
היום רק עד השעה תשע בערב אפשר 
להצטרף להגרלת 'יד לאחים' על ספר התורה
ספר התורה שיוגרל הלילה יהפוך לרשותו הבלעדית של הזוכה ^ במשך כל הימים 
האחרונים מציפים פונים רבים את מוקד ההרשמה ^ הד גדול יצר המכתב המיוחד 
של הגרש"א שטרן שליט"א שפורסם כאן אתמול ^ ממוקד ההגרלה פונים לציבור 

הרחב בקריאה: הזדרזו, הרגע האחרון הגיע! ^ הודעה תימסר הלילה לזוכה

ההר־ תיסגר  ב־21:00  הלילה 
שמה להגרלת 'יד לאחים' על ספר 
הימים  כל  במשך  מהודר.  תורה 
מוקד  את  מציפים  האחרונים 
יהודים  של  פניות  המוני  ההגרלה 
במיוחד  זאת  הארץ,  רחבי  מכל 
הגאון  של  קריאתו  פרסום  לאחר 
רבי שמואל אליעזר שטרן, גאב"ד 
'שערי הוראה' ורב מערב בני ברק. 
את  להגשים  חפצים  אלו  פונים 
לבית  תורה  ספר  ולהכניס  חלומם 

ולעילוי  לזכותם   – שלהם  הכנסת 
נשמת יקיריהם. 

שפו־ המיוחד  במכתב  כזכור, 
הגרש"א  כותב  אתמול  כאן  רסם 
שטרן "בדבר השתתפות בתמיכה 
תכנית  ע"י  לאחים'  'יד  לארגון 
הנה  מהודר,  תורה  לספר  הגרלה 
בוודאי ראוי ליטול חלק בזה מפני 
שותף  להיות  זוכה  הוא  שבכך 
לך  שאין  שבויים,  פדיון  במצוות 
לזה  בנוסף  הימנה.  גדולה  מצוה 
התו־ את  ומכבד  מייקר  הוא  בכך 

רה הק' ובפרט בימים אלו של ערב 
לקבלת  הכנה  שהם  השבועות  חג 

התורה באהבה".
כי  נמסר  לאחים'  'יד  מארגון   
או  באותיות  זכיה  על  מדובר  לא 
בעמודים, אלא בספר תורה שלם. 
כמו כן מעניקה ההגרלה הזדמנות 
פז לקיים את המצוה בה מחויב כל 
תורה.  ספר  לעצמו  לכתוב  יהודי: 
כמו בשנים עברו, הזוכה בהגרלה 
הכנ־ תהלוכת  מימון  את  גם  יקבל 
במו־ פרסום  וכן  התורה,  ספר  סת 
דעות רחוב המבשרות על הכנסת 
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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
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מהמורה נוספת בדרך לעסקת המאה?

אכזבה בוושינגטון: מדינות באירופה 
אינן מאשרות השתתפות בכנס בבחריין

הרקע – חוסר אמון בתכנית והמתח בין ארה"ב לאיחוד
מאת כתב 'המבשר'

דחיות  של  לשנה  מעל  אחרי 
בנסיון  הלבן  הבית  החל  ועיכובים, 
השלום  תכנית  את  לקדם  להתחיל 
אך  התיכון,  למזרח  האמריקאית 
המ־ הסדנה  על  ההודעה  מאז 

שלושה  בעוד  בבחריין  תוכננת 
לצבור  במקום  כי  נראה  שבועות, 
נענית  בעיקר  התכנית  תומכים, 

בהתעלמות, אם לא בדחיה. 
אמש נראה כי התכנית נתקלה 
שדווח  לאחר  נוספת,  במהמורה 
במהדורת החדשות של כאן 11 כי 

מדינות  מספר  הזמין  הלבן  הבית 
אך  בסדנה,  להשתתף  אירופאיות 

הן לא השיבו בשלב זה להזמנה.
המדינות  הדיווח,  פי  על 
לא  שזהותן   – האירופאיות 
מהתכנית  מסתייגות  פורסמה, 

ראש אמ"ן: "חמאס מורתע ממלחמה; פוטנציאל 
הנפיצות של הג'יהאד האסלאמי – גבוה"

על איראן: "הסנקציות חסרות התקדים של האמריקאים על איראן גרמו לשפל כלכלי"

מאת כתב 'המבשר'

ראש אגף המודיעין של צה"ל, 
אלוף תמיר היימן, התייחס אתמול 

ישראל,  על  הבטחוניים  לאיומים 
למו־ המרכז  בכנס  משיחה  כחלק 
תערוכת  במסגרת  מודיעין  רשת 
עזה  ברצועת  המצב  על   .ISDEF

מורתע  מאוד  "חמאס  היימן,  אמר 
להמשיך  רצון  ומביע  ממלחמה 

במסלול ההסדרה".

יקותיאל יהודה פרידמן
 בהר"ר אשר הי"ו 

ישיבת אורייתא י-ם
קריית צאנז נתניה

רייזל קופילוביץ
בהר"ר יעקב הי"ו 
סמינר בית יעקב הישן
 ירושלים

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

גרשון רוט
בהר"ר משה יחיאל הי"ו 

ישיבת אורייתא י-ם
ירושלים

אסתר עקשטיין
בהר"ר שמואל הי"ו 
בית יעקב הישן
ירושלים

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

שמעון כהן
בהר"ר יצחק שמואל הי"ו 

ישיבת אורייתא י-ם
קריית צאנז נתניה

שירה אדרי
בהר"ר גבריאל הי"ו 
סמינר בית חנה צאנז
כפר יונה

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

שלום וידר
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

"בוודאי ראוי ליטול חלק בזה, מפני שבכך הוא 
זוכה להיות שותף במצוות פדיון שבויים"

היום 
הכנסת 

ספר 
תורה 
לבית 

המדרש 
טשכנוב 

בירושלים
/ עמ' ב

אלפי 
מתפללים 

צפויים 
להשתתף 

היום 
בהילולת 

רבנו 
עובדיה 

מברטנורא 
זיע"א

/ עמ' ד

תצלומי 
לוויין 

חושפים 
את הנזק 

מהתקיפה 
T4 בבסיס

בסוריה
/ עמ' ג

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד



יום חמישי, ג' בסיון תשע"ט | המבשר | עמוד ב

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

היו נכונים
הימים הראשונים לחודש השלישי, בו באו בני ישראל אל 
כתרי  חורב,  עדיי  והעדיית  התורה  קבלת  מקום  סיני,  מדבר 
הילומים של נעשה ונשמע, מכינים אותנו לקראת החג הקדוש 
היתה  סיני  מדבר  אל  ישראל  בני  ביאת  לטובה.  עלינו  הבא 
הצעד המעשי הראשון אשר עשו לקראת מעמד קבלת התורה 
בחודש סיון עם התקרב יום מתן תורה. הביאה אל המדבר לא 
היתה הגעה טכנית למחוז חפצם בדרך לארץ ישראל. היה זה 
והנכספת  המרכזית  המטרה  אל  ההכנה  מכל  נפרד  בלתי  חלק 
התורה  את  לקבל  מצרים,  מארץ  ישראל  בני  יצאו  שלשמה 
ההר,  אל  דעה  דור  אותו  של  ביאתו  סיני.  הר  על  הגבורה  מפי 
חשיבות יש לה, עד אשר אמרו כי אילו רק קרבנו המקום לפני 

הר סיני – דיינו.

עמלק שבאותו דור חפץ היה לרפות את ישראל מעבודתם. 
אך העידו חכמינו ז"ל כי מה ביאתן למדבר סיני בתשובה אף 
נסיעתם מרפידים בתשובה. היתה זו מסכת גדולה של תשובה 
סיני.  מדבר  אל  הגיעם  עדי  מרפידים  בנסעם  החלה  אשר 
רפידים, מקום בו נפגשו עם עמלק אשר צינן וקירר, התלוצץ 
מן  ונוסעים  עוזבים  כשהם  תשובה  מתוך  עזבוהו  והתחכם, 
הרפיון ומניחים לאנחות את הנרפות. מסע חשוב ורב משמעות 
"ויחנו   – מרפידים"  "ויסעו  אחת:  בנשימה  וכאילו  זה  היה 
במדבר סיני". היציאה מרפידים והחניה בהר סיני היו שניהם 
כלולים בתשובה ובמעשים טובים, כהכנה לאותו יום קדוש בו 
ייגלה אליהם ה' בהר מתוך האש הענן והערפל ויתן להם את 

תורתו תורת אמת.

הקריאה מעוררת את הזמן, ובוודאי שבתקופה רבת סערות 
בה אנו נמצאים, כאשר משנאי תורה ודת אינם שוקטים. עמלק 
שבכל דור ודור מבקש כל טצדקי כדי להחטיא ולקרר, להפריע 
ולהכשיל, להתקיל ולהשחית. זו היא כל מטרתו ולשם כך הוא 
עושה את כל המאמצים האפשריים לצנן את האמבטי ולהראות 
כי אפשר חלילה אחרת. חישול המחנה פנימה וליכודו – הוא 
במידת  יחזיק  אחד  כל  כאשר  אפשרי  הדבר  להצלחה.  היסוד 
הענוה כהר סיני. ומכאן באים לידי אחדות כבאותו זמן בה 'ויחן 
ישראל', כאיש אחד בלב אחד. 'ובאו כולם בברית יחד – נעשה 
לקבל  תורתנו,  מתן  לחג  ויזכנו  ה'  יחיינו  כאחד'.  אמרו  ונשמע 

התורה באהבה ובשמחה כדת, כראוי וכנכון.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

מינוי
פרסונליים  אקטים  כמו 
רבים וקודמים של נתניהו, גם 
הממשלה  ראש  הוכיח  אמש 
כלפיו  האישית  הנאמנות  כי 

קודמת לכל.
תלויים  היו  הדברים  אם 
בו בלבד, את שולחן הממשלה 
שני  רעייתו,  מאיישים  היו 
נא־ יועצים  סגל  ועוד  בניו 

את  ירים  שלא  ולויאלי  מן 
אישור  ללא  רגלו  ואת  ידו 
היושבת  מהמשפחה  מפורש 
ראשונה במלכות (איזו הקלה 
בבית  הנראה,  ככל  השתררה, 
האבל  לנוכח  בלפור,  ברחוב 
שירד על הבית ברחוב הנשיא 
עוד  אין  מעתה  בירושלים:   1
מי שתתחרה על תואר הכזב, 

'הגברת הראשונה').
ישראל ידעה בעבר ראשי 
ואגוצנט־ ריכוזיים  ממשלה 

ריים. מי לה גדול מבין גוריון. 
הוותיק  סופרו  כהנא,  מנחם 
בכתבה  מספר  'המבשר',  של 
בגליון  אור  שתראה  מרתקת 
'שבועי' של יום שישי הקרוב, 
נוהג  גוריון  לבן  לו  היה  כי 
לפטר  שרצה  אימת  כל  קבוע 
ולשלח לביתם שרים סוררים. 
איפשר  לא  אז  והחוק  היות 
בן  היסס  לא  שרים,  לפטר 
לא  בעצמו  להתפטר  גוריון 
מכך  וכתוצאה  פעמים  מעט 

התפטרה הממשלה כולה.
יורשו,  שרת,  משה  אגב, 
התפטר  ובכך  גם  זאת  עשה 
באותו  ועוד  שרצה  ממי 
חדשה.  ממשלה  הקים  היום 
היה  אילו  היום,  של  במונחים 
אומרים:  היו  כבר  נתניהו  זה 
תלוי  אופורטוניסט,  או  קוסם 
ובנטיית  המתבונן  בעמדת 

לבו.
וגם  גוריון  בן  גם  אבל 
שרת לא הגיעו לדרגה הזו של 
מינוי אישים לתפקידי מפתח 
הנאמנות  מבחן  לפי  ורק  אך 
נשכח  בל  לבוס.  העיוורת 
את המחזות ההזויים הנראים 
פורימיות  מהצגות  כלקוחים 
השרה  למשל,  לוהקה,  שבהן 
בישיבות  להשתתפות  רגב 
תרמה  הסתם  ומן  קבינט 
לדיונים את רוחב בינתה ועו־

ורק  אך  וזאת  שיקוליה.  מק 
כפרס על הכתרים המילוליים 

שקשרה לראשו של המנהיג.
הקדי־ כמובן  הם  אלו  כל 
שיתרחש  למה  בלבד  מונים 
יקבל  שנתניהו  לאחר  יום 
מחדש את אמון העם, כשהוא 
ומשוחרר  מחויבות  נטול 
אם  ליברמן,  של  ממוסרותיו 
תתגשם.  הזו  התקוה  אכן 
שחשבתם  מה  מכל  תשכחו 
או דמיינתם על מינויים כאלו 
מפתח  לתפקידי  ואחרים 
מו־ הממשלה.  שולחן  סביב 

התיבות:  צמד  את  לשנן  מלץ 
הוועדה  יו"ר  סער  גדעון 
גם  אבל  הסביבה.  לאיכות 
ומוכ־ בכירים  וחברים  שרים 

שרים אחרים מסיעת השלטון 
אם  בשוליים  עצמם  ימצאו 
יותר  קולניים  לטובת  בכלל 
בקריאות ההידד לנתניהו ול־

הדגל  אל  שייקראו  משפחתו 
ואל השמנת.

הידד לחנפנים.

בינוי
נתניהו  עמל  הדרך  על 
הלוויין  מפלגות  את  לפורר 
זריעת  באמצעות  הימניות 
כוכ־ בין  הדדי  ושיסוי  פירוד 

בים הראשיים.
האחרונות  החדשות 
מס־ הימין  מפלגות  מאיחוד 

המי  ההתגוששות  על  פרות 
פרץ  בין  במספר  כמה  יודע 
תיק  אודות  סמוטריץ  לבין 
למ־ להימסר  שעומד  החינוך 

פלגה. 
מתפקד  שאמנם  הראשון, 
ב'שנה  אברך  כמו  אחת  לא 
בדיוק  יודע  שאינו  ראשונה' 
לקבל החלטה האם כדאי לר־

בהקפה  המכולת  בחנות  שום 
במזומן  בוקר  מדי  לשלם  או 
ימהר  לא  והחלב,  הלחם  על 
לוותר על תיק החינוך הקרוב 
כמי  נראה  השני  כפסע.  אליו 
הזדמנות  שום  יחמיץ  שלא 
כולם  כולל  לכולם  להוכיח 
גם  והמיומן,  הבכיר  כאן  מי 
אם על הדרך תתנחל בלבבות 
כלפי  וריחוק  מיאוס  תחושת 
שמשודר  מה  וכל  הסיעה 

ממנה.
נכונו  הקרובים  בשבועות 
לסי־ פשוטים  לא  אתגרים 

צריכים  גם  אנשיה  הזו.  עה 
ולהת־ להתקוטט  להפסיק 

גם  ואולי  לנסות  וגם  כתש 
את  לתוכם  לבלוע  להצליח 
משורות  עצמם  שהקיאו  אלו 
ושקד.  בנט  בדמות  המפלגה 
בש־ עשו  לפחות  האחרונים 

זמן  פסק  על  כשהודיעו  כל 
לחודש  מצדם  הודעות  של 

הקרוב.

