
ירושלים  מבני  נכבד  קהל 
השבועות  חג  מוצאי  אמש,  ליוה 
למנוחות, את מיטתו של הרה"ח ר' 
די־ קרתא  מיקירי  ז"ל,  לוי  מענדל 
שכונת  תושבי  ומחשובי  רושלים, 
השבועות  בחג  שנפטר  סנהדריה, 

לאחר מחלה קצרה.
הקודש  מעיר  נעקר  בפטירתו 
אציל  חמודות  איש  ירושלים 
חסיד  הליכות,  ונעים  המידות 
הבריות,  ועם  קונו  עם  ומתחסד 
ודוגמא  כמופת  ימיו  כל  ששימש 
לאיש נקי כפים ובר לבב. שהנעים 
לבבות  ועורר  התיבה  לפני  בקולו 
וראש  וחסד  צדקה  רודף  ישראל. 

וראשון לכל דבר שבקדושה.
ירו־ אווירת  את  ספג  המנוח 

נשמתו,  לתוככי  מעלה  של  שלים 
ודורותיו  לצאצאיו  העביר  ותמיד 
הקו־ בעיר  נעוריו  ימי  את  אחריו 

דש. בכל הזדמנות לקח את נכדיו 
ירושלים  בסמטאות  לסייר  וניניו 
ומשוחח  מספר  והיה  פעם,  של 
בלהט על גדולי ירושלים, צדיקיה 
חותם  עליו  שהטביעו  ואנשיה, 

מאז לשעה ולדורות. 

תרצ"ט  בשנת  נולד  המנוח 
יהושע  הרב  ירושלים  איש  לאביו 
חבו־ מבחירי  שהיה  ז"ל,  לוי  לייב 
למ־ קרובים  שהיו  הצעירים  רת 

נהיג האגודאי רבי משה בלוי ז"ל, 
ולאמו מרת ברכה ע"ה בת הרה"ח 
אליעזר  פנחס  רבי  המפורסם 
פקשר ז"ל, אולם בהיותו עולל רך 

בשנים נפטר עליו אביו. 
בשנת תשי"ב נישאה אמו ע"ה 
פרוש  מנחם  הרב  דרבנן  לשלוחא 
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טרור ההצתות בשומרון: 7
שריפות בו זמנית בגבעות איתמר
ראש המועצה האזורית יוסי דגן אמר בתגובה לטרור ההצתות: 

"אנחנו מצפים מכוחות הבטחון ללכוד את המציתים, ולפעול נגדם 
ביד קשה. אך ורק הרתעה תעזור. אסור להפקיר את חקלאי יו"ש"

מאת כתב 'המבשר'

הת־ לאומני,  רקע  על  הצתות   7
שבת בגבעות  בו זמנית בערב  רחשו 
גיתית  בין  התפשטה  האש  איתמר. 
הב־ לפאתי  עד  והגיעה  לגבעה 777 
שו־ מרחב  האש  כיבוי  כוחות  תים. 
לסייע  יצאו  מתנדבים  וכ־150  מרון, 
תושבי  בהם  השריפה,  את  לכבות 
איתמר, תלמידי המוסדות התורניים 

באיתמר ותושבי אלון מורה.
שו־ חטיבת  הבטחון  כוחות 

המועצה  של  הבטחון  ואגף  מרון 
מרדף  ביצעו  שומרון  האזורית 
ראש  עקרבה.  עד  המציתים  אחר 
המועצה האזורית שומרון יוסי דגן 
קיבל  בנושא,  הפיקוד  לאלוף  פנה 
תדרוך על פעילות כוחות הבטחון 
לתפיסת  עד  להניח  שלא  וביקש 

המפגעים.
חייבות  האלה  "ההצתות 

מצ־ "אנחנו  דגן.  אומר  להיפסק", 
את  ללכוד  הבטחון  מכוחות  פים 
המציתים, ולפעול נגדם ביד קשה. 
אסור  תעזור.  הרתעה  ורק  אך 
וברור  יו"ש  חקלאי  את  להפקיר 
להשתלט  מצליחים  היו  לא  שאם 
ממשית  סכנה  כאן  יש  האש  על 

מתמשכת לתושבים".
שהתלמידים  מזל  לנו  "היה 
הדברים  אחרת  לסייע.  הגיעו 
אחד  אמר  אחרת",  נגמרים  היו 
על  עלו  "הערבים  המתנדבים. 
שיטה, ולמדו כנראה מעוטף עזה. 
כל אדם עם גפרור, בחום וביובש 
לנזק  להביא  יכול  התקופה,  של 
להתפשט  עלול  הזה  הדבר  עצום. 
לכל מקום בארץ. הסיטואציה של 
הק־ זמין  לא  אחד  אף  שבה  שבת 
הנזק  עכשיו  כבר  יותר.  אף  שתה 
שקלים,  מליון  בכמעט  מוערך 

המצב הזה חייב להפסק".

הרמטכ"ל: "אסור 
שטרור הבלונים יימשך"

רא"ל כוכבי נפגש עם ראשי הרשויות בעוטף עזה והתייחס 
להצתות השדות החקלאיים הסמוכים לגדר המערכת ^ בתוך 
כך אמש שוגרו בלוני נפץ ותבערה מרצועת עזה לכיוון יישובי 

העוטף ופגעו בשני מוקדים

מאת סופרנו הצבאי

כוכבי  אביב  רא"ל  הרמטכ"ל 
הלוי  הרצי  הדרום  פיקוד  ואלוף 
בעוטף  לביקור  שישי  ביום  הגיעו 
הרשויות  ראשי  עם  ונפגשו  עזה 
והבהירו  והאזוריות,  המקומיות 
להם כי בכוונתם להפסיק את טרור 

הבלונים.

 ,12 בחדשות  הדיווח  פי  על 
כוכבי והלוי שוחחו עם ראשי הר־

המשותפים  האתגרים  על  שויות 
ועל המשך חיזוק שיתוף הפעולה 
להתיישבות  צה"ל  בין  ההדוק 
כי  בפגישתם  אמר  כוכבי  בעוטף. 
יימשך".  הבלונים  שטרור  "אסור 
ההסד־ לתהליך  התייחס  בנוסף, 

שגריר ארה"ב בישראל מפתיע: "ישראל 
זכאית לשמור על חלק מהגדה המערבית"
את הדברים אמר דיוויד פרידמן בראיון שהעניק ל'ניו יורק טיימס' ^ ברשות הפלסטינית הגיבו בזעם על הדברים וטענו כי בכך נחשף 

החזון שמאחורי תכנית השלום של ממשל טראמפ
מאת כתב 'המבשר'

שגריר ארה"ב בישראל, דיוויד 
שהעניק  בראיון  התייחס  פרידמן, 
טיימס'  יורק  ל'ניו  השבוע  בסוף 
ראש  של  הבחירות  להבטחת 
להתחיל  נתניהו  בנימין  הממשלה 
ביו"ש.  יהודיים  יישובים  בסיפוח 
באומרו:  פרידמן  הפתיע  בדבריו 
חושב  אני  מסוימות,  "בנסיבות 
חלק  על  לשמור  זכאית  שישראל 
סביר  לא  אבל  המערבית,  מהגדה 
סירב  זאת,  עם  השטח".  כל  שאת 
עמדת  תהיה  מה  לומר  השגריר 
נתניהו  אם  האמריקני  הממשל 

יממש את התחייבותו.
בקרב  סערה  עוררו  הדברים 
הפ־ הרשות  בכיר  הפלסטינים. 

