק"כ + שטח ל-2 יחידות דיור סה"כ 
2400.000ש"ח  רק  מטר  כ120 
052-7658-638 זוכה!  הקודם 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052298]

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]

בכיכר  זוכה!!  הקודם  במחיר!!  ירדו 
מטר 4200.000שח  חנות 135  השבת 
052-7658-638 חזק  הכי  מיקום 

"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]

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 4800.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

בונבונירה  דירת  בבלוי  במחיר!!  ירדו 
2030.000 רק  ק"א  מטר   80 חד   3
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

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
תנובה  מול  שמגר  ברחוב  להשכרה 
נגישות  מחסן  מ"ר   16  + מ"ר  כ85 
מרפאה,  קופ"ח/  לחנות/  מתאים 
מע"מ   + ש''ח   16,000 מטרה  ולכל 
רוזן -052 צביקה  תיווך  בלעדי  מיידי 

763-4444
[20052618]

מטר   200 גאולה  בלב  להשכרה 
42000 רק  הכי  הכי  מקום  מסחרי 
שח לחודש 052-7658-638 "היימשע 

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בני ברק | מכירה
3 דירות  חדש!!  פרוייקט  בשח"ל 
חדרים מרווחות חזית *  * בברוריה/
ריינס נותרו דירות 5 חדרים אחרונות 
דירות  נותרו  שח"ל  בסוף   *   *   *
של  מבחר   *   *   *   * אחרונות   3-4
"תיווך-ט  קרקע.  ודירות  פנטהאוז 

זינגר" 03-619-0004
[20052692]

חזית  ק"א  חדרים   3 בשטרסר! 
"תיווך-ט. ש''ח   1,730,000 משופצת 

זינגר" 03-619-0004
[20052685]

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]

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]

מלובלין,  בהחוזה  מזומן!  לבעלי 
טאבו משותף 60 מטר מושקע ביותר 
רק 680.000שח 052-7658-638 ק"ב 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051760]

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

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

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

תיווך-הנדלס"
[20051232]

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

שוק סבירים, 0583250259
[20048879]

בית שמש | מכירה
מעלית   + נוף  חד'   3.5 טרפון  ברבי 
נכסים  אריאלי  בבלעדיות 

0533150400
[20052640]

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

[20052639]

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

נכסים 0533150400
[20052638]

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

אריאלי נכסים 0533150400
[20052637]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052297]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

קרית גת 
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]

דירות להשכרה 
דירה?  לשכור  או  לקנות  מחפש 
עוד  פנה  דירה?  משכיר  או  מוכר 
03-8022222 הארץ"  ל"לוח  היום 

הפרסום חינם
[20041264]

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

7620004
[20052611]

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]

נוף  סלון   + חד'   2  * ארוח:  דירות   2
חדר  דירת   * חדש  מטבח  לכינרת, 
מתאימה לזוג, שכונת ראסקו, 10 דק' 
053- בשפע.  חניה  מלעלוב,  הליכה 

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]

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]

מלמד ַ דרוש  בירושלים  חסידי  לת"ת 
לכתה גבוהה. פקס. 02-5818447

[20052691]

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  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]

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 

אצל  ולסופרים  לסוחרים, 
תפילין,  תקבלו  "וקשרתם" 
בהשגחת  מיוחדים.  ומחירים 
שירות  שטרן,  והגרי"מ  הבד"ץ, 

אישי. 0548466552
[20049860]

אורטופדיה 

כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 

סקוני,  האורטופדיים  המותגים 

אסיקס  רוקפורט,  וולדלאופר, 

mbt סופט פלקס, ד"ר פלקס, נעלי

בארץ  זולות  הכי  שוויץ  תוצרת 

לגברים  וחול,  שבת  נעלי  ועוד. 