פינוי
היה  שטראמפ  אמר  מי 
הדילוגים  במסעות  נמהר 
האובססיביות  בפגישות  שלו 
קוריאה  צפון  רודן  עם  שניהל 

קים ג'ונג' און.
חיסל  קים  הדיווחים,  לפי 
שורה של בכירים לנוכח כש־

לון השיחות.
מתוחכמת  דרך  זו  אולי 
להניף את הכורת על השלטון 

שם.

  

הנער שנפצע בפיגוע בעיר 
העתיקה – שוחרר מבית החולים

הבחור ישראל מאיר נחומברג בן ה־16 שנפצע בינוני בפיגוע הדקירה בעיר 
העתיקה ביום שישי האחרון, שוחרר לביתו ^ "פגשנו את עם ישראל ביופיו 
האמיתי", אמר אביו ^ בימים האחרונים חל שיפור נוסף במצבו של גבריאל 

לביא בן ה־50 שנפצע באורח קשה בפיגוע

מאת כתב 'המבשר'

בן  נחומברג  מאיר  ישראל 
בינוני  באורח  נפצע  אשר  ה־16.5 
העתיקה  בעיר  הדקירה  בפיגוע 
את־ שוחרר  האחרון,  שישי  ביום 
הדסה  החולים  מבית  לביתו  מול 
התקבל  מאיר  ישראל  כרם.  עין 
על  בהדסה  הטראומה  ביחידת 
כשנפצע  סאמר,  מיכאיל  ד"ר  ידי 
פגעה  אשר  בגבו,  סכין  מדקירת 

בריאותיו.
טופל  הוא  מצבו  ייצוב  לאחר 
ולאחריה  נמרץ,  לטיפול  ביחידה 
שחרו־ עם  לכירורגיה.  במחלקה 

האחים  מצוות  ישראל  נפרד  רו 
ולעו־ לרופאיו  והודה  והאחיות, 

בו  שטיפלו  הסוציאליות  בדות 
לאורך שהותו בהדסה עין כרם.

אביו, רפאל, אמר "אנו יוצאים 
הביתה עם ישראל מאיר כשבפינו 
בכל  הדסה  לרופאי  גדולה  תודה 
סאמר  מיכאיל  לד"ר  היחידות, 
הטראומה  ביחידת  בו  שטיפל 
מיקלוש  ד"ר  הטראומה  ולמנהל 

שהמשיך את הטיפול עד לסיומו, 
האחים  לצוות  המלוות,  לעו"סיות 

והאחיות.
עם  לכל  גם  הגדולה  "תודתנו 
בליל  גם   – התפילות  על  ישראל, 
שבתפילה,  הכוונה  על  שבת, 
מכל  אלינו  שהגיע  החיזוק  על 
ישראל  עם  את  פגשנו  העולם. 
האב  העיד  האמיתי",  ביופיו 

הנרגש.
שיפור  חל  האחרונים  בימים 
בן  לביא  גבריאל  של  במצבו  נוסף 
ה־50 שנפצע באורח קשה בפיגוע 
שערי  החולים  מבית  הדקירה. 
כי  נמסר  מאושפז  הוא  בו  צדק 
והוא  עצמו,  בכוחות  נושם  לביא 
נמרץ  לטפול  מהיחידה  הועבר 

למחלקה רגילה.
הפי־ של  הראשוני  מהתחקיר 
האחרון  שישי  ביום  כי  עולה  גוע 
המחבל  נכנס   6:20 לשעה  סמוך 
ברחבה  דקר  שכם,  שער  דרך 
 (50) לביא  גבריאל  את  הפנימית 
רג־ להימלט  והחל  קשה  שנפצע 
לית. בזמן שנמלט, הבחין המחבל 

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

המחבל וחיסלו אותו.

הימין החדש: "משא ומתן 
לאיחודים? רק בעוד חודש וחצי"
המפלגה פרסמה הודעה לפיה היא מתכוונת להתמודד 
בבחירות הקרובות אך תשהה את המגעים לחיבורים 

ואיחודים עד י"ב תמוז

מאת מאיר ברגר

הודי־ החדש'  'הימין  מפלגת 
במשא  לפתוח  בכוונתה  כי  עה 
ומתן לאחדות המחנה רק באמצע 

החודש הבא.
"תנועת 'הימין החדש' דוהרת 
מנת  על  העוצמה  בכל  קדימה 
הימני  הציבור  את  סביבה  לגבש 
אמיתית  ימין  במדיניות  שחפץ 
בשטח,  במעשים  שמשתקפת 
ומ־ מקרבת  ביהדות  במשילות, 

של  הבית  מאחד.  ובשיח  כילה 
הימין  תנועת  הוא  הזה  הציבור 
הבחי־ ממערכת  כלקח  'החדש'. 

באופן  נוודא  אנו  הקודמת,  רות 
יילך  לא  ימני  קול  שאף  מוחלט 
איחודים  ידי  על  זאת,  לאיבוד. 

בימין", נמסר מטעם המפלגה.
במ־ כי  עוד  נאמר  בהודעה 

להתייחס  מתכוונים  לא  פלגה 
עד  בימין  השורות  לאיחוד 
בשעה  "הודענו  הבא.  לחודש 
במפלגות  לחברינו  האחרונה 
הודעות  ריבוי  לאור  האחרות: 
שגויות בנושא המשא ומתן, החל 
נעסוק  לא  ל־15/07  ועד  מעכשיו 
על  סרק  בדיוני  ומתן,  במשא 
במיקומים  בהדלפות,  חיבורים, 

בה־ נתמקד  אלא  ובתפקידים, 
לתנועה  קולות  שיותר  כמה  באת 
נחדש  מ־15/07  החל  ולמחנה. 
המפלגות  עם  ומתן  המשא  את 
גדולה  ימין  חזית  ונגבש  השונות 
הרשימות  הגשת  למועד  עד 

הסופיות".
שונים  עיתונאים  כי  "נדגיש, 
ומת־ אמיתות  חצאי  המדווחים 

ווים שאינם קיימים במרדף אחר 
כותרת, פרסומיהם הם על דעתם 
ובה  אחת  מטרתנו  כעת,  בלבד. 
והמחנה  הימין  נצחון  נתמקד: 
מפלגתו  הודעת  לשון  הלאומי", 

של נפתלי בנט.
ב'  ברשת  דווח  יותר  מוקדם 
כי ישנן הבנות ראשונות על ריצה 
הבית  בין  טכני  כבלוק  משותפת 
והימין  הלאומי  האיחוד  היהודי, 
יהיה  הראשון  המקום  החדש: 
פרץ,  רפי  הרב  או  שקד  א'  של 
עם  לחיבור  נפרד  מו"מ  ויתקיים 

עוצמה יהודית.
מיד לאחר הפרסום הכחישה 
מפלגת הימין החדש את הדיווח. 
''על אף ששקד ובנט הבהירו לכ־
ממשיך  הוא  ניוז,  פייק  שזהו  תב 
שקרי",  הוא  הדיווח  זאת.  לדווח 

אמרו בימין החדש.

בני ברק: ילדה נפגעה 
באצבעה מדלת כבדה

מאת חיים מרגליות

בי־ קשה  באורח  נפצעה  ילדה 
דה, בעקבות דלת פלדלת שנטרקה 
קהילות  ברחוב  בבית  אצבעה,  על 
הוזעקו  למקום  ברק.  בבני  יעקב 

כונני ארגון הצלה.
רפואי  טיפול  העניקו  הכוננים 
שאחת   12 כבת  לילדה  ראשוני 
פונתה  היא  נקטעה.  מאצבעותיה 
טי־ להמשך  הצלה  אמבולנס  עם 

פול בבית החולים תל השומר.

סופרים את הימים:

רשת 'ספרי אור החיים' פותחת את חודש 
הספר האגדי מיד לאחר חג השבועות

ימי הספירה באים אל סיומם, ועימם 
תמה גם הספירה לאחור – חודש הספר 
האגדי של 'ספרי אור החיים' מגיע בגדול 
החל מז' בסיון, זה היום חיכיתם לו. בכל 
שנה יודע הציבור לצפות בכיליון עיניים 
הנערכת  הגדולה  המבצעים  לחגיגת 
של  הסניפים  ב־21  תמים  חודש  במשך 
לא  החיים'  'אור  השנה  וגם  הרשת, 
מחירים  של  בחודש  ויוצאת  מאכזבת 
מכל  עצום,  ספרים  מגוון  על  מיוחדים 

הוצאה אפשרית.
חודש  קטלוג  עושה  אלו  בימים 
עם  ישראל,  לבתי  דרכו  את  הספר 
הס־ כל  של  המלאה  המבצעים  רשימת 

פרים מכל הסוגים – עמודים של ספרי 
קריאה  ספרי  ההוצאות,  ממיטב  קודש 

קומי־ ספרי  ולילדים,  לנוער  למבוגרים, 
וגם  בישול  ספרי  לפעוטות,  ספרים  קס, 

נפקד.  לא  באנגלית  ספרים  של  מקומם 
כולם במחירי הזדמנות שלא יחזרו, אבל 
שלם  חודש  לכם  נותנת  החיים'  'אור 

לנצל אותם...
מכינה  האגדי  הספר  חודש  במהלך 
'אור החיים' בונוסים לכל לקוח שייהנה 
החודש  ממבצעי  לפחות  ש"ח  ב־100 
והגרלת  בסניפים  ייחודיות  הגרלות   –
ברשת.  הרוכשים  כל  בין  שבועית  ענק 
על  להימנות  ודאגו  הפרטים  את  חפשו 
החו־ ככל  לא  כי  בהגרלה,  המשתתפים 

דשים הוא החודש הזה, ולא בכל חודש 
בואו  חלומות.  להגשים  לכם  מאפשרים 

לזכות בפרסים מהאגדות!

 

לקראת חג השבועות – יו"ד של נעים זמירות ישראל דוד המלך ע"ה

הופיעה יצירת המופת תהילים 'שבט הלוי'
בהוצאת מכון מעינות הלוי • 950 עמ' • אוסף פנינים ופירושים על ספר תהילים

נעים  של  דהילולא  יומא  לקראת 
בחג  ע"ה  המלך  דוד  ישראל  זמירות 
השבועות הבעל"ט הופיעה ויצאה לאור 
עולם יצירת מופת שתכבוש את העולם 
הלוי'  שבט   – 'תהילים  ספר  התורני, 
בעל  ישראל  גאון  הדור  פוסק  ממרן 

'שבט הלוי' זיע"א.
'שבט  בעל  מרן  של  ספריו  כידוע 
למעלה  מזה  מהווים  זי"ע  הלוי' 
ברזל  צאן  נכסי  שנה  וחמש  משבעים 
בית  בקרב  ההלכה  יסודות  לקביעת 
והבהירים  הנהירים  פסקיו  ישראל. 
התקבלו לברכה ע"י המוני בית ישראל 
בהתאם  הנוהגים  ישראל  תפוצות  בכל 
מקצועות  בכל  ההלכתיות  להכרעותיו 

התורה, על פי מה שכתוב בספריו.
הדור  פוסק  מרן  של  גדלותו  לצד 
כמותו  שהלכה  ובהוראה  בתורה  זי"ע 
בכל מקום, נודע גם בכוח הדרש והאג־
ונודע  מור  נוטפות  היו  שפתותיו  דה, 
כפה מפיק מרגליות כשנשא מדברותיו 
במועדו,  ומועד  בשבתו  שבת  מידי 
את  לעורר  עם  במקהלות  בעומדו  או 
ולתיקון  לתשובה  קדושים  בני  ישראל 

המעשים. 
לפסוקי  לו  היתה  מיוחדת  חביבות 
תהילותיו של נעים זמירות ישראל דוד 
היו  דרשותיו  של  ככולן  וברובן  המלך, 
כשה־ תהילים,  בפסוקי  ומתבל  משלב 
ביארם  פירשם  קודש,  במקראי  עמיק 
ודרשם, ורמז רמז בהם, לתורה ולתפי־

ולתיקון  לתשובה  ולאהבה,  ליראה  לה, 
המעשים, למידות טובות ולמשא ומתן 

באמונה, ולתפארת העבודה.
בעל  מרן  וכתב  התבטא  וכה 
מזמורי  קדושת  בדבר  זי"ע  הלוי  שבט 
מתגלים  עצומות,  "מדרגות  התהילים... 
והש־ הנפש  דבקות  אלו,  במזמורים 

ואלו  "אלו  גבול".  בלי  הנפש  תפכות 
תהילות  ממללים  ואלו  אלו  מהללים, 
מלכנו, מלך עולם ברוך הוא"... ובמקום 
אחר בזה הלשון... "דוד המלך ע"ה בס־

פר התהילים מרישא 'אשרי האיש אשר 
לא הלך בעצת רשעים', עד גמירא 'כל 
הנשמה תהלל י'ה הללוי'ה', היה מעמיק 
עצמו בתפלות קדושות, והפליג בכל כך 
ובכל  קדושות,  ותשבחות  שירות  הרבה 
כך התנפלות הנפש היה שופך לבו לפני 

הקב"ה, עד שאחז"ל (ב"ב יד:) למה נק־
רא שמה רות, שיצא ממנה דוד שריווהו 
כלומר  ותשבחות.  בשירות  להקב"ה 
שדוד המלך כביכול שיכר להקב"ה בכל 

כך שירות ותשבחות".
ספר  להוצאת  המלצה  ובמכתב 
הק',  בכת"י  חקק  פירוש,  עם  תהלים 
"תפילה, רינה ובקשה, ניצוח הלל וזמ־

