
במכתב מיוחד למען עמלו של מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א ומגבית 'תנו לבבכם' היום:

רבני העיר בני ברק שליט"א: "הננו בבקשה ובתחינה לתושבי 
עירנו להיות שותפים בזכיה מיוחדת ונשגבה זו באשר הבית הגדול 

הזה יש בו משום הפצת וביצור חומות הקדושה לעיר כולה"
המתפרסם  מיוחד  במכתב 
ברק  בני  העיר  רבני  קוראים  היום, 

הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא 
צבי  שבח  רבי  והגאון  שליט"א 

רוזנבלט שליט"א לכלל תושבי בני 
ברק לקחת חלק ושותפות במגבית 
הק־ תחת  העומדת  ישראל  כלל 
ריאה 'תנו לבבכם', מגבית הנערכת 
לאור תחינת לבבו וזעקתו של מרן 
לכינון  שליט"א  מויזניץ  אדמו"ר 
ולחסידות  ליראה  לתורה,  דורות 

ולמען כבוד שמים.
העיר  רבני  כותבים  במכתבם 
עיר  עירנו  תושבי  "אל  שליט"א: 
עירנו,  זכתה  והחסידות.  התורה 
יש־ ולכלל  לעדתו  נאמן  שרועה 

מויזניץ  אדמו"ר  מרן  כש"ת  ראל 
ומשפיע  בתוכה  שוכן  שליט"א, 
תושבי  על  ויראתו  מקדושתו 

עירנו".
מוסיפים  שליט"א  הרבנים 
מרן  פנה  אלו  "בימים  ומפרטים: 
לב  בתחינת  שליט"א  האדמו"ר 
ונפש לסייע בידו להשלים הקמת 
בית  ולתורתו,  לה'  הגדול  הבית 
ותפילה  תורה  בו  שמגדלין  גדול 
המדרש  בית  וחסידות,  קדושה 
ויז־ בקרית  ויזניץ  דחסידי  הגדול 

מאת סופרנו הצבאי

נמשך:  התבערה  בלוני  טרור 
בש־ אתמול  פרצו  שריפות  ארבע 
אשכול.  האזורית  המועצה  טחי 

הטבע  רשות  קק"ל,  כיבוי,  צוותי 
ורכזי  צבאיים  גרורים  והגנים, 
לכיבוי  פעלו  ביישובים  הבטחון 
לא  האירועים  בכל  השריפות. 
לרכוש.  נזק  נגרם  ולא  נפגעים  היו 

המק־ בכל  כי  קבע  שריפות  חוקר 
מבלוני  כתוצאה  פרצה  האש  רים, 

תבערה.
בשבועות האחרונים, מדי יום 

הערב בביתר 
עילית: 

עצרת חיזוק 
והתעוררות 
לקראת זמן 

מתן תורתינו 
 / עמ' ב
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דוד שלמה ויכלדר
בהרה"ח יחזקאל שמחה ז"ל

ישיבת בוהוש בני ברק
בני ברק

שולמית זילברברג
בהרה"ח יצחק מאיר שליט"א
סמינר חסידי- סטריקוב
בית וגן, ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום ג', ר"ח סיון, מ"ה למטמונים, תשע"ט

חיים יוסף לרנר
ב"ר ראובן הי"ו

ישיבת עמלה של תורה
ירושלים

בתיה בר נתן
ב"ר יעקב זאב הי"ו
סמינר נתיבות חכמה
ביתר

ם י ש ר ו א מ
אור ליום שלישי ר"ח סיון תשע"ט

שלום לידר
בהר"ר מיכאל הי"ו

ישיבת טשעבין
בני ברק

חוה אסתר גרינוולד
בהר"ר משה יצחק הי"ו
סמינר בית פייגא סאטמאר
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום שלישי ר"ח סיון תשע"ט

יואל צבי רייזנר
בהר"ר יעקב הי"ו

ישיבת מאמר מרדכי נדבורנה
אשדוד

פייגא ציפורה קורץ
בהר"ר יחזקאל שרגא הי"ו
סמינר ויז'ניץ אלעד
אלעד

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום רביעי, ב' בסיון תשע"ט

בחסות:

להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 'דירה ברגע' 
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1,600,000

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

 

s.a.s.z.b.123@gmail.com chanut9876@gmail.com

מתארגנים לאמירת 1000 ספרי תהילים בשבת 
 ובחג השבועות עבור הילד שחלה במחלה הנוראה

 מרדכי אהרון
בן מירל יוכבד

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

058-4597650 ניתן להשאיר הודעה

*2811

טרור ההצתות לא פוסק: 4 שריפות 
בעוטף עזה מבלוני תבערה

צוותי כיבוי פעלו אתמול בארבע שריפות בשטחי המועצה האזורית אשכול, 
וחוקר שריפות קבע שהן נגרמו מבלוני תבערה ^ לא היו נפגעים 

הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א במכתב מיוחד: 

"ראוי ליטול חלק בתמיכה לארגון 'יד 
לאחים' ע"י תכנית ההגרלה של ספר התורה"
לקראת ההגרלה על ספר התורה שתתקיים מחר, יוצאת קריאה מיוחדת מאת הגרש"א שטרן שליט"א 

^ במכתב נאמר בין היתר: "בכך הוא מייקר ומכבד את התורה הק' ובפרט בימים אלו של ערב חג 
השבועות" ^ 'יד לאחים': "מרגש לראות יהודים רבים שכל שאיפתם היא לרוחניות והם משתוקקים 

ומייחלים להחזיק בספר תורה משלהם" ^ במוקד ההגרלה מפצירים: "אל תחכו לשעות הלחץ של מחר"

בית  המוני  בקרב  רבים  הדים 
של  המיוחד  למכתבו  ישראל 
מערב  ורב  הוראה'  'שערי  גאב"ד 

בני ברק, הגאון רבי שמואל אליע־
ההגר־ לקראת  שליט"א,  שטרן  זר 
לה על ספר התורה שתתקיים מחר 

(ה') בערב. 
במכתב המיוחד כותב הגרש"א 

שעות אחרונות להגעה אל היעד למען כבוד שמים:

דריכות מרובה לקראת השלמת מגבית 'תנו לבבכם' היום 
כקריאתו ותחינתו של מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א

רבבות ישראל מתלכדים בתפילה ומעשה להצלחת המגבית שכל כולה מוקדשת למען כבוד שמים, 
בנין דורות וחומת אש מפני פגעי התקופה כתחינתו הנוראה של מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א ^ קרוב 

למחצית היעד כבר הושג אמש בעמל וביגיעה של רבבות ישראל מכל קצוות תבל, אולם עיקר המלאכה 
הינה היום הזה שיכריע את עתיד המגבית וכבוד שמים שיתקדש ברגעי הצלחתה ^ מרנן ורבנן גדולי 

החסידות שליט"א: "ביותר כולנו מחויבים לסייע לו בהיותו נושא את משא דורנו בכל עת וזמן"

דאגה  הזה:  האות  יהיה  היום 
היהדות  שדרות  בכל  ודריכות 
מגבית  השלמת  לקראת  הנאמנה 
לאור  לבבכם'  'תנו  ישראל  כלל 
ליבם  של  לבבו  ותחינת  קריאתו 
מויזניץ  אדמו"ר  מרן  ישראל  של 

עניינה  שכל  מגבית  שליט"א, 
המשך  והבטחת  שמים  כבוד  הוא 
והצלחתה  וטהרה,  ביראה  הדורות 
המוחלט  לציות  ומופת  אות  הינה 
של רבבות ישראל לקיים רצון חכ־

מים ולהכריז על שייכותם לתורה, 

גדוליה ומאוריה.
ואכן, מאז אתמול בחצות היום 
הצטרפו  המגבית,  פתיחת  מועד 
רבבות ישראל בנדבת לב אדירה, 
זע־ עם  מיוחדת  ושייכות  בחיבור 

רבבות תורמים מכל תפוצות ישראל:

ההתרמה הגדולה של חצר הקודש ביאלא 
הסתיימה בהצלחה מרשימה למעלה מהמשוער

מאת יקותיאל יהודה גנזל

אמש  שררה  רבה  התרגשות 
חסידי  ריכוזי  בכל  ליל  בחצות 

דשמיא  בסייעתא  כאשר  ביאלא, 
מופלגת תמה מגבית ההתרמה הג־
ומרשימה.  מרובה  בהצלחה  דולה 
בזאת תמו להם שבועיים ימים של 

הדבקים  כל  בקרב  קודש  פעילות 
חסידי  כלל  כאשר  החיים,  לאילן 
התמסרו  שהם  מקום  בכל  ביאלא 

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

"רק בנס לא 
נגדעו חיים"

עונש 
תקדימי: 16

שנות מאסר 
למחבל 

שזרק 
בקת"ב 

 / עמ' ב
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ובאו כולם בברית יחד

הערב בביתר עילית: עצרת חיזוק 
והתעוררות לקראת זמן מתן תורתנו
העצרת תיערך בביהמ"ד צאנז בשכונת הגפן ע"י רשת הכוללים 'זכות אבות' 

ללימוד ש"ס משניות 
המוני תושבי ביתר עילית מכל 
רבני  בראשות  והעדות  החוגים 
וראשי  הק'  הקהלות  ראשי  העיר, 
הערב  יתכנסו  שליט"א  הכוללים 
לעצרת חיזוק והתעוררות מרכזית 
הבעל"ט  תורה  מתן  חג  לקראת 
'זכות  הכוללים  רשת  ע"י  שתיערך 
אבות' – ללימוד וסיום ששה סדרי 
בהיכל  בחודשו  חודש  מדי  משנה 

פנים  רחוב  צאנז  דחסידי  ביהמ"ד 
מאירים 4 בשכונת הגפן.

תתחיל  המרכזית  העצרת 
ובמהלכה  בערב  וחצי   9 בשעה 
אש  להבות  חוצבים  דברים  ישאו 
ושקידתה  התורה  אהבת  במעלת 
האלו  הק'  הימים  סגולת  ובגודל 
המ־ גדולי  תורתנו  מתן  ימי  של 

מאיר  צבי  רבי  הגה"צ  שפיעים: 
חבורת  ראש  שליט"א  זילברברג 
ירושלים  בעיה"ק  יעקב  נחלת 
יצ־ רבי  הגה"צ  מישרים  והמגיד 

מרן  חתן  שליט"א  קולידצקי  חק 
הגר"ח קנייבסקי שליט"א.

מעמד  יערך  הערב  במהלך 

במחזור  משנה  סדרי  ששה  סיום 
ה־220 שנלמד בחודש האחרון ע"י 
חברי רשת הכוללים 'זכות אבות'.

לאור הלחץ הצפוי נמסר אמש 
מגבירי  כי  המארגנת  מהוועדה 
וד־ העצרת  מהלך  את  יעביר  קול 

רשות הגאונים הצדיקים שליט"א 
דחסי־ לביהמ"ד  הסמוכה  לרחבה 

תתקיים  מעריב  תפלת  צאנז.  די 
מיד בתום העצרת.

לטובת  מוקדש  הסיום  מעמד 
בת  חנה  שרה  אלטע  מרת  נשמת 

מורינו הרב יעקב שמריהו ע"ה.
לכבוד  המעמד  יהיה  גדול 

התורה ולומדיה.

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

דרושה הערכה מחדש
במוקדם ובמאוחר תאלץ הממשלה הבאה לבחון את יחסיה עם 
ממלכת ירדן. תגובתה החריפה והמאיימת של ממשלה על כניסת 
לכך.  הסימנים  אחד  היא  המהומות  לדיכוי  הבית  להר  השוטרים 
וברקע המצב מצויה ההתנגדות החריפה של המלך עבדללה לתכנית 
על  להחלטות  הזה  ברגע  וכמובן  טראמפ  ארה"ב  נשיא  של  המאה 
הבניה החדשה בירושלים ועל ההצעות להחיל את החוק הישראלי 

על ישובים יהודיים ביהודה ושומרון.

ביחסים בין שתי המדינות ישראל מצויה במצב של נותנת ואילו 
ירדן מקבלת בלבד ואינה משלמת אפילו לא טובה. עצם קיומה של 
ישראל על גבול ירדן מעניקה למלך ולממלכתו הגנה מפני סוריה או 
איראן וכן מנסיונות חדירה של ארגונים מוסלמיים קנאיים. ישראל 
מקיימת בקפדנות את הסכם העברת המים לירדן והיא עשתה זאת 
המים  מקורות  לדלדול  שהביאו  הממושכות  הבצורת  בשנות  גם 

אצלנו. 

שלא כאביו אין עבדללה מגלה שום יחס של קרבה והכרת הטוב 
ולא  אינטרסים  על  מושתתים  בין־לאומיים  יחסים  אמנם  לישראל. 

על מחוות, אבל אין בכך כדי לטשטש עויינות בסיסית.

נגדו  להגיב  מישראל  ומונע  המלך  של  לטובתו  שפועל  מה 
קיומה  בהמשך  רוצה  שהיא  העובדה  היא  ובהסתייגות  בעויינות 
כן  ועל  יותר  רע  יהיה  אחר  תחליף  כל  ההאשמית.  הממלכה  של 
ממשלת ישראל בולעת את עלבונה ואינה מגיבה. יתכן שההבלגה 
הישראלית תורמת ליחסו הרע לישראל שהרי הוא יודע שישראל 
רוצה בהמשך קיום המשטר המלוכני. המומחים לירדן מצביעים כי 
מעמדו של המלך בקרב בני עמו הולך ומתדרדר גם הוא וגם רעייתו 
חושש  עבדללה  הרהבתנית.  התנהגותם  בשל  ביקורת  מעוררים 
הערבי  באביב  ההפגנות  כדוגמת  וממושכות  המוניות  מהפגנות 
שהפילו משטרים. המלך אינו בטוח שכוחות הבטחון יצליחו לדכא 
את ההתפרעויות ואף לא בנאמנות הפרלמנט שבין חבריו פלסטינים 
גז  של  לקניה  העסקה  על  הביקורת  נמשכת  המלוכה.  ומתנגדי 
מישראל. המלך מרבה בחילופי גברי בארמון ובצמרת המשטר. הוא 
פיטר את ראש הממשלה ומינה ממשלה חדשה ואף החליף את ראש 
המודיעין הכללי. המצב הכלכלי הירוד מעורר את זעם האזרחים. 
הצמיחה הכלכלית ב־2018 היתה נמוכה מאוד. האבטלה הממוצעת 
מ־42 למעלה  הוא  האבטלה  שיעור  הצעירים  (בין  אחוזים  היא 18 

עלה  הממשלה  גרעון  אחוזים).  מ־23  יתר  נשים  ובקרב  אחוזים 
הגולמי.  המקומי  מהתוצר  אחוזים  ל־2.4  והגיע  סוף 2018  לקראת 
כלכלת ירדן נסמכת על מדינות תורמות אבל גם הן אינן מסוגלות 
וחצי  מיליון  מוסיפים  לתסבוכת  המדינה.  של  צרכיה  את  להבטיח 
פליטים מסוריה, שזה כמעט 15 אחוזים מהאוכלוסיה וכלל לא ברור 

שיחזרו למולדתם.