תקדים,  חסרי  במחירים  ונשים 

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332

[20046689]

השבת אבידה 

מודם  ניסן  כ"ז  חמישי  ביום  אבד 

402 בקו  שחור  (נטסטיק) 

0504167050

[20052671]

חובות  ה     שני  מעשר  ירושלמי:  היומי  דף  מח     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הראשון (המציאות)    משנה יומית: שבועות ה, ב-ג  

הלכה יומית: או"ח תקכא, ג - תקכב, ב    רמב"ם יומי: שכנים א-ג    שו"ע 
הרב - רב יומי: מו, א    דף היומי - זוהר: תרומה, ספרא דצניעותא ו-ט    חפץ 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קיב: חיים: לאוין, ה-ו  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:118:128:098:148:138:07סו"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
10:1610:1810:1610:1910:1910:14סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

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

19:4619:4319:4719:4319:4419:45שקיעת החמה
זמנים למחר

3:443:443:403:493:473:38עלות השחר
4:354:354:324:394:374:30זמן ציצית ותפילין

5:335:385:295:375:365:31הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
03-6189567 נחמיה 2    תל אביב נחמיה 052-5787651 עמק רפאים    בני ברק סופר פארם המושבה 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
סופרפארם 077-8880790 שד' בן גוריון 6    רמת גן סופר פארם סיטי סנטר 8605204 שד' בנימין 21    חיפה מכבי
6519153 הופיין 52 חולון מהשעה  אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 8:00 עד 01:00    חולון
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה  8:00 עד 23:00 רצוף     אשדוד

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
32-24

תל אביב
29-22

חיפה
30-22

גולן
34-20

טבריה
38-23

גליל
31-22

באר שבע
36-22

אילת
42-27

מזג האויר
טמפ' גבוהות מהרגיל

היום - בהיר עד מעונן חלקית 
עם טמפרטורות גבוהות 

מהרגיל לעונה.

רביעי - מעונן חלקית. 
הטמפרטורות יוסיפו להיות 

גבוהות מהרגיל לעונה.

חמישי – מעונן חלקית עד 
מעונן. תחול ירידה קלה 

בטמפרטורות אך הן עדיין יהיו 
מעט גבוהות מהרגיל.

שישי -  נאה עם ירידה קלה 
נוספת בטמפרטורות.

שישיחמישירביעי

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
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052-767-7270

בבני ברקהיום!

בשם השם נעשה ונצליח
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עוד לפני חג השבועות:
• תקבל ידע וכלים איך מגייסים כספים בצורה נכונה

• לפעול בעוצמה ובאנרגיות גבוהות
• להגיע ללבבות התורמים הפונטצייאלים

• להציג חזון ולסמן יעדים ולהצליח ליישמם
• להגיע להישגים שתמיד חלמת עליהם

מגייס
כספים

לפרטים והרשמה חייגו עכשיו

 03-5-444-900

בני ברק יום שלישי, א' סיון
אולמי בוהוש, רח' חגי 16

ירושלים יום רביעי, ב' סיון
אולמי השטייטל, רח' יחזקאל 43

בשעה 9:00 בבוקר

לגברים בלבד

כניסה חינם | הרשמה חובה 

בשם ה' נעשה ונצליח

הכל כלול במחיר!

ד'-י"א תמוז
7-14.7.19

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

במחיר מיוחד!חבילת 7 לילות

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

מוקד הזמנות:

00333--66633366-----59666000  || 0007772222-11111554444---44488866
ppp.rrraabbbbbbiyyyyyeshahaah yeyeye@@@g@gmmamaamaiilll..ccooommm

05333-33311---566664

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

1,600,000

9401401@gmail.com
ca.1221.org.il

VIP

שבוע לסערת הכיפה בגרמניה: השגריר 
האמריקני בגרמניה במחווה מפתיעה

שבוע לסערת הכיפה בגרמניה: השגריר האמריקני במדינה, ריצ'רד גרנל, צעד עם רבה 
של ברלין ברחובות העיר, כשהוא חבוש בכיפה, במהלך ביקור מיוחד בקהילה היהודית ^
"תחבוש את הכיפה ותהיה גאה. היום, מחר ובעתיד", אמר לרב טייכטל בסיום הביקור