רה, שנאמרו בספר תהילים על ידי דוד 
ונאמרו  עצמו,  על  נאמרו  ישראל.  מלך 
על כל ישראל. על כל צרה שלא תבוא, 
ועל כל שמחה שתבוא. על כמהת הנפש 
לדבק באלוקים, על דבקות האדם. ובע־
מדו בלילות לשפוך שיחה לנורא עלילה 
מרומם על כל ברכה ותהילה". "כל ימי 
חייו שפך שיח מעומק לבו לפני הקב"ה 
בשירות ותשבחות לא'ל חי, ואמר לפניו 

את כל ספר תהילים". 
טעם  בטוב  העורכים  שתיארו  כפי 
בהקדמה לספר התהילים החדש עבוד־
תו הק' באמירת התהלים: "על כל דברי 
שירות ותשבחות דוד בן ישי – שריוהו 
עמד   – בתהילותיו  הוא  ברוך  להקדוש 
מרן זי"ע ושפך לבו לקונו – בשיחה רינה 
ובקשה – בקול לו קול – בדבקות הבו־

רא ובהתנפלות הנפש – אשר עין ראתה 
מראה כהן בעבודת התהילה – במתינות 
וביגיעה, וכמו שכתב בשו"ת שבט הלוי 
[חלק ז סימן יב] "מה ששאלת באמי־

טוב  בודאי  התפילה,  אחרי  תהלים  רת 
בכוונה"...,  שלא  מהרבה  בכוונה  מעט 
העמיק  דור,  שנות  במשך   – בבד  בד 
במקראי קודש, פירשם ביארם ודרשם, 
ורמז רמז בהם, לתורה ולתפילה, ליראה 
המעשים,  ולתיקון  לתשובה  ולאהבה, 
באמונה,  ומתן  ולמשא  טובות  למידות 
ולתפארת העבודה. יש שנכתבו בסילו־

ויש  הק',  ובספריו  כת"י,  בקונטרסי  דין 
נלקטו  כולם  עם,  במקהלות  שדרשם 
דבר  רבה,  ביגיעה  מחשבת  במלאכת 
דיבור על אופניו בעריכה נפלאה תורה 
מפוארה בכלי מלא אורה, מים עמוקים 

נחלי אמונה, ידלם איש תבונה".
ביאורי מרן זי"ע על תהלים נלקטו 
לפרש  שנתייחדו  כת"י  מקונטרסי  הן 
רמזי מזמורי התהילים, והן אשר נכתבו 
עם,  במקהלות  דרשות  בתוך  ונאמרו 
האדם בעולמו  יסודות עמוקים בחובת 

התהילים  פסוקי  נתפרשו  הדברים  ובין 
נעימות זמירותיו של דוד המלך, משו־
בצים ומשולבים בתיבות התהילים במ־

לאותם. והן מכתבי התלמידים שבמשך 
שנות דור. כל אלו נאספו ונלקטו ביגי־
עה רבה, ונערכו זה כמה שנים במלאכת 

מחשבת בטוב טעם ודעת. 
ספר התהילים מתחלק לשני מדו־
רים: מדור 'שבט הלוי' בו פנינים יקרים 
ואמרות טהורים הולכים במישרין לבאר 
דיוקים שבלשון הפסוקים. מדור 'שבט 
מישור' בו נתקבצו ד"ת על מאמרי חז"ל 
שנדרשו בפסוקי התהלים, והם יסודות 
שבדרכו  טהורה  ויראה  בתורה  נפלאים 
ומ־ מעמיק  היה  זי"ע  למרן  המיוחדת 

פרש דחז"ל. 
העורכים צוות רבני המכון שליט"א 
למדור  שקראו  מדהים  גילוי  חושפים 
'שבט מישור' היות ומרן זי"ע  זה בשם 
חיבורו  על  זה  בשם  התבטא  בעצמו 
על ספר תהלים, ובתוך להב ד"ת ביום 
כתבנו  "ועד"ז  אמר:  תשכ"ג  הפורים 
בחיבור שבט מישור על תהלים, בביאור 
הכתוב כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו 
יהגה יומם ולילה"... ובנוסף לכך בפתח 
כל מזמור הביאו 'תוכן המזמור' מדברי 
מתי  שביארו  התהלים  מפרשי  רבותינו 

נאמר והמכוון בזה לכל דור ודור.
כמו כן צורף מדור 'הגיון לבי' והוא 
מגדולי  הקשות  התיבות  ביאור  ליקוט 
הפרשנים רבותינו הק', וקבעו שמו על 
פי מה שכתב מרן זי"ע בהסכמתו לספר 
שפירוש  מלכות'  'יסוד  פי'  עם  תהלים 

התיבות הוא "... שילוב יהי לרצון 'אמרי 
נזכה  זה  ידי  ועל  לבי',  ה'הגיון  עם  פי', 

לסיפא דקרא 'ה' צורי וגואלי'.
ספר  של  לאור  להוצאת  שזכה  מי 
הנוספים  ספרים  עשרות  שאר  כמו  זה 
מתורתו של מרן זי"ע הוא מכון 'מעיינות 
עוסקים  שנים  כ־25  כבר  אשר  הלוי', 
ע"י  והוסמכו  הקודש  במלאכת  המה 
המכון  רבני  צוות  ובין  לכך,  זיע"א  מרן 
שליט"א נמנים ומכהנים גדולי תלמידיו 
יושבי על מדין, המכון שהיה כבבת עינו 
בערוב  וגם  השנים  בכל  נפשו  ומשאת 
ללוותו  המשיך  האחרונות,  בשנים  ימיו 
בחיבת הקודש, התווה את צביונו וכונן 
את דרכו, על כל צעד ושעל. ובעשרות 
ובכתובים  בע"פ  נדירות  התבטאויות 
חזר והדגיש מרן זי"ע עד כמה חשובים 
של  והעמל  המחשבת  מלאכת  בעיניו 
משקיעים  אשר  שליט"א  המכון  רבני 
בכל מאודם למען יצא בצורה משולמת 

מקחו של צדיק. 
מרן  מייחד  קדשו  בצוואת  אף 
זצוק"ל התייחסות מיוחד לספריו וכותב 
בלשון קדשו: "...ודבר זה יהיה לי לזכות 
בעולם העליון, ובפרט אם יזכירו תמיד 
הנדפ־ והתעוררות  ואגדה  הלכה  דברי 

סים בספרי שבט הלוי הלכה ודרוש ומה 
שעדיין בכתובים".

העורכים:  הקדמת  בציטוט  נסיים 
"רבן של ישראל פוסק הדור מרנא ורבנא 
בעל שבט הלוי זצוקללה"ה – אשר עמד 
כשמונים  בישראל  תורה  והרביץ  ושימש 
מבצר  ברק  בני  מאיר  זכרון  גאב"ד  שנה, 
קצוי  בכל  ומצודתו   – וההוראה  התורה 
דישיבת  מתיבתא  ריש  פרוסה,  תבל 
העמיד  בה   – המעטירה  לובלין  חכמי 
עמוד  לתפארה,  הגונים  תלמידים  אלפי 
הפרט  של  לישועתן  דישראל –  צלותהון 
אחת  על  ומשמש  עומד  כאן  מה  והכלל. 
כמה וכמה עומד הוא ומשמש בשמי מעל 
בדבר  להיפקד  והפרט  הכלל  לישועת   –
מי  ליבם,  משאלות  בכל  ורחמים  ישועה 
יתן מציון ישועת ישראל בשוב ה' שבות 
עמו יגל יעקב ישמח ישראל, עשה למען 
שמך ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן".

להשיג  ניתן  החדש  התהילים  את 
ספרי  חנויות  ובכל  המכון,  במשרדי 

הקודש.

שיטה פורצת דרך
הצלחה כבירה למפגש העצמה למגייסי כספים 

שהתקיים אתמול בירושלים על ידי הזינוק להצלחה, 
בראשות הרב משה לייב הגר, המאסטר של עולם 

התקשורת הבינאישית. עשרות משתתפים יצאו עם 
כלים מעשיים שילוו אותם לעד

אתמול זכו מאות מגייסי כספים 
להשתתף במפגש מרתק מאין כמוהו. 
טיפים  לעשרות  ברתק  האזינו  הם 
הרב  בחינם  להם  שהעניק  מעולים 
תובנות  עם  ויצאו  הגר,  לייב  משה 
את  החמצת  אם  ומופלאות.  חדשות 
גם  מאוחר!  לא  עדיין  ההזדמנות, 
המופ־ הכלים  את  לקבל  יכול  אתה 
לאים והתובנות החזקות ביום רביעי 
נחום  עטרת  באולמי  בסיון  ט'  הבא, 
י''ג  הבא,  ראשון  וביום  שמש  בבית 

בסיון באולמי בויאן בביתר. 
אחד  כלי  בפניכם  מביאים  אנו 
מתוך ארסנל הכלים האדיר שתקבלו 
במפגש. אחד הכלים החשובים בגיוס 
כספים הוא: האופן בו תגרום לאדם 
שמולך לפתוח את ליבו וכיסו ולתרום 

ביד רחבה. 
יתכן שצברת וותק בתחום ואתה 
עוסק בגיוס כספים כבר שנים רבות, 
מתחיל  כספים  מגייס  שאתה  וייתכן 
או  כך  התחום.  על  ללמוד  שמבקש 
בגישה  עוברת  הנדיב  ללב  הדרך  כך, 
לפנות  שאמור  זה  אתה  אליו.  שלך 
אליו, לנהל איתו דיאלוג ולפתח עימו 
שמעניין  זה  הוא  אתה  מרעים.  שיח 
אותו כעת, ואתה אמור להרחיב ולס־

פר לו בהרחבה על המטרה שלשמה 

הגעת אליו. לא תמיד אתה יודע כיצד 
מאמין  אינך  לפעמים  זאת.  לעשות 
לשמוע  ירצה  המכובד  הגביר  שהוא, 
אחד  קטן,  הכספים  מגייס  אותך, 

מתוך עשרות אותם פגש השבוע.
רבים  שאנשים  שתדע,  חשוב 
עימם  שתפתח  מצפים  ממון  בעלי 
בשיחה, שתדבר על דא ועל הא, הם 
משתוקקים שתשמש לכם איש שיח 
שלך  החיים  על  להם  ותספר  מרתק 
ושל סובביך. חשוב שתדע כיצד לע־

שות זאת. במפגש המקצועי והמרתק 
עם הרב משה לייב הגר, תלמד כיצד 

לבצע זאת באופן היעיל ביותר! 
לאחר המפגש תקבל את הכלים 
היעד,  אל  אותך  שיקדמו  היעילים 
המפגש  מקום  אל  בביטחון  תגיע 
ליבו,  את  לפתוח  תצליח  הגביר,  עם 
תקבל ממנו את הסכום הרצוי, שגם 
בחלומות הכי וורודים שלך לא חלמת 
שתקבל, תוכל להתרווח על הכורסא 
ולנשום לרווחה. ואפילו... תיהנה מה־

תפקיד ותרצה להמשיך ולשכפל את 
ההצלחה. כי כשתראה את התוצאות 
עד  היית  היכן  תבין  לא  המופלאות, 

עכשיו...
וותחיל  ותרשם  עכשיו  תתקשר 

לנשום לרווחה 03-5444900

והיו נכונים

הערב תתקיים שיחת הכנה לקראת 
חג השבועות מהגרצ"מ זילברברג 

שליט"א בהיכל כולל ברסלב בני ברק
הקד'  תורתנו  מתן  חג  לקראת 
ההגבלה,  ימי  שלושת  ובפרוס 
תתקיים הערב יום חמישי, אור לג' 
לקראת  וחיזוק  הכנה  שיחת  סיוון, 
התורה  ולקבלת  רבה  יומא  האי 
זילב־ מאיר  צבי  רבי  הגה"צ  מאת 

רברג שליט"א.
והחיזוק  ההתעוררות  שיחת 
כולל  של  הגדול  בהיכל  תימסר 
בני   6 אלשיך  ברחוב  ברסלב 
אברכי  מאות  בהשתתפות  ברק 
הישיבות  ותלמידי  הכוללים 
קודם  לה.  ומחוצה  העיר  תושבי 
20:45 בשעה  תתקיים  השיעור 

העומר,  וספירת  ערבית  תפילת 
בצוותא  ובהתרגשות  במתינות 
זילברברג  הגרמ"צ  עם  חדא 
שליט"א, כאשר לאחר מכן, בשעה 
שליט"א  הגרמ"צ  ימסור   ,21:30

בלשון  וחיזוק  הכנה  שיחת 
הקודש.

וההתעוררות  ההכנה  שיעור 
מעוררת  תורה  מתן  חג  לקראת 
הישיבות  בהיכלי  רבים  הדים 
והח־ התורה  בעיר  והכוללים 

התורה  שוחרי  וציבור  סידות, 
בסילודין  המתכוננים  והחסידות 
מתן  זמן  הנשגב,  היום  לקראת 
בשי־ להשתתף  מוזמן  תורתנו, 
טפחיים  להתרומם  החיזוק,  חת 
השלישי"  ליום  "נכונים  ולהיות 
ורב  גדוש  רוחני  במטען  מלאים 
ערך של חיזוק באמונת ה' ובאהבת 

התורה.
האברך  לע"נ  מוקדש  השיעור 
זצ"ל  מרדכי  ר'  הרה"ג  המופלג 
טישלר  יוסף  משה  רבי  הגאון  בן 

שיבדלחט"א.

כהכנה לחג מתן תורתנו

היום יתקיים מעמד 'כינוס לימוד תורה ברבים' 
בביהמ"ד הגדול דקהל 'שבט הלוי' בארה"ק

במעמד השנתי המרומם והנשגב 'כינוס לימוד תורה ברבים' ישתתפו מאות בני 
קהל תלמידי וחסידי 'שבט הלוי' בארה"ק

גם השנה  כמסורת שנים רבות 
תל־ קהל  בני  מאות  היום  יתאספו 
מידי וחסידי 'שבט הלוי' מכל רחבי 
בז־ הגדול  ביהמ"ד  בהיכל  ארה"ק 
כ"ק  בראשות  ברק  בני  מאיר  כרון 
למעמד  שליט"א,  האדמו"ר  מרן 
תורה  לימוד  'כינוס  של  המיוחד 
יום  לקראת  דרבה  כהכנה  ברבים' 
מתן תורתנו, בו יחוו שעות רצופות 
רוחנית.  והתעלות  בעונג  מלאות 
לצד  בתים  בעלי  הישיבה,  תלמידי 
אברכי הכוללים 'שבט הלוי' מב"ב, 

אלעד,  ביתר,  אשדוד,  ירושלים, 
ברכפלד, קרית גת וחיפה. 