עם  הסכסוך  את  מנצלים  הטרור  וארגוני  הפלסטינית  הרשות 
ישראל והם מסיתים את העם הירדני, על הפלסטינים והפליטים, נגד 
ישראל. ירדן הרחיבה באופן חד־צדדי את משמעות הסעיף בהסכם 
השלום עם ישראל כאילו שהיא מכירה במעמדה המיוחד של ירדן 
במקומות המקודשים לאסלאם בירושלים, לכדי אפוטרופסות על 
מכשיר  הנושא  את  הפכה  ולנצרות,  לאסלאם  הקדושים  המקומות 
לחיזוק מעמדה הבין־לאומי, ולכן ובאופן אוטומטי בכל עימות עם 
עליה  ומאיימת  ישראל  את  מאשימה  היא  הבית  בהר  פלסטינים 

במשבר דיפלומטי.

הקשרים בין ירדן של חוסיין המלך וישראל נבנו על בסיס אמון 
הדדי ויותר מכך על קשרים אישיים. חבל שלא ניתן לטפח אמון עם 
המלך וגם לא ליצור קשרים אישיים. גם אם ישראל לא תרצה בכך 
שהדבר  וטוב  ירדן  עם  לקשריה  מחדש  הערכה  לקיים  עליה  יהיה 
יעשה בעוד עבדללה יושב על כסאו. לישראל יש כמה מנופי לחץ, 

גם דרך וושינגטון, ויש לשקול להפעיל אותם.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

ראש
של  ספורות  שנים 
הצד  מן  מילוליות  הצלפות 
ברק  לאהוד  לו  הספיקו 
אל  לשוב  מבקש  הוא  וכעת 
המ־ ואל  הפוליטית  הזירה 
שבו  ברגע  נטש  אותה  פלגה 
התברר לו כי במפלגה רוצים 
לעזוב את הממשלה אך הוא 

סירב לנטוש אותה.
האמת מוכרחת להאמר. 
ברק  עבר  לא  לכן  קודם  גם 
לא  והוא  החושך  להרי 
פו־ מעשיה  התנזר  בדיוק 

הגוש  הקמת  ערב  ליטית. 
הרכיב  יום  של  שבסופו 
ואת  עתיד  יש  מפלגת  את 
ושל  גנץ  של  רשימותיהם 
להטיף  חדל  לא  ברק  יעלון, 
תחת כל עץ רענן כי על גוש 
ולהציג  להתאחד  השמאל 
פרסונלית  אלטרנטיבה 
ששנים  כמי  ברק,  לנתניהו. 
חי בתחושה שאם יש תבונה 
ברובן  שוכנות  הן  ופקחות 
כתפיו,  שתי  בין  המכריע 
עצמו  הוא  כי  היה  משוכנע 
יהיה הבחירה הטבעית שבה 
שיעמוד  כמי  ירצו  כולם 

בראש הגוש הזה.
התקוה  הרב,  לצערו 
והוא  התממשה  לא  הזאת 
כמו  בדיוק  מאחור.  נותר 
חדלה  שלא  ללבני  שקרה 
שמאל  גוש  להקמת  להטיף 
לכונן  מקימיו  כשרצו  אך 
אותו הם לא ראו בה כדמות 
מלוהקת  להיות  שחייבת 
עליה  לוותר  והעדיפו  אליו 

ועל שמה.
הנוכחית  האמביציה 
עודף  עם  נפגשת  ברק  של 
שעומד  מי  של  מוטיבציה 
מפלגת  בראשות  עדיין 
את  לפנות  ומנסה  העבודה 
שהמפלגה  למרות  הזירה 
אל  הידרדרה  בהנהגתו 
בדמות  שלה  השפל  שיא 
אבי  עלובים.  מנדטים  ששה 
עד  רב  זמן  שחלף  גבאי, 
שניאות להסכים לפריימריז 
לראשות מפלגתו, לא אומר 
האחרו־ בימים  ושקל  נואש 

ראשות  על  להתמודד  נים 
המפלגה. בתדרוכים שיצאו 
מקורביו  בשם  (כנהוג,  מפיו 
לא  אם  כי  נאמר  כביכול) 
יתמודד ולא ייבחר לראשות 
(מע־ ממנה  יפרוש  המפלגה 

ניין רק לאן: בליכוד, בכולנו 
הספיק  כבר  הוא  ובעבודה 
להיות וכעת נותר לדעת מה 

תהיה התחנה הבאה).
שג־ כך  על  מדובר  כעת 
אפסיים  הנראה  שככל  באי, 
להיבחר  סיכוייו  בכלל  אם 
במועמדותו  יתמוך  בשנית, 
המפ־ לראשות  ברק  של 

בה  ישוריין  ובתמורה  לגה 
אפוא  לפנינו  השני.  למקום 
מכ־ שזה  שניים  של  ברית 

הרלוונטיות  את  איבדו  בר 
הם  אך  שלהם  הציבורית 
זה  ונאחזים  נואשים  אינם 
פני  על  בכוח  לצוף  כדי  בזה 
המים במקום לצלול לתוכם.

ההתגוששות  לימין 
אמנם  ברק  מצוינת.  הזו 
זחוחה  ביהירות  לומר  נוהג 
אני  ביבי  "את  ואופיינית, 
תו־ סמך  על  לנצח",  רגיל 

אבל  תשנ"ט,  בחירות  צאות 
באמצעות  בשמאל  פיצול 
גבאי,  את  ברק  של  ריצה 
לפיד,  את  גנץ  ובמקביל 
את  היטב  לשרת  רק  יכולה 
נתניהו ולגרום לו להטיב את 
הכסא  מסעד  על  הישענותו 

בלשכת ראש הממשלה.

בראש
בימים  נרשמת  תזזית 
מפ־ איחוד  בשורות  גם  אלו 

לגות הימין.
המשמעותית  התנועה 
ביותר באה מכיוונם של בנט 
קו־ כנראה  הראשון  ושקד. 

הריצה  כי  מה,  באיחור  לט, 
טעות  היתה  שלו  העצמאית 
דבר  של  שבסופו  פטאלית 
גדול  אלקטורלי  נזק  הסבה 
בגו־ להפריז  שקשה  לימין 

אומר:  לא  עדיין  בנט  דלו. 
וחטאתי  מרה  טעות  טעיתי 
בחטא היוהרה. במקום זאת 
הוא לכל היותר מודה כי רץ 

מהר מדי.
נעה  זאת,  לעומת  שקד, 
שתשוריין  שווא  תקוות  בין 
הכוחות  למרות  בליכוד, 
הבולמים  החזקים  הסמויים 
הכוח,  בכל  כזו  אפשרות 
למפלגת  לחזור  רצונה  לבין 
ויחיד,  אחד  בתנאי  האם 
הר־ בראש  תעמוד  שהיא 

שנראה  תנאי  שוב  שימה, 
כבלתי ישים ובלתי עביר.

סמוטריץ  את  יש  בתווך 
אחד  יום  עליו  עובר  שלא 
היוצר  מבית  שתצא  מבלי 
פוליטית.  סנסציה  שלו 
קיומו  את  מציף  אולי  זה 
שם  את  בתודעה  ומטמיע 
מפלגתו אבל בד בבד זה גם 
מחדד את מידת אי התאמתו 

לכל תפקיד.

זנב
עד הרגע האחרון ימשוך 
הכרזתו  את  הממשלה  ראש 
המשפטים  שר  שם  על 

הזמני.
נתניהו  אצל  הדחיה 
אלא  כורח  או  אילוץ  איננה 

דרך חיים. 
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לאחר הפסקת כהונתו של השר בנט כשר החינוך: 

מינויו של סגן השר הרב 
מאיר פרוש אושר מחדש

תחילה אושר המינוי במשאל טלפוני בין חברי הממשלה ובהמשך נמסרה 
הודעה במליאת הכנסת

מאת מאיר ברגר

של  כהונתו  הפסקת  בעקבות 
אושר  החינוך,  כשר  בנט  השר 
אתמול מחדש מינויו של סגן השר 

הרב מאיר פרוש. 
על פי החוק, כששר בממשלה 
עוזב את תפקידו, באופן אוטומטי 
השר.  סגן  של  מינויו  גם  פוקע 
השר  סגן  מינוי  את  לחדש  ככדי 
יש צורך לאשר בשנית את המינוי. 
בנט,  של  כהונתו  הפסקת  עם 
סגן  של  מינויו  אישור  הליך  החל 
אושר  תחילה  פרוש.  הרב  השר 
חברי  בין  טלפוני  במשאל  המינוי 
הממשלה ובהמשך נמסרה הודעה 

במליאת הכנסת. 
"בהתאם לסעיף 9 (א' ־8) לחוק 
הממשלה  מבקשת  הממשלה 

להודיע לכנסת כי נפסקה כהונתו 
פרוש  הרב  הכנסת  חבר  של 
ביום  החינוך  במשרד  שר  כסגן 
נפסקה  שבו  במועד   ,4.6.2019
בת־ בנט  נפתלי  השר  של  כהונתו 

פקיד שר החינוך. 
א'  לסעיף 25  בהתאם  כן  "כמו 
החליטה  הממשלה,  יסוד:  לחוק 
הממשלה לאשר את מינויו על ידי 
שר  מקום  וממלא  הממשלה  ראש 
החינוך, לתפקיד סגן השר במשרד 
פרוש  הרב  הכנסת  חבר  החינוך. 
ייכנס לתפקידו כסגן השר במשרד 
זו",  הודעה  מסירת  מרגע  החינוך 
לשון ההודעה שהוקראה בכנסת. 

כזכור, לאחר פיטורי השר בנט, 
נמסר מלשכתו של סגן השר פרוש 
סגן  עם  שוחח  נתניהו  ראה"מ  כי 
השר הרב מאיר פרוש ועדכן אותו 

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

מול מינויו אושר בשנית. 

הערב הילולת הגה"צ 
גאב"ד נוה אחיעזר זצ"ל

ארבעים שנה להסתלקותו ^ סעודת הילולא תיערך 
הערב בביהמ"ד 'היכל אברהם צבי' נוה אחיעזר ^

לאחמ"כ העליה לציונו בפתח תקוה

יחול  בסיון,  לג'  אור  הערב, 
של  להסתלקותו  ה־40  השנה  יום 
ווייס  צבי  אברהם  רבי  הגה"צ 
מח"ס  אחיעזר  נוה  גאב"ד  זצ"ל, 
הילו־ סעודת  אברהם'.  'ברכת 
הערב  תיערך  הטהור  לזכרו  לא 
'היכל  שמו  על  הקרוי  בביהמ"ד 
המרכזי  ביהמ"ד   – צבי'  אברהם 
בב"ב,  אחיעזר  נוה  שכונת  של 
לציונו  העליה  תתקיים  ואח"כ 

בביה"ח סגולה בפ"ת.
הגרא"צ  אחיעזר,  נוה  גאב"ד 
אייר  בי"א  שנולד  זצ"ל  ווייס 
של  ותלמידו  נכדו  היה  תרס"ב, 
הרה"ק  האדמו"ר  כ"ק  זקינו 
מבענעדקוויץ  אהרן'  ה'מדרש 
הגאון  של  תלמידו  היה  וכן  זי"ע, 
מראדומישלא  ענגיל  מהר"ש 
מגדולי הפוסקים, וכן של הרה"ק 
שה־ ממונקאטש  תשובה'  ה'דרכי 

הסתופף  כן  כמו  להוראה.  סמיכו 
ה'חקל  הרה"ק  של  בצילו  רבות 

יצחק' מספינקא והרה"ק מהרי"ד 
ומהר"א מבעלזא זי"ע. בגיל צעיר 
החל לכהן כדומ"צ בעיר סאטמאר 
ורב קהילת 'חברה משניות' בעיר. 
לאחר השואה כיהן כרב הקהילה 
נתמנה  ואח"כ  ביפו  החרדית 
נוה  שכונת  של  הראשון  לרבה 
אחיעזר בב"ב. הגרא"צ היה נחשב 
ההוראה,  בעלי  מגדולי  לאחד 
מרנן  ביניהם  ישראל  וגדולי 
ה'שפע  מויז'ניץ  חיים'  ה'אמרי 
ועוד  מפוניבז'  הרב  מצאנז,  חיים' 
לה־ תלמידיהם  את  לשלוח  נהגו 

בחן אצלו להוראה. מהרא"צ זצ"ל 
נלב"ע בג' סיון תשל"ט, ואת מקו־

מו מילא בנו ממשיך דרכו הגה"צ 
רבי משה יעקב ווייס זצ"ל גאב"ד 
בח"י  נלב"ע  אשר  אחיעזר  נוה 

טבת תשע"ב.
פו־ תורני'   – 'המבשר  בגליון 

רסמה יריעה ארוכה לרגל מלאות 
והתפר־ להסתלקותו,  שנה   40

בעל  אודות  מרתקת  שיחה  סמו 
ההילולא עם בנו המשפיע הישיש 
הרה"צ ר' דוד מאיר ווייס שליט"א 
יצחק  רבי  הגה"צ  מ"מ  נכדו  ועם 
נוה  גאב"ד  שליט"א  ווייס  ישעיה 

אחיעזר.
המ־ הילולא  סעודת  כאמור, 

המדרש  בבית  תיערך  סורתית 
'היכל אברהם צבי' ברח' נחשוני 3

המשא  את  ברק.  בני  אחיעזר  נוה 
מקומו  ממלא  נכדו  ישא  המרכזי 
גאב"ד  הגה"צ  ההילולא  בעל  של 

נוה אחיעזר שליט"א.
תתקיים  המזון  ברכת  לאחר 
לאהל  סמוך  אשר  לציונו  העליה 
מס־ יוסף'  ה'אמרי  הרה"ק  דו"ז 

פינקא זי"ע בביה"ח סגולה בפתח 
מביהמ"ד  תצא  תחבורה  תקוה. 

מיד לאחר ברכת המזון.

אשדוד: שיעור הכנה 
לחג השבועות

לחג  הכנה  מיוחד  שיעור  בעזה"י  יתקיים  המיוחס',  'יום  היום, 
אלימלך  אברהם  ר'  הרה"צ  המשפיע  ע"י  תורתנו  מתן  זמן  השבועות, 

בידרמן שליט"א, בבית המדרש מאקאווא רובע ז' אשדוד.

הוגדל מרחב הדיג ברצועת עזה
ליברמן תקף את נתניהו: "התגובה העוצמתית של ממשלת ישראל לבלוני 

התבערה בעוטף עזה – הגדלת מרחב הדיג לעד 15 מייל"
מאת סופרנו הצבאי

פלסטיניים  תקשורת  כלי 
דיווחו אתמול כי מרחב הדיג ברצו־
מייל.  ל־15  אתמול  הורחב  עזה  עת 
רביעי  ביום  צומצם  הדיג  מרחב 
מיילים  עשרה  של  לטווח  שעבר 
תב־ בלוני  הפרחת  בעקבות  ימיים, 
ערה מהרצועה לעבר שטח ישראל.

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ 

אביגדור ליברמן, מתח ביקורת על 
ראש  ידי  על  שאושרה  ההחלטה 
העוצ־ ''התגובה  נתניהו.  הממשלה 
לבלוני  ישראל  ממשלת  של  מתית 
הגדלת   – עזה  בעוטף  התבערה 
אמר  מייל'',   15 לעד  הדיג  מרחב 

ליברמן.
אל־ בגדודי  בכיר  מוחמד,  אבו 

קודס, הזרוע הצבאית של הג'יהאד 
כי  שעבר  בשבוע  אמר  האסלאמי, 

נטלו  הפלסטיניים  המאבק  ארגוני 
על עצמם כבר מהיום הראשון של 
ההג־ תפקיד  את  השיבה  תהלוכות 

נה על ''בני העם הפלסטיני''.
הציוני"  ל"אויב  ישיר  במסר 
ישראל  על  כי  מוחמד  אבו  אמר 
מהלך  ביצוע  לפני  היטב  לשקול 
הפלסטיני"  ''העם  נגד  "טיפשי" 
מתקפת  שכן  המאבק,  וארגוני 
הקודם  העימות  בסבב  הטילים 
העתי־ למתקפה  דוגמית  רק  היתה 

דית נגד הערים "הציוניות".