קרא  עריקאת,  סאיב  לסטינית, 
להחרים  הערבי  העולם  למנהיגי 
את הפסגה הכלכלית בבחריין על 
שחושפים  השגריר,  דברי  רקע 
לג־ האמריקני  החזון  את  לטענתו 
בי סיפוח השטחים המהווה "פשע 
הבינלאומי".  החוק  תחת  מלחמה 
זה  מסוג  מדיניות  כל  לדבריו, 
משולה ל"שותפות ארצות הברית 
היש־ ההתיישבות  תכניות  לפשע 

ראליות".
הידיעות  סוכנות  כך,  בתוך 

אמריקני  בכיר  ציטטה  רויטרס 
הציגה  לא  "ישראל  כי  שאמר 
לסיפוח  תכנית  הברית  לארצות 
חד־צדדי מצד ישראל של חלקים 
לא  לדבריו,  המערבית".  מהגדה 

מתנהל דיון בנושא זה.
מסרה  זנדברג,  ח"כ  מרצ,  יו"ר 
שגריר  הוא  פרידמן  עוד  "כל  כי 
ולא  לישראל  הברית  ארצות 

לד־ עליו  ההתנחלויות,  למדינת 
למדינת  אסון  הוא  שסיפוח  עת 
כאן  נמצא  לא  השגריר  ישראל. 
ההתנח־ לזרוע  לסייע  מנת  על 
כדי  שפועלת  הקיצונית,  לויות 
של  לחיים  אפשרות  כל  לסכל 
כיבוש".  וללא  ובטחון  שלום 
האינטרס  הוא  "שלום  לדבריה, 
שחיים  ופלסטינים  ישראלים  של 

האמריקאי  הממשל  אם  גם  כאן, 
הקיצוני  הימין  את  לשרת  החליט 

בלבד".
קראה  עכשיו'  'שלום  תנועת 
דונלד  הברית  ארצות  לנשיא 
בע־ השגריר  את  להדיח  טראמפ 
פרידמן  "השגריר  דבריו.  קבות 
הוא סוס טרויאני בשליחות הימין 
באינטרסים  המחבל  המתנחלי 

לשלום",  ובסיכוי  ישראל  של 
וחסרי  הקיצוניים  "דבריו  מסרו. 
לפני  רגע  פרידמן,  של  האחריות 
פרסום תכנית השלום של הנשיא 
מקום  מותירים  אינם  טראמפ, 
האמריקאי,  הנשיא  על   – לספק 
הוגן,  כמתווך  לשמש  בכוונתו  אם 
חפ־ את  לארוז  לפרידמן  להורות 

ציו עוד הערב".

היום: המועד האחרון שבו יכול להשיב ראש הממשלה על נכונותו לשימוע

הערכה: נתניהו יעתור לבג"ץ נגד מנדלבליט
בפרקליטות מעריכים כי רה"מ לא צפוי לוותר לאחר שהיועמ"ש סירב לדחות את השימוע בשל הבחירות, 

והוא יעתור נגד ההחלטה

מאת מאיר ברגר

צפוי  נתניהו  הממשלה  ראש 
לעתור לבג"ץ נגד החלטתו של ד"ר 
אביחי מנדלבליט שלא לדחות את 
השימוע בשל הבחירות – כך דווח 
השבוע  סוף  במהלך   12 בחדשות 

האחרון.
היועמ"ש  הדיווח,  פי  על 
והפרקליטות משוכנעים שנתניהו 
משחק על זמן ושפניו לבג"ץ, ועל 

להודיע  מנתניהו  ביקש  היועץ  כן 
להתייצב  שבכוונתו  היום  עד 
שהוא  יודיע  אכן  אם  לשימוע. 
לא  הוא  מנדלבליט  לפי  מתייצב, 

יוכל לטעון בבג"ץ אחרת.
לעתור  נתניהו  בכוונת  אם  אך 
על  להודיע  מוכרח  הוא  לבג"ץ 
הוא  מבחינתו  החשש  במהרה.  כך 
שאם יודיע כי לא יתייצב לשימוע, 
הג־ על  להודיע  עשוי  מנדלבליט 

שת אישום נגדו ללא ההליך.

לב־ סירב  מנדלבליט  כאמור, 
לדחות  הממשלה  ראש  של  קשתו 
בעקבות  נוספת  פעם  ההליך  את 
במכתב  וכתב  לבחירות  ההליכה 
כי  נתניהו  של  לפרקליטו  ששוגר 
"פיזור הכנסת וקיומן של בחירות 
כשלעצמם  יכולים  אינם  חדשות 

להוות שיקול".
של  ההחלטה  כי  נכתב  עוד 
ניתוק,  על  "מבוססת  היועמ"ש 
ככל הניתן, בין המסלול המשפטי 
הפליליים  התיקים  מתנהלים  בו 
התה־ על  הפוליטי,  המסלול  לבין 

ענקית הנפט האיראנית תחת סנקציות אמריקאיות חדשות 
חברת הענק 'תעשיות נפט במפרץ הפרסי', מפעילה 39 חברות נפט וסוכנויות לממכר נפט, ואחראית על 
יצוא של כמחצית מהנפט האיראני ^ נשיא איראן: "אין ברירה, חייבים להגיב לתוקפנות האמריקאית" 

^ בכיר בצבא ארה"ב: "הסכנה מוחשית, הם עלולים לתקוף את כוחותינו באזור בכל רגע נתון" 

לוחמי השייטת השתלטו על ספינת סוחר לאחר 
שנוסע סמוי שהסתנן אליה הצית בה אש

מאת סופרנו הצבאי

לוחמי שייטת 13 של חיל הים 
השתלטו ביום ראשון לפנות בוקר 
על ספינת סוחר שהגיעה מטורקיה 
ועליה נוסע סמוי שהצית אש בס־

פינה ועצרו אותו. 
נצמ־ בסירה,  הגיעו  הלוחמים 

דו לספינה msc canberra, עלו 
שהועבר  הנוסע  את  ועצרו  עליה 
ישראל.  משטרת  לידי  בהמשך 
ברו־ לא  עדיין  התקרית  נסיבות 

ברור  לא  עדיין  לאמש  ונכון  רות, 
עוד  הספינה  על  עלה  הנוסע  אם 
בטורקיה - או שהסתנן עליה בעת 

העגינה במפרץ חיפה. 
ההשתלטות  אירוע  במהלך 
בקשר  טורקיה  שגרירות  עמדה 
עם משרד החוץ והתעדכנה בהת־

פתחויות. הטורקים ביקשו לדעת 
באירוע  טורקים  נפגעים  יש  אם 
הטו־ הקונסול  שלא.  להם  ונמסר 

רקי צפוי לבקר בהמשך את הנוסע 
הסמוי במעצר.

השעות  בין  החל  האירוע 
במהלך  בוקר.  לפנות   2.00-3.00
הודעה  בישראל  התקבלה  הלילה 

מרסין  מנמל  שהגיעה  מהספינה, 
שבטורקיה אך מפליגה תחת דגל 
לה־ אמורה  היתה  הספינה  פנמה. 

כך  ואחר  לאשדוד  כל  קודם  פליג 
לחיפה, אולם מסיבה שאינה ברו־

רה הגיעה ישירות לחיפה. הנוסע 
אש  והצית  חפצים  שבר  התפרע, 

מאנשי  כעשרים  הספינה.  על 
הצוות של הספינה התבצרו בגשר 

הספינה בעקבות ההתפרעויות.
נמ־ חוף  משטרת  מדוברות 

בחשד  חקירה  "נפתחה  כי  סר 
באניה  סמוי  נוסע  של  להסתננות 
לכלי  נזק  וגרימת  חיפה  חופי  מול 

של  הימי  השיטור  יחידת  השיט. 
לחקירה  עצרה  ישראל  משטרת 
ניסה  החשד  פי  שעל  זר  אזרח 
ואותר  באניה  ארצה  להסתנן 
החשוד  צה"ל.  של  סריקות  בתום 
הועבר לחקירה בתחנת המשטרה 

בחיפה".

פלסטיני בן 17 נעצר בזירת 
הפיגוע בעין יעל כשברשותו סכין
הנער הפלסטיני, תושב חברון, נתפס באזור עין 
יעל שבירושלים לאחר שעורר את חשדם של 

אזרחים במקום
מאת סופרנו הצבאי

נער בן 17, תושב חברון ללא 
נעצר  בישראל,  שהיה  אישור 
יעל  עין  באזור  השבוע  בסוף 
סכין.  כשברשותו  שבירושלים 
בעק־ למקום  הוזעקה  המשטרה 
אדם  על  אזרחים  של  דיווח  בות 

חשוד, והוא הועבר לחקירה.
חודשים,  כארבעה  לפני 
אורי  במקום  נרצחה  כזכור, 
חודשיים  לפני  הי"ד.  אנסבכר 

הרסו חיילי צה"ל, בשיתוף מג"ב 
והמנהל האזרחי שתי דירות של 
אנסבכר,  אורי  רוצח  משפחת 
ערפאת עטיה סלימאן רפאעיה, 

בעיר חברון.
משפ־ את  שימשו  הדירות 

בחזקתו.  והיו  המחבל  של  חתו 
ההריסה  פלסטיני,  דיווח  פי  על 
זאת,  לילה.  באישון  התבצעה 
את  דחה  שבג"ץ  לאחר  כשבוע 
הריסת  נגד  המשפחה  עתירת 

שתי הדירות שבהן התגוררה. 054-8409776 לפרטים והרשמה:

יום שלישי ח‘ סיון 11/6 בשעה 20:00
באולמי ’המנהל קהילתי‘ רח‘ קהילות יעקב 10, רמת שלמה

₪ מיועד לגברים / נשים בהפרדה מלאהדמי השתתפות סמליים: 30

האינפורמציה הנדרשת לקבלת החלטה נבונה
לעסקה רווחית ומשתלמת.