3:30 בשעה  יחל  היום  סדר 
רציפות  לימוד  בסדר  אחה"צ 
לק־ יחד.  הקהל  כל  של  בתוה"ק 

ראת השעה 6 אחה"צ ישא דרשת 
הכנה לקראת מתן תורה המשפיע 
בידרמן  אלימלך  רבי  הרה"צ 
מנחה  תפילת  ולאחר  שליט"א, 
בהלכה  מיוחד  שיעור  יתקיים 
במוצ"ש  שחל  יו"ט  בדיני  למעשה 
שטרן  מאיר  יעקב  ר'  הגאון  מפי 

מאיר  זכרון  בי"ד  דומ"צ  שליט"א 
ב"ב. 

לכ־ המרומם  המעמד  במרכז 
כ"ק  משא  יעמוד  תורה,  של  בודה 
שישא  שליט"א,  האדמו"ר  מרן 
והת־ הכנה  דברי  קדשו  מדברות 

תורתנו  מתן  חג  לקראת  עוררות 
וספי־ מעריב  תפילת  לאחר  הק'. 

רת העומר יעברו קהל התלמידים 
והחסידים להתברך אצל כ"ק מרן 
יו"ט  לקראת  שליט"א  האדמו"ר 

הבעל"ט.

הערב בצפון ב"ב הילולת כ"ק אדמו"ר מלוקווע וולברוז' זצוק"ל
סעודת ההילולא בביהמ"ד היכל צבי לוקווע וולברוז' ^ הבוקר עליה לציון במרומי הר הזיתים 

יומא  יחול  סיון  לד'  אור  הערב 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  דהילולא 
וולברוז'  מלוקווע  טורנהיים  רצ"ה 
שהקים  מאחיו  הגדול  הכהן  זצ"ל, 
'לוקווע  צדיקי  בית  את  מעפרות 
האדמו"רים  מגדולי  וולברוז'' 

בפולין לפני למעלה ממאה שנה.
עשרה  שמונה  ימלאו  הערב 
אדמו"ר  כ"ק  של  לפטירתו  שנים 
בן  אחר  בן  ונכד  נין  שהיה  זצוק"ל 
בעל  האדמו"ר  השושלת  לאבי 
ובנו  מוולברוז'  יששכר'  ה'עבודת 

העם'  ה'דברי  בעל  האדמו"ר  מ"מ 
לא־ בטהרה  שנסתלק  מלוקווע, 

של  בעיצומה  ונסתפג  שעלה  חר 
בן  תשס"א  במדבר  פרשת  שב"ק 

פ"ז שנים.
זצוק"ל  האדמו"ר  כ"ק  זכה 
מהתופת  השואה  בימי  להינצל 
ושארית  זכר  ולהקים  הנאצית 
בית  בהקמת  הקדושים  לאבותיו 
המהווה  ותפילה  לתורה  מדרש 
בר־ כולו  לאזור  רוחני  אור  מגדל 

במקום  ב"ב,  בצפון  סירקין  חוב 
יובל  מחצי  למעלה  לפני  שבזמנו 
דבר  לכל  ומתנכר  זר  היה  שנים 
שם  להאהיב  זכה  שבקדושה, 
ישראל  בני  ליבות  ולקרב  שמים 
עמל  חייו  כל  שבשמים.  לאביהם 
להנציח את זכר אבותיו הקדושים 
עותקים  באלפי  והדפיס  וההדיר 
את ספרי אבותיו עבודת יששכר, 
אהל יששכר, ספר הזמנים, סידור 
תפילת העם, ותהילים דברי העם.

מתושבי  מאות  יתכנסו  הערב 
'היכל  ביהמ"ד  מתפללי  ב"ב  צפון 
צבי' לוקווע וולברוז', לומדי רשת 
וזכרו  שמו  את  הנושא  הכוללים 
לסעו־ זצוק"ל  ההילולא  בעל  של 

והתוועדות  המרכזית  הילולא  דת 
הרה"ג  מ"מ  בנו  ברשות  השנתית 
טורנהיים  הכהן  שמואל  רבי 

שליט"א רב ביהמ"ד והקהילה.
רבי  הגאון  הכבוד,  נואם 
שליט"א  שטרן  אליעזר  שמואל 
של  ורבה  הוראה  שערי  גאב"ד 
לכ־ דברים  ישא  ברק,  בני  מערב 

ובזכות  ההילולא  בעל  של  בודו 
תל  המהווים  ומוסדותיו  ביהמ"ד 

תלפיות לכל תושבי האזור.
ישא  השבועות  חג  לקראת 
מאנטניא  אדמו"ר  כ"ק  דברים 
נחום  רבי  הגאון  הדיין  שליט"א, 
המישרים  מגיד  שליט"א,  שיינין 
הרה"ג  מרגליות  מפיק  פה  הנודע 
את  שליט"א,  שיש  יעקב  רבי 
ביהמ"ד  רב  ישא  המרכזי  המשא 
טורנהיים  הגר"ש  והקהילה 
אבו־ במורשת  הממשיך  שליט"א 

תיו הקדושים מצוקי ארץ זי"ע.
יפארו  ההילולא  סעודת  את 
רבנים,  אדמו"רים,  בהשתתפותם 
מדין,  על  יושבי  ישיבות,  ראשי 

וראשי ונכבדי הצבור.
לרגל יומא דהילולא החל מחר 
יום שישי ד' סיון ערב שבת קודש 

העליה  הוקדמה  השבועות  וחג 
לציונו להיום ערב יומא דהילולא 
בו יעלו מוקירי זכרו, מתפללי בית 
לציון  הכוללים,  לומדי  מדרשו, 
בחל־ הזיתים  הר  במרומי  מנוחתו 
יצא  ממוגן  אוטובוס  הכהנים.  קת 
המדרש  בית  מרחבת  בשעה 9:30 
'היכל צבי' לוקווע וולברוז' בצפון 

בני ברק.
שבת  במדבר,  פרשת  בשבת 
לפני יומא דהילולא, נערכה ברא־

שות רב ביהמ"ד והקהילה הגר"ש 
התוועדות  שליט"א  טורנהיים 
רבא  קידושא   – מרעים  וישיבת 
בו נשאו דברים רבנים ויושבי על 
מדין בזכויותיו של בעל ההילולא 
מקום  ולתפארת  לשם  שהקים 
הק־ אבותיו  לזכר  ותפילה  תורה 

דושים.
כמידי שנה בשנה, לבקשת רב 
השבועות  בחג  שליט"א,  הקהילה 
מדברותיו  ישא  החג  נעילת  בעת 
הגה"צ  המתפללים  מאות  בפני 
בידרמן  אלימלך  רבי  המשפיע 
הקהל  את  שירומם  שליט"א, 
הקיץ  ימי  ובמעלת  החג  בקדושת 

הבאים עלינו לטובה ולברכה.

היום הכנסת ספר תורה לבית המדרש טשכנוב בירושלים
בירוש־ תורה  עזרת  בשכונת 
לקראת  חגיגית  תכונה  ניכרת  לים, 
לבית  תורה  ספר  הכנסת  מעמד 
המדרש טשכנוב שברח' אבן האזל.

של  לכבודה  הגדול  המעמד 
חמישי  יום  היום  יתקיים  תורה, 
ימי  ג'  של  א'  יום  שהוא  בסיון,  ג' 
קבלת  שלפני  וההכנה  ההגבלה 
עתה,  כן  וכאז,  בסיני,  התורה 
ואהבה  כבוד  ויביעו  הכל  ירחשו 

לתורה ולנותנה. 

לכבודה  החגיגית  התהלוכה 
מו־ ראש  מבית  תצא  תורה,  של 

סדות טשכנוב, הגה"ח רבי מנחם 
ברח'  שליט"א,  בקרמן  שלמה 
 ,18:00 בשעה   ,13 משה  גבעת 
ביהמ"ד  לעבר  תזמורת  בליווי 

טשכנוב שברח' אבן האזל 10.
חמד,  ילדי  מאות  יצעדו  בסך 
של  הגבוהות  הכיתות  תלמידי 
כשאבוקות־ דטשכנוב,  הת"תים 

שיר  יביעו  ופניהם  בידיהם,  אור 

פיך  תורת  לי  "טוב  כי  על  והלל 
– מאלפי זהב וכסף". מאחוריהם 
יעלזו בכבוד, בתוף ובמחול, אל־

פי תלמידי הישיבות של טשכנוב 
נו־ שמם  אשר  הכוללים,  ואברכי 

דע בישראל, כמקומות שמגדלין 
יוצר  וכבתי  ויראה,  תורה  בהם 

לתלמידי חכמים מופלגים.
התורה  ספר  הכנסת  עם 
של  מחודש  פרק  ייפתח  להיכלו, 
יוסיפו  והכל  ומחולות,  ריקודים 

ולכבוד  תורה  של  לכבודה  אומץ 
חג קבלתה בהר המור, הממשמש 
ובא. בתום הריקודים יוגש כיבוד 

ושתיית 'לחיים'.
שב־ טשכנוב  המדרש  בית 

ייסודו  מאז  משמש  תורה,  עזרת 
כמגדל  שנים,  ליובל  קרוב  לפני 
השכונה,  לתושבי  רוחני  אור 
ומבקש  דורש  לכל  נאמן  וכבית 
ד', הקובעים בו את תפילתם ואת 
תורתם במשך רוב שעות היממה.
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העברת תקציב בקבר שמואל הנביא

אהרן ברגמן ביטוי הולם |

בטור  שפורסם  הקודם  הסיפור  בעקבות 
זה על הישועה הפלאית של 'זירוז המשכורות' 
בקבר  הכולל  אברכי  תפילת  בעת  שהגיעה 
שמואל הנביא, הנה לפניכם סיפור נוסף מפי 
מוסדות  מנכ"ל  ב.  פ.  הרב   – המעשה  בעל 

חשובים במרכז הארץ.
המנהל,  מספר  ארוכה,  תקופה  לפני 
התחלנו כבר בשלב של העברת כל המוסדות 
עד  רשומים  שהיו  מכפי  אחרת  לרשת  שלנו 
תקצוב  עבור  ההכרח  מפאת  זאת  עשינו  כה. 
ופרוצדורות  קשיים  בשלל  הכרוך  המוסדות 

מסובכים.
התכנית.  לפי  הכל  התקדם  תחילה, 
מלמדים  ביניהם  שלנו,  הרבים  העובדים 
הקודש  למלאכת  המתמסרים  חשובים 
עשרות  אף  הוראה,  עובדי  שאר  כוחם,  בכל 
שולחן  על  הסמוכים  כולל  אברכי  של  רבות 
מוסדותינו – שמחו כולם לשמוע על התפנית 
אף  וייתכנו  רווחה  להם  תביא  ה'  שבעזרת 

תוספות תקציביות פה ושם.
קשיים  להיערם  החלו  לפתע  עקא,  דא 
כל  על  צצו  ומשונות  שונות  ובעיות  חדשים 
הסתבך  החדשה  לרשת  המעבר  ושעל.  צעד 
חשש  נוצר  שבורה.  לשוקת  והגענו  לגמרי 
ומכאן'.  מכאן  'קרח  לצאת  עלולים  שאנו 
הקודם  הממשלתי  המעמד  את  להפסיד 

שלנו, ולא לקבל את המעמד החדש.
אחד המלמדים, ידידי האישי, היה מטבע 
אותו  שיתפתי  הענין.  בסוד  נתון  הדברים 
שחווינו.  והמורדות  בעליות  הדרך  כל  לאורך 
האכזבות.  ואת  המתחים  את  עמי  חלק  הוא 

יחד ציפינו כולם לישועת ה' שתבוא.

שום  ללא  המשבר,  שיא  מימי  באחד 
איתות מוקדם אני מקבל עדכון לקוני ממשרד 
משמעותית  התקדמות  חלה  לפיו,  החינוך 
מאוד בדרך לרישום החדש. מתברר כי ממש 
מאנשי  אחד  על  הרוח  נחה  אלו  ברגעים 
טופס  על  מיד  חתם  הוא  במשרד.  הפקידות 
בכיוון  התהליך  את  להניע  והתחיל  מסוים 

הטוב.
לספר  מוכרח  הייתי  להחריש.  יכולתי  לא 
המלמד,  דהו.  למאן  הטובות  החדשות  את 
ידידי הטוב, היה הכתובת הראשונה לה פניתי. 
 – ההפסקה  של  בזמן   – טלפון  אליו  הרמתי 

וסיפרתי לו את החדשות הטובות.
'אני המום!!!' – היתה תגובתו הרעשנית.

המלמד  סיפר   – שעה'  רבע  לפני  'בדיוק 
על  ושוחחנו  המלמדים  בחדר  יחד  'ישבנו   –
הנוכחים  אחד  המוסדות.  של  החמור  המצב 
העלה רעיון שנעשה יחד איזו סגולה מקורית 

למען ישועת והצלחת המוסדות'.
שהמוסדות  שברגע  אתר,  על  'סיכמנו 
נערוך  בשלום,  מקומו  על  יבוא  והכל  יוושעו 
שמואל  קבר  במתחם  הודיה  סעודת  בעז"ה 

הנביא' – שח לי המלמד מעבר לאפרכסת.
שעה  שברבע  לי  אומר  אתה  'וכעת 
במשרדים  שם  אי  תזוזה  חלה  האחרונה 
הרוחשים של משרד החינוך, על שולחנו של 

אחד הפקידים... הרי זה נס גלוי'.
אכן, לאחר תקופה קצרה, מפטיר המנהל 
הודיה  בסעודת  להשתתף  הוזמנתי  הנרגש, 
יחד עם כל המלמדים היקרים שלנו, במתחם 
לשמו  ולהלל  להודות  הנביא,  שמואל  קבר 

הגדול על כל רחמיו וחסדיו'.  