מאת א. למל

סערת  פרצה  מאז  חלף  שבוע 
הכיפה בגרמניה ואתמול בצהריים 
היהודית  הקהילה  קיבלה  (שני) 

מחווה מפתיעה ולא צפויה.
שגריר ארה"ב בגרמניה, ריצ'רד 
במרכז  ביקור  אתמול  קיים  גרנל, 
היהודי בברלין, שם התקבל על ידי 
רב העיר הרב יהודה טייכטל. הבי־

השגריר  של  רצון  מתוך  נערך  קור 
דבריו  בעקבות  הקהילה,  את  לחזק 

לענייני  גרמניה  ממשלת  נציג  של 
לא  ליהודים  שהמליץ  אנטישמיות 

להסתובב עם כיפה.
בעצמו  כיפה  חבש  השגריר 
לצעוד  וביקש  הביקור  במהלך 
עמה ברחובות העיר, בגאווה, במ־

טרה לשדר ליהודי העיר שאין מה 
ברחובות  צעד  השגריר  לחשוש. 

העיר יחד עם הרב טייכטל.
בסיום הביקור, ביקש השגריר 
עם  פה  עומד  "אני  מסר:  להעביר 
חברי הרב טייכטל ורוצה לומר לו 
– תחבוש את הכיפה ותהיה גאה. 

היום, מחר ובעתיד".

טראמפ נחת בלונדון והשתלח בראש העיר 
שלה; התקבל בכבוד מלכים בארמון בקינגהאם
נשיא ארה"ב על סאדיק חאן: "הוא 'לוזר' שעושה עבודה גרועה, בדיוק כמו 
ראש העיר הטיפש של ניו יורק" ^ הביקור הממלכתי יימשך שלושה ימים

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
בריט־ ברית  בלונדון  אתמול  נחת 
הממלכתי  ביקורו  את  ופתח  ניה, 

הנחיתה  לפני  שניות  בשערורייה. 
תקף  בה  הודעה  הנשיא  פרסם 
לונדון,  העיר  ראש  את  בחריפות 

סאדיק חאן. 
באה  טראמפ  של  ההתקפה 

על  ביקורת  מתח  שחאן  לאחר 
הברי־ הממשלה  של  החלטתה 

לביקור  טראמפ  את  לקבל  טית 
הבי־ של  העיר  ראש  ממלכתי. 

המוסלמי  שהוא  הבריטית,  רה 
שטראמפ  טען  בתפקיד,  הראשון 
של  הגדולים  לפאשיסטים  שווה 
המאה העשרים, והצהיר כי אסור 
לביקור  אותו  לקבל  ללונדון  היה 
שטיח  לרגליו  ולפרוש  ממלכתי 

אדום. 
הוא  לונדון  של  העיר  "ראש 
עבודה  שעושה  (מפסידן)  'לוזר' 
שלו,  המקביל  כמו  בדיוק  גרועה 
יורק  ניו  של  הטיפש  העיר  ראש 
עבודה  שעושה  בלאזיו,  דה  ביל 
טרא־ כתב  ממנו",  חצי  רק  גרועה 

בטיפשות  נהג  "הוא  בהודעה.  מפ 
גועל  מעוררת  ביקורת  כשהעביר 
הח־ הברית  בת  ארה"ב,  נשיא  על 

שובה ביותר של בריטניה", הוסיף 
מקרה  בכל  "אני  וסיכם:  הנשיא 
ברי־ של  גדול  ידיד  להיות  מצפה 

טניה, ומחכה לביקור שלי". 
זמן  הגיע  האמריקאי  הנשיא 
קבלת  לטקס  נחיתתו  לאחר  קצר 
לכבודו  שנערך  מלכותית  פנים 
בנוכחות  בקינגהאם  בארמון 
הנסיך  העצר  יורש  ובנה  המלכה 
תה  שתה  מכן  לאחר  צ'ארלס. 
העצר  יורש  עם  רשמי  בטקס 
ארוחת  לכבודו  נערכה  ובערב 
בארמון  ומפוארת  מלכותית  ערב 