הימנעות משגיאות, ייעוץ והכוונה לאפיקי השקעה מותאמים. 
גם לבעלי הון עצמי נמוך.

הרצאת חובה מפי יועץ הנדל“ן 
הי“ו אורי צדוק הרב

  שמירה על הקרן      עליית ערך הנכס       תשואה גבוהה ועוד

כיבוד קל
לאורך הערב

היעד: דירה משלכם
כנס השקעה נכונה המסלול:

>>> בואו לחשב מסלול נכון ובטוח שיוביל אתכם לדירה משלכם.

יעוץ אדריכלי במקום

בשיתוף

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מניח  אינו  טראמפ  ממשל 
לרגע את הלחץ הכבד על איראן, 
ובמהלך סוף השבוע הטיל משרד 
סנקציות  האמריקאי  האוצר 
האיראנית,  הנפט  ענקית  על 
הפרסי',  במפרץ  נפט  'תעשיות 
תחתיה  מפעילה  הדיווחים  שלפי 
וסוכ־ חברות  מ־39  פחות  לא 
והיא  נפט,  וממכר  לייצור  נויות 
כ־40 של  השאיבה  על  אחראית 
כ־50 ועל  האיראני,  מהנפט  אחוז 

אחוזים מהייצוא של איראן. 
האמריקאי  האוצר  במשרד 
על  הסנקציות  הטלת  כי  הסבירו 
לאחר  באה  האיראנית  החברה 
מימון  מעבירה  היא  כי  שהתברר 

ולמעשה  המהפכה,  למשמרות 
עבור  כסף  כמכבסת  משמשת 
הנשיא  החליט  כזכור  הארגון. 
משמרות  על  להכריז  טראמפ 

המהפכה כארגון טרור. 
משרד  בכירי  מבהירים  עוד 
הטלת  כי  האמריקאי,  האוצר 
בתה־ נוסף  שלב  היא  הסנקציות 

ליך הממושך לייבוש מוחלט של 
מייצוא  איראן  של  ההכנסות  כל 
להגיע  שואפים  "אנחנו  הנפט. 
איראני,  נפט  של  ייצוא  לאפס 
של  המרכזי  המימון  מקור  זה  כי 
המהפכה",  ומשמרות  המשטר 

מסבירים האמריקאים. 
המעורים  גורמים  זאת,  עם 
הסנ־ הטלת  כי  מסרו  בפרטים 

בעיקרו,  סמלי  צעד  היא  קציות 

הלחץ  נושא  את  לשמר  שנועד 
ולהעביר  בכותרות,  איראן  על 
ינוח  לא  טראמפ  כי  מסר  לאיראן 
ולא ישקוט, וכי ימשיך להטיל על 
הרפובליקה האסלאמית סנקציות 
כדי שתיכנע לדרישותיו ותסכים 
הגרעין,  נושא  על  למו"מ  לגשת 
במז־ בטרור  האיראנית  התמיכה 

כולו,  העולם  וברחבי  התיכון  רח 
שיש  מרוסנת  הבלתי  וההשפעה 

לה על מדינות שונות באזור. 
רוחאני  חסן  איראן  נשיא 
כי  ומסר  בהתאם,  הוא  גם  הגיב 
ארה"ב מתנהלת בבריונות חסרת 
לעצמה  שמה  היא  וכי  תקדים, 
של  להתקפלותה  להביא  למגמה 
"לא  לדבריו:  מחיר.  בכל  איראן 
נותרה לנו ברירה, אנחנו חייבים 

להגיב לתוקפות האמריקאית". 
מע־ בארה"ב  כי  נראה  ואכן, 

בוא  האיראנית  שהתגובה  ריכים 
תבוא: הגנרל פרנק מקנזי, מפקד 
ארה"ב,  צבא  של  המרכז  פיקוד 
הצבאית  הפעילות  על  שמופקד 
הת־ התיכון,  במזרח  ארה"ב  של 
לרשת האחרונים  בימים  ראיין 

כי  ואמר  האמריקאית,   NBC
הכוחות  כלפי  האיראני  האיום 
התיכון  במזרח  האמריקאים 
עלולים  ומוחשי. "הם  מיידי  הוא 
בכל  באזור  כוחותנו  את  לתקוף 
ומדגיש  מקנזי  אומר  נתון",  רגע 
ערוכים  האמריקאים  הכוחות  כי 
תגיב  ארה"ב  וכי  מאוד,  וערניים 
אם  מעצורים  ובלא  בחומרה 
כוחותיה יותקפו בפעולת איבה. 

 בני ברק  ירושלימ  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעינ עילית  אלעד  רכ�ימ  טבריה  צפת  בארות יצחק

 חסד
תמיד תצאו בזול

בשמ ה' נעשה ונצליח!
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 058-3208091
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מעות יזכור

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

הרה"ח ר' מענדל לוי ז"ל



יום שני, ז' בסיון  | 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

ימים של התרוממות־רוח
עומדים אנו, תהלה לא־ל, אחר חג השבועות, חג מתן תורה. 
השנה זכינו להכנה דרבה, קדושת יום השביעי, יום השבת קודש 
ורגשי  התעלות  רצופי  היו  אלו  יומיים  תורה.  מתן  לחג  שקדם 
קודש. בבתי כנסיות ובבתי מדרשות נשמע קול תורה ותפילה, 
ללמוד  לשמוע,  ולהשכיל,  להבין  בינה  בלבנו  'תן  מפלל  קול 
וללמד, לשמור ולעשות'. קהילה וקהילה כמנהגה נהגה במנהגי 
כנסיות  בבתי  הזה.  הקדוש  בחג  בישראל  שהתפשטו  קודש 
ובבתי ועד רבים קיימו מנהג ישראל לקשט בעיטורי חג ובפרחי 
דבש  מאכלי  מנהג  קיימו  גם  ישראל  בבתי  התורה.  לכבוד  נוי 
וחלב, גם הוא זכר לתורה: דבש וחלב תחת לשונך. אתמול ליוו 
לשנה  ומאחלים:  כשמייחלים  כיסופין,  ברוב  הקדוש  החג  את 

הבאה בירושלים הבנויה.

יוצאים  אורה,  ושטופי  מוגנים  מימים  הסער.  הומה  ובחוץ, 
אל תהפוכות עולם ומלואו. מערכת הבחירות העומדת בנקודת 
חיבורים  וסקרים,  תחזיות  היום  כבר  מספקת  ההתחלה, 
את  לתאר  או  לשער  אפשר  ואי  כבראשונה  חוזרים  ופילוגים. 
צביונה של המפה הפוליטית ואילו תהפוכות יהיו מנת חלקם של 
אלה הנוטלים חלק בהרכבת המפה. הצד הימני מאד לא ברור, 
סוף  שהיא  המכרעת  בנקודה  לה  יהיו  פנים  אילו  לצפות  וקשה 
זמן הגשת הרשימות לכנסת ה־22. גם הצד השמאלי צפוי לקבל 
החסימה  אחוז  סף  על  העומדת  העבודה  מפלגת  אחרת.  צורה 
תצטרך לחבור למפלגה אחרת, והיא כיום פתוחה לחיבור עם 
כחול לבן או עם מרצ. מסתבר שהאידיאולוגיה אינה הצד החזק 

של המפלגה המחליפה יושבי ראש בקצב מוגבר.