מאת כתב 'המבשר'

והמודיעין  הלוויינים  חברת 
לוויין  תמונות  אמש  פרסמה   ,ISI
 ,T-4 הסורי האוויר  חיל  בסיס  של 
בתקיפה  ראשון  בליל  שהותקף 
פי  על  האוויר.  לחיל  המיוחסת 
כי  מסיקים  בחברה  הנזק,  בחינת 
יעד התקיפה לא היה מבנה בבסיס 
הכוחות  את  שמשמש  האוויר  חיל 
רכיב  אלא  בסוריה,  האיראניים 
הכתב"מים  למערך  הקשור  נשק 

האיראני.
ראשון  שבין  בלילה  כזכור, 
דיווחה  השבוע  בתחילת  לשני 
תקיפה  על  הסורית  התקשורת 
בבסיס T4, תקיפה שיוחסה לחיל 
צבאי  מקור  הישראלי.  האוויר 

ההגנה  מערך  כי  עוד  מסר  סורי 
טי־ שני  להפיל  הצליח  האווירי 

אך  המקום,  לעבר  ששוגרו  לים 
לפגוע  הצליחו  כן  מהטילים  חלק 
פי  על  התעופה.  בשדה  זאת  בכל 
לא  הנזק  עיקר  הלוויין,  תמונות 
בבסיס,  למבנים  כבעבר,  נגרם, 
שהפגיעה  היא  ההערכה  כן  ועל 
יתכן  מתקדם,  נשק  ברכיב  היתה 
הכתב"מים  למערך  שקשור  אחד 
על  בבסיס.  שמוצב  האיראני 
בתקיפה  בסוריה,  הדיווחים  פי 
חיילים.  חמישה  הכל  סך  נהרגו 
כמו כן, מחסן תחמושת נפגע וש־

לא  ישראל  במקום.  פרצה  ריפה 
ומדובר  לאירוע  כה  עד  התייחסה 
אכן  כי  אישור  נמסר  לא  צה"ל 

מדובר בהפצצות צה"ל.

תצלומי לוויין חושפים את הנזק 
מהתקיפה בבסיס T4 בסוריה

יעד התקיפה נחשף

דו"ח מודיעין של חברת ISI, שמתבסס על צילומי לוויין של החברה, חושף את נזקי התקיפה שמשויכת לצה"ל 
ומעלה סברה כי התקיפה כוונה מול רכיב נשק, ולא מבנה במקום

המחאה בסודאן נמשכת: 
"מספר ההרוגים הגיע ל־100"

האופוזיציה אינה מקבלת את הצהרת המועצה הצבאית השלטת שהתחייבה 
לערוך בחירות דמוקרטיות בתוך תשעה חודשים 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נמשכת  בסודאן  המחאה 
הרג  גם  ועמה  העוצמה,  במלוא 
הבטחון  כוחות  בידי  המפגינים 
השו־ הצבאית  למועצה  הנאמנים 
של  הדחתו  מאז  במדינה  לטת 
באשיר,  אל  עומר  הוותיק  הנשיא 

בחודש הקודם. 
אתמול טענה 'ברית האופוזיציה 
של סודאן' ארגון הגג של הארגונים 
המתנגדים לשלטון הקיים, כי מספר 
מתוכם  ל־100,  הגיע  כבר  ההרוגים 
לפחות עשרה שנורו אתמול למוות 
בהפגנות שהתקיימו בבירה חרטום 
במדינה,  בגודלה  השניה  ובעיר 

אומדורמאן. 
האופוזיציה  טענה  שלשום 
השבוע  שני  יום  של  בהפגנות  כי 
אך  אדם,  בני   30 לפחות  נהרגו 
כי  ונטען  המספר  עודכן  אתמול 
חברי מיליציה המזוהה עם המוע־

לנהר  הגיעו  השלטת  הצבאית  צה 
העימו־ התנהלו  בו  באזור  הנילוס 

הבטחון  כוחות  בין  הקשים  תים 
לפחות  ממנו  ומשו  והמפגינים, 
שנהרגו  מפגינים  של  גופות   40

בהפגנה. 
נלקחו  ההרוגים  לדבריהם, 
ליעד  המיליציה  של  במשאית 
נאמני  בכוונת  כי  ונראה  ידוע,  לא 
להעלמת  לפעול  הסודני  השלטון 
טו־ הם  עוד  למעשיהם.  הראיות 

הגופות  כל  שלא  נראה  כי  ענים, 
נמשו מהמים, וכי מספר ההרוגים 

גבוה ומגיע ל־100 לפחות. 
לעצרו  מסרבים  באופוזיציה 
התחייבותה  למרות  המחאה,  את 
של המועצה הצבאית לקיים בחי־

בתוך  ודמוקרטיות  כלליות  רות 
האופו־ מנהיגי  חודשים.  תשעה 

יוחזק  שהשלטון  דורשים  זיציה 
כבר מעכשיו בידי ממשלת מעבר 
ולא  מאזרחים,  שתורכב  זמנית 
מבעלי תפקידים צבאיים בכירים, 

כמו מועצת המעבר הקיימת. 
מבוססת  האופוזיציה  דרישת 
אל  עומר  שכן  העבר,  נסיון  על 
בכח  המדינה  על  השתלט  באשיר 
בצבא  בכיר  היותו  בשל  צבאי 

במקומו  מונה  הדחתו  ועם  סודאן, 
שר ההגנה שנהנה מתמיכת הצבא 
עד שהתפטר כעבור ימים אחדים, 
לידי  השליטה  העברת  לטובת 

המועצה הצבאית. 
מסרבים  האופוזיציה  מנהיגי 
מו־ אכן  הצבא  שהנהגת  להאמין 

במדינה,  השלטון  על  לוותר  כנה 
קיום  על  ההבטחות  ולטענתם 
בחירות בעוד תשעה חודשים, הן 
שעד  תקוה  מתוך  סרק  הבטחות 
לא  והאזרחים  הרוחות  יירגעו  אז 
שנראו  בהיקפים  להפגין  ישובו 
ושהובילו  האחרונים,  בחודשים 
באשיר  אל  עומר  של  להדחתו 
אח־ של  להתפטרותו  מכן  ולאחר 

מד בן עוף.

בקשה דחופה לשב"ס: "להפריד 
בין מחבלים בני משפחה בכלא"
ארגון חננו שלח מכתב דחוף למ"מ נציב שב"ס ולשר לבטחון פנים בבקשה 

להרחיק את הקטין שהורשע באי מניעת הפיגוע בברקן מאביו

כתב 'המבשר'

ארגון חננו שלח מכתב דחוף 
הסוהר  בתי  שירות  ניצב  למ"מ 
לבט־ ולשר  ועקנין,  אשר  גונדר 
בבקשה  ארדן,  גלעד  פנים  חון 
להפריד בין הקטין שהורשע באי 
מניעת הפיגוע בברקן לבין אביו, 
אשר  נאיפה,  מוחמד  המחבל 

שוהים כעת יחדיו בכלא גלבוע.
שנכתב  המכתב,  בתחילת 
בלייכר,  חיים  עו"ד  ידי  על 
הרצ־ הפיגוע  לאחר  כי  מתואר 

חני באזור יברקן, בו נרצחו קים 
חג'בי  וזיו  יחזקאל  לבנגרונד 
הי"ד, נעצר הקטין בחשד שידע 
פיגוע  לבצע  המחבל  כוונות  על 

ולא עצר בעדו.
"מכתב  כי  נכתב  עוד 
הקטין,  נגד  שהוגש  האישום 
יום  כי  עולה  הנאשם,  הודה  בו 
המ־ אמר  הפיגוע  ביצוע  טרם 
צפויות  כי  לקטין  נעאלווה  חבל 
וכי  טובות,  בשורות  למחרת  לו 
אביו ישוחרר מהכלא הישראלי 
– כאשר הוא רומז לו על כוונתו 
לביצוע הפיגוע בברקן, וכי עליו 
שאכן  כפי  כך,  לשם  להתפלל 

עשה הקטין".
עו"ד  תיאר  המכתב  בהמשך 

של  "אביו  הקטין  של  אביו  את 
מו־ המרצחים  רב  הינו  הקטין 

אחראי  היה  אשר  נאיפה,  חמד 
לשילוח ישיר של מחבלים אשר 
בפיגועים  ישראלים   13 רצחו 
הפיגוע  זה  בכלל  אכזריים, 
חמישה  נרצחו  בו  מצר  בקיבוץ 
אזרחים, ביניהם הילדים נעם בן 
רביטל  ואימם  ה־5  בן  ומתן  ה־4 

אוחיון".
המשפ־ להליכים  במקביל 
הר־ שכללו  הקטין,  נגד  טיים 

קולת  על  ערעור  דין,  גזר  שעה, 
העונש וגזר דין מחודש, נודע כי 
אביו.  עם  בכלא  התאחד  הקטין 
לרגל האיחוד נערכו חגיגות וכן 
עם   18 הולדת  יום  הקטין  חגג 

אביו.
שהטרו־ כך  חלף  "למעשה 

מעשיהם,  על  ישלמו  ריסטים 
יוצאים הם נשכרים". הוא ציטט 
הקטין,  של  הדין  פסק  מתוך 
המשפט  בית  נשיא  כתב  שם 
"ענישה  בנישו:  נתנאל  אל"מ 
לא  חלק  היא  משמעותית... 
עקירת  על  מהמאבק  מבוטל 
האמורות  השליליות  התופעות 
ותו־ אוהבת  חברתית  (מעטפת 

עשויה  היא  למפגעים).  מכת 
פעולות  לנקוט  אחרים  לדרבן 

ולהציל  פיגועים  למניעת 
חיי אדם".

שחלק  הדין  מפסק  "עולה 
הינו  הענישה  ממטרת  עיקרי 
והשות־ הטרור  כלפי  התרעה 
פים לו. דא עקא שבנידון נראה 
שבלא פעולה מידית של שירות 
הפו־ תוצאה  נקבל  הסוהר  בתי 
בהתרעה  קשה  פגיעה  של  כה, 

ועידוד הטרור".
בלייכר  פנה  מכתבו  בסוף 
פנים  לבטחון  ולשר  לשב"ס 
להפריד  דורשים  "אנו  בבקשה 
בין רב המרצחים לבנו, ולשלוח 
באזור  לכלא  מהשניים  אחד 
כואב  מלב  מדבר  הח"מ  אחר. 
היקר  את  ששכלו  משפחות  של 

להן מכל".
בטרור  במלחמה  "מדובר 
אכזרי, במלחמה כזו על כל המ־
ערכות וכל ההליכים להיות שו־
הט־ ענישת  של  למשימה  תפים 
רוריסטים והרתעתם. למציאות 
בבתי הכלא יש השלכה מיידית 
האזרחים,  כלל  של  הבטחון  על 
למנוע  משב"ס  מצפים  אנו  ולכן 
מצב שבו הטרוריסטים מקבלים 
בסופו  אשר  תנאים,  או  פרסים 
לעידוד  מתורגמים  דבר  של 

מעשי טרור".
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יתושי קדחת הנילוס אותרו בשומרון
מאת חיים מרגליות

שקיים  שגרתיות  בבדיקות 
במשרד  והדברה  למזיקים  האגף 
להגנת הסביבה בשיתוף עם משרד 
נגועים  יתושים  אותרו  הבריאות, 
בנגיף קדחת מערב הנילוס ביישוב 

בית אריה בשומרון.
המעבדה  תוצאות  קבלת  עם 
מרכז  מחוז  הבריאות,  ממשרד 
עדכן  הסביבה  להגנת  במשרד 
המקומית  המועצה  את  בממצאים 
להר־ מהרשות  ודרש  אריה,  בית 

וההדברה  הפיקוח  היקף  את  חיב 
של היתושים שבשטחה. 

הסביבה  להגנת  במשרד 
מת־ שהקיץ  למרות  כי  מציינים, 
שבו־ כשלושה  בעוד  רשמית  חיל 

עות, זאת הפעם השניה שיתושים 
אזורים  בשני  מאותרים,  נגועים 
שונים ומרוחקים בארץ. עובדה זו 
מצביעה על נוכחות אפשרית של 
ולכן  אחרים,  באזורים  גם  הנגיף 
כי  ההנחיה  את  מחדד  המשרד 
בכל  המקומיות  הרשויות  כל  על 
פעולותיהן  להגביר  הארץ  רחבי 
להפחתת מפגעי היתושים על ידי 
וההד־ הפיקוח  פעולות  הרחבת 

היתושים  של  הצורך  במידת  ברה 

שבשטחן.
בכיר  סמנכ"ל  זס"ק,  אלון 
לה־ במשרד  טבע  למשאבי 

עם  כי  מדגיש  הסביבה,  גנת 
מקווי  והישארות  הקיץ  בוא 
נוצ־ הפתוחים,  בשטחים  מים 

לגידול  אידיאליים  תנאים  רים 
חייבות  "הרשויות  יתושים. 

ובמקרה  הגידול  בתי  את  לנטר 
לר־ יש   – יתושים  דגירת  שיש 

התפשטותם",  את  ולמנוע  סס 
אמר.

הני־ מערב  בקדחת  תחלואה 
המצוי  נגיף  ידי  על  נגרמת  לוס 
לאדם  ומועבר  בעופות,  בעיקר 

באמצעות עקיצת יתושים. 
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הצהרים  משעות  החל  היום 
לה־ אנשים  אלפי  להגיע  צפויים 
תפלל ולשפוך שיח בהילולת רבנו 
המ־  – זיע"א  מברטנורא  עובדיה 
בציונו  המשניות,  של  הגדול  פרש 
שלמרגלות  הברטנורא  שבמערת 

לכותל  ונראה  סמוך  הזיתים,  הר 
המערבי. 