המלכה. 
היום צפוי טראמפ לפגוש את 
של  המתפטרת  הממשלה  ראש 
עם  גם  כמו  מיי,  הגב'  בריטניה, 
ומחר  בממלכה,  אחרים  בכירים 
לאירלנד  להמריא  עתיד  הוא 
שישתתף  לאחר  לצרפת,  וממנה 
75 לציון  בלונדון  שייערך  בטקס 

שנה לפלישה לנורמנדי. 
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הודו רותחת מחום 
ונערכת לגשמי המונסון 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בימים  פוקד  אדיר  חום  גל 
ומרכזה,  הודו  צפון  את  האחרונים 
יומיים  שבעוד  היא  כשהתחזית 
המונ־ עונת  תיפתח  שלושה  או 
שירדו  מרובים  גשמים  עם  סון 
באינטנסיביות וללא הפוגה במשך 

ימים ואף שבועות. 
הגיעה  מהמקומות  בחלק 
מע־ ל־50  בהודו  הטמפרטורה 

נרחבים  ובשטחים  צלזיוס,  לות 
גל  מעלות.   47 על  דווח  מאוד 
השכנה,  בפקיסטן  גם  פוגע  החום 
נבדקו  אתמול  הדיווחים  ולפי 
ביותר  החמים  המקומות   15
בהודו  נרשמו  וכלם  בעולם, 

ובפקיסטן. 
עמה  מביאה  המונסון  עונת 
שטפונות  מפני  בהודו  כבד  חשש 
ואסונות קשים. הגשמים היורדים 
אדירות  ובכמויות  ממושך  ברצף 
גורמים לא פעם לאסונות כבדים, 
בכיליון  להם  מחכים  ההודים  אך 

עיניים, משום שהם צפויים להביא 
במזג  מסוימת  התקררות  גם  עמם 

את  מעניין  שכרגע  מה  האוויר, 
ההודים יותר מכל דבר אחר. 

122 רישיונות נהיגה נפסלו 
במבצע משטרתי

מאת חיים מרגליות

ואפקטיבית  ממוקדת  אכיפה 
הביאה  התנועה,  אגף  שוטרי  של 
לפסילת 122 רישיונות נהיגה בגין 

עבירות חמורות.
פעלו  התנועה  אגף  שוטרי 
במערך נרחב בכבישים בהם קיים 
ריבוי של תאונות דרכים ונפגעים. 
בי־ השוטרים  הפעילות  במסגרת 
צעו אכיפה ממוקדת, תוך שימוש 
בשיטות אכיפה יצירתיות ובמגוון 
אמצעים גלויים וסמויים, במטרה 
לבצע  מנהגים  ולמנוע  להרתיע 

עבירות המסכנות חיים.
כ-4,000 נרשמו  הכל  בסך 
דו"חות תנועה. מתוכם, בגין עבי־

רת נהיגה במהירות חריגה נתפסו 
בשטח  השוטרים  באמצעות 
שנסעו  נהגים  מ-1,000  למעלה 
הזמנות  המותר,  מעל  במהירות 
לדין וברירת קנס נרשמו בהתאם.
נתפ־ נהגים  ל-600  מעל 

נהיגה  כדי  תוך  משתמשים  סו 
נתפסו  נהגים   65 הנייד.  בטלפון 
נפסל  רישיונם  בגילופין,  נוהגים 
79 ימים.   30 ל  הושבת  והרכב 

ימים  למשך 30  הושבתו  רכב  כלי 
עבירות  עקב  האחסנה  במגרש 
עוד  בעליהם.  שביצעו  חמורות 
רכב  נרשמו לנהגי  דו"חות  כ-240 
או  תנועה,  עבירות  שביצעו  כבד 
שנמצאו ברכביהם ליקויי בטיחות 

ותקינות.