הבחירות בעבודה: 

ועידת המפלגה תכונס ביום רביעי הבא
ח"כ שפיר: "אם יתקיימו פריימריז פתוחים – אתמודד לראשות העבודה" ^ דיווח: ראש הממשלה לשעבר 

אהוד ברק שוקל לחזור לחיים הפוליטיים
מאת מאיר ברגר

שע־ בדיון  בעבודה:  הבחירות 
יחד  העבודה  מפלגת  הנהלת  רכה 
הוחלט  אתמול,  הכנסת  חברי  עם 
ביום  המפלגה  ועידת  את  לכנס 

רביעי הבא.
הצ־ תובא  המפלגה  לוועידת 

עה לפיה יערכו בחירות לראשות 
המפלגה, בקרב כלל חברי המפל־

גה ב־2 ביולי.
החו־ ועדת  כי  הוחלט  בנוסף, 

על  מחר  תתכנס  המפלגה  של  קה 
ההצעה  חוקיות  את  לבחון  מנת 
לב־ פרץ  עמיר  ח"כ  של  הנוספת 

חברי  בקרב  מפלגה  יו"ר  חירת 
הוועידה.

לרשימת  לבחירות  בנוגע 

המועמדים לכנסת, הוחלט להביא 
חלופות –  שתי  הוועידה  לאישור 
לרשימה  חדשות  בחירות  קיום 
המפלגה  חברי  בקרב  לכנסת 
ושימור הרשימה הנוכחית לכנסת 

כפי שהיא.
הודיעה  שפיר  ח"כ  כך,  ובתוך 
מפלגת  ראשות  על  תתמודד  כי 
פריימריז  יתקיימו  אם  העבודה 

פתוחים.
דור  בהנהגה  מעלינו  "נמצא 
ואפשר  שנבהל  אותנו,  שהכשיל 
כל  על  להשתלט  הקיצוני  לימין 
הת־ המשפט,  על  הכוח,  מוקדי 

שפיר  אמרה  והכנסת",  קשורת 
בערוץ  החדשות'  ל'לפני  בראיון 
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והגיע  זה,  את  לעצור  "חייבים 

שלא  הנהגה  של  חדש  לדור  הזמן 
ולשחק  לשבת  מוכן  שלא  מפחד, 
עם  קומבינות  ולסגור  משחקים 
לדאוג  בא  אלא  הקיצוני  הימין 
לישראל", הוסיפה חברת הכנסת.

מפלס  עלה  האחרונים  בימים 
לאחר  העבודה  במפלגת  המתח 
הקואליציוניים  המגעים  שהתגלו 
שניהל יו"ר המפלגה אבי גבאי עם 

ראש הממשלה בנימין נתניהו.
וח"כ  שפיר  כי  אמר  גבאי 
התנגדות  הביעו  לא  יחימוביץ' 
לכניסה לממשלת נתניהו. "אני לא 
של  הממשלה  שולחן  סביב  אשב 
שחשוד  מושחת  אדם   – נתניהו 
הד־ את  לחסל  שמנסה  בשוחד, 

הצהירה  הישראלית",  מוקרטיה 
שפיר.

שלי  הרקורד  את  שמכיר  "מי 

יודע טוב מאוד שזה שקר מוחלט. 
גבאי גם אמר שהוא לא יכנס בכלל 
למשא ומתן. צר לי מאוד על איך 
שהדברים מתנהלים ואיך שהמפ־

לגה נראית", הוסיפה שפיר.
ראש  כי  דווח  במקביל 
ברק,  אהוד  לשעבר,  הממשלה 
הפוליטית  לזירה  לשוב  שוקל 

ולרוץ בראש רשימה עצמאית. 
על  הופעלו  האחרונים  בימים 
לחצים  העבודה  במפלגת  ח"כים 
ימו־ בו  מהלך  שיאשרו  כדי  רבים 

לשנה  זמני  יו"ר  לתפקיד  ברק  נה 
– אך הללו דחו את ההצעה.

ברק פרש מהחיים הפוליטיים 
שהתפצל  אחרי  שנים,  שש  לפני 
מחלו־ בתום  העבודה,  ממפלגת 

אהוד  חבריה.  עם  ארוכות  קות 
ברק לא מסר את תגובתו לפרסום.

רעיית הנשיא ריבלין 
הלכה לעולמה

מאת מאיר ברגר

המדינה  נשיא  של  רעייתו 
את־ לעולמה  הלכה  ריבלין,  ראובן 
מול בבוקר בבית החולים בילינסון 
למנו־ תובא  ריבלין  תקוה.  בפתח 

חות היום בהר הרצל בירושלים.
הש־ עברה  ה־73  בת  המנוחה 
חוד־ כשלושה  לפני  ריאה  תלת 

שים, בשל מחלת פיברוזיס ריאתי 
ממנה סבלה בשנים האחרונות.

המשפחה  ובני  המדינה  נשיא 
החו־ בית  לצוות  להודות  ביקשו 
הטיפול  על  כולו,  בילינסון  לים 
זכ־ לו  והמקצועי  הרגיש  המסור, 
האחרונים,  החודשים  במהלך  תה 
ובמאור  רחב  בלב  כימים,  לילות 

פנים.
ריב־ משפחת  ביקשה  בנוסף, 
אשר  ישראל  לאזרחי  להודות  לין 
של  בשלומה  מלדרוש  פסקו  לא 

המנוחה ולהתפלל לרפואתה.
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"רק בנס לא נגדעו חיים"

עונש תקדימי: 16 שנות 
מאסר למחבל שזרק בקת"ב

מאת סופרנו הצבאי

גזר  עופר  הצבאי  המשפט  בית 
חאלד  המחבל  על  מאסר  שנות   16
בק־ שהשליך  בדחה,  מוחמד  עודה 
משפחת  של  רכבה  על  תבערה  בוק 
של  הקשה  לפציעתה  וגרם  סופר 
הסדר  במסגרת  השלוש.  בת  בתם 
המחבל  הצדדים,  בין  שנחתם  טיעון 
ש"ח   10,000 סך  על  פיצויים  ישלם 

למשפחה.
את  השופטים  הזכירו  בהחלטה 
שבמהלך  המשפחה,  אם  של  דבריה 
לה־ ביקשה  לעונש  הטיעונים  דיון 
תייצב אל מול המחבל. "בעיניים דו־

מעות ביקשה גברת סופר להתייחס 
משפחתה  את  שטלטל  לאירוע 
היום:  עד  בה  נותר  הקשה  ורישומו 
'הבטן מתהפכת רק מהמחשבה לח־

זור ולדבר, לחזור ולספר על האירוע 
וזעזע  שהפך  פיגוע  בחיינו.  הקשה 
לחזור  הנורמלית,  חיינו  שגרת  את 

ולעמוד שוב מול הרשע'".
גב'  כי  בהחלטה  ציטטו  עוד 
שהתר־ האימה  את  תיארה  סופר 
הת־ "בקבוקי  שנפגע:  ברכב  חשה 

בחלקו  הרכב  חלון  את  חדרו  בערה 
שבו ישבה  הכסא  על  האחורי ונפלו 
הכל  שניות  בתוך  השלוש,  בת  תהל 
את  שורפת  האש  להישרף,  החל 
למטה,  עד  מלמעלה  הקטן  גופה 
האחים  ואיתה  ובוכה  צועקת  תהל 
לעצור  גדולה.  היתה  הבהלה  שלה. 
המשפחה  כל  יכולנו.  לא  הרכב  את 
הזה,  בפיגוע  קשה  טראומה  עברה 
עובר  המשפחה  של  הקטן  הצעצוע 
הרבה  לעשות  ניתן  ולא  קשה  סיוט 

כדי להקל עליו".
כי  השופטים  כתבו  בהמשך 
"העבירות בהן הורשע הנאשם, במ־

בכוונה,  מוות  לגרימת  נסיונות  רכזן 
ביותר  החמורות  העבירות  מן  הן 
אשר  במעשיו,  החוקים.  שבספר 
רק בנס לא גדעו את חייהם של בני 
בשו־ הנאשם  פגע  שלמה,  משפחה 

רת ערכים רבי מעלה ובראשם ערך 
קדושת החיים, שהוא הערך העליון 

בכל חברה מתוקנת".
עוד נכתב כי המחבל פגע בער־
כים נוספים, דוגמת הסדר הציבורי, 
תושבי  של  האישי  הבטחון  תחושת 
את  לשמוע  היה  "די  ועוד.  האזור 
מנת  על  סופר,  הגברת  של  דבריה 
וחמורה.  קשה  שהפגיעה  להיווכח 
תבערה  בקבוק  כי  נקבע  בכדי  לא 

הוא נשק קטלני".
קיבל  המשפט  בית  כאמור, 
הסכימו  עליו  הטיעון  הסדר  את 
שנות   16 המחבל  על  וגזר  הצדדים, 
מאסר בפעול, תשלום פיצוים על סך 

10,000 ש"ח ומאסר על תנאי.
חננו  מארגון  בלייכר  חיים  עו"ד 
מסר  סופר  משפחת  את  המייצג 
דורש  האיסלמי  בטרור  "המאבק 
מתמידה  והחמרה  מוגברת  הרתעה 
בענישה, לצד צעדי הרתעה נוספים. 
נפגעי  של  שמעורבות  ספק  אין 
האיבה בהליך מביאה לתוצאות של 
לבסוף  נסגר  כשהתיק  גם  החמרה 
אמרה  שהאם  כפי  טיעון.  בעסקת 
וב־ המחבל  עם  להחמיר  יש  בדיון, 
כוונתנו להמשיך לפעול בכדי שאלו 
שמנסים לרצוח בנו לא יראו לעולם 

את אור השמש".
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לונדון: אלפים הפגינו נגד טראמפ המבקר בממלכה 
טראמפ בתגובה: "לא ראיתי מפגינים, זה פייק ניוז" ^ הנשיא האמריקאי פגש את 

ראש הממשלה הפורשת של בריטניה וקרא לה 'להישאר בסביבה' כדי לסייע ביישום 
הסכמי הסחר ^ מתלוצץ: "במקומכם הייתי תובע את האיחוד האירופי ולאחר מכן 

מגיע אתם לפשרה" ^ "קורבין אדם שלילי, לא הסכמתי לפגוש אותו"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ביקורו של נשיא ארה"ב דונלד 
טראמפ בבירת הממלכה הבריטית 
וזכה  אתמול,  גם  נמשך  המאוחדת 
אלפים  השתתפו  בה  נגד  בהפגנת 
יום  טענו  ההפגנה  מארגני  רבים. 
אליה  להגיע  צפויים  כי  לכן  קודם 
אתמול  אך  אדם,  בני  מיליון  כרבע 
המרכזיים  התקשורת  כלי  דיווחו 
אלפים"  "עשרות  על  בבריטניה 
שמדובר  כשנראה  בה,  שהשתתפו 
ולא  אלפים,  של  בודדות  בעשרות 
כפי  מפגינים  של  אדירה  בכמות 
התקשורת  וכלי  המארגנים  שקיוו 

התומכים בהם. 
טען  עצמו  ארה"ב  נשיא 
אליו.  נוגעת  אינה  ההפגנה  כי 
זה  מפגינים,  בכלל  ראיתי  "לא 
בתגובה  טראמפ  טען  ניוז",  פייק 
לדיווחים על ההפגנה הגדולה נג־

דו, אך תצלומים שבוצעו מהאוויר 
אלפים  השתתפו  שאכן  מלמדים 

רבים בהפגנה. 
זמן  שלשום  שבילה  לאחר 
פנה  המלכה,  בארמון  ממושך 
בכירים  לפגוש  אתמול  טראמפ 
ובראשם  הבריטית,  בפוליטיקה 
ראש הממשלה הפורשת הגב' מיי 
התפטרותה  את  להגיש  שצפויה 
בימים הקרובים, לאחר שהודיעה 

כי תעשה זאת. 
קי־ מיי  עם  הפגישה  במהלך 
דמו השניים את הסכם הסחר בין 
בריטניה לארה"ב, לנוכח פרישתה 
של הראשונה מהאיחוד האירופי, 
הסכמים  עריכת  שמצריך  מה 
חדשים עם מדינות העולם, לאחר 
תחת  בריטניה  חסתה  כה  שעד 
האיחוד  של  הכלליים  ההסכמים 

האירופי. 
לראש  לעג  שבעבר  טראמפ 

ההסכם  כי  וטען  מיי  הממשלה 
האיחוד  מול  להשיג  שניסתה 
את־ לה  נטה  גרוע,  הינו  האירופי 
העבו־ על  אותה  ושיבח  חסד  מול 

דה הקשה שביצעה. 
את  תובע  הייתי  "במקומכם 
האיחוד האירופי ולאחר מכן מגיע 
חצי  טראמפ  אמר  לפשרה",  עמם 
בצחוק חצי ברצינות, כשהוא מת־

האיחוד  לפיהן  טענותיו  על  בסס 
בריטניה  מול  מתנהג  האירופי 
אותה  להעניש  ומנסה  בסחטנות, 
החלטתה  על  הוגנת,  ולא  בצורה 

להיפרד ממנו. 
את  להעריך  ידעו  לא  "אנשים 
להסדרת  שלך  הגדולה  התרומה 
האירופי",  האיחוד  מול  הפרישה 
לדעתי  "אבל  למיי,  טראמפ  אמר 
קרדיט.  מאוד  הרבה  לך  מגיע 
עשית עבודה טובה מאוד ותרמת 

רבות למולדתך". 
טראמפ  נפגש  הערב  בשעות 

עם מנהיג מפלגת הברקזיט נייג'ל 
הישג  באחרונה  שרשם  פרג' 
לפרלמנט  בבחירות  משמעותי 
לו  צופים  ושהסקרים  האירופי, 
יריץ  אם  מאוד  גדולה  הצלחה 
לפ־ בחירות  לכשייערכו  מפלגה 

רלמנט הבריטי. 
במקביל השתלח טראמפ במ־

האנטישמי  הלייבור,  מפלגת  נהיג 
ג'רמי קורבין, ואמר כי "הוא אדם 
שלילי, לא הסכמתי לפגוש אותו". 
הש־ לכן  קודם  שיום  לאחר  זאת, 

העיר  בראש  רבה  בחריפות  תלח 
הוא  כי  וטען  חאן  סאדיק  לונדון 
"טיפש בדיוק כמו ראש העיר של 

ניו יורק". 
את  נצרו  לא  וקורבין  חאן  גם 
חרי־ במתקפות  והשיבו  לשונם, 

פות על טראמפ, במסגרת חילופי 
המתנהלות  מילוליות  מהלומות 
הנשיא  ובין  בינם  רב  זמן  כבר 

האמריקאי. 
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ברלין: חולל בית 
קברות יהודי

שריפת חורש גדולה פרצה ליד ירושלים
בתים פונו ביישוב אבן ספיר בעקבות שריפה שהשתוללה ביער סמוך

מאת חיים מרגליות

וקו־ צמחיה  של  ענק  שריפת 
באזור  הבוקר  בשעות  פרצה  צים 
בכניסה   1 לכביש  בסמוך  ליפתא 
הגיעו  רבים  כבאים  לירושלים. 
השריפה  לבלימת  ופעלו  למקום 
לעבר  האש  התפשטות  ולמניעת 
סמוכים  ומבנים  התחבורה  נתיבי 

לשריפה.
בקו  האש  את  בלמו  הכבאים 
את  למנוע  והצליחו  ממש  הבתים 
שריפתם, וכן את התפשטות האש 
חשובים,  תשתית  מתקני  לעבר 
ולעבר  צפופים  תחבורה  נתיבי 
עמק הארזים הנמצא צפונית מע־

רבית לשריפה.
מסו־ הכבאות  טייסת  "בסיוע 

משטרת  ושוטרי  המשטרה  קי 
ירושלים שסייעו בהכוונת תנועה 
הש־ באזור  שהיו  אזרחים  ופינוי 

שליטה  האש  כבאי  השיגו  ריפה, 
במהירות  שהתקדמו  בלהבות 
הרוחות  בחסות  הוואדי  בערוץ 
קשה  פגיעה  מנעו  ובכך  הערות, 

אחר  וברכושה.  באוכלוסיה 
הצהריים התלקחה האש שוב, אך 
הכבאים  השתלטו  קצר  זמן  בתוך 

על הלהבות וכיבו אותן".
גם  החלה  הצהריים  אחר 
מאוד,  גדולה  נוספת,  שריפה 
אבן  ליישוב  סמוך  ויער  בחורש 
כבאות  צוותי  עשרות  ספיר. 
בלהבות  ונאבקו  במקום  פעלו 

הראשון.  הבתים  לקו  עד  שהגיעו 
טייסת  של  כיבוי  מטוסי  שישה 
למקום  הוזנקו  אלעד  הכבאות 
שפעלו  האש  לכבאי  לסייע  כדי 
משטרת  כן,  כמו  הקרקע.  על 
חלק  פינו  הכבאים  בסיוע  ישראל 
הלה־ לעצירת  עד  מהתושבים 

שליד  השטחים  את  שליחכו  בות 
הבתים.