מענייננו,  כך  כל  אינה  הכללית  הפוליטית  המערכת  ובעוד 
מחננו  את  השוטפת  המסוכנת  הטכנולוגיה  אל  פנימה  נביט 
ולשפוך  להתפלל  רבותינו  הורו  עליה  ואשר  רחמים,  ללא 
זו  חמורה  לבעיה  הפתרון  השתא.  סיון  חודש  ראש  בערב  שיח 
נמצא בתורה הקדושה, אותה קבלנו בשמחה רק ביום אתמול. 
וכל  בערכיה  מעייניהם  שכל  התורה,  על  השקודים  יהודים 
הילוכם רק לפי מוסריה, אינם נוגעים ואינם ממששים בטומאת 
הטכנולוגיה על כל צורותיה ושלל צרותיה. תורה מגני ומצלי – 
כפשוטו ממש. בסמוך ליום פטירתו של דוד המלך, נעים זמירות 
ישראל, נבקש ממי שהרחמים שלו שיושיענו מהרה מצרות רוח 
וגשם, יחטאנו באזוב ונטהר, ישמיענו ששון ושמחה, יברא לנו 

לב טהור, ייטיב ברצונו את ציון ואז יחפוץ זבחי צדק.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

יועץ
הפומבית  ההתגוששות 
בין ראש הממשלה ופרקליטיו 
ועוזריו  המשפטי  היועץ  לבין 
משיאיה  לאחד  היום  תגיע 

הביזאריים. 
שאביחי  לאחר  קורה  זה 
עוזריו  וצוות  מנדלבליט 
של  הדין  עורכי  נגד  מנהלים 
את  שמזכיר  מצוד  נתניהו 
המשחק שהיה פופולרי מאוד 
לשם  וענה  ילדותנו  בימי 
בדקתי  (לא  וגנבים'  'שוטרים 
אם המשחק נחשב כלהיט גם 
בקרב ילדי תשע"ט, ככל שידי 
שהתשובה  לי  נדמה  משגת 

לכך שלילית, מעניין מדוע).
פרקליטי  סירבו  תחילה 
בלשכת  להתייצב  נתניהו 
את  ולקבל  המשפטי  היועץ 
הרשמית  הטענה  החומר. 
את  קיבלו  לא  שהם  היתה 
מה  תאמרו,  ואם  שכרם. 
הקשר בין קרחת לבין קדחת 
ומדוע אם ַמרשם אינו משלם 
להם  המגיע  שכרם  את  להם 
ייענש דווקא היועץ המשפטי 
בכך שלא תינתן לו האפשרות 
נאמנה.  תפקידו  את  למלא 
מדוע  יותר:  מדויקת  ובצורה 
להיות  אמור  ישראל  עם  כל 
התשלומים  בפיגור  מעודכן 
לבאי  הממשלה  ראש  של 

כוחו.
הו, ישיבו לכם אנשי ראש 
כל  פנכתו.  ומלחכי  הממשלה 
מסירובן  אלא  נובע  אינו  זה 
לאפשר  הרשויות  של 
תרומות  לקבל  לנתניהו 
הכרוכות  העלויות  למימון 

בהגנה המשפטית שלו.
הדברים,  את  וכשומעכם 
מן הסתם תתמהו כיצד זה לא 
הצטרפו עד עתה גבאי צדקה 
הממשלה  ראש  של  מטעמו 
הפושטים  הרבים  לאספנים 
את  ומזכים  הכנסת  בתי  על 
צדקה.  במצוות  העם  המון 
הבוקר  זאת  יעשו  ואולי 
רחמנים  ביהודים  בהאיצם 
דווקא  לתעל  רחמנים  בני 
'מעות  את  זו  נשגבה  למעלה 
יזכור'. כי אף פעם לא מאוחר 
וממה  אימתי  עכשיו  לא  ואם 
בכל  יהודים  אם  נפשך: 
לתפילה  היו  נושאים  הדורות 
 – הודו  ירום  הקיסר  לשלום 
יהודים  של  ביכולתם  יש  אם 
חושים  להיחלץ  הארץ  דרי 
להצלת  מממונם  ולהשיל 
הצרים  מפני  ממשלתם  ראש 
הנוגשים אותו, על אחת כמה 
להחמיץ  להם  שאל  וכמה 

הזדמנות פז שכזו.
אדהכי והכי, בשלב מסוים 
אחד  לידי  החומרים  הגיעו 
(השאר  נתניהו  מפרקליטי 
סיום  על  להודיע  הספיקו 
מבלי  הלקוח  עם  התקשרות 
אולם  ומדוע)  למה  לפרט 
אורכה  לאחרונה  ביקש  זה 
הבחירות  מפאת  חדשה 
שהתרגשו  מתוכננות  הבלתי 
בא  כאן  אבל  עלינו.  ובאו 
על  להשיב  היועץ  של  תורו 
במכתב  נחרצת,  בשלילה  כך 
פחות  לא  פני  על  שהשתרע 
ונחתם  עמודים  משלושה 
(ככל  מעוזריו  אחד  בידי 
מתוודע  כן  הימים,  שנוקפים 
לשמות  בציון  היושב  העם 
ויועצים  עוזרים  של  נוספים 
הרושם  מתקבל  כי  עד  ליועץ 
בינו  סמויה  תחרות  קיימת  כי 
לבין ראש הממשלה על כמות 

היועצים שהם מעסיקים).
לפקוע  אמור  הזה  היום 
ראש  ישיב  שבו  המועד 
בשימוע  רצונו  אם  הממשלה 
נקב  שבהם  ובתאריכים 
בדרך  כאלו,  במקרים  היועץ. 
שתיים:  הן  האפשרויות  כלל, 
לחיוב או לשלילה. לא כן בבית 
נתניהו.  של  המקורי  היוצר 
כאן תצוץ במהלך היום, סביר 
שמא  או  סופו  לקראת  להניח 
אפשרות  סופו,  לאחר  תכף 
על  הודעה  בדמות  שלישית 
לעתור  צריכים  (למה  עתירה 
בפועל אם אפשר רק להודיע 
לבג"ץ  כן)  לעשות  שעומדים 
להאריך  המסרב  היועץ  נגד 

את המועד.
וחוזר חלילה.

רועץ
היותר  הטענות  אחת 
הציבור  אויבי  של  מתנשאות 
לימודי  באי  מתמקדת  החרדי 

מקצועות ליב"ה.
חושבים  לאנשים  העיתון 
נוקב  ראיון  לאחרונה  פרסם 
טראמפ  קרן  מנכ"ל  עם 
כי  שקבע  החינוך  לקידום 
ממקצועות   15 לבטל  "צריך 

החובה".
בין  זאת,  המחיש  הוא 
זוכר  "אני  באומרו:  היתר, 
הלימוד  ספרי  את  שקראתי 
בחטיבת  שלי  הילדים  של 
עצמי  את  ושאלתי  הביניים, 
אם באמת חשוב ללמד אותם 
הצמר  בייצור  ההבדלים  על 
והכותנה בבריטניה של 1870, 

מה זה יתרום להם לחיים".
וזו רק דוגמה.

עוקץ
לצמצם  דורש  האוצר 
בצה"ל  החובה  שירות  את 

לשנתיים.
לדמגוגים  יפריע  לא  זה 
גיוס  אי  נגד  לזעוק  להמשיך 

החרדים.

הרמטכ"ל: "אסור שטרור הבלונים יימשך"

לחמאס.  ישראל  בין  המדיני  רה 
הב־ הפרחות  בכמות  "ההפחתה 

האירועים  בכמות  והירידה  לונים 
מק־ איננה  הגדר  על  האלימים 

מעדיפים  "אנו  כוכבי.  טען  רית", 
להביא  מאשר  הזדמנות  לזה  לתת 

להידרדרות המצב".
החל  מאז  עברה  משנה  יותר 
והבלונים,  העפיפונים  טרור 
השרפות  מכלות  יום  יום  ועדיין 
דונמים רבים של חקלאות ויערות 
בעוטף עזה. לפי נתוני רשות הט־

בע והגנים, בחודש האחרון – מאז 
סבב הלחימה המסיבי והקטלני – 
כן,  כמו  בעוטף.  שרפות   57 פרצו 
ביום שלישי האחרון, למרות שמ־
מ־10 הורחב  ברצועה  הדיג  רחב 

שלוש  פרצו  ימיים,  מיילים  ל־15 
האזורית  המועצה  באזור  שרפות 
תבערה  מבלוני  כתוצאה  אשכול 

שנשלחו מרצועת עזה.
בחודש  שפרצו  בשרפות 
דונ־ כמאה  באש  עלו  האחרון 

132 פרצו   2019 מתחילת   – מים 
כתוצאה  העוטף  ביישובי  שרפות 
בעיקר  מעזה,  מכוונות  מהצתות 
דונמים  וכ־900  תבערה,  מבלוני 
עדיין  הבטחון  בגופי  התכלו. 
הגנה  שיהווה  פתרון  על  שוקדים 
ובוואקום  האיום,  מפני  אמיתית 
להפוך  התושבים  מנסים  שנוצר 
בימים  גם  לגורלם.  אדונים  שוב 
שריפות  כמה  אירעו  האחרונים 
מבלוני  כתוצאה  עזה  בעוטף 
ביום  מהרצועה.  שנשלחו  תבערה 
מרחב  הורחב  האחרון  שלישי 
מיילים  ל־15  מ־10  ברצועה  הדיג 

ימיים.
בימים האחרונים החליט ראש 
הממשלה להרחיב את מרחב הדיג 
ברצועת עזה. יו"ר מפלגת ישראל 
ליברמן,  אביגדור  ח"כ  ביתנו, 
מתח ביקורת על ההחלטה ואמר. 
"התגובה העוצמתית של ממשלת 
בעוטף  התבערה  לבלוני  ישראל 
עזה – הגדלת מרחב הדיג לעד 15

מייל", אמר ליברמן.