מש־ החל  צפויה  אגד  חברת 
קווי  את  לתגבר  הצהרים  עות 

לכותל  הרגילים  האוטובוסים 
אחת  תחנה  יורדים  המערבי. 
להמשיך  ניתן  ומשם  הכותל  לפני 
ברטנורא  למערת  רגלית  בהליכה 
– מרחק הליכה של כארבע דקות. 
החל  יצאו  חינם  הסעות  במקביל, 

השעה  עד  בצהרים  משעה 14:00 
18:00 בערב רצוף, מרחוב שמואל 
בית  ליד  האבן)  (תחנת   79 הנביא 
בירושלים  'סדיגורא'  המדרש 
קרה  שתיה  הזיתים.  בהר  למערה 
האלפים  לטובת  במקום  תוצב 

הרבים.
העלמין  בתי  מועצת  מנכ"ל 
הורוביץ  הלל  הרב  בירושלים 
שהפ־ המונית  העליה  את  שיזם 
האחרונות:  בשנים  למסורת  כה 
להגיע  הרחב  לציבור  קורא  "אני 
ישראל  כלל  למען  שיח  ולשפוך 
של  האישים  הצרכים  ועל  בכלל 
"זכות  והוסיף:  בנפרד",  אחד  כל 
בין  להיות  בחלקי  נפלה  גדולה 

היוזמים הפועלים להגעת המונים 
זיע"א  הברטנורא  של  קברו  לציון 
 – המשניות  של  הגדול  המפרש 
פה  שבעל  התורה  של  הלב  שהן 
לחג  בסמוך  סיני,  בהר  שקיבלנו 
השבועות, חג מתן תורה, ולהתפ־

לל על קברו לזכות לקבלת התורה 
ולימודה".

בעי־ דת  למבני  האגף  מנהל 
הנאו:  יצחק  הרב  ירושלים  ריית 
בק־ לעלות  השנה  יכול  "הציבור 

המפרש  של  לקברו  ובבטחה  לות 
שיח  ולשפוך  המשנה  של  הגדול 
עובדיה  רבינו  של  הקדוש  בציון 

מברטנורא זיע"א". 
המ־ התפילה  מעמד  כי  יצוין, 

ואישי  רבנים  בהשתתפות  רכזי 
לשקי־ בסמיכות  יתקיים  ציבור, 

אלפי  להשתתף  צפויים  ובו  עה, 
והעדות  החוגים  מכל  מתפללים 
הפרט  צרות  על  רחמים  שיבקשו 

והכלל.

הודעות חוק תכנון ובניה - 06/06/19
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הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד, הודעת פרסום הקלה
עפ"י הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 1965

כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,1965 תשכ"ה  והבניה  התכנון  לחוק   (1) לסעיף  בהתאם 
הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס' 16/108/03/3, 
 11 מעונו:הרקפת  קיגל  מרדכי  המבקש:   .20190258 מס':  בקשה   3397 בנין:  תיק 
אשדוד. מהות ההקלה: הקלה לניוד שטחים עיקריים יחסיים מקומת המרתף לקומת 
קרקע וקומה א‘ בשיעור של 34.3 מ“ר משטח מרתף המותר שלא נבנה בפועל מכוח 
תכנית 85/101/02/3 בבית קיים דו משפחתי בן 2 קומות+ חלל הגג. חלקה: 172 
ובתכנית  בבקשה  לעיין  יוכל  המעונין  כל  אשדוד.   11 הרקפת  ברחוב:   2074 בגוש: 
אשדוד,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  תשלום,  ללא  אליה  המצורפת 
בשעות קבלת הקהל. שעות קבלת קהל בימים: ב', ה' בין השעות 8:30-12:00, ג' בין 
הרואה  על   .08-8677810 פקס-  מס'  טלפון:08-8545319,   .16:00-18:30 השעות 
עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת 

בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל, תוך 15 יום מפרסום זה.
בברכה, אינג‘ שמעון כצנלסון יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
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הוועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין
פרסום עפ“י הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ“ה- 1965

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנן ובניה מודיעין, בקשה להיתר בניה 
הכרוכה בהקלה במגרש 205-3 לפי תכנית 420-0241646 בשכונת מורשת זמני מודיעין - 
מכבים - רעות כדלקמן: תאור הבקשה: בנית מבנה חדש. מהות ההקלה: 1.הקלה להבלטת 
גזוזטראות מקו בניין קדמי עד 40%. 2.הקלה מסעיף 6.3, (4,ג) מדרישה שקומה העליונה 
של המבנה תיבנה כקומה חלקית בנסיגה של 3 מ‘ מהקומה שמתחתיה, רק חלק מהקומה 
יבנה בנסיגה. 3.הקלה מהדרישה ל 10% חניות אורחים בתחום המגרש. 4. הקלה מסעיף 
6.3 (1) מדרישה שלפחות 70% מפני החזית תוצב לאורך קו בניין קדמי מחייב. 5. הקלה 
מסעיף 6.3 (2,א) מדרישה שמרפסת הנוצרת מדירוג (נסיגה בקו בניין) תהיה 3.0 מ’. 6. 
הקלה במיקום ”שטחים לרווחת דיירים“ בקומת מרתף. 7. הקלה מסעיף 4.2.2(ו‘) מדרישה 
ששטח לובי, שגובהו 5 מ‘, לא יפחת מ 25 מ‘. שטח לובי, שגובהו 5 מ‘, יהיה 20 מ‘ בקירוב. 
8.הקלה מסעיף 4.2.2 (ד‘) סך יח“ד ”קטנות“ יעמוד על 23.5% מגרש 205 (במקום 25%) 
סך יח“ד ”קטנות“ יעמוד על 27.2% במגרש 206 (במקום 25%) כך שבמתחם 18, סך יח“ד 
”קטנות“ יעמוד על 25.6%. 9.הקלה מסעיף 5 על פי תקנה 2(5)(ב) עבור קו בניין קדמי 0.0 
למרפסות דירות מגורים על תקרה ארקדה בהתאם לקו לפיו בנויים רוב הבניינים באותו 
קטע רחוב בין שני צמתים. הבקשה להיתר כולה עומדת לעיון הציבור בתיק בניה מס‘: 6384 
 - מודיעין  זמני  מורשת   ברחוב:  מורשת  בקשה: 20190503  מספר  חלקה:   גוש: 80072 
מכבים - רעות. שם המבקש: דונה חברה להנדסה ובנין בע“מ. כל המעוניין אם כבעל עסק 
עשויה  בניה  להיתר  שהבקשה  הנ“ל,  בנכסים  או  בבניינים  בקרקע,  אחרת,  מבחינה  ואם 
להשפיע עליהם או הרואה עצמו נפגע ממנה, יכול לעיין בעותקי התכניות במשרדי הוועדה 
המקומית ברח‘ תלתן 1, מודיעין בשעות קבלת קהל:א‘ ד‘ 8:30-12:30, ב‘ 13:30-17:30 
ולהגיש התנגדות להקלה המבוקשת תוך 15 יום מתאריך פרסום זה. הודעה זו מפורסמת 
גם באתר האינטרנט של העירייה בכתובת www.modiin.muni.il אתר עיריית מודיעין>

תכנון והנדסה>מרכז מידע הנדסי> פרסומים.
 חיים ביבס, יו“ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין
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לחוק התכנון והבנייה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי בקשה למתן 
ן ןק ק

ממ"ד,  קרקע,  קומת  הכולל:  משפחתי  חד  מגורים  בית  הקמת 
ן ק ן ק

בקשה: מהות  בניה  היתר 
שם  מספר תיק בנין: 9452 חניות מקורות. מס' בקשה: 201904261 קומה א', פרגולות ו- 2

ק

6/195/03/7 כתובת:   תכנית החלה במקום:
ק
מורן בראודה ודנה מזרחי בראודה המבקש: 

כוללת את ההקלות הבאות: הבקשה 
קק

241 מגרש:  5 חלקה: 596 גוש: ניר עם, מספר 241
3.0 מ' במסגרת 10% . הקלה לקווי בניין צדדיים, צפוני ודרומי. מבוקש 2.70 מ' במקום

ק ,,
1

. הקלה במפלס 0.00, במקום הקמת 
קק

0 )(א) בתקנות התכנון והבניה. 2
ק ,

המותרים עפ"י סעיף 2(6
.לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה 

ק ק , קק
111.50  מבוקש מפלס

ן ק
בית מגורים במפלס 110.80

ף

מיום  יום  15 תוך  ולבניה,  לתכנון  המקומית  לועדה  להגישה  יואיל  הנ"ל,  לבקשה  שהיא 
קק

בועדה  לדיון  הנ"ל  בנושא  שתוגש  התנגדות  כל  תובא  זה  מועד  לאחר  זו.  הודעה  פרסום 
ך , ן ק , ךק , ן ק ,

המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.ההקלות או השימושים החורגים המבוקשים 
ן

על פי פרסום זה הינן בהתאם לבקשת המבקש בלבד. אין בהקלות או בשימושים החורגים 
ק ק ן ן קק ן ן ק

או  בהקלות  מדובר  כי  ומאשרת  מסכימה  המקומית  הועדה  כי  לומר  כדי  המבוקשים 
ק ן ק ק קן ן ק ק ן

שימושים חורגים. סוגיה זו תוכרע לאחר דיון במליאת הועדה המקומית.
ק קק

בכבוד רב, אלי ברונשטיין יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה "נגב מערבי"
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גלוב אקספלוריישן (י.ח.ד.) - שותפות מוגבלת

בדבר  מיידי  דוח  השותפות  פרסמה   4.6.2019 ביום  כי  הודעה  בזאת  ניתנת 

תוצאות הנפקה לציבור בהתאם לדוח הצעת מדף מיום 28.5.2019.

לעניין תוצאות ההנפקה ראו דוח מיידי של השותפות מיום 4.6.2019 (אסמכתא 

הבורסה  של  האינטרנט  באתר  המיידי  בדוח  לעיין  ניתן   .(2019-01-055771

לניירות ערך בתל אביב בע"מ www.maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות 

.www.magna.isa.gov.il ניירות ערך

גלוב חפושי נפט בע"מ - המציע  

2019 30 1138874 

1

2019 30 

2019 13

חברה הלואה וחסכון (לשעבר יפו-ת"א) בע"מ (להלן: "החברה")
הזמנה לאסיפה כללית

ניתנת בזה הודעה בדבר זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה, 
ברח'  העובדים,  חברת  במשרדי   13:00 בשעה   16.6.2019 ביום  שתתקיים 

ארלוזורוב 93 ת"א.
על סדר היום: שינוי הרכב הדירקטוריון  .1

נוכחים,  שיהיו  בשעה  יתהווה  חוקי  מניין  נדחית:  ואסיפה  חוקי  מנין   .2
בעצמם ו/או ע"י באי כוח שלושה בעלי מניות המחזיקים ביחד לא פחות 
המניין  ימצא  לא  שעה  חצי  כעבור  אם  המוצא.  המניות  מהון   25% מ- 
ובאותו  שעה  באותה  היום,  לאותו  אחד  בשבוע  תדחה  האסיפה  החוקי, 
באסיפה  ואם  המניות  לבעלי  כך  על  להודיע  חובה  שתהא  מבלי  מקום 
השניה לא יימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה - 

ייחשבו החברים הנוכחים למנין חוקי.
כללי: בעל מניות לא יהיה רשאי להשתתף או להצביע באסיפה הכללית   .3
המגיעות  התשלום  דרישות  את  שילם  שעבורן  מניות  אותן  מכוח  אלא 
ולהצביע  להשתתף  זכאי  יהיה  בחברה  מניות  בעל  כל  זמן.  באותו  ממנו 
באסיפה הכללית אישית או על ידי בא כוח, במקרה של תאגיד על ידי אדם 
בכתב  יהיה  כוח  בא  הממנה  המסמך  החברה.  בתקנון  כאמור  שהורשה 
וייחתם בחתימת יד של הממנה או מיופה כוחו ואם הממנה הוא תאגיד, 
המסמכים  על  התאגיד  חותם  שבה  הדרך  באותה  הכוח  ייפוי  ייחתם 
המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכותם של החותמים 
לחייב את התאגיד. כתב המינוי של בא כוח, או עותק ממנו מאושר על ידי 

עורך דין, יופקד במשרד החברה לא פחות מ-48 שעות לפני האסיפה.

בצר חברה בע"מ
חברה מספר 52-000571-1

הזמנה לאסיפה כללית של בעלי המניות
ניתנת בזה הודעה בדבר זימון אסיפה כללית של בעלי המניות בחברת בצר 
 11:30 בשעה   16.6.2019 ביום  שתתקיים  "החברה")  (להלן:  בע''מ  חברה 
במשרדי חברת העובדים השיתופית הכללית בא''י בע''מ, ברח' ארלוזורוב 

93 ת"א.
סדר יום האסיפה:

אישור פרוטוקול מיום 22.5.2019  .1
שינויים בהרכב הדירקטוריון   .2

מניין חוקי ואסיפה נדחית:
מחצית  תוך  חוקי  מניין  נוכח  יהיה  כן  אם  אלא  באסיפה  דיון  לפתוח  אין 
השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים 
יש להם רבע  ידי באי כח, לפחות שלושה בעלי מניות אשר  על  בעצמם או 
השעה  מחצית  כעבור  אם  חוקי").  ("מנין  החברה  של  הקולות  ממספר 
בשבוע,  האסיפה  תדחה  חוקי  מניין  יימצא  לא  לאסיפה  שנקבע  מהמועד 
לאותו יום, לאותה שעה ובאותו מקום ("האסיפה הנדחית"). היה ובאסיפה 
הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה 
הנדחית יחשבו בעלי המניות הנוכחים למניין חוקי. נא להצטייד בייפוי כח.

למועצה אזורית חבל יבנה דרוש/ה
אחראי/ת נושא רכש וקולות קוראים

100% משרה (מכרז 32/2019) 
המועצה באתר  לראות  ניתן  המכרז  פרטי  את 

השכלה,  תעודות  חיים,  קורות   .www.hevel-yavne.org.il
ניתן  אותם  עניינים-  ניגוד  וטופס  מועמד  שאלון  המלצות, 
ידנית או במייל  להוריד מאתר המועצה, יש להגיש במסירה 
 14/6/2019 לתאריך  עד   ,miri.c@hevel-yavne.org.il

בשעה: 12:00. פרטים נוספים בטל': 08-8622128.

ביוזמת הנהלת מועצת בתי העלמין ירושלים:

היום יום חמישי: אלפי מתפללים צפויים להשתתף 
היום בהילולת רבנו עובדיה מברטנורא זיע"א

חברת אגד תתגבר את האוטובוסים לכותל המערבי משעות הצהרים ^ במקביל, החל מהשעה 14:00
הסעות חינם מרחוב שמואל הנביא בי־ם אל הציון הק' 

אכזבה בוושינגטון: מדינות באירופה אינן 
מאשרות השתתפות בכנס בבחריין

האמריקאית משני טעמים. הטעם 
להזמנה,  המענה  לחוסר  הראשון 
בתכנית,  אירופי  אמון  חוסר  הוא 
הישראלי,  לצד  כמוטה  שנתפסת 
הסף  בתנאי  תעמוד  שלא  וככזאת 
פחות  השני  הטעם  הפלסטינים. 