רק בערב הכריז מפקד כבאות 
טפסר  ירושלים  מחוז  והצלה 
בהיקף  שליטה  על  טויטו  ניסים 

השריפה באזור אבן ספיר.
30 כי  נמסר  האירוע  בסיכום 
ירוש־ ממחוז  והצלה  כיבוי  צוותי 
כוחות  וכן  נוספים  ממחוזות  לים, 
כבאות  של  המרכזית  מהיחידה 
להבה  ויחידת  לישראל,  והצלה 
המטוסים.  עם  יחד  במקום  פעלו 
האירו־ בכל  נפגעים  על  דווח  לא 

עים. 

הרב י. טוורסקי ביטוי הולם |

בזכות תפילת רבים
למען   – השל"ה  תפילת  היא  וקדושה  יקרה 
והראוי  הישר  בדרך  הצאצאים  וגידול  חינוך 
חודש  ראש  בערב  רק  לא  ועידן.  עידן  בכל   –
סיון, ולא רק בטבריה בציון הקדוש. תמיד רצוי 

להתפלל ולהזיל דמעות למטרה זו.
ימים.  מכל  לכך  הוא  מסוגל  זה  יום  אמנם, 
ראוי  כי  מעיד  בעצמו  הקדוש  שהשל"ה  כפי 
לכל הורים המסורים לילדיהם והחפצים לראות 
לכך  להקדיש  התורה,  בדרך  צועדים  אותם 
חובת  עלינו  שכתב: "חלה  וכפי  זה,  יום  במיוחד 
הכל  כי  צרכינו,  בכל  להשי"ת  ובקשה  התפילה 
להתפלל  זירוז  צריך  ובמיוחד  יתברך.  מאתו 
לי  אומר  ולבי  עולם.  עד  כשר  זרע  לו  שיהיה 
ראש־חודש  בערב  היא  זו  לתפלה  רצון  ששעת 

סיון, שהוא החודש שבו ניתנה התורה...".
להתעוררות  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 
סיון.  חודש  ראש  ערב  ביום  זו  לתפילה  עצומה 
מצפינים  יהודים  רבבות  השבוע  שנצפו  כפי 
מנוחת  מקום  את  לפקוד  הקודש  עיר  לטבריה 
הצדיק שליבו הטהור אמר לו שיום זה הוא שעת 

רצון להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם.
הקדוש  השל"ה  של  ליבו  אפוא  הוא  כדאי 
בגנזי  במקורה  הרצון  שעת  את  ולהעיר  לעורר 
של:  מיוחדים  מעיינות  להשפיע  מרומים, 
יראת  ולהתפלל,  ללמוד  חשק  וטהרה,  קדושה 
גדולות,  שאיפות  מצוה,  של  שמחה  שמים, 
איתנות  קבלות  ונבונות,  נכונות  החלטות 
לחברותות  טובים,  לחברים  חתירה  ואמיצות, 

בסדרי  תורה,  בשיעורי  השתלבות  מוצלחות, 
ביעדים  עמידה  ועקביים,  תובעניים  לימוד 
התורה  קנייני  שלל  ועוד  מאתגרים,  לימודיים 
הנדרשים לכל נפש זכה של בחור צעיר העומד 

בתחילת דרכו בחיים.
במציאות  גם  נעוצה  זו  להתעוררות  הסיבה 
הדור  פגעי  מול  ההתמודדות  של  העגומה 
נחלשות  הנפשות  אחד,  מצד  האחרון. 
והפיתויים  הנסיונות  ומאידך,  ומתעייפות, 
את  מאוד  מאתגר  וזה  ומתרבים;  גדלים  רק 
עצמם.  הצאצאים  ובפרט  ההורים,  המחנכים, 

שה' יעזור להם...
מצדיקי  המקובלים,  מחכמי  מאחד  שמענו 
ההכנה  כדור  דורנו  של  שמהמאפיינים  הדור, 
אין  שכיום  התופעה  היא  השלימה,  לגאולה 
חינוכית  התמודדות  שם  אין  אשר  בית  כמעט 
התמודדות  רובם.  או  חלקם  הילדים,  עם  קשה 
זו שהורים רבים חווים היא חלק מחבלי המשיח 

והצער שעלינו לחוות בעקבתא דמשיחא.
באלפיהם  נוהרים  יהודים  כי  אפוא  פלא  לא 
בעל  טמון  ספון  בו  המקום  אל  וברבבותיהם 
צקון  השופכים  רבים  לצד  הקדוש,  השל"ה 
אלו  וגם  אלו  מושבותיהם.  במקומות  לחשם 
בכל  ומבקשים  התהילים  ספרי  את  מרטיבים 
כוחם וממעמקי ליבם שיהיה להם זרע כשר עד 
לרחמים  התפילות  כל  שיתקבלו  ה'  ייתן  עולם. 
דקדושה  נחת  רוב  לרוות  כולנו  ונזכה  ולרצון, 

מכל יוצאי חלצינו, אמן.

מאת א. למל

קברות  בית  חולל  בברלין 
יהודי בסוף השבוע האחרון.

היהודי  הקברות  בית  עובד 
ברחוב הרברט באום בוָוייֶסנֶזה 
גילה את החילול בשעה שהגיע 
לטו־ הקברות  בית  את  לפתוח 

לבקר  שביקשו  משפחות  בת 
במקום.

עקרו  אלמונים  כי  מתברר 

שקרוי  במתחם  מצבות  שלוש 
העיגון  מנקודות  הכבוד'  'שדה 

שלהן, והפילו אותן. 
קצה  כל  אין  עתה  לעת 
את  ביצע  מי  מידע  של  חוט 
אירע.  זה  בדיוק  ומתי  הפשע, 
אירע  הדבר  כי  היא  ההשערה 
בשבוע וחצי האחרונים. בימים 
ול־ להעמיד  אמורים  הקרובים 

במצבן  שוב  המצבות  את  סדר 
הראוי.

המצבות המחוללות

הוגשה עתירה נגד שיריוני 'כולנו' בליכוד
ח"כים בליכוד עתרו לבית הדין של המפלגה בדרישה לפסול את השריון 

של מועמדי 'כולנו' ברשימת הליכוד לכנסת ה־22

מאת מאיר ברגר

וקלנר  שיר  הכנסת  חברי 
עתירה  אתמול  הגישו  מהליכוד 
הליכוד,  של  העליון  הדין  לבית 
בה הם מבקשים לפסול את הש־
'כולנו'  סיעת  חברי  של  ריונים 

ברשימת הליכוד לכנסת הבאה.
ההחל־ וקלנר,  שיר  לטענת 

'כולנו'  מועמדי  את  לשריין  טה 
על  ולא  סמכות,  בלי  התקבלה 

המקובלים  והנהלים  החוק  פי 
בליכוד.

וקלנר  שיר  הכנסת  חברי 
רק  ולפיה  פשרה  הצעת  גיבשו 
משה  השרים  של  השריונים 
בתוקף,  ישארו  כהן  ואלי  כחלון 
השרה  של  השריונים  ויבוטלו 
שאשא־ביטון וח"כ רועי פולקמן.
שא־ והשרה  פולקמן  "ח"כ 

אחת  לא  התבטאו  שא־ביטון 
הביעו  וכן  הליכוד,  תנועת  כנגד 

ומט־ מחזון  שונה  עולם  תפיסת 
רות תנועת הליכוד", טענו קלנר 

ושיר.
הגדיל  אף  פולקמן  "ח"כ 
בכוונת  שנעדר  שעה  לעשות 
בענין  בכנסת  מההצבעה  מכוון 
הכנסת  לפיזור  החוק  הצעת 
בהצעת  תמיכה  (וכידוע,  ה־21 
שריון  עם  שלובה  הנ"ל  החוק 
ח"כ פולקמן ברשימת הליכוד)", 
הוסיפו חברי הכנסת העותרים.

על רקע מלחמת הסחר: סין 
פרסמה 'אזהרת מסע' לארה"ב

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

פרסם  סין  של  החוץ  משרד 
נקראים  בה  מסע,  אזהרת  אתמול 
צע־ את  היטב  לשקול  סין  אזרחי 
על  החלטה  שיקבלו  לפני  דיהם 

עריכת ביקור בארה"ב. 
המבקרים  כי  הובהר  בהודעה 
לסי־ עצמם  את  חושפים  בארה"ב 
כונים שונים, כגון אירועי ירי המו־
בתדי־ בארה"ב  שמתחוללים  ניים 

רות גבוהה ביחס למדינות אחרות 
טרור  ממתקפות  חשש  בעולם, 
שארה"ב ערוכה אליהן באופן שו־
סינים  שאזרחים  העובדה  וכן  טף, 
הטרדה  חווים  בארה"ב  המבקרים 

מצד הרשויות במדינה. 
לח־ נחשבת  הסינית  ההודעה 
לה־ נועדה  היא  כי  ונראה  ריגה, 
בהיר לארה"ב שהיחסים בין שתי 
המעצמות לא ישתפרו אם הנשיא 
טראמפ לא ירפה את הלחץ שהוא 

מל־ במסגרת  בייג'ינג  על  מפעיל 
חמת הסחר. 

מס  טראמפ  הטיל  באחרונה 
כל  על  אחוזים   25 של  בהיקף 
לארה"ב,  המיובאת  סינית  סחורה 
את  משמעותי  באופן  חתך  ובכך 
בסין.  וההשקעה  היבוא  היקף 
דומים,  בצעדים  מגיבים  הסינים 
הב־ להכרה  הם  גם  מגיעים  אבל 

הכלכלי  כוחה  שמול  נמנעת  לתי 
של ארה"ב, קשה מאוד להתעמת.
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טרור ההצתות לא פוסק: 4 שריפות 
בעוטף עזה מבלוני תבערה

כתוצאה  שריפות  כמה  פורצות 
וביישובי  בצה"ל  תבערה.  מבלוני 
את  למנוע  כדי  ערוכים  העוטף 
בלוני  את  השריפות.  התפשטות 
הפלס־ משגרים  והנפץ  התבערה 
הש־ ועד  הצהריים  משעות  טינים 

המערבית.  ברוח  ונעזרים  קיעה, 
הכוחות  נכנסים  שעות  באותן 

לכוננות.

למרות  נמשך  הבלונים  טרור 
שישראל הגדילה את מרחב הדיג 
גור־ מסרו  אף  שלשום  ברצועה. 

התירה  שישראל  פלסטינים  מים 
להכניס לרצועה חומרים שנאסרו 
זה 12 שנה בשל העובדה שנעשה 
בהם 'שימוש כפול'. זאת, במסגרת 

יישום הבנות הרגיעה עם חמאס.
מתאם  הודיע  שעבר  בשבוע 
פעולות הממשלה בשטחים, אלוף 

מר־ הגדלת  על  רוקון,  אבו  כמיל 
15 של  לטווח  ברצועה  הדיג  חב 

הודעת  לפי  זאת,  ימיים.  מיילים 
מהמדיניות  כחלק  המתפ"ש, 
הידרדרות  למניעת  האזרחית 
ימים  שלושה  בעזה.  הומניטרית 
אחר כך, ביום רביעי שעבר, מרחב 
הדיג צומצם שוב לעשרה מיילים 
תבערה  בלוני  הפרחת  בעקבות 
ברצועת עזה לעבר שטח ישראל.

"ראוי ליטול חלק בתמיכה לארגון 'יד לאחים' 
ע"י תכנית ההגרלה של ספר התורה"

שטרן: "בדבר השתתפות בתמיכה 
תכנית  ע"י  לאחים'  'יד  לארגון 
הנה  מהודר,  תורה  לספר  הגרלה 
בוודאי ראוי ליטול חלק בזה מפני 
שבכך הוא זוכה להיות שותף במ־

צוות פדיון שבויים, שאין לך מצוה 
גדולה הימנה".

מד־ שליט"א  שטרן  הגרש"א 
ההשתתפות  חשיבות  על  גם  גיש 
"בנוסף  דווקא:  ס"ת  על  בהגרלה 
את  ומכבד  מייקר  הוא  בכך  לזה 
אלו  בימים  ובפרט  הק'  התורה 
של ערב חג השבועות שהם הכנה 

לקבלת התורה באהבה". 
כי  נמסר  לאחים'  'יד  ממוקד 
יהודים  לראות  מאוד  מרגש  אכן 
לרוח־ היא  שאיפתם  שכל  רבים 

ומייחלים  משתוקקים  והם  ניות 
להחזיק בספר תורה משלהם.

בס־ שזכתה  המשפחה  כזכור, 
אמרה  שעברה,  בשנה  התורה  פר 

כי  להדגיש  עלינו  "חובה  השבוע 
'יד לאחים' עמד מאחורי דבריו עד 
העביר  לאחים'  'יד  האחרון.  לפרט 
לידינו ספר תורה חדש שאנו בחר־
הכנ־ על  ופרסום  רחוב  מודעות  נו, 

סת ספר התורה לבית הכנסת שלנו, 
תהלוכת ענק עם לפידים שנערכה 
ומ־ מיוחד  רכב  בליווי  עם  ברוב 

התורה  ספר  חשוב:  והכי  פואר, 
הוכנס לעילוי נשמת יקירינו".

ממוקד ההגרלה נמסר לא לח־
כות לשעות הלחץ של מחר, שהוא 
להצטרף  אפשר  בו  האחרון  היום 
לכניסה  התורה.  ספר  להגרלת 
למוקד  שעה  בכל  חייגו  להגרלה 

'יד לאחים': 1800-620-640.

ההתרמה הגדולה של חצר הקודש ביאלא 
הסתיימה בהצלחה מרשימה למעלה מהמשוער

בלב ונפש להיות לעזר לימין קדשו 
של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א.