לאחר מסכת מאמצים מצד חבר המועצה, הרב אריה בליטנטל:

תוספת של 2.5 מיליון ש"ח לתמיכות העיריה, 
שהביאה לרווחה רבה במוסדות התורה והחינוך

מאת יקותיאל יהודה גנזל

והחי־ התורה  מוסדות  מנהלי 
הופ־ הצפונית,  הבירה  בחיפה,  נוך 
תעו השבוע לטובה כאשר עשרות 
לקופת  זרמו  שקלים  אלפי  ומאות 
הרבים  הכספים  ומוסד.  מוסד  כל 
בשנה  שנה  כמדי  הגיעו  והחיוניים 
התמי־ בועדת  העיריה  מתקצוב 
סכום  התווסף  שהשנה  אלא  כות, 
הכולל  החלוקה  לסכום  משמעותי 
הוקדם  המזומנים  הזרמת  ותאריך 

משמעותית.
בכל  כמו  חיפה,  בעיריית 
'ועדת  ישנה  הארץ  ברחבי  עיריה 
שתפ־ בוועדה  מדובר  תמיכות', 

העיריה  תמיכת  את  לחלק  קידה 
הפועלות  לעמותות  השנתית 
שמכהן  מי  בחיפה  העיר.  ברחבי 
יו"ר  הוא  התמיכות  ועדת  כיו"ר 
המו־ וחבר  בעיר  ישראל  אגודת 

אשר  בליטנטל,  אריה  הרב  עצה, 
עשה לו מוניטין דרך סיוע מתמיד 

לכל קדשי ישראל שבעיר.
בליטנטל  שהרב  תקופה  מזה 
לה־ מנת  על  תפקידו  מכוח  פועל 

הכולל  התמיכות  סכום  את  עלות 
כך  לצורך  בעיר.  העמותות  לכלל 
כל  עם  נפגש  רבות,  ישיבות  ישב 
ואף  בעניין  לסייע  היה  שיכול  מי 

פעל אצל ראש העיר שנענתה על 
ול־ להיטיב  טוב  רצון  מתוך  אתר 
סייע לכלל העמותות בעיר. בסופו 
הטובה,  הבשורה  נולדה  דבר  של 
שניים  של  מבוטל  בלתי  סכום 
לסכום  נוסף  ש"ח  מיליון  וחצי 
נכבד  כשחלק  הכולל,  התמיכות 
התו־ לעמותות  מוקדש  מהסכום 
רניות בעיר, בעיקר לצרכי רווחה 
וחינוך ולצורך תמלוג אברכי כולל 

ולומדי תורה.
שבדיוק  הרי  בכך,  די  לא  אם 
מוגדל  התקציב  כאשר  השנה, 
תאריך  הוקדם  משמעותית, 
התמיכות,  העברות  ביצוע  אישור 
וכבר השבוע, בשלהי חודש אייר, 
הטובה  הבשורה  הגיעה  כבר 
מנהלי  של  עצמותיהם  ודישנה 

המוסדות בעיר.
העברת  לאחר  יום  השבוע, 
אריה  הרב  נשא  התקציבים, 
העיר,  במועצת  דברים  בליטנטל 
ראש  "כיושב  היתר:  בין  אמר  בה 
להודות  ברצוני  התמיכות  ועדת 
את  בברכה  ולציין  בראשונה 
על  קליש־רותם  הגב'  העיר  ראש 
את  להגדיל  המבורכת  ההחלטה 
תקציב התמיכות בעמותות ב־2.5

שמביא  מה  נוספים.  ש"ח  מיליון 
וחצי  עשר  של  כוללת  לתוצאה 

לעמותות  המחולק  ש"ח  מיליון 
ממש  של  בבשורה  מדובר  בעיר. 
אשר  הנתמכים  המוסדות  לכל 
פעי־ את  ולהרחיב  להגדיל  יוכלו 

לותם למענם של תושבי חיפה".
בליטנטל  הרב  ציין  בדבריו 
הכמעט  העובדה  את  לשבח 
המוקדם  התאריך  של  היסטורית 
הפעם  "זו  התמיכות.  הופקדו  בו 
אומר  ואני   - אמר   - הראשונה 
זאת כבעל נסיון רב שנים בתחום, 
התמיכות  שתקציב  ראשונה  פעם 
בחודש  כבר  לביצוע  מאושר 

אייר".
בסיום דבריו הזכיר הרב אריה 
מי  את  תודה  של  בנימה  בליטנטל 
המהלך,  להצלחת  שותפים  שהיו 
הקדמת  ובין  הסכום  הגדלת  בין 
שהיה  מה  "כל  הביצוע.  אישור 
המקצועי  לטיפולם  הודות  הוא 
גב'  של  מלא  פעולה  שיתוף  מתוך 
של  המקצועית  הועדה  יו"ר  סלע, 
עזרא,  בן  אוריאל  ומר  התמיכות, 
אחראי התמיכות, ועמם יתר חברי 
בש־ קריטריונים  שהציבו  הועדה 
קיפות מלאה ובמקצועיות רבה".

המועצה  ישיבת  בהמשך 
ביקשה ראש העיר, הגב' קאליש־

והמאמץ  היוזמה  את  לברך  רותם, 
של הרב אריה בליטנטל אשר מול 
טובתם  רק  הזמן  כל  עמדה  עיניו 
היא  במיוחד  בעיר.  העמותות  של 
המק־ העבודה  על  אותו  שיבחה 
בח־ התמיכות  ועדת  כיו"ר  צועית 

שוויונית  בצורה  התמיכות  לוקת 
לכל העמותות בעיר, כשבכך הוא 
האוכ־ בין  ולשלווה  לשלום  תרם 
לוסיות בעיר ולקידוש שם שמים.

התורה  מוסדות  כאמור, 
בהגדלת  עיניהם  אורו  והחינוך 
מוס־ למספר  התמיכה,  תקציב 

כלכליים  בקשיים  הנמצאים  דות 
מנהלי  ממש.  של  בהצלה  מדובר 
המוסדות העבירו להרב בליטנטל 
ברכת  ואת  הרבה  הערכתם  את 
ממנהלי  אחד  לדברי  תודתם. 
אצלנו  "ההרגשה  המוסדות: 
תורם  הגיע  כאילו  היתה  השבוע 
סכום  והוריד  הגולה  מן  אלמוני 
כך  ביותר.  וחיוני  מכובד  תרומה 
את  גמורה,  בהפתעה  קיבלנו, 
והמוגדלת.  המכובדת  התמיכה 
אין ספק שתודות רבות חבים אנו 
להרב בליטנטל, האיש שלא פסק 
הוגדלו  שהתמיכות  עד  ממאמציו 

והועברו במלואן".

סקר: ממשלת ימין 
- גם בלי ליברמן

על פי הסקר, יהדות התורה זוכה ל־8 מנדטים, 
איחוד מפלגות הימין ובנט ושקד בראשות הימין 

החדש – 6 מנדטים כל אחת

ח"כ שפיר הודיעה על התמודדות 
לראשות מפלגת העבודה

מאת מאיר ברגר

לראשות  הבחירות  לקראת 
ח״כ  הודיעה  העבודה  מפלגת 
על  האחרון  השבוע  בסוף  שפיר 
הע־ מפלגת  לראשות  מועמדותה 

בודה.
מפלגת  לראשות  רצה  "אני 
למצביעי  הודיעה  העבודה", 
איתי  ''בואו  וביקשה:  המפלגה 
ונתחיל מחדש. נבנה את המפלגה 
באמת  להילחם  שתוכל  כך  שלנו 
למען ישראל דמוקרטית, פתוחה, 

שוויונית וצודקת".
''אם עד היום ישבתם על הגדר 
וחיכיתם, עכשיו זה הזמן להרים את 

לי־ הכח  את  ולקחת  לקום  הראש. 
"הבחי־ והוסיפה:  הסבירה  דיים", 

רות יתקיימו ב-2 ביולי ואני צריכה 
להצביע  שתוכלו  כדי  איתי.  אתכם 
מוכרחים  אתם  בבחירות,  עבורי 

להתפקד כמה שיותר מהר''.
הע־ מפלגת  יו"ר  של  זהותו 
חברי  כלל  ידי  על  תיקבע  בודה 
המפלגה ב־2 ביולי. ועידת 'העבו־
הרשימה  את  לשמר  תתבקש  דה' 

לכנסת כפי שהיא כעת.
דווח  האחרון  השבוע  במהלך 
אהוד  לשעבר  הממשלה  ראש  כי 
הפו־ לחיים  לשוב  שוקל  ברק 
ראשות  על  ולהתמודד  ליטיים 

מפלגת העבודה. 