קשור ליחסי ישראל והפלסטינים, 
ארצות  נשיא  שבין  למתח  ויותר 
הברית דונלד טראמפ, שחתום על 

התכנית, והאיחוד האירופי. 
שמ־ למרות  הדיווח,  פי  על 
הוזמנו  אירופאיות  מדינות  ספר 
עצמו  האירופי  האיחוד  לפסגה, 

לא הוזמן, וזאת בשל הסלידה של 
הבית הלבן למוסדות על לאומיים. 
של  המיוחד  יועצו  כי  לציין  יש 
קושנר,  ג'ארד  חתנו   – טראמפ 
שם  בבריסל,  אלה  בימים  נמצא 
הוא דן עם בכירי האיחוד האירו־

את  תיארו  עצמה  באירופה  פי. 

לק־ האמריקאית  ההתנהלות 
כאשר  כ'בלאגן'  הוועידה  ראת 
המרכזי  לבנק  נשלחו  מההזמנות 
האוצר  למשרד  חלק  מדינות,  של 

וחלק למשרדי החוץ. 
ההתעלמות  כי  לציין  יש 
האירופית מההזמנה האמריקאית 
גם  כאשר  לבדה,  עומדת  לא 
האם  ענו  לא  עדיין  ומצרים  ירדן 

והן  בתכנית,  להשתתף  בכוונתם 
והן  ברמללה  הפלסטינית  הרשות 
על  הודיעו  עזה  ברצועת  חמאס 
שככל  ספק  אין  הפסגה.  החרמת 
לפסגה,  יגיעו  מדינות  שפחות 
שנראים  להצליח,  סיכוייה  כך 
יפחתו  מקרה,  בכל  קלושים 
וצוותו  הנשיא  של  יוקרתם  וגם 

ייפגעו.

  המשך מעמ' ראשון

"יש לחמאס מחויבות ריבונית 
הולכת וגוברת ודרך ההסדרה הם 
הס־ מסוימות",  לתמורות  מצפים 

ביר היימן. "המחויבות הזו גורמת 
האסלמי,  הג'יהאד  מול  למתחים 
על אף שזה ממשיך להיות מתואם 
עם החמאס, אבל עדיין פוטנציאל 

הנפיצות שלו גבוה יותר".
ראש אמ"ן התייחס לסנקציות 
הכלכליות שהטיל ממשל טראמפ 
על  שהפעלנו  "הלחץ  איראן,  על 
של  יחסית  לבלימה  הוביל  איראן 
התבססותה בסוריה". הוא ציין כי 
"המוטיבציה עדיין קיימת ואיראן 
מחפשת מקומות אחרים להתבסס 

בהם כמו המרחב בעיראק".
התקדים  חסרות  "הסנקציות 
גרמו  איראן  על  האמריקאים  של 
האלוף.  הוסיף  כלכלי",  לשפל 
כנגד  לפעול  אותה  הוביל  "השפל 
הצהרות  ולהצהיר  בנפט  הסחר 

בנושא פרויקט הנשק הגרעיני".

חמאס מורתע ממלחמה
  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

הנרשמים  כי  יצוין  התורה.  ספר 
הג־ וללא  מיידית  זוכים  להגרלה 

שיגיעו  ייחודיות,  במתנות  רלה 
עוד  מיוחד  שליח  ידי  על  לביתם 

טרם כניסת השבת. 
יודגש כי לא בכדי נבחר מועד 
"לזכות  היום.  להתקיים  ההגרלה 
השבועות  חג  בערב  תורה  בספר 
קבלת  את  ישראל  עם  חוגג  בו 
התורה, יעניק לזוכים המאושרים 
התו־ 'קבלת  של  נוספת  משמעות 

רה'", אומרים ב'יד לאחים'. 
ממוקד ההגרלה פונים לציבור 
הרגע  הזדרזו,  בקריאה:  הרחב 

האחרון הגיע! 
בשעה  הערב  ייסגר  המוקד 

21:00 בדיוק. 
בטלפון  להגרלה  ההרשמה 

שמספרו 1800-620-640.

הגרלת 'יד לאחים' 
על ספר התורה



המבשר | יום חמישי, ג' בסיון תשע"ט | עמוד ה

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]

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]

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
נוחה,  קומה  חד'   2 בהחשמוניים 
4,700 קומפלט,  מרוהטת  חדשה, 

ש''ח. תיווך
[20052700]

סוכה,  מרפסת  חד',  מרדכי 4  בתכלת 
052- תיווך  קומפלט.  מרוהטת 

7101942
[20052699]

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]

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

מהקבלן. 03-5785777
[20052406]

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

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052609]

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

תיווך-הנדלס"
[20052189]

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

הנדלס"
[20052074]

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

הנדלס"
[20051885]

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]

קרית גת | מכירה
החרדית  בקריה  הזדמנות!  מחיר 
3 ש"ח   -790000 ג'  חדרים,קומה   3
מרפסת-890000  + משופצת  חדרים 

ש''ח תיווך "פסגות" 0556780665
[20052701]

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 
ענק,  ג'קוזי  לזוגות,  בפוריה  צימר 
מאובזר,  מטבחון  מוצנעת,  בריכה 

ביה"כ. 052-7772913
[20052704]

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]

בי-ם ַ אידיש  מבוסס  חסידי  לת”ת 
לכיתות  מומחה  1.מלמד  דרושים 
לכתה  חול  לימודי  2.מלמד  גן, 

נמוכה, קו"ח לפקס. 02-5806118
[20052698]

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

a9665841@gmail.com
[20052694]

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]

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]

אומנות 
הכשרה  ללימודי  קבוצה  מתארגנת 
ומוקפדת  שמורה  באווירה  באומנות 
ברמה הידועה של אשת חיל. מותנה 
באין   0504154152 קבלה  בראיון 

מענה להשאיר הודעה.
[20052703]

השבת אבידה 
נמצא דיסק אונקי בקו 36 בירושלים 

0527625861
[20052702]

אבד ארנק גדול עם תכשיטים יקרים, 
054-9533525 בב"ב. 03-5709213

[20052695]

דף היומי בבלי: בכורות נ    דף היומי ירושלמי: מעשר שני ז    חובות הלבבות:
חשבון הנפש השלישי (השכל)    משנה יומית: שבועות ו, א-ב    הלכה יומית:

או"ח תקכג, ב-ד    רמב"ם יומי: שכנים ז-ט    שו"ע הרב - רב יומי: מו, ג-ד  
דף היומי - זוהר: תרומה, ספרא דצניעותא טז-כב    חפץ חיים: לאוין, י-יא  

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קיג:
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

19:4719:4419:4819:4419:4519:46שקיעת החמה
זמנים למחר

3:443:443:403:483:463:37עלות השחר
4:344:354:324:384:374:29זמן ציצית ותפילין

5:335:385:295:375:365:31הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073-2688970 סנטר פארם 052-4167723 שד' גולדה מאיר 255 קניון רמות    בני ברק סופר פארם רמות ירושלים
עד 08:00 מהשעה 19:00  המלך 4  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור סופרפארם  אביב תל  ב"ב     אהרונוביץ 12 
077-8881890 רח' הרצל 96 077-8881300 שד' ירושלים 49 מהשעה 19:00 עד 24:00  סופר פרולנטין סופר פארם יפו
סופר פארם סינמול לב המפרץ  8338091 שד' בנימין 60    חיפה בי שופר סל מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 8:00 סופרפארם 077-8880200 שד' ההסתדרות 55    רמת גן

סופר פארם בקניון  6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף    אשדוד אהרון עד 01:00    חולון
אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666

מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.195-
אתמול: 211.195-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
31-21

תל אביב
29-22

חיפה
29-22

גולן
34-20

טבריה
38-23

גליל
31-20

באר שבע
34-2

אילת
26-41

מזג האויר
ירידה קלה בטמפרטורות
היום - מעונן חלקית בעננות 

בגובה רב ובינוני. תחול ירידה 
קלה בטמפרטורות, אך עדיין 

יהיה מעט חם מהרגיל לעונה. 
ייתכן טפטוף עד גשם מקומי 

קל בעיקר במזרח הארץ. 
משעות הצהרים ינשבו רוחות 

צפוניות ערות.

שישי - נאה. תחול ירידה קלה 
נוספת בטמפרטורות והן 

תהיינה רגילות בעונה.

שבת - בהיר עד מעונן 
חלקית עם ירידה קלה נוספת 

בטמפרטורות.

ראשון - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

ראשוןשבתשישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466
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ברחבת הכותל המערבי נערכים לקליטת 
מתפללים במהלך השבת וחג השבועות

מאת חיים מרגליות

נער־ המערבי  הכותל  ברחבת 
מתפ־ רבבות  של  לקליטתם  כים 
ללים שיגיעו במהלך חג השבועות 
לרחבת הכותל המערבי לקיים את 

זכר העליה לרגל.
במהלך החג נוהגים רבים לה־

השבועות  חג  של  בבוקרו  תפלל 
הכותל  ברחבת  ותיקין  תפילת 
עושים  אחרים  ורבים  המערבי, 
השבועות,  חג  יום  במהלך  זאת 
של  בראשותם  החג  ובמוצאי 
אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות.

גם  תוצב  ההפרדה  מחיצת 
המ־ הכותל  של  העליונה  ברחבה 

ערבי על מנת לאפשר קיום מנייני 
התפילה על פני כל הרחבה, ובכך 
תתאפשר תפילה בכל רחבת הכו־

תל המערבי.
תורה  ספרי  תרומת  בעקבות 
מהודרים בשנים האחרונות, יתא־

ליהנות  המניינים  לעשרות  פשר 

הסדרנים  הרבים.  התורה  מספרי 
הכנסת  יאפשרו  לא  והמשטרה 
הכותל  לרחבת  מחוץ  תורה  ספרי 

המערבי.
'אשל ירושלים' שעל  בשיתוף 
אלפי  יחולקו  חב"ד  כולל  ידי 
ועוגות  קלה  שתיה  של  ערכות 
לאחר  לביתם  הצועדים  לרבבות 

תפילת הוותיקין.
על  לשמור  מתבקש  הציבור 
ולשמוע  המערבי  הכותל  קדושת 
בדרכים  להתקהל  ולא  לסדרנים, 
וברחבה  הכותל  אל  הצפופות 
זרימת  לאפשר  מנת  על  העליונה 
ומכוב־ ראויה  בצורה  מתפללים 

דת. 

ארה"ב: נעצר מאבטח שסירב 
לחתור למגע בארוע ירי בבית ספר 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מפלורידה,  פיטרסון  סקוט 
ארה"ב  של  הרע'  'האיש  הוא 
שנע־ לאחר  זאת,  אלו.  בימים 
משטרה  חקירת  בעקבות  צר 
השתלש־ את  שבחנה  ממושכת 
בבית  שבוצע  טבח  אירועי  לות 
כשנה  לפני  פרקלנד  בעיר  ספר 

וחצי. 
במשך  שימש  פיטרסון 
הבטחון  כקצין  עשורים  כשני 
כששמע  אך  הספר,  בית  של 
מלהיכנס  נמנע  הוא  ירי  קולות 
מקור  את  לבדוק  וסירב  למבנה, 

שהוא  טוענים  ראיה  עדי  הירי. 
אכיפת  רשויות  אנשי  הזהיר  גם 
החוק שהוזעקו למקום שיעמדו 
יכניסו  שלא  כדי  בטוח,  במרחק 

את עצמם לסכנה. 
אחד  ניהל  העת  באותה 
הרג  מסע  הספר,  בית  מבוגרי 
פחות  לא  בזירה  נספרו  שבסופו 
זה  היה  הרוצח  הרוגים.  מ־17 
שהחליט בעצמו לעצור את מסע 
ההרג כשהשליך מידיו את הרו־

שהוא  תוך  מהמקום  ונמלט  בה 
על  הנסים  התלמידים  בין  נטמע 
נפשם, אלא שעוד קודם לכן הוא 
מהתלמידים,  חלק  ידי  על  זוהה 

בתוך  למעצרו  שהוביל  מה 
זמן קצר. 

פיטר־ את  לעצור  ההחלטה 
סון באה לאחר חקירה ממושכת, 
שבמסגרתה נקבע כי יש להגיש 
עשרה  עם  אישום  כתב  נגדו 
סעיפים שונים הכוללים הפקרת 
ילד, הזנחה, שבועת שקר ועוד. 

'המאבטח  שמכונה  האיש 
הוא  כי  להגנתו  טוען  הפחדן', 
נצמד לפרוטוקול ופעל בהתאם 
כהדרכה  לו  שניתנו  להוראות 
בתוך  ירי  מסע  של  למקרה 
אמור  היה  הוא  שאותו  המוסד 

לאבטח.

במעמד נשיא רוסיה נחנכה אנדרטה לקדושי 
השואה הי"ד ברחבת המוזיאון היהודי במוסקבה

תפילת 'ק-ל מלא' מרבה של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר ^ פוטין הצהיר: "לא נאפשר להצית מחדש את 
אש האנטישמיות"

מאת א. למל

פוטין,  ולדימיר  רוסיה  נשיא 
חנך אנדרטה במוסקבה לזכר מור־
די הגטאות ומחנות הריכוז וההש־
ברחבת  שהועמדה  בשואה,  מדה 
המוזיאון היהודי בשכונת 'מארינה 
רושצ'ה' שבמוסקבה בירת רוסיה.