מאז יצאה הבקשה מן הקודש 
שנק־ ביאלא  חסידי  לכלל  פנימה 
התו־ מוסדות  למען  להירתם  ראו 

ריכוזי החסידות  בכל  רה והחינוך 
הישיבה  ובמרכזם  הקודש  בארץ 
הגבוהה העתידה להיפתח בשלהי 
וידידי  חסידי  כל  התלכדו  הקיץ, 
הרבות  למען  יחדיו  הקודש  חצר 
אשר  תבל  קצווי  מכל  התרומות 
מפ־ להמשכת  איתן  בסיס  תצבנה 

עלות הקודש.
שכובד  ההתרמה  ימי  במהלך 
ושש  בשלושים  התמקד  משקלם 
וכלו  שני  ביום  שהחלו  השעות 
רבבות  הביעו  ליל,  בחצות  אמש 

והמגזרים  החוגים  מכל  יהודים 
התו־ למפעלי  נפשם  הערכת  את 

מרן  כ"ק  נטע  אשר  והקדושה  רה 
זיע"א  יהושע  החלקת  אדמו"ר 
המקודשת  הזהב  שושלת  כהמשך 
לבית ביאלא, ואשר גדל והתרחב 
של  קדשו  ידי  תחת  מונים  עשרת 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  להבחל"ח 
ולילותיו  ימיו  כל  אשר  שליט"א 
וח־ תורה  הגדל  למען  מוקדשים 

סידות והאדרתם.
חצר  ועסקני  המוסדות  מנהלי 
ביאלא  בית  ריכוזי  בכל  הקודש 
הע־ תודתם  את  הביעו  בארה"ק, 

מוקה לכל מאות בני חצר הקודש 
אשר מסרו כל כוח ואון שבידיהם 
המ־ להצלחה  להגיע  מנת  על 

הודו  הם  מיוחדת  תודה  זהירה. 

החשובים  התורמים  לכל  מלבבם 
אשר אחד המרבה ואחד הממעיט 
שמים.  לצרכי  ליבם  את  כיוונו 
מדובר  המוסדות  מנהלי  לדברי 
יתד  ובהעמדת  ממש  של  בהצלה 

איתן למוסדות התורה והחינוך.
בהצלחה,  ההתרמה  סיום  עם 
פנימה  לקודש  העסקנים  נכנסו 
האדמו"ר  מרן  קדושת  לכבוד 
ההצלחה  על  לו  לבשר  שליט"א 
שליט"א  והאדמו"ר  המרשימה, 
העוס־ כל  עבור  בברכות  העתיר 
קים והתורמים שיתברכו בכל מי־

לי דמיטב ושיזכו לקבל את התורה 
הק' בשתי ידיים אורך ימים בימי־

נה בשמאלה עושר וכבוד.
מנהלי  פועלים  עתה  כבר 
את  לסיים  מנת  על  המוסדות 
ההכנות  של  האחרונה  הישורת 
הגדולה  הישיבה  פתיחת  לקראת 
רוחני  שלב  שתהווה  המעטירה 
באלעד  לצעירים  לישיבה  עולה 
את  מיצבה  שנים  שלוש  שתוך 
עולם  של  המזרח  בקדמת  עצמה 
הישיבות. בד בבד ימשיכו כל יתר 
מוסדות התורה והחסידות לפרוח 

ביתר שאת ועוז.

דריכות מרובה לקראת השלמת מגבית 'תנו לבבכם' היום 
כקריאתו ותחינתו של מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א

של  המהדהדת  וקריאתו  הלב  קת 
מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א "לא 
אני  כבודי  ולא  עושה  אני  למעני 
ול־ לתורה  ליראה  אם  כי  דורש, 
חסידות ולמען כבוד שמו יתברך, 
ובנין  ולתורתו  לה'  הדורות  חינוך 
פגעי  מפני  להם  סביב  אש  חומת 
ונשמתי  וברוחי  בנפשי  התקופה, 
הדבר ואשרי מי שיסייע לי בזה". 

החל משעות הצהריים נפתחו 
והחפ"קים  המיוחדים  המוקדים 
אלפי  כאשר  העולם,  רחבי  בכל 
ויזניץ  של  היכלה  בני  מתנדבים 
מתרימים  ידידיה  המוני  והמוני 
חפצה,  בנפש  ישראל  רבבות  את 
ישראל  כלל  ממגבית  חלק  להיות 
ומהמערכה  דורות  בנין  למען 
ואכן  שמים.  כבוד  למען  האדירה 
עם כתיבת השורות לקראת סיום 
גוייסו  הראשון  ההתרמה  יום 
שקלים  מ־15,000,000  למעלה 
מכל  תורמים  ל־25,000  מקרוב 
שכבות היהדות החרדית שנעתרו 
נשואות  עתה,  הקודש.  לקריאת 
עיני הכל אל היום הזה, שעות של 
שהשפ־ במינה  מיוחדת  הכרעה 
יום  כאשר  ולדורות,  לשעה  עתה 
זה יכול להיות בשורה אדירה של 
לדברי  מוחלט  וציות  שמים  כבוד 
אחרת  שתוצאה  בעוד  חכמים, 
הדו־ בזעקת  תפגע  ח"ו,  מכאיבה 
ולכונן  לבנות  הנורא  ובעמל  רות 
ול־ ליראה  לתורה  ויזניץ  בית  את 
חסידות והשפעתו אדירה על כלל 

ישראל כולו. 
נשמעת  ואתר  אתר  בכל  ואכן 
רוממות  של  בצו  כבירה  הענות 
מעמלם  חלק  להיות  ושייכות, 

'נע־ בחינת  הדורות,  מאורי  של 
דברי  בקול  לשמוע  ונשמע'  שה 
של  מעמלו  חלק  ולהיות  חכמים 
כשכלל  מויזניץ  האדמו"ר  מרן 
וחוב  השעה  גודל  את  חש  ישראל 
וכלשו־ בעמלו  עמו  להיות  קדוש 

התורה  גדולי  ורבנן  מרנן  של  נם 
כולנו  "ביותר  שליט"א  והחסידות 
נושא  בהיותו  לו  לסייע  מחויבים 

את משא דורנו בכל עת וזמן". 
העומדת  המיוחדת  המגבית 
הינה  לבבכם',  'תנו  הקריאה  תחת 
השמיע  אותה  מטלטלת  קריאה 
האדמו"ר  מרן  לבבו  מזעקת 
מויזניץ שליט"א שפנה באופן נדיר 
לכללות יראי ה' במכתב מיוחד בו 
למעני  "לא  לבבו:  מצפונות  גילה 
דורש,  אני  כבודי  ולא  עושה  אני 
ולחסידות  לתורה  ליראה  אם  כי 
חינוך  יתברך,  שמו  כבוד  ולמען 
חומת  ובנין  ולתורתו  לה'  הדורות 
התקו־ פגעי  מפני  להם  סביב  אש 

פה, בנפשי וברוחי ונשמתי הדבר 
ואשרי מי שיסייע לי בזה". 

וח־ הוסיף  המיוחד  במכתבו 
נדירה  ברכה  קדשו  בלשון  קק 
חשיבות  על  המלמדת  ומיוחדת 
הנושא ודחיפות המערכה שכולה 
קודש לכינון דורות ושמירה מפג־

עי התקופה ונסיונותיה: "מעומקא 
בעהי"ת  טובה  לכם  אכיר  דליבא 
דורותיכם  ובעד  בעדכם  ואעתיר 
שיזכו ללכת בדרך השי"ת ותורתו 
מנסיונות  וינצלו  הדעת  בהרחבת 
וחסד  טוב  רע,  דבר  ומכל  הדור 
אוצרותיכם  למלא  חייכם  ימי  כל 

שפע רב אכי"ר".
האדמו"ר  מרן  בהכרעת 
ל־44 הגיוס  יעד  נקבע  שליט"א 

של  הכפלה  ידי  על  שקל,  מיליון 
הכרחי  סכום  מחו"ל,  עם  נדיבי 
וכינון   – דורות  בנין  להשלמת 
מפעלו  השלמת  באמצעות  דורות 
הגדול של מרן האדמו"ר שליט"א: 

בנין 'בית ויזניץ'. 
מגבית  של  השני  יום  היום, 
ועוז  שאת  ביתר  לבבכם'  'תנו 
מקצה  הזו  הזעקה  היום  תישמע 
למעני  "לא  סופו:  ועד  העולם 
דורש,  אני  כבודי  ולא  עושה  אני 
מרוממת  קריאה  ליראה"!  אם  כי 
לבבכם",  "תנו  מכולנו:  התובעת 
האדירים  למיזם  ונפש  לב  תנו 
שיבנה דורות ויעניק זכות לדורות 
"ואשרי מי שיסייע לי בזה!" היום 

הזה, אתה תכריע!
'תנו לבבכם' חייגו כעת 2811*

רבני העיר בני ברק שליט"א: "הננו בבקשה ובתחינה לתושבי 
עירנו להיות שותפים בזכיה מיוחדת ונשגבה זו באשר הבית 

הגדול הזה יש בו משום הפצת וביצור חומות הקדושה לעיר כולה"

ניץ בבני ברק".
יש־ לאלפי  הקריאה  ומכאן 

אולם  דא,  בכגון  דרכנו  ראל: "אין 
בית  שבנין  כמה  שידענו  בהיות 
כתפיו  על  שנטל  הגדול  המדרש 
איננו נותן לו מנוח, כולנו מחויבים 
באופן  ולהתאמץ  בידו  לסייע 
מחויבים  כולנו  כי  בעמלו,  מיוחד 
להשיבו תודה וגמול. הננו בבקשה 
להיות  עירנו  לתושבי  ובתחינה, 
ונשגבה  מיוחדת  בזכיה  שותפים 
יש  הזה  הגדול  הבית  באשר  זו, 
חומות  וביצור  הפצת  משום  בו 
יראו  וע"כ  כולה,  לעיר  הקדושה 
ושות־ חלק  לקחת  עירנו  תושבי 

אחד  כל  זו  מיוחדת  במגבית  פות 
כפי יכולתו".

רבני  מסיימים  מכתבם  את 
נאמנה:  בברכה  שליט"א  העיר 
זה  יהא  והמסייעים  "ולתורמים 
כל  ועבור  עבורם  ולזכות  לטובה 
בכל  להצלחה  ויזכו  ביתם,  בני 
גופא  בריות  מתוך  ידיהם  מעשי 
דקדושה  ולנחת  מעליא  ונהורא 
מכל יו"ח ונזכה כולנו לראות מה־

רה בבנין ביהמ"ק בב"א" 
מצטרף  המיוחד  המכתב 
התורה  גדולי  מרנן  של  לקריאתם 
חלק  להיות  שליט"א,  והחסידות 
ממגבית מיוחדת זו ולעמוד לימין 

שליט"א  מויזניץ  האדמו"ר  מרן 
לו  לסייע  מחויבים  כולנו  "וביותר 
בהיותו נושא את משא דורנו בכל 

מת־ המיוחדת  המגבית  וזמן".  עת 
המיוחדים  במוקדים  היום  קיימת 
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הרה"ג פנחס בסר שליט"א מבכירי המרצים ב'יד לאחים' נושא דברים בשנה 
שעברה בסעודת המצוה של הזוכים בהגרלה על ספר התורה 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

פסטה מוקרמת, עוגת גבינה, עוגת שוקולד:

'אלקטרולוקס' אופה את כולם יחד ולחוד בשלמות!
חג השבועות סמוך לשבת והעבודה 
הרבה  סוגים,  הרבה  גבינות,  הרבה  רבה, 
סוגי מאפה. אך כדי שכולם יהיו מרוצים, 
צריך כמה תנורים, מה שכמובן אין בכל 

בית. 
של  הרשמית  היבואנית  'מיניליין', 
מציעה  בישראל,  'אלקטרולוקס'  חברת 
ובישול  אפיה  תנורי  נהדר!  פתרון  לכם 
תבניות  בעלי  ומתוחכמים,  איכותיים 
גדולות במיוחד, המאפשרים לכם לאפות 
זמנית!  בו  תבניות   3 עד  אפילו  ולבשל 
תוך דיוק מרבי והשגת תוצאות נהדרות 
ומושלמות לכל סוגי המאפים. תוצאה זו 
הבלתי אפשרית לכאורה, מושגת הודות 
כמו  מתקדמות  בטכנולוגיות  לשימוש 
Ultara fan הטורבו  מאוורר  למשל 
התנור  בכל  החום  לפיזור  הגורם   plus

בצורה מדויקת, אחידה ומהירה. 
'אל־ בתנורי  האפיה  תבניות  שטח 
מתבנית  יותר  ב־20%  גדול  קטרולוקס', 
לכם  מתאפשרת  כך  סטנדרטית,  תנור 
כך  יותר,  עוד  וחסכונית  מרוכזת  אפיה 
תמצאו את עצמכם עם זמן פנוי – אפי־

הגבינות  חג  השבועות,  חג  לקראת  לו 
והמאפים. 

'אלקט־ של   XXL האפיה לתנורי 
חיישן  יתרונות:  מגוון  עוד  יש  רולוקס' 
טמפר־ את  שמבקר   –  Foodprobe

האפיה  זמן  כל  לאורך  המזון  טורות 
לניקוי   –  PyRo CLeaning והבישול. 
צלסיוס.  מעלות  ב־500  פירוליטי  עצמי 
קלים  ואפיה  לתפעול   – omegatouch

על ידי כפתור מגע.
חדשני,  ותיק,  מותג  'אלקטרולוקס', 
כל  כמעט  שמלווה  שם  ואמין.  איכותי 
ומו־ בכלל  החשמל  מוצרי  בתחום  בית 

צרי האפיה בפרט בארץ ובעולם ומוצריו 

מקסימאלית,  שימוש  בנוחות  מצטיינים 
גבוהה  אמינות  חשמל,  של  גדול  חסכון 
מתקדם  ובעיצוב  מתקדמות  ותכניות 

ופרקטי. 
ה'אלקטרולוקס'  תנורי  עם  ועכשיו 
רבות  ומשפחות  קלה  ממש  הבחירה   –
ונהנים  בהם  בחרו  כבר  החרדי  בציבור 
בזמן  עצום  ומחסכון  איכותית  מחוויה 
הזמן  הוא  השבועות  חג  ערב  ובחשמל. 

המתאים ביותר לכך.
תתחדשו!

המו־ החשמל  בחנויות  להשיג  ניתן 
בחרות.

גיוס במחשבה תחילה
הגיע הזמן לפצח את השיטה המנצחת. הדרך שלך לגיוס כספים אמיתי מתחילה כאן!

מיוחדת  אומנות  היא  כספים  גיוס 
אותה יש לרכוש. מגייס כספים מקצועי 
שמתנהל לפי כללים ברורים ורוכש את 
לתו־ להגיע  מצליח  האיכותיים,  הכלים 

צאות שאפילו לא חלם עליהן!
כיצד תהפכו למגייסי כספים ברמה 
המ־ את  תהפכו  איך  כולם?  מעל  אחת 
הדרך  ומהי  באמת?  למניב  שלכם  קצוע 
את  פותחים  שאתם  מהרגע  שעוברת 
על  מביטים  שאתם  ועד  העבודה  יום 

ההכנסות בחיוך מאושר?
הזד־ בפניכם  תיפתח  בבוקר  היום 
במפגש  שגרתית!  ובלתי  ייחודית  מנות 
לייב  משה  הרב  ידי  על  שנערך  החינמי 
הגר, המאסטר של עולם התקשורת הבי־

נאישית, תוכלו להפוך את גיוס הכספים 
למקצועי, לקל ובעיקר. למצליח.