מאת מאיר ברגר

הבחירות  לפני  ימים   100
עבור  שנערך  מנדטים  וסקר 
בסוף  ופורסם  'מעריב'  העיתון 
אילו  כי  מעלה  האחרון  השבע 
היום,  מתקיימות  היו  הבחירות 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
היה יכול להקים קואליציית ימין 

גם בלי מפלגת ישראל ביתנו.
על פי הסקר, שנערך על ידי 
מכון המחקר פאנלס פוליטיקס 
מפלגת  לזר,  מנחם  בראשות 
מנד־ ב־37  זוכה  היתה  הליכוד 

טים, וכחול לבן – ב־33 מנדטים.
של  ביתנו  ישראל  סיעת 
אביגדור ליברמן מקבלת שבעה 
 ,8 עם  התורה  יהדות  מנדטים, 
ש"ס – 7, איחוד מפלגות הימין 
ובנט ושקד בראשות הימין הח־

דש – 6 מנדטים כל אחת.
4  - והעבודה  מרצ  סיעות 

חד"ש־תע"ל  אחת,  כל  מנדטים 
– 7. רע"ם־בל"ד לא עוברת את 

אחוז החסימה.
תמונת הגושים: הימין – 71

 – והערבים  השמאל  מנדטים, 
.49

הדבר  אותו.  המאפיינות  פוכות 
בתקופת  גם  כמו  בשגרה,  נכון 

בחירות".
לאחר  גם  כי  הוסיף  היועמ"ש 
שני־ הזמן  פרק  הכנסת,  פיזור 

כתב  פרסום  מאז  לנתניהו  תן 
לשימוע  ועד  נגדו  החשדות 
המאפשר  מספק,  זמן  פרק  "הוא 
ראויה,  בצורה  לשימוע  להיערך 
העניין  לנסיבות  לב  בשים  אף 

המיוחדות".
"בנסיבות אלו, ולאחר שקילת 

והאינטרסים  השיקולים  מכלול 
לעיקרון  לב  ובשים  הרלוונטיים, 
בין  הניתוק  בדבר  לעיל  שתואר 
והפוליטי,  המשפטי  המסלולים 
באמון  בל־יינתק  קשר  הקשור 
הפ־ ההליכים  בטוהר  הציבור 
מקום  יש  כי  נמצא  לא  ליליים, 
לשנות מהמועדים שנקבעו לקיום 
של  הבכיר  עוזרו  כתב  השימוע", 
"לפיכך,  לימון.  עו"ד  היועמ"ש 
במכתב  תאשר  כי  ונבקש  נשוב 
חוזר כי בכוונתך להופיע בשימוע 

במועדים שנקבעו".

הערכה: נתניהו יעתור לבג"ץ נגד מנדלבליט

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

הרה"ח ר' מענדל לוי ז"ל
ז"ל יו"ר אגודת ישראל בירושלים, 
ובבית זה שהיה מלא בתורה וחסד 
גדל וקיבל את חינוכו בדרכי התו־

רה והיראה.
בת־ קנה  תלמודו  משנת  את 

חיים',  'עץ  וישיבת  תורה  למוד 
בכשרונותיו  התבלט  ותמיד 
באצילותו  בחכמתו  הברוכים, 
ובטוב ליבו, והיה אהוב על רבותיו 

וחבריו.
לזוג'  נישא  לפרקו  בהגיעו 
כל  לימינו  שעמדה  תחי'  החשובה 
הימים, בת הרה"ח המפורסם רבי 
מקרית  זצ"ל  ברוין  עוזר  שלום 
אתא, ויחד הקימו בית נאמן שהיה 
לה־ וזכו  וחסד,  תורה  על  מושתת 
מבור־ ישרים  דורות  יחדיו  עמיד 

כים הנודעים לשם ולתפארת בכל 
מקומות מושבותיהם. 

החל  נישואיו  לאחר  תקופה 
לעסוק בצרכי ציבור באמונה, ואף 
ישראל  באגודת  לעבודתו  נכנס 
בירושלים שם ניהל במשך תקופה 
את קרנות הגמ"ח הנודעים, ברוב 
כשהוא  ישירה,  ובתבונה  חכמה 
לגמ"ח  פונה  לכל  לענות  משתדל 
לזקוקים  שאפשר  ככל  ולסייע 

לשירותי הגמ"ח. 
אגו"י  קרית  את  כשהקימו 
מענדל  ר'  היה  שאול  בגבעת 
הע־ את  ניהל  התווך,  מעמודי 

נייניים הכספיים, ורבים סמכו על 
נכנס  בהמשך  ונאמנותו.  ישרותו 
שהיה  'פלשטינה'  בבנק  לעבודתו 
ישראל,  בארץ  הראשון  הבנק 
שם  הפועלים,  בבנק  מכן  ולאחר 
הסניף  כמנהל  רבות  שנים  כיהן 
בגאולה. במסגרת תפקידו זה שמו 
הטוב הלך לפניו כשהשתדל רבות 
לכל  ולסייע  הבריות  עם  להיטיב 
הפונים אליו בחן בחסד וברחמים. 
נודע בכל השנים כבעל תפילה 
וותיק שניחון בקול נעים ומעורר, 
שימש רבות כשליח ציבור בימים 
בקהילות  כנסת  בבתי  הנוראים 
מתעוררים  היו  ורבים  ישראל, 
הזד־ בכל  כך  החמות.  מתפילותיו 

מנות ובפרט בעת שמחה במעונו, 
היה פוצח בשירה ומנעים זמירות 
רוח  קורת  וגורם  הנעים  בקולו 

מרובה לכל שומעיו.
חמותו  פטירת  לאחר  כי  יצוין 
התגורר  ז"ל,  ברוין  געלא  מרת 
עוזר  שלום  רבי  הרה"ח  חותנו 
ברוין זצ"ל שנים רבות בביתם בי־

עומדים  וזוג'  כשהמנוח  רושלים, 
ללא  ונאמנות  במסירות  לימינו 
גבול וקצבה, והמנוח אף ראה זאת 
לקיים  זכה  שלא  לאחר  כחובה 
נפטר  כשאביו  אב  כיבוד  מצוות 

עליו בילדותו. 

בי־ המלך  שאול  ברחוב  ביתו 
פתוח  כבית  תמיד  נודע  רושלים 
הכנסת  בית  אחד,  לכל  לרווחה 
ר'  היה  תמיד  ממש.  של  אורחים 
אורחיו  פני  את  מקבל  מענדל 
מסבירות,  פנים  ובסבר  במאור 
ונותן להם את התחושה וההרגשה 

שהם אורחיו החשובים ביותר. 
וביותר  לתורה,  עיתים  קבע 
לגמ־ ויצא  עבודתו  את  עזב  מאז 
בט־ קבוע  שיעור  קבע  כן  לאות. 

לפון עם נכדיו, והיה נראה עליו כי 
התורה נותן לו חיות ונחת.