יוזם הקמת המוזיאון, רבה של 
לאזאר  בערל  רבי  הגאון  רוסיה 
שליט"א, נשא נאום מרגש על הז־

כרון היהודי של השואה, והמשיך 
לזכר  רחמים'  מלא  'ק-ל  בתפילת 

קודשי השואה הי"ד.
ראשון  היה  פוטין  הנשיא 
הלוט  הסרת  בטקס  הדוברים 
לה־ היום  כאן  "התאספנו  ואמר 

הזכרון  אנדרטת  מעל  הלוט  סרת 
המחתרות  ללוחמי  המוקדשת 
אני  ובגטאות.  הריכוז  במחנות 
ביום  איתכם  כאן  להיות  נרגש 
דבר  הן  אנדרטאות  זה.  מיוחד 
ממשי וחשוב בפני עצמו – אנחנו 
צריכים אותן בנוף המקומי באופן 
ביותר  החשוב  הדבר  אך  ברור. 
הזה  העבר  זכר  את  לשמור  הוא 
צריבת  ליבנו.  בתוך  בוערת  כאש 

האופן  הן  בתוכנו  עמוק  הזכרון 
מהגעה  להימנע  ביותר  הבטוח 
הנוראי  האסון  שחזור  של  למצב 
שקרה  מה  בעתיד.  בהיסטוריה 
לעם היהודי, הינו ללא ספק אחת 
ויחד  ביותר,  הגדולות  הטרגדיות 
היוצאים  הפרקים  אחד  זאת,  עם 
רק  לא  בהיסטוריה  הרגיל  מגדר 
האנושות  של  אלא  היהודים,  של 
הנשיא  וציין  הוסיף  עוד  ככללה". 
וכוח  גבורתם  "בזכות  כי  פוטין 
וכן  אסירים,  אותם  של  הסבל 
מחיר  בכל  להתנגד  העז  רצונם 
המוות  מכונת  הנאצית,  ללחימה 

מושלמת  שהיא  חשבו  שהנאצים 
התנפצה  דבר  כל  בפני  ועמידה 

והתרסקה".
ויקטור  מר  גם  דברים  נשאו 
של  הנאמנים  חבר  יו"ר  וקסלברג, 
בל־ אהרן  ומר  היהודי;  המוזיאון 

הפרטיזנים  יחידת  ממייסדי  סקי, 
של האחים בלסקי.

אל־ הר'  הנחה  האירוע  את 
המוזיאון  מנכ"ל  ברדה,  כסנדר 
היהודי, שטרח רבות למען הקמת 

האנדרטה.
הוקמה  המרשימה  האנדרטה 
ברחבת המוזיאון היהודי, שהפכה 

מבקרים  לאלפי  שואבת  לאבן 
היהודי  המוזיאון  את  הפוקדים 
ומקבלים  החול,  ימות  כל  במשך 
ישראל  עם  על  כוללת  תמונה 
במשך כל הדורות, עד לנס תחיית 
הפורחת  זה,  בדור  רוסיה  יהדות 
מאות  למען  המדינה  בכל  ועולה 

אלפי היהודים שבה.
האנ־ של  האדריכלית  היצירה 

בו  מכרז  באמצעות  נקבעה  דרטה 
פסלים  אדריכלים,   98 השתתפו 
שהגישו  רוסיה  מרחבי  ואומנים 
הצעות שונות לעיצוב ייחודי. הקול 
ליום  בסמיכות  יצא  למכרז  הוקרא 
בסו־ האסירים  למרד  ה־75  השנה 

התבקשו  המכרז  ובהנחיות  ביבור 
המ־ הצעה  להציע  המכרז  מגישי 

העולם  מלחמת  למרידות  תייחסת 
במכרז  המנצח  כללי.  באופן  השניה 
מהעיר  אדריכל  פנדייב,  אולג  היה 
קומפו־ הינה  האנדרטה  סרטוב. 

עשויה  האבסטרקט,  בסגנון  זיציה 
כפות  המדמה  ולבן,  שחור  שיש 
בתחתית  דלת,  הפותחות  ידיים 
האנדרטה הוצבו שישה בקבוקונים 
הדלוקות  זכרון  נרות  עם  מזכוכית 
משלבת  היצירה  תמידי.  באופן 
מסך אינטראקטיבי עם מפה ומידע 
ריכוז  במחנות  ההתקוממויות  על 

ובגטאות. נתפסו גמלים משוטטים בדרום
מאת חיים מרגליות

ישראל,  משטרת  שוטרי 
משרד  של  דרום  הפיצו"ח  יחידת 
החקלאות ופקחי הסיירת הירוקה, 
פעלו באיתור ותפיסת גמלים ובע־
לי חיים משוטטים בגזרת דימונה. 
בידי  נתפסו  אשר  גמלים  תשעה 
לתחנת  הועברו  האכיפה  גורמי 

הסגר.
"בעלי החיים המתהלכים בק־

אף  ולעיתים  התנועה,  צירי  רבת 
חיים  מסכנים  הנסיעה,  נתיב  על 
לא אחת. לעיתים, תאונות דרכים 
טראגי.  באופן  מסתיימות  אלו 
העת  כל  פועלת  ישראל  משטרת 
בפעילות  נוספים  גופים  עם  יחד 
נקוד־ במפגעים  ושוטפת  יזומה 

הסיכון  את  למנוע  מנת  על  תיים 
ככל שניתן לציבור משתמשי הד־

לאחר  מהמשטרה  נמסר  כך  רך", 
הפעילות. 

שנערכו  החיפושים  במהלך 
כא־ גמלים.   30 ונתפסו  אותרו 

לתחנת  הועברו  מהם  תשעה  מור, 
"אנו  כי  הוסיפו  במשטרה  הסגר. 
לטיפול  הרבה  בחשיבות  מכירים 
המסתובבים  החיים  בעלי  במפגע 
פועלים  אנו  ולכן  חיים  המסכנת 
גופים  אותם  בשיתוף  העת  כל 
ופ־ יזומים  מבצעים  באמצעות 

מפגעים  באותם  שוטפת  עילות 
נקודתיים. חשוב לציין, אזור הנגב 
בו משוטטים בעלי החיים מאופיין 
בשטחים פתוחים ונרחבים ומאות 
קילומטרים של כבישים ובשל כך 
תוך  ממוקדת,  פעילות  נדרשת 
הפיקוח  גופי  בין  זרועות  שילוב 
בהם  בשטחים  השונים,  והאכיפה 

מאותרים בעלי החיים".
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מדד 'חוף נקי': ירידה בניקיון החופים בישראל
מאת חיים מרגליות

המשרד  של  נקי'  'חוף  ממדד 
75.75 כי  עולה,  הסביבה  להגנת 
דורגו  שנמדדו  מהחופים  אחוזים 
לעומת  מאוד',  'נקיים  עד  כ'נקיים' 
79 אחוזים במדד הקודם. עם זאת, 
שעברה  בשנה  המקבילה  בתקופה 
מהחו־ אחוזים   68.18 רק  נמצאו 
מתחי־ מאד.  נקיים  עד  נקיים  פים 
מהחופים  אחוזים  השנה 69.7  לת 

נקיים לפחות 70 אחוזים מהזמן.
הנקיות  החופיות  הרשויות 
ביותר (מדד נקי מאוד) הן אשדוד, 
הר־ א־זרקא,  ג'סר  אביב־יפו,  תל 

השרון  חוף  נתניה,  ים,  בת  צליה, 
ומטה אשר.

הרחצה,  עונת  פתיחת  עם 
קורא  הסביבה  להגנת  המשרד 
הכלים  את  להשאיר  למבקרים 
החד־פעמיים בבית וליהנות מחו־

פים וים נקיים מפלסטיק.
מהפסולת  שליש  כי  מסתבר 
בחופים הוא הכלים החד־פעמיים 
על  בחוף  המושארים  והאריזות 
ידי ציבור המתרחצים. על פי מח־

קרים בארץ ובעולם, חופי ישראל 
הפלסטיק  בכמות  לרעה  מובילים 

וגם  התיכון  לים  בהשוואה  גם 
לממוצע העולמי.

כלי  הוא  נקי'  חוף  'מדד 
אחידה  להערכה  המשמש 
ניקיון  מידת  של  ואובייקטיבית 
חופי הארץ הלא מוכרזים לרחצה, 
בים התיכון ובמפרץ אילת ומהווה 

המש־ של  נקי  חוף  מתכנית  חלק 
זו  במסגרת  הסביבה.  להגנת  רד 
נשלחים מפקחי היחידה הארצית 
במשרד  הימית  הסביבה  להגנת 
לבדוק את ניקיונן של 66 רצועות 
כ־153 לאורך  מוכרזות  לא  חוף 

ק"מ בכלל הרשויות החופיות בים 

התיכון ובמפרץ אילת.
הס־ להגנת  המשרד  זו  בשנה 

מקומיות  ברשויות  יתמוך  ביבה 
מוכרזים  בלתי  חופים  שבתחומן 
 – שקל   9,307,300 של  בהיקף 
שניתנה  ביותר  הגדולה  התמיכה 

עד כה על־ידי המשרד. 

מבצע אכיפה 
מוגבר בכביש 6

מאת חיים מרגליות

של  מוגברת  אכיפה  פעילות 
שוטרי אגף התנועה התבצעה בכ־
ביש 6. עשרות שוטרים מאגף הת־
נועה התפרשו על כביש 6 במטרה 
לבצע אכיפה ממוקדת נגד עבירות 
על  בדגש  ובריונות,  חיים  מסכנות 

כלי רכב כבדים. 
שילוב  תוך  האכיפה התבצעה 
אופנו־ וסמויות,  גלויות  ניידות 

מצלמות   – תיעוד  ואמצעי  עים 
כמו  עבירות  המתעדות  טקטיות 
עקיפות  נייד,  בטלפון  שימוש 
זהירות  בחוסר  נהיגה  מסוכנות, 

ועוד. 
נרשמו  הפעילות  במהלך 
תנועה.  דו"חות  מ־150  למעלה 
מתוכם 80 דו"חות נרשמו לנהגים 
שעשו שימוש בטלפון הנייד בזמן 
במצל־ תועדו  אף  חלקם  נהיגה, 

רכבי  נהגי  נגד 50  מות הטקטיות. 
עבי־ בגין  דו"חות  נרשמו  משא 

תקינות  ליקוי  ביניהן  שונות  רות 
ובטיחות.

נהיגה  בגין  נרשמו  דו"חות   12
בחוסר זהירות ובקלות ראש. כמו 
במהירות  נתפסו  נהגים  שני  כן 
דו"חות  נרשמו  נגדם  מופרזת 

בהתאם.

רשות המסים: חלק ניכר מהציבור הפנים 
את הגבלות חוק צמצום השימוש במזומן

מאת שלמה גרין

את  חושפת  המסים  רשות 
לאכיפת  הביקורות  ממצאי  נתוני 
במזומן,  השימוש  לצמצום  החוק 
שנערכו במהלך ארבעת החודשים 
נערכו  זו  בתקופה  האחרונים. 
סה"כ כ־4,300 ביקורות, מהן עולה 
את  הטמיע  מהציבור  ניכר  חלק  כי 

ההגבלות הכלולות בחוק. 
שנמצאו  ההפרות   612 מתוך 
הפרות  הן   123 רק  בביקורות, 
מזומן  בכסף  שימוש  הוראות  של 
בעס־ להיות  יכולה  מזומן  (הפרת 

מהצדדים  אחד  כשלכל  אחת,  קה 

מקרים  ב־147  הפרה),  מיוחסת 
תיעוד  הוראת  של  הפרה  נמצאה 
ו־342 התשלום/תקבול,  אמצעי 

שימוש  הוראות  של  היו  הפרות 
שימוש  איסור  (כגון:  בצ'קים 
צ'קים  הסבת  או  פתוחים  בצ'קים 
של  זהות  ומספר  שם  ציון  ללא 

המסב בגב הצ'ק).
ההפ־ כי  מהנתונים  עולה  עוד 

הוראות  של  ביותר  הגבוהה  רה 
בגובה  היתה  מזומן  בכסף  שימוש 
תיעוד  הוראת  של  שקל,   174,000
היתה  התשלום/תקבול  אמצעי 
1,420,000 שקל ושל הוראות שי־
מוש בצ'קים היתה 170,000 שקל.

לתוקפו  נכנס  השנה  בינואר 
במזומן,  השימוש  לצמצום  החוק 
על  הגבלות  השאר,  בין  הקובע, 
החוק  ובצ'קים.  במזומן  שימוש 
השחור,  ההון  את  לצמצם  נועד 
פלילית  בפעילות  במאבק  לסייע 
ומימון  חמורה  פשיעה  לרבות 
בחוק  מס.  בהעלמות  וכן  טרור 
נקבע כי בתשעת החודשים הרא־
עיצו־ יוטלו  לא  להפעלתו,  שונים 

מים כספיים על מפרי החוק אלא 
(ובלבד  בכתב  התראה  תימסר 
כך  חוזרת),  בהפרה  מדובר  שלא 
להטמעת  מסייעות  שהביקורות 

החוק והוראותיו בקרב הציבור. 

עובדי משרד החקלאות החלו בצעדים 
ארגוניים בשל פגיעה בשכרם

מאת שלמה גרין

משרד  הנהלת  הודעת  עקב 
על  הכפר  ופיתוח  החקלאות 
הנוספות  השעות  במכסת  קיצוץ 
ובתקציבי  לעובדים  המאושרות 
הס־ ידי  על  הוחלט  הכוננויות, 
וארגון  המדינה  עובדי  תדרות 
בצעדים  לנקוט  המשרד  עובדי 
המהלך  כנגד  ולהיאבק  ארגוניים 
על  ישירות  השלכות  לו  שיש 
כושר ההשתכרות של העובדים. 
כל  חלק  ייקחו  בצעדים 
החקלאות  משרד  עובדי   1,800
ופיתוח הכפר על כלל יחידותיו: 
הגנת  הווטרינריים,  השירותים 
הצומח, יחידת הפיצו"ח (פיקוח 

וולקני  מכון  והחי),  הצומח  על 
לא  העיצומים  במסגרת  ועוד. 
עבור  שירותים  היתר  בין  יינתנו 
חקלאית  תוצרת  של  יבוא/יצוא 
צמחית, ניפוק רשיונות יבוא של 
כניסה/יציאה  חקלאית,  תוצרת 
לישראל  החי  מן  מוצרים  של 
וממנה, ניפוק רשיונות דיג ועוד.

משרד  עובדי  ועד  יו"ר 
"אנו  מסר:  לוי,  אייל  החקלאות, 
הפרנסה  על  למאבק  יוצאים 
שלנו ושל משפחותינו, אשר נג־

חד־צדדית.  בצורה  מאיתנו  זלת 
לא נסכים להתנהלות הפוגענית 
העובדה  נוכח  במיוחד  הזאת, 
שרוב עובדי המשרד משתכרים 

שכר מינימום".
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