רביעי,  יום  היום,  יתקיים  המפגש 
באולמי השטייטל בירושלים בין השעות 
בבוקר  בצהריים.  ל־14:30  בבוקר   10:00

שתעבוד  המנצחת  הנוסחה  את  תקבלו 
היטב ותפיק עבורכם את המירב, ותצאו 

עם ארגז כלים שעובד! 
הכלי  את  ונבחן  פנימה  ונציץ  הבה 
הראשון שיפתח לכם את הדלתות להצ־
לחה: הכלי מלמד אותנו מי בעצם צריך 
את מי: מגייס כספים יקר, מדי יום אתה 
שואף  למשנהו,  אחד  מגביר  מתרוצץ 
מרגיש  אך  ליבו,  את  ולפתוח  להצליח 
בושה ואולי אפילו אומללות. אתה בטוח 
ולא  למטה  מלמעלה  עליך  מביט  שהוא 
ומנסה  אחריו  רודף  אתה  מדוע  מבין 
בחוזקה  פועם  שלך  הלב  אותו.  לסחוט 
בכל פעם שאתה עורך היכרות עם אדם 
אמיד אחר, ובושה עמוקה משתלטת על 
כל כולך. יקירי, תן לנו לגלות את אזנך: 
לא תמיד אתה הוא זה שנזקק! לעיתים 
דווקא הוא, הגביר המצליח, הבטוח והמ־
למגייס  לך!  כן.  לך!  יותר  זקוק  תרברב, 
הכספים הפוטנציאלי שיגיע ויקבל ממנו 

את הסכום הנכסף. 
אחרי המפגש שיתקיים היום בירו־

שלים, הדרך שלך תהיה שונה לחלוטין. 
תפעל  היעד,  אל  בבטחה  תגיע  אתה 
אתה  בדיוק  מה  ותדע  הנכונה  בצורה 
לחינם  שלא  תבין  הכל,  לפני  אך  רוצה. 
לשניים:  שמתחלק  עולם  הבורא  יצר 
הינם  מהאוכלוסיה  אחוזים  כעשרים 
הם  ממנה  אחוזים  וכשמונים  עשירים 
לפעמים נזקקים. הבורא יצר את העולם 
מעוניין  הוא  מסוימת,  מטרה  למען  כך 
האמיד  ובעצם,  לנזקק  יסייע  שהאמיד 
הוא זה שזקוק לעני יותר. אם תרכוש את 
התובנה הזו תצליח בגדול! היום בבוקר 
תחמיץ  אל  להיחשף.  עומדים  הקלפים 

את ההזדמנות המופלאה!
 נותרו מקומות בודדים בקורס בבני 

ברק שאמור להפתח בס"ד בקרוב.
תתקשר עכשיו ותרשם 03-5444900.

כתב אישום לארבעה חשודים 
בגניבת מאות ק"ג אבוקדו

מאת חיים מרגליות

שלו־ נגד  הוגש  אישום  כתב 
אחד,  וישראלי  פלסטינים  שה 
ק"ג  מאות  בגניבת  החשודים 
הארבעה  ממעסיקם.  אבוקדו 
ועתה  המשטרה  ידי  על  נתפסו 
לצד  אישום  כתב  נגדם  הוגש 
בקשה למעצר עד תום ההליכים.

מכתב האישום שהוגש בבית 
עולה  בחדרה  השלום  משפט 
לנא־ אישר  אמנם  שהמעסיק 

שבוע,  סוף  כמדי  לקחת  שמים 
אבוקדו  שקית  עבודתם,  בסיום 
טנדר  גבי  על  העמיסו  הם  אך 
המבוקש  הפרי  של  ק"ג  מאות 

בשווי של 6,630 ש"ח. 
את  הוביל  מודיעיני  מידע 
עם  יחד  הגבול  משמר  בלשי 
האר־ התנועה  משטרת  שוטרי 
טכנו־ אמצעים  בשילוב  צית, 

של  למעצרם  מתקדמים  לוגיים 
ברקאי.  צומת  באזור  הנאשמים 
בחיפוש ברכב ובו ארבעת הנא־

חקלאית  תוצרת  נתפסה  שמים 
446 של  במשקל  אבוקדו  מסוג 
הנאש־ וארדיט.  האס  מסוג  ק"ג 
התוצרת  את  למכור  תכננו  מים 
הגנובה לחנות ירקות בברטעה. 

מדגישים  הגבול  במשמר 
שמדובר במקרה נוסף בו עבודת 
לצד  מודיעין איכותית ומדויקת 
הביאו  בשטח  הכוחות  היערכות 
החשודים  ארבעת  של  למעצרם 
עוד  האישום.  כתב  ולהגשת 
העמדה  שכל  במג"ב  מוסיפים 
תוצרת  גנבי  כנופית  של  לדין 
חקלאית מורידה באופן ניכר את 
כמות מקרי הפשיעה החקלאית, 
ירידה שעומדת כיום על למעלה 
לתקופה  ביחס  אחוזים  מ־20 

המקבילה אשתקד.

חלק מפירות האבוקדו | דוברות המשטרה
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השרה היוצאת שקד בטקס הפרידה ממשרד 
המשפטים: "רכבת המשילות לא תחזור לאחור"

"שיניתי את ה־DNA של מערכת המשפט. השינויים יימשכו", אמרה במהלך טקס הפרידה
מאת מאיר ברגר

שקד  מהשרה  פרידה  טקס 
המשפ־ במשרד  אתמול  התקיים 
הגב'  המשרד  מנכ"ל  במעמד  טים 
פלמור, היועץ המשפטי לממשלה 
המדי־ פרקליט  מנדלבליט,  אביחי 
המשפ־ משרד  ועובדי  ניצן  שי  נה 

טים.
אמרה  שקד  המשפטים  שרת 
שהתכוונתי  סוד  "לא  בנאומה: 
גם  הכוח  בכל  בעבודתי  להמשיך 
לי  היו  הקרובות.  השנים  בארבע 
העבו־ להמשך  מדויקות  תכניות 

דה, אך לצערי הן קצת השתבשו. 
שמ־ שאחרי  לי  נדמה  זאת  ובכל 

הושלמה  המסילות  הנחת  לאכת 

לדרך.  יצאו  המשילות  רכבות   –
חוזרות  ולא  לרגע  עוצרות  לא  הן 

אחור. 
המבניים  השינויים  לדבריה, 
יימ־ המשפט  במערכת  הנחוצים 

שכו. "עד מאי 2019 הם התרחשו 
ימשיכו  הם  מעתה  באמצעותי. 
אני  אחריי.  הבאים  באמצעות 
החדש  המשפטים  ששר  מקווה 
שהנהגתי  הקו  אותו  את  ימשיך 
המצאתי  לא  אני  גם  הרי  במשרד. 
לה־ הזכות  לי  היתה  הגלגל.  את 

את  סוגיות  מאוד  בהרבה  משיך 
פרי־ דניאל  פרופסור  של  דרכו 
הקו  לפניי.  בתפקיד  שכיהן  דמן 
זה  ויתעצם.  יתמיד  הזה  המשותף 
לעם  הציבור,  נבחרי  שלנו,  החוב 

לייצגו.  אותנו  ששלח  ישראל 
לדמוקרטיה  שלנו  החוב  גם  זה 
הבו־ מיצגיה  שאנחנו  הישראלית 

לטים".
המשפטים  שר  כי  ציינה  שקד 
אחרי  למשרד  שייכנס  החדש 
האח־ יהיה  בספטמבר,  הבחירות 

משרד  של  הישן  במבנה  לכהן  רון 
אינו  שהעיקר  "אלא  המשפטים. 
החדש  הפיסי  למבנה  במעבר 
הוא  העיקר  הממשלה.  שבקרית 
כאן  שהתבצע   DNAה־ בשינוי 
במובן  האחרונות.  השנים  בארבע 
כבר  נכנסים  הבאים  השרים  זה 

עתה למשרד חדש.
אמר  מנדלבליט  היועמ"ש 
שר  "תפקיד  כי  הפרידה  בטקס 
מאתגר.  תפקיד  הוא  המשפטים 
עי־ של  רב  מגוון  כולל  המשרד 

כסותרים  נחזים  שחלקם  סוקים 
התביעה  היא  דוגמה  זה,  את  זה 
הציבורית,  והסנגוריה  הכלכלית 
כמובן  שר,  לכל  גדול  אתגר  זה 
כמש־ התפקיד  את  שמקבל  למי 

אין  ראשונה,  מיניסטריאלית  רה 
עמדת  הזה  שבאתגר  שיחלוק  מי 

בהצלחה מרובה".
היועץ המשפטי לממשלה פנה 
לשקד ואמר לה "היו גם מחלוקות 
את  ניהלנו  אבל  טבעי,  וזה  בינינו 
המחלוקות באופן ענייני. אני יודע 

ארבע  של  כהונה  בתום  שהיום, 
שהובלת  לומר  אפשר  שנים, 
לטובת  לכת  מרחיקות  רפורמות 
המדינה.  ואזרחי  ישראל  מדינת 
כאלה,  והיו  סוערים,  בימים  גם 
הציבור  מול  להתייצב  חששת  לא 
סומכת  שאת  ולומר  הישראלי 
המדינה  פרקליט  של  היושרה  על 
המ־ במשרד  חותם  הותרת  ושלי. 

שפטים".
פרקליט המדינה שי ניצן אמר 
כי  שקד  מהשרה  הפרידה  בטקס 
עשינו  דיונים,  בינינו  "התקיימו 
מדיניות  את  לקדם  יכולתנו  ככל 
שלטון  על  שמירה  תוך  הממשלה 
סברנו  הסכמנו,  תמיד  לא  החוק. 
לקדם  ביקשה  שהשרה  שחוקים 
אינם תואמים את חוקי היסוד, היו 
שפגעו  שסברנו  התבטאויות  גם 
קיימנו  החוק.  אכיפת  במערכת 
רבים  ובמקים  מעמיק  שיח  איתך 
הס־ לא  אם  גם  להסכמות.  הגענו 

כמנו – תמיד הערכנו".
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התעשיה האווירית משיקה 
T-Heron :מל"ט טקטי חדש
T-Heron הינו כלי טיס המיועד למשימות טקטיות בשדה הקרב, וישרת 

בעיקר את כוחות היבשה ומשמר החופים

ילדה פלסטינית נשרפה למוות

מרגיע לך נופש

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

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

- תוכניות מובילות רק מהשורה הראשונה -

רילקס. מרגיע לך נופש
פנסיון מלא

 כולל א. צהרים
בהגעה ובעזיבה

מתחם שופינג
מושקע

קפה ומאפה
חופשי

הגרלות
ופינוקים אישיים

היחיד
ללא ימי שיא

ארוחות
שף גורמה

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

< מספר המקומות מוגבל! הבטיחי את מקומך >
מסלול אקסטרה

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

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

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

שלישי-רביעי
ו'-ז' תמוז

(9-10/07)

לים
לגמו מוכר הנופש

הבי"ח: מול הסדרים

מסלול מיוחד!
מותאם כהכנה

לנשים לפני לידה
עם החזרים

לזכאיות

מאת סופרנו הצבאי

משיקה  האווירית  התעשיה 
במ־ החדש  הטקטי  המל"ט  את 
מדו־  .T-Heron :ההרון שפחת 
בר בכלי טיס המיועד למשימות 
וישרת  הקרב,  בשדה  טקטיות 
מש־ היבשה,  כוחות  את  בעיקר 
המל"ט  ואחרים.  החופים  מר 
ורב־מטע"די,  רב־משימתי  הינו 
המ־ הטכנולוגיות  בו  ומשולבות 
התעשיה  מבית  ביותר  תקדמות 

האווירית.
למש־ מצטרף   T-Heron

התעשיה  של  המל"טים  פחת 
הידע  על  ומושתת  האווירית, 
בתחום  המצטבר  והנסיון  הרב 
בתע־ נצבר  אשר  המל"טים, 

למעלה  במשך  האווירית  שיה 

יותר  פעילות,  שנות  מ־40 
מב־ טיסה  שעות  מ־1,700,000 
ל־50 ומעל  מצטברות  צעיות 

המפעילים  מבצעיים  לקוחות 
האווירית  התעשיה  מל"טי  את 
סבי־ תנאי  משימות,  במגוון 

ברחבי  שונות  וזירות  בה 
העולם.

מתאפיין   T-Heronה־
ואמינות  טיסה  בטיחות  ברמת 
ומ־ בעולם,  ביותר  מהגבוהות 

אוויר  מזג  בתנאי  לפעול  סוגל 
קיצוניים. בנוסף הוא בעל מנוע 
מסוג  ומוכח  מרושיין  מתקדם, 
להגיע  יכול   ,(ROTAX) רוטקס
24,000 של  מקסימלי  לגובה 

קשר   120 של  למהירות  רגל, 
של  ק"ג  כ־180  לשאת  ויכול 
יכול  המל"ט  מועיל.  מטע"ד 

ומ־ במקביל,  מטע"דים  מספר 
תוצרת  הסנסורים  במיטב  צויד 

התעשיה האווירית.
בכיר  סמנכ"ל  לוי,  משה 
ומנהל  האווירית  בתעשיה 
אמר:  צבאיים,  טיס  כלי  חטיבת 
הפיתוח  את  להשיק  גאים  "אנו 
המל"טים  בתחום  האחרון 
T-ה־ האווירית  התעשיה  מבית 
במ־ הטקטי  המל"ט   .Heron

למעשה  משלים  ההרון  שפחת 
המבצעיים  הפתרונות  מגוון  את 
מציעה  האווירית  שהתעשיה 
הכוחות  לכלל  מל"טים  בתחום 
בשדה הקרב – ים, אוויר, יבשה 
האווירית  התעשיה  ומודיעין. 
דואגת להישאר מובילה בתחום 
לא־ פתרונות  ולייצר  המל"טים, 

תגרים העולים מהשטח".

למרות הפיזור: דיון בכנסת 
בהנגשת מערת המכפלה לנכים

הדיון יתקיים בעקבות בקשתם של עשרות ח"כים מארבע סיעות 
שונות שפנו ליו"ר ועדת החוץ והבטחון בבקשה לקיים דיון דחוף בענין

ביקשו  ח"כים  מ־25  למעלה 
לקיים דיון בוועדת החוץ והבטחון 
על הנגשת מערכת המכפלה. הדיון 
רביעי  ביום  בוועדה  ייערך  בנושא 
בשבוע הבא, זאת למרות העובדה 
שהכנסת פוזרה, בגלל בקשתם של 

עשרות חברי הכנסת.
פנו  האחרונה  בשנה  כזכור 
עשרות  גם  ובהם  רבים  גורמים 
חברי כנסת לשר הבטחון בדרישה 
ואכן  לנכים.  המערה  את  להנגיש 
בענין  מיוחד  דיון  קיימה  הכנסת 
המ־ להנגשת  שהעבודות  והובטח 

לכל  ויסתיימו  בקרוב  יחלו  ערה 
המאוחר עד לראש השנה תש"פ.