היה קשור בקשר הדוק לצדי־
אדמו"ר  למרן  ובראשם  הדור  קי 
קשר  זצוק"ל.  ישראל'  ה'בית 
מרן  כ"ק  גיסו  עם  לו  היה  מיוחד 
אליעזר'  ה'חכמת  בעל  אדמו"ר 
בא  והיה  זצוק"ל,  ויז'ניץ  מסערט 
ברמת  הקודש  חצר  את  לפקוד 

ויז'ניץ לעיתים קרובות. 
ונ־ חלה  האחרונות  בשנים 

אושפז  האחרונים  בימים  חלש, 
השבועות  בחג  החולים.  בבית 
במצבו  חמורה  הידרדרות  חלה 
ליוצרו  נשמתו  את  השיב  והוא 
משפחתו  בני  של  לכאבם  ובוראו, 

ומכריו הרבים.
אמש  שיצא  הלוויתו  במסע 
בירושלים,  'שמגר'  הלווית  מבית 
השתתף קהל רב שביכה את פטי־
רתו של איש ישר וירא את ה' בכל 

דרכיו ובכל מעשיו.
תחי',  זוג'  את  אחריו  הותיר 
צבי  נפתלי  ר'  הרה"ג  אחיו:  את 
פרוש, סגן השר הרב מאיר פרוש. 
לייב,  יהושע  ר'  הרה"ח  בניו:  את 
חיים,  ר'  הרה"ח  ברוך,  ר'  הרה"ח 
וחתנו הרה"ח ר' משה ביכלר. נכ־
דרכו  את  הממשיכים  ונינים,  דים 
בדרכי  כולם  והולכים  ומורשתו 

התורה והחסידות.
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  המשך מעמ' ראשון

יו"ר הבית היהודי: "סמוטריץ' ואני ניכנס לממשלה ביחד"
מאת מאיר ברגר

רפי  היהודי  הבית  מפלגת  יו"ר 
יו"ר  שפרסם  מההודעה  נסוג  פרץ 
יו"ר  את  הכפיש  ובה  שלו,  המטה 
סמוט־ בצלאל  הלאומי  האיחוד 

ריץ'.
בצלאל  האחרונים  "בחודשים 
ואני הולכים כתף אל כתף על אף 
המ־ אחדות  את  לפצל  נסיונות 

ההודעות  מכל  מתנער  אני  חנה. 
שיצאו אמש, אנחנו נמשיך להיות 
ביחד  לממשלה  וניכנס  שותפים 
כפי שהתנהלנו לכל אורך הדרך", 

אמר.
"תודה  הגיב:  סמוטריץ'  ח"כ 
הרב רפי. אף אחד, אבל אף אחד, 

ולקדוח  בינינו  לפלג  יצליח  לא 
דתית.  הציונית  בספינה  חור 
דבר  מכל  יותר  חשובה  האחדות 
זה  את  לעשות  שמנסה  מי  אחר. 
עוד  בחוץ  עצמו  את  למצוא  חייב 
זאת  ייפסק.  לא  זה  אחרת  היום! 
האחריות שלנו ואנחנו חייבים את 

זה לציבור ולעם ישראל".
מקורביו  תקפו  יותר  מוקדם 
לו  וקראו  סמוטריץ'  את  פרץ  של 
הממשלה  ראש  בהחלטת  לתמוך 
אמיר  את  למנות  נתניהו  בנימין 
במקום  המשפטים  לשר  אוחנה 
את ח"כ סמוטריץ' – יו"ר האיחוד 

הלאומי.
לקבל  שאמור  פרץ,  מקורבי 
הקרובים,  בימים  החינוך  תיק  את 

היא  הראשונה  כי "הבחירה  אמרו 
של ראש הממשלה והוא במפורש 
מה־ החינוך  תיק  את  לפרץ  הציע 

סיבה שהוא רואה בפרץ את מנהיג 
הציונות הדתית.

אמון  נותן  הממשלה  "ראש 
להחזיק  היהודי  הבית  ביו"ר  מלא 
בקבינט.  והחברות  החינוך  בתיק 
כמחליפו של נפתלי בנט בהנהגת 

הציונות הדתית.
המו"מ  שלקראת  "ראוי 
לאחר  מיד  שיערך  הקואליציוני 
לקחים.  נפיק  הקרובות  הבחירות 
לא ברור למה סמוטריץ' איתו הל־

כנו כתף אל כתף לאורך כל המו"מ, 
הממשלה  ראש  את  לתקוף  בוחר 

במקום להסיק מסקנות".



המבשר | יום שני, ז' בסיון תשע"ט | עמוד ג

ירושלים | מכירהֳ
מעולה,  במיקום  חד'   3 א'  ברמות 
נוף, משופצת, חצר, יחידה מניבה. 

054-8455678
[20052714]

מבוקש  בפרויקט  במחיר!  ירדו 
מ"ר  כ-200  פנטאוז  ברוממה, 
יוקרתית  מרפסת.  מ"ר   90  + בנוי, 
מחסן   + מדהים,  נוף  ומרוהטת. 
חייבים  מיידית,  כניסה  צמוד. 
ONE נדל"ן  מצויין  מחיר  למכור. 

טל' 054-844-0016
[20052713]

חדרים   5 דירת  בסורוצקין, 
פסח,  מטבח  ענק,  סלון  משופצת, 
ניתנת  אפשרות  ענקית  מרפסת 
מציאה!  מחיר  להשכרה.  ליחידה 

ONE 054-8440016 נדלן
[20052712]

חדרים   4 דירת  בעלז,  בשיכון 
סוכה  מרפסת  מוארת,  מרווחת, 
9,000 מניבות  יחי"ד   2  + גדולה 
בלבד!  למבינים  מעלית,  ש''ח 

נדל"ן ONE טל' 054-8440016
[20052711]

חדרים,   5.5 דירת  יעקב,  בזכרון 
מרווחת, 3 כיווני אויר, קומה נוחה, 
נדל"ן  לראות!!  חובה  במחיר,  ירדו 

ONE! טל' 054-844-0016
[20052710]

דירת  מעולה  מיקום  המ"ג,  ברחוב 
ואוויר,  אור  מלאת  חדרים,   4
כוללת חצר ומרפסת סוכה גדולה 
נוחה,  קומה  מניבה,  יחידה   + ויפה 

נדל"ן ONE טל' 054-8440016
[20052709]

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]

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]

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]

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

תיווך-הנדלס"
[20052073]

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]

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 
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]

מפוארת ֹ וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
הקיץ  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@ 0583208091

gmail.com
[20050219]

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

509
[20047926]

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

509
[20047926]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

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

לנקיים בלבד. 052-7600534
[20052697]

צפת 
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]

חד'   3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
סלון-  שינה,  חדרי   2 מ"ר,  חדשה, 60 
מטבח, 7 מיטות (2/5), ספה נפתחת, 
מרפסת, נדנדה,בימי החול: 300 ש''ח 
 :  6-8 ש''ח,   400  : נפשות   3-5 לזוג, 
ש''ח   1200 מוצ"ש  חמישי-  ש''ח   500
למשפחה, הנחה ללילה שני 50 ש''ח. 

052-7614435
[20050449]

3 מדהים!  נוף  בצפת,  נופש  דירת 
צמודה  חניה  וסלון,  שינה  חדרי 

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

בצפת,  ומפוארת  גדולה  נופש  דירת 
ויפיפייה.  מטופחת  מאד,  נקייה 
העיר  אטרקטיבי,במרכז  ובמיקום 
וברמה  היטב  מצוידת  העתיקה, 
גן  מטבח  עם  ענקית  מרפסת  גבוהה. 
0548457686 מדהים.  פנורמי  ונוף 

ruty7686@gmail.com
[20048749]

וצימרים  דירות  בעתיקה, 
ג'קוזי,  וחדשים,  מפוארים 
052- סוכה   + וחצרות  מרפסות 

2840299
[20042205]

מושב כלנית 
ענק,  ג'קוזי  חלומיים,  צימרים 
מתאים  מוצנעת  פרטית  בריכה 
מכל  אוטובוסים  החרדי,  למגזר 

הארץ. 052-8741443
[20052314]

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

ביה"כ. 052-7772913
[20052704]

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]

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. 