ההנגשה  עבודות  זאת  למרות 
לא החלו והמראות של נכים הנג־

ררים במעלה המדרגות שפורסמו 
קשות.  לתחושות  גרמו  בעבר, 
השרה  גמליאל,  השרה  כי  נציין 
במקום  ביקרה  חברתי,  לשוויון 
של  העלות  את  לממן  והבטיחה 
המקום,  והנגשת  המעלית  בניית 

אולם דבר לא השתנה.
השבוע  כאמור  פנו  זאת  לאור 
סיעות  מארבע  ח"כים  עשרות 
שונות ליו"ר ועדת החוץ והבטחון, 
לקיים  בבקשה  דיכטר,  אבי  ח"כ 
שנשלח  במכתב  בענין.  דחוף  דיון 
לסיום  קראו  הם  ראשון  ביום 
שפתרון  וציינו  שנים  של 52  עוול 
הדתות.  כל  לבני  יעזור  ההנגשה 
ואכן יו"ר הוועדה נעתר לבקשתם 
שיערך  מיוחד  דיון  על  והודיע 

בנושא בוועדה בשבוע הבא.
מסר,  בצלמו  מנכ"ל  גליק  שי 
ליו"ר  אישי  באופן  מודה  "אני 
שהבין  דיכטר  אבי  ח"כ  הוועדה 
והורה  הענין  חשיבות  את  מיידית 
גם  מודה  אני  הוועדה.  כינוס  על 
מדו־ המפלגות.  מכל  הפונים  לכל 

בטוחני  מחנות.  חוצה  בנושא  בר 
הנ־ לכיוון  נתקדם  הדיון  שבזכות 

גשה ממש בקרוב ויתוקן עוול של 
לנ־ גם  כי  שנים.  ושתיים  חמישים 
כים תושבי יו"ש יש זכויות אדם".

מאת חיים מרגליות

נשרפה  פלסטינית  ילדה 
בכפר  באש  שעלה  ברכב  למוות 
זאב.  לגבעת  שבסמוך  חלאילה 
שהגיעו  הצלה'  'איחוד  מתנדבי 
למקום סייעו נפשית לעדי הראיה.

חובש  אייכלר,  אהרן 
"כשה־ סיפר:  הצלה',  ב'איחוד 

ברכב  נתקלתי  למקום  געתי 
שעלה באש. בני המשפחה סי־
ילדה  שהתה  ברכב  כי  לנו  פרו 
מותה  נקבע  הצער  שלמרבה 
הכיבוי.  כוחות  מאמצי  בתום 
לעזרה  היחידה  חוס"ן  צוותי 
'איחוד  של  נפשית  ראשונה 
המש־ לבני  סיוע  הגישו  הצלה' 

פחה שראו את הלהבות".

מבצע ארצי נרחב ביטול חובות של אלפי נהגים 
שהשביתו את רכבם ולא דיווחו למשרד התחבורה

מאת חיים מרגליות

משרד התחבורה פתח במבצע 
של  חובות  לביטול  נרחב  ארצי 
כלי  את  שהורידו  רכב  בעלי  אלפי 
על  דיווחו  ולא  מהכביש  רכבם 
התעבורה,  בתקנות  כמתחייב  כך 

לאגף הרישוי במשרד התחבורה.
על  חובה  חלה  החוק,  פי  על 
את  להוריד  המבקש  רכב  בעל 
התיישנות,  עקב  מהכביש  רכבו 
פירוק או כל סיבה אחרת, להגיש 
למשרד התחבורה בקשה לביטול 
בוטל  שלא  רכב  הרכב.  כלי  של 
כדין במשרד הרישוי נחשב לרכב 
בתשלום  מחויב  ובעליו  פעיל, 

אגרת רישוי לרכב מדי שנה.
הזדמ־ להעניק  נועד  המבצע 

רכבם  את  שהשביתו  לנהגים  נות 
האחרונות,  השנים  בשבע  בפועל 
למשרד  כך  על  דיווחו  לא  אולם 
רבים.  חובות  וצברו  התחבורה 
במבצע משתתפים אגף החשבות, 
אגף התקשוב, מנהל התנועה, אגף 
במ־ המשפטית  והלשכה  השירות 

שרד התחבורה.
על פי נתוני משרד התחבורה, 
נרשמו  האחרונות  השנים  בשבע 

כ־300 אלף כלי רכב, שלא שולמו 
עבורם אגרת רישוי שנתית לרכב, 
כמתחייב מתקנות התעבורה. בעל 
החוב,  לביטול  זכאי  יהיה  רכב 
עורך  באמצעות  שיצהיר  לאחר 
ברכב,  שימוש  נעשה  לא  כי  דין 
אג־ שולמה  לא  שבגינה  בתקופה 
רת הרישוי. אזרח שהצהיר כי לא 
תוקפו  שפג  מיום  ברכב  השתמש 
רכבו  יבוטל  האחרון,  הרשיון  של 
הרכב  את  להחזיר  יהיה  ניתן  ולא 

לכביש לאחר הביטול.
את  יאמת  התחבורה  משרד 
ההצהרות על הורדת הרכב מהכ־

ביש מול משטרת ישראל וגורמים 
נעשה  כי  ויתברר  במידה  נוספים. 
להצהרה  בניגוד  ברכב  שימוש 
התחבורה,  למשרד  שהועברה 
לעונשים  צפוי  יהיה  הרכב  בעל 

הקבועים בחוק.
לפנים  המבצע,  במסגרת 
רכב  בעל  כל  יוכל  הדין,  משורת 
ששולמה  מבלי  ברכבו,  הנוסע 
השנים  בשבע  רישוי,  אגרת  עליו 
ללא  חובו  את  לשלם  האחרונות, 
במהלך  הצמדה,  וללא  ריבית 
עד  הקרובים,  החודשים  ארבעת 

לתחילת אוקטובר.

אגף הרישוי שיגר חוזר מיוחד 
שטרם  הרכב  מבעלי  אחד  לכל 
ואת  רכבם  מעמד  את  הסדירו 
לרכב.  הרישוי  אגרת  תשלום 
תשלום  אי  בגין  מתריע  החוזר 
אגרת הרישום לכלי הרכב הרשום 
להסדיר  להם  וקורא  שמם,  על 
ביטול  את  או  החוב  תשלום  את 

הרכב.
בין  להסדיר  ניתן  החוב  את 
האוטו־ השירות  בעמדות  השאר 

המוצבות  ('הרישיומט')  מטיות 
ובמקומות  פארם  הסופר  בסניפי 
דואר  בסניפי  נוספים,  מרכזיים 
ישראל ובמוקד הטלפוני של מש־

רד התחבורה 5678*.
העוסק  פאלוך  רוני  עו"ד 
וניקוד  תעבורה  משפטי  בתחום 
במשרד הרישוי מבהיר כי מדובר 
התח־ משרד  של  ברוכה  ביוזמה 

אינה  ימין  יד  כשלעיתים  בורה, 
שקרה  כפי  שמאל,  מיד  יודעת 
שנשלחו  הודעות  אלפי  בעשרות 
התליית  בשל  בטעות  לנהגים 
רשיון בגין ניקוד, למרות שקיבלו 
במקרה  הרישוי.  ממשרד  הארכה 
זה מן הראוי לברך את משרד הת־

חבורה, מוסיף עו"ד פאלוך.
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חייל נעצר בחשד להצתת שדה 
קוצים סמוך לכפרים פלסטיניים

מאת סופרנו הצבאי

צה"ל  חייל  עצרה  המשטרה 
סמוך  קוצים  שדה  להצתת  בחשד 

החקירה  בשומרון.  בורין  לכפר 
שהועבר  סרטון  בעקבות  נפתחה 
נפתחה  במשטרה  למשטרה. 
שדה  להצתת  בחשד  חקירה 
החקירה  שחומרי  לאחר  קוצים 
הועברו  סרטון  היתר  בין  שכללו 
למשטרה על ידי מצ"ח לפני מספר 

ימים.
את  שביצע  החשוד  החייל 
המ־ בעת  בחופשה  היה  ההצתה 

עשה. 
הסרטון שהביא למעצר החייל 

הקי־ השמאל  ארגון  ידי  על  הופץ 
בכאן  הדיווח  פי  על  'בצלם'.  צוני 
הנראה  ככל  הגיעו  ההצתות   ,11
שהציתו  שריפות  על  כתגובה 
פלסטינים קודם לכן באותו אזור. 
כשהוא  מדים,  ללא  תועד  החייל 

חמוש ברובה תבור.
"האירוע  צה"ל:  דובר  תגובת 
שהה  שהחייל  בעת  התרחש 
הועבר  לכך  ובהתאם  בחופשה, 
הטיפול משטרת ישראל. במקביל 

החייל הושעה מתפקידו".

משרד הבריאות מארח כנס בינלאומי של כלל 
יחידות האכיפה האירופאיות בתחום זיוף התרופות

מאת מאיר קליין 

הבריאות  משרד  מארח  השבוע 
את המפגש ה־25 של יחידות האכי־
חומ־ זיוף  בתחום  האירופאיות  פה 
משתתפים  בכנס  תרופתיים.  רים 
הבריאות  מארגון  בכירים  נציגים 
העולמי, האינטרפול ונציגים מיחי־

דות האכיפה האירופאיות.
חלק  בכנס  נוטלים  כן  כמו 
נציגים מהמשטרה ורשות המיסים 
העובדים בשיתוף פעולה עם האגף 
לאכיפה ופיקוח במשרד הבריאות.
 100 מעל  משתתפים  בכנס 
הכנס  מדינות.   25 ממעל  נציגים 
הבריאות,  שר  סגן  בברכות  נפתח 
חטיבת  וראש  ליצמן,  יעקב  הרב 
א.  ד"ר  ומחקר,  מידע  טכנולוגיות, 
שיתופי  נדונו  בכנס  לוקסנבורג. 
באר־ הסוכנויות  כל  בין  פעולה 

תרופות  עיקריים:  תחומים  בעה 
תרופות,  ומסחר  שיווק  מזויפות, 

איומי הרת המקוונת, והדרכה.
הוא  כי  מוסר  הבריאות  משרד 

עם  במפגש  רבה  חשיבות  מייחס 
מאירופה.  ועמיתים  מקבילים 
הפ־ והפשיעה  האכיפה  "תחום 

תופעות  הינן  אשר  רמצבטית 
גלובליות וחוצות גבולות, שטיפול 
פעולה  שיתוף  דורש  בהן  מעמיק 
בריאות  על  שמירה  למען  הדוק 

הציבור", נאמר בהודעה.
לדברי ד"ר רוני ברקוביץ מנהל 
האגף האכיפה והפיקוח של משרד 
שמ־ הראשונה  הפעם  זו  הבריאות, 

הכנס.  את  מארח  הבריאות  שרד 
מצד  גדולה  אמון  בהבעת  מדובר 
האכיפה  במערכת  אירופה  מדינות 
שמחים  ואנו  הבריאות  משרד  של 
הב־ משרד  בין  הפורה  שיתוף  על 

ריאות לבין מדינות באירופה.
חטי־ ראש  לוקסנבורג,  א.  ד"ר 
מידע  רפואיות,  טכנולוגיות  בת 
את  לארח  גאים  "אנחנו  ומחקר: 
רגולטו־ של  הבינלאומי  הכנס 
ופועלים  באכיפה  שעוסקים  רים 
תרופות  של  והשמדה  לאיתור 
שנרכשות  וטכנולוגיות  מזויפות 

חוקי  לא  ובאופן  שנבדקו  ללא 
בישראל. לכנס הגיעו נציגים מ־25 
מהאינטרפול  נציגים  וכן  מדינות 
וגופים בינלאומיים נוספים וזה שם 

אותנו על המפה".

חשי־ רואה  הבריאות  "משרד 
לאור  ונושאיו  זה  בכנס  רבה  בות 
מזויפים,  מוצרים  של  השכיחות 
שפוגעות  נוספות  ופעולות 

בבריאות הציבור".

המשנה ליועמ"ש במכתב למשרדי 
הממשלה: "בתקופה הקרובה נהגו באיפוק"

מאת חיים מרגליות

המשפטי  ליועץ  המשנה 
שיגר  נזרי,  רז  עו"ד  לממשלה, 
המשפטיים  היועצים  לכלל  מכתב 
הס־ ויחידות  הממשלה  במשרדי 
קבלת  לענין  מתייחס  הוא  בו  מך, 
והשרים  הממשלה  של  החלטות 
לכנ־ לבחירות  הקודמת  בתקופה 
מספר  בעוד  שיתקיימו  ה־22  סת 

חודשים.
והנחיות  הפסיקה  פי  "על 
על  "שומה  נזרי,  כותב  היועץ", 

המכה־ השרים  היוצאת,  הממשלה 
נים בה ומשרדי הממשלה השונים 
הנוגע  בכל  ובאיפוק  בריסון  לנהוג 
הקצאת  המתקבלות,  להחלטות 

המשאבים ויוזמות החקיקה".
הוא מנמק את הדברים בסיבה 
היוצאת  הממשלה  "על  כפולה. 
נדרש,  לא  כשהדבר  להימנע 
שיקשו  הפיכות  בלתי  מהכרעות 
את  לממש  החדשה  הממשלה  על 
מדיניותה לפי רצון הבוחר". סיבה 

נוספת היא "להיזהר מפני שימוש 
ובמשאבי  השלטוני  בכוח  לרעה 
המדינה לתעמולה או להשגת ית־
רון לא הוגן למפלגה או למועמד".
"אין  כי  מדגיש  הוא  זאת  עם 
מניעה להמשיך בביצוע הפעילות 
את  שמבטיחה  והשוטפת  הרגילה 
המבצ־ הרשות  עבודת  המשכיות 

עת, ובהתאם אין הכרח לבדוק כל 
מעוררת  שאינה  ופעולה  פעולה 

על פניה חשש".

הודעות חוק תכנון ובניה - 05/06/19



המבשר | יום רביעי, ב' בסיון תשע"ט | עמוד ז

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]

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
מטר 2 פאר 25  יחידת  גרשון  ברבינו 
חד ק"כ מרוהטת ומשקעת ביותר רק 
"היימשע   052-7628176 שח   3100

תיווך-משה
[20052523]

רק  חד מתאים לבחורים  בזוננפלד 2 
"היימשע   052-7628176 שח   4500

תיווך-משה"
[20052522]

בהמ"ג 2 חד 38 מטר מרוהטת מטבח 
חזית  שח   3800 רק  ק"א  ענק  חדש 
052-7628176 "היימשע תיווך-משה"
[20052521]

לגמרי  חדשה  חדר  דירת  בהמ"ג 
2500 רק  ליחיד  או  למשרד  מתאים 
שח לחודש כולל הכל 052-7628176

"היימשע תיווך-משה"
[20052520]

בונובנירה בגני רוממה 2 חד 35 מטר 
חדש  הכל  מאד,  ומושקעת  מרוהטת 
"היימשע   052-7628176 שח   4000

תיווך-משה
[20052519]

מטר   100 חד   5 פלקס  דו  באשכנזי 
052- זוכה  הקודם  שח   7000 רק 

7628176 "היימשע תיווך-משה"
[20052518]

נוחה,  קומה  חדרים,   4 בכדורי 
שוורץ  מחסן,   + גדולה  מרפסת 

נדל"ן 052-768-0724
[20052447]

3 מעלית   + חד'   4 הכהן  עלי   80 גוש 
אלקנה   * גמיש  ש''ח   8,900 מרפסות 
וסוכה  חצר   + מ"ר   65 ק"כ  חד'   3
6,500 ש''ח תיווך 02-5379474, -053

3179474
[20052389]

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

3179474
[20052388]

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

053-3179474 ,5379474
[20052387]

בפולנסקי בובונירה חדשה ומפוארת 
4 חד מרוהטת ברמה גבוהה מאד רק 
פסח  אחרי  מיד  כניסה  לחודש   8000
תיווך- "היימשע   052-7628-176

משה"
[20052150]

בשנלר יחידת דיור מפוארת 35 מטר 
מתפנת עוד חודשיים 5200 שח -052

7628-176 "היימשע תיווך - משה
[20051958]

דיור  יחידות   2 חכמה  בראשית 
להשכרה 35 מטר כל אחת מושקעות 
052-7628- לחודש  שח   3200-3500

176 משה, היימשע תיווך
[20051957]

פתחנו  הנדלס"  תיווך-  "היימשע 
דירות  להשכרה  מיוחדת  מחלקה 
השרות  כפי  העיר!  רחבי  בכל 
שוכרים  לכם.  המוכרים  והאמינות 
ומשכירים יפנו למשה 052-7628176
[20051956]

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

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בני ברק | מכירה
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]

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

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

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052609]

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

תיווך-הנדלס"
[20052189]

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

הנדלס"
[20052074]

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

הנדלס"
[20051885]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052297]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

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

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

3ח'  חדשה  קריה   * הבית"  "תיווך 
910000 * קריה ישנה 3ח' 830000
משופצת  2ח'  השקעה   * ש"ח 
4ח'  במתחרד   * ש"ח   500000
מבחר  ועוד   * ש"ח  קומה850000 
העיר  רחבי  ובכל  בקריה  דירות 
0504- עבער  יהשע  לשירותכם 

126-124
[20048907]

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

0534109680
[20052644]

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

0534109680
[20052643]

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

0534109680
[20052642]

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

[20052641]

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]

בני ברק 
לשבועות  התפנה  החלטה!  למהירי 
שך  הרב  ברח'  ומפואר  גדול  פנטהוז 

לנקיים בלבד. 052-7600534
[20052697]

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 
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]

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

7616720-1
[20040110]

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

715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

הגדלים ֶ כל  רכבים  דניאל"  "הסעות 
וטנדרים  מיניבוסים   10/14/16/20
ומפוארים  ממוזגים  חדשים, 
0527-10- תחרות.  ללא  במחירים 

10-20
[20052696]

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

053-310-20-26
[20043211]

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

053-3188842
[20040846]

לת"ת ַ גבוהות  לכיתות  מחנך  דרוש 
02-9665841 פקס  קו"ח  בירושלים 

a9665841@gmail.com
[20052694]

מלמד  דרוש  בי-ם  חסידי  לת"ת 
02-9665841 פקס  קו"ח  הרך  לגיל 

a9665841@gmail.com
[20052693]

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

[20052691]

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

x5700700@gmail.com
[20052668]

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

yosi@prog.co.il
[20052667]

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

x5700700@gmail.com
[20052666]

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

yosi@prog.co.il
[20052665]

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

לפקס: 02-6259371
[20052645]

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 

אבד ארנק גדול עם תכשיטים יקרים, 

054-9533525 בב"ב. 03-5709213
[20052695]

מודם  ניסן  כ"ז  חמישי  ביום  אבד 

402 בקו  שחור  (נטסטיק) 

0504167050
[20052671]

חובות  ו     שני  מעשר  ירושלמי:  היומי  דף  מו     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש השני (ההשלמה)    משנה יומית: שבועות ה, ד-ה  

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

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קיג. חיים: לאוין, ז-ט  
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

12:3812:3912:3912:4012:4012:37חצות היום
13:1313:1513:1413:1513:1513:12מנחה גדולה

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

3:443:443:403:483:463:37עלות השחר
4:354:354:324:394:374:29זמן ציצית ותפילין

5:335:385:295:375:365:31הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
סופרפארם  הר סיני 6762954 הר- סיני 15, ב"ב    תל אביב 050-2648148 מחנה יהודה 6    בני ברק בקשי ירושלים
ירושלים  שד'   077-8881300 יפו  פארם  סופר  עד 08:00 מהשעה 19:00  המלך 4  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור
נתניה 077-8881890 רח' הרצל 96 מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה סופר פרולנטין 49 מהשעה 19:00 עד 24:00
077- סופרפארם סופר פארם האודיטריום 077-8881110 הנשיא 134    רמת גן 8822842 רח' הרצל 11    חיפה
6519153 הופיין 52 חולון מהשעה  אהרון 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: 211.195-
אתמול: 211.19-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
33-23

תל אביב
29-23

חיפה
30-22

גולן
36-21

טבריה
39-24

גליל
32-22

באר שבע
36-21

אילת
42-29

מזג האויר
טמפ' גבוהות מהרגיל

היום - מעונן חלקית בעננות 
בגובה רב. הטמפרטורות יוסיפו 

להיות גבוהות מהרגיל לעונה. 
משעות הצהריים ינשבו רוחות 

צפוניות ערות לאורך החוף.

חמישי – מעונן חלקית בעננות 
בגובה רב. תחול ירידה קלה 

בטמפרטורות אך הן עדיין יהיו 
מעט גבוהות מהרגיל. משעות 

הצהריים ינשבו רוחות צפוניות 
ערות לאורך החוף.

שישי -  נאה ותחול ירידה 
נוספת בטמפרטורות והן 

תהיינה רגילות בעונה.

שבת - התקררות קלה נוספת.

שבתשישיחמישי

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



משרד החקלאות מימן מחקר 
לקביעת מועד קטיף המנגו

מאת ח. אבישלום

ידי  על  שנערך  חדש  ניסוי 
טריה  תוצרת  לאחסון  המחלקה 
במימון  קרית־שמונה  במיג"ל 
הצ־ ומועצת  החקלאות  משרד 
ההבשלה  מועד  את  קובע  מחים, 
על  המנגו  פרי  לקטיף  המינימלי 
מנת להביא לשוק פרי בשל, מתוק 
שיווק  את  למנוע  ובכך  ועסיסי 
הפרי טרם הבשלתו. המחקר נערך 
החקלאות  משרד  מפעילות  כחלק 
לצמצום אובדן מזון. מדדי ההבש־

הקטיף  מועד  לקביעת  ישמשו  לה 
המומלץ בכל אחד מהזנים, יסייעו 
לאיכות  סטנדרט  של  בהנחלתו 
פנימית ויביאו לצמצום אובדן פרי 

הנקטף במועד מוקדם מדי.
בהיקף  מנגו  מגדלים  בישראל 
סובב  באזור  טון  אלף  כ־45  של 
ובערבה,  שאן  בית  עמק  כנרת, 
כאשר מחצית מהתוצרת משווקת 
לצריכה מקומית ומחציתה האחר 

הקטיף  עונת  לחו"ל.  מיוצאת 
המומלצת היא ביולי – אוקטובר. 
בוחרים  רבים  חקלאים  זאת,  עם 
טרם  ביוני,  כבר  הפרי  את  לקטוף 
מה־ להרוויח  מנת  על  ההבשלה, 

בשוק  הנהוגים  הגבוהים  מחירים 
ניחוח  התוצאה,  העונה.  בתחילת 
הזן  את  מאפיינים  שאינם  וטעם 

וצרכנים לא מרוצים.  
בשלושה  התבצע  המחקר 
ביש־ הפופולאריים  הזנים  מבין 
ראל (שלי, מאיה וקיט). כל זן נק־

טף בשלושה עד ארבעה מועדים, 
שביצעו  הקטיף  למועדי  בהתאם 
מהפירות  כמחצית  החקלאים. 
הקטיף  במועד  נבדקו  שנדגמו, 
הבשלתם.  מצב  את  להגדיר  כדי 
הפירות  של  האחרת  המחצית 
ואחסון  הבחלה  של  תהליך  עברה 
נבדקו  אז  המדף,  חיי  תום  עד 
מבחני  להם  ונערכו  הפירות  שוב 

טעימה. 
טעם  כי  נמצא  הזנים,  בכל 
התק־ עם  והשתפר  הלך  הפרי 

הטועמים  הקטיף.  עונת  דמות 
הפרי,  במתיקות  עליה  הרגישו 
ובארומה,  בטעמו  בעסיסיותו, 
מאוחר  היה  הקטיף  שמועד  ככל 
נמוך  בציון  דירגו  הטועמים  יותר. 
הקטיף  במועד  שנקטף  המנגו  את 
תוצאות  הצביעו  עוד  הראשון. 
המחקר, כי על אף שקצב הבשלת 
הפרי והשינוי בצבעו היו מהירים 
הרי  המדף,  על  כשבוע  לאחר 
במועד  שנקטפו  הפירות  שטעם 
היה  והמוקדם,  הראשון  הקטיף 
שנ־ הפרי  לטעם  בהשוואה  ירוד, 

קטף מאוחר יותר. 
שווקים  חקר  תחום  מנהלת 
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, 
"קבי־ כי  אומרת  פרידקין,  הגב' 

למנגו  פנימי  איכות  סטנדרט  עת 
תסייע בהגדרת מועד הקטיף המ־

ותפחית  מהזנים  אחד  לכל  תאים 
את כמות פירות שנקטפים מוקדם 
במועדו  שלא  שנקטף  פרי  מדי. 
עובר במהלך האחסון תהליך הב־

חלה המזרז את התרככותו ומשנה 
ומוכן  בשל  שיראה  כך  צבעו  את 
מוצעים  אלה  פירות  לאכילה. 
לצרכן בשווקים וברשתות במחיר 
נופלת  טעמם  איכות  אך  גבוה 
מפרי שנקטף במועדו. קטיף שלא 
לצ־ אכזבה  לגרום  עלול  במועדו 

רכן ולהגביר אובדן המזון במקטע 
הצרכני".

יוון: יהודי נבחר לראש עיר
מאת א. למל

יהודי  נבחר  ביוון  לראשונה 
בשם  יהודי  רופא  עיר.  לראשות 
העיר  לראשות  נבחר  אליסף  משה 
שבצ־ אפירוס  מחוז  בירת  יאנינה, 

פון מערב יוון. 
שיג־ היהודית  הקהילה 

העיר  לראש  ברכתה  את  רה 
את  ממשיך  "משה  הנבחר: 
של  היהודית  הקהילה  מורשת 
וכ־ שלה  העיר  כראש  יאנינה 

מזל  היהודים,  של  חשוב  תומך 
טוב!".

כי  הוסיפו  היהודית  בקהילה 
יעסוק  שבתפקידו  מאוד  "חשוב 
גם  אלא  המקומי  במישור  רק  לא 
בדאגה לקהילה היהודית שבחרה 
הק־ וחיזוק  ביוון  לחיות  להמשיך 

שר עם ההנהגה הבכירה והמאבק 
ונגד  האנטישמיות  נגד  יוון  של 

גורמים אנטי יהודיים ביוון".
ראש העיר החדש מכהן במק־

צועו כפרופסור לפתולוגיה בבית 
אוניברסיטת  של  לרפואה  הספר 
יאנינה, וראש מרפאת הפתולוגיה 

בבית החולים הכללי של העיר.
כ־60 ביואנינה  חיים  כיום 

את  שהופך  מה  בלבד,  יהודים 
עוד  לייחודי  אליסף  של  נצחונו 
העולם  מלחמת  במהלך  יותר. 
כמעט  היהודית  הקהילה  השניה 
שהנאצים  לאחר  לגמרי  הוכחדה 

פלשו ליוון.
העיר  לראשות  נבחר  אליסף 
לאחר  בבחירות,  השני  בסיבוב 
בגאס  תומאס  יריבו  על  שגבר 
ברוב של 51.10 אחוזים מהקולות.

בימים אלו אנו מזינים למערכת את אלפי הטפסים שנאספו מכל המוקדים
הפרוסים ברחבי הארץ.

הגרלת הביניים תערך אי"ה במשרדי הארגון בפיקוח רבני הארגון ובליווי 
העו"ד המפקח על ההגרלה, מיד לאחר הזנת הטפסים לאחר חג השבועות. 

*5953

 .

ניתן עדין להשתתף בהגרלה על דירת שלושה חדרים בשווי 1,600,000 ₪ 

חייגו עכשיו:

תיקון טעות: בחידון היומי יש טעות במספר הטלפון. המספר הנכון הוא 072-337-1221
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אנו מודים לכל המשתתפים
בהגרלת הזריזות של 'דירה ברגע'

בזכות השתתפותכם נוכל להציל עוד חיים
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בשם ה' נעשה ונצליח

הכל כלול במחיר!
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לקבלת הקטלוג, מידע ויעדים נוספים.
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רוסיה מכחישה את דברי טראמפ: "לא 
הוצאנו את הכוח הצבאי מוונצואלה" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נשיא  של  התבטאות  בעקבות 
אודות  טראמפ,  דונלד  ארה"ב 
בוונ־ הרוסית  הצבאית  הנוכחות 
אתמול  הקרמלין  פרסם  צואלה, 

הכחשה גורפת לדבריו. 
ביקורו  במהלך  אמר  טראמפ 
לו  מסרו  הרוסים  כי  בלונדון, 
הצ־ הכוחות  רוב  את  שהוציאו 

הוא  מוונצואלה.  שלהם  באיים 
הש־ לסוגיית  היתר  בין  התייחס 

והביע  במדינה,  הדיקטטורי  לטון 
ניקולס  וונצואלה  שנשיא  תקוה 
ארה"ב  מתפקידו.  יודח  מדורו 
חואן  האופוזיציה  במנהיג  מכירה 
של  הלגיטימי  כנשיאה  גוואידו 

המדינה הלטינית. 
עוררו  טראמפ  של  דבריו 

התייצב  ואתמול  ברוסיה,  זעם 
פסקוב  דמיטרי  הקרמלין  דובר 
כי  טען  במסגרתה  נגד  לתגובת 
לטראמפ  הודיעה  לא  רוסיה 
הוציאה  לא  וגם  שכזאת  הודעה 
הצבאיים  כוחותיה  את  בפועל 
שהוצבו  הכוחות  "כל  מוונצואלה. 
שם",  מצויים  עדיין  בוונצואלה 
להסכ־ "בהתאם  בהודעה,  נמסר 

מים צבאיים עליהם חתומות שתי 
המדינות". 

המדינה  מזכיר  טען  בעבר 
האמריקאי מייק פומפאו, כי נשיא 
כמ־ כבר  מדורו  ניקולס  וונצואלה 
כס  את  ופינה  מארצו  נמלט  עט 
לדבריו,  גואידו.  לחואן  הנשיאות 
על  עמד  כבר  מדורו  של  מטוסו 
לצאת  מוכן  ההמראה  מסלול 
לדרך בכל רגע, ומדורו עצמו היה 

לק־ קדחתנית  בהתארגנות  עסוק 
ראת היציאה מהמדינה, אלא שאז 
ורוסיה  ממוסקבה,  הוראה  הגיעה 
הבהירה לו כי הוא נדרש להמשיך 

ולהחזיק בתפקיד. 
על  ביקורת  מתחה  ארה"ב 
רוסיה  של  הצבאית  ההתערבות 
בוונצואלה בהזדמנויות רבות, אך 
זאת  עושה  היא  כי  טוענת  רוסיה 
שלה  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
שלטענת  בקראקס  הממשלה  עם 
ונבחרה  לגיטימית  היא  רוסיה 
התומכת  ארה"ב  ודווקא  כחוק, 
שהכתיר  האופוזיציה  במועמד 
שמת־ זאת  היא  לנשיא,  עצמו  את 

של  בפוליטיקה  גסה  ברגל  ערבת 
מדינה אחרת, ומנסה לכפות עליה 
לאינטרסים  נוח  שיהיה  שלטון 

האמריקאים. 