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]

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

4109434
[20041631]

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

7616720-1
[20040110]

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

715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

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]

לחברה בין לאומית מצליחה דרושים ַ
בשעות  לעבודה  רציניים  מועמדים 

הפנויות. 055-6789002
[20052718]

לת"ת חסידי בי-ם דרוש מלמד לכתה 
גבוהה שעות אחה"צ. 073-780355

[20052717]

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

קו"ח לפקס. 02-5806118
[20052716]

מלמד  דרוש  בי-ם  חסידי  לת"ת 
קו"ח  בינונית  לכיתה  אחה"צ  לשעות 

לפקס: 073-7985298
[20052715]

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]

מימוש  לרפואה  אור  לחברת 
דרושה  בירושלים  זכויות 
דוברת  לשעה,  ש''ח   40 מזכירה 
חובה.  במחשבים  וידע  אנגלית 
פקס-   orlarefua@gmail.com

15326525332
[20052020]

מהבית,  לעבודה  מזכיר/ה  לחברה 
שעות   3-4 מסמכים.  להקלדת 
ש''ח  לא נדרש ניסיון, 4,000  ביום, 
* למשרד בשכונות החרדיות בי-ם 
ומענה  משרדית  לעבודה  פקיד/ה 
ש''ח   9,000 נוחות,  שעות  טלפוני, 
בתחום  פקיד/ה  בב"ב  למשרד   *
ש''ח   9,500  ,9:00-16:00 פיננסי, 

קריירה 072-22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

וכל ֲ למבוגרים  ספיגה  מוצרי 
הום-פארמה  הנלווים  המוצרים 
הזמנות:  מוקד  הבית,  עד  מספקת 

052-7195050
[20050916]

עתיקות 

ישנים  ספרים  קונה  אספן 

אדמו"רים  ומכתבי  ועתיקים 

גם  וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 

וכן  במזומן.  משלם  בכמויות, 

אדמו"רים  לחתונות  הזמנות 

058-3-22- וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 

23-23
[20047215]

TUPPERWARE מכירה קבועה ָ

בתאום  יחודיים  טאפואר  כלי  של 

בזמן הכי נח לכם ב.יוזביץ שומרי 

ירושלים 052-7632235 אמונים 9 

052-7632224
[20052259]

אולמות 

"פריילעך"  אולמי   - ברק  בבני  חדש 

מצוות,  לבר  שמחה  של  יוקרה 

צומת  וכנסים.  ברכות  שבע  אירוסין, 

058- להזמנות:  השומר  עזרא 

3215030
[20051559]

ספרים 
ספרי  וכל  רמב"ם.  שו"ע.  ש"ס.טור. 
ישיבות  לחתנים  והדר",  "עוז 
וכוללים במחירים מוזלים משלוח 
לפרטים  תשלומים   10 עד  חינם 
והזמנות יצחק וויס 052-7199510

[20051515]

משכנתאות 
משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 
עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 
כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 
שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

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]

חובות  יא     שני  מעשר  ירושלמי:  היומי  דף  נד     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש השביעי (העבדות)    משנה יומית: שבועות ז, ב-ג  

הלכה יומית: או"ח תקכו, ו-ח    רמב"ם יומי: שלוחין ושותפין ה-ז    שו"ע 
הרב - רב יומי: מז, א-ג    דף היומי - זוהר: תרומה, ספרא דצניעותא נד-סב  

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קטו: חפץ חיים: עשין, א-ב  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:118:118:098:148:138:07סו"ז ק"ש מג"א
9:069:079:069:099:089:03סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:409:419:399:439:429:37סוף זמן תפלה מג"א
10:1710:1810:1710:2010:1910:15סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:3912:4012:3912:4112:4112:37חצות היום
13:1413:1613:1513:1613:1613:13מנחה גדולה

19:4919:4619:5019:4619:4719:47שקיעת החמה
זמנים למחר

3:423:433:383:473:453:36עלות השחר
4:344:344:314:384:364:28זמן ציצית ותפילין

5:335:385:295:375:355:32הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
ב"ב   אהרונוביץ 12   073-2688970 פארם סנטר  ברק בני  עגנון 20     ש"י   054-5287380 אורנים מדיפלוס  ירושלים
צייטלין פארם  סופר  מהשעה 19:00עד 08:00  4 המלך  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור סופרפארם  אביב תל    
העם  אחד  רח'   077-8881720 שלום מגדל  פארם  סופר  עד 24:00 מהשעה 19:00  גבירול 62  אבן  רח'   077-8882390
פארם  סופר  חיפה ימים     עיר  קניון   077-8881910 ימים עיר  פארם  סופר  נתניה מהשעה 19:00עד 24:00      9
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה  סופרפארם 077-8882630 איינשטיין 139    רמת גן איינשטיין
פארם  סופר  אשדוד רצוף     עד 23:00  מהשעה 8:00  חולון  הופיין 52   6519153 אהרון חולון עד 01:00      8:00
בקניון 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
31-22

תל אביב
30-21

חיפה
29-21

גולן
32-21

טבריה
36-24

גליל
29-20

באר שבע
35-23

אילת
38-27

מזג האויר
עלייה של הטמפרטורות

היום - בהיר. תחול עלייה של 
הטמפרטורות וייעשה חם מעט 

מהרגיל לעונה.

שלישי - נאה. תחול עלייה קלה 
נוספת בטמפרטורות וייעשה 

חם מהרגיל לעונה.

רביעי - מעונן חלקית עד נאה 
ותחול ירידה בטמפרטורות. 
הטמפרטורות יחזרו להיות 

רגילות לעונה.

חמישי - מעונן חלקית עד 
נאה. תחול ירידה נוספת 

בטמפרטורות. הטמפרטורות 
יהיו מעט נמוכות מהרגיל 

לעונה.

חמישירביעישלישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466

ביצוע כביש גישה לשיזף
הסכום הנדרש לרכישת חומר המכרז: 350 ש"ח.

המכירה החל מ 17/6/19.
סיור קבלנים: חובה ביום 17/6/19 בשעה 10:00.

נפגשים בחניה הראשית של המועצה האזורית רמת הנגב.
סיווג קבלנים: 200 ג'-1 .

תאריך אחרון להגשת החומר: 25/6/19 בשעה 14:00.
michrazim@rng.org.il :לפרטים

ערן דורון - ראש המועצה

המועצה האזורית רמת הנגב
בקשה לקבלת הצעות

למכרז מס' 102/2019 

עיריית עפולה
 3 לסעיף  בהתאם  עובדים.  לקבלת  מכרזים 
עובדים)  לקבלת  העיריות(מכרזים  לתקנות 
על  עפולה  עיריית  בזאת  מכריזה   ,1979 תש"מ- 

משרות פנויות כדלקמן:
היקף משרהשם המכרז/המשרה

מכרז 
פומבי 
46/2019

פסיכולוג/ית 
חינוכי/ת

  100%
משרה

הגשת מועמדות למשרה הנ"ל יש להגיש אך ורק על גבי 
טפסים אותם ניתן לקבל באגף משאבי אנוש או/ו באתר 
העירייה, בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות, באגף 
משאבי אנוש בעירייה, רח' יהושע חנקין 47, ת"ד 2016 
עפולה 18100, עד ליום חמישי 27/6/2019 בשעה 12:00. 
בקשות שתתקבלנה לאחר המועד האמור או לא תוגשנה 
על גבי טפסי הגשת מועמדות או ללא מסמכים נדרשים 
לא תילקחנה בחשבון. *ניתן להגיש מועמדות גם בפקס 
או במייל. לפרטים: מיטל חורי, טל': 04-6520418, פקס:

.meytal@afula.muni.il :04-6520419, דוא"ל
ניתן לראות את דרישות המכרזים באתר העירייה:

http://www.afula.muni.il
אגף משאבי אנוש  

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
1965  לחוק התכנון והבניה תשכ"ה -
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ארוחות גורמה

נופש נשים חלומי
במלון כינורות
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וליהנות מחופשה קסומה
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כ'-כ"ב סיון תשע"ט 
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ד'-ז' תמוז תשע"ט 
07-10.7.2019

הבטיחי מקומך!

וסיור במרכז היהלומים

מחזור ב'מחזור א'



מהחודש הבא: ביטול חובת החזקת רשיונות 
נהיגה ורכב גם לנהגי אוטובוסים ומשאיות

מאת חיים מרגליות

החובה  תבוטל  הבא  מהחודש 
בעת  ורכב,  נהיגה  רשיון  להחזיק 
וכלי  באוטובוסים  גם  הנהיגה, 
זאת,  טון.   3.5 מעל  כבדים  רכב 
ידי  על  שנחתמה  תקנה  בעקבות 
והמודיעין  החוץ  התחבורה,  שר 

ישראל כ"ץ.
השני  השלב  ביישום  מדובר 
של התקנה, הפוטרת נהגים מלה־

בעת  ורכב  נהיגה  ברשיון  חזיק 
שנכנס  הראשון,  בשלב  הנהיגה. 
חובת  בוטלה  שנה,  לפני  לתוקף 
בכלי  ורכב  נהיגה  רשיון  החזקת 
3.5 עד  ומסחריים  פרטיים  רכב 

טון וכן בכלי רכב דו גלגלי.
נהגי  כיום,  התקנות  פי  על 
נדרשים  כבד  ורכב  אוטובוסים 
נהיגה  רשיון  ברשותם  להחזיק 
אי  על  הקנס  הנהיגה.  בעת  ורכב 
על  עומד  ברכב  רשיונות  החזקת 
הבא  מהחודש  החל  שקלים.   100
המשאיות  נהגי  יצטרפו  כאמור, 
הפר־ הרכב  לנהגי  והאוטובוסים, 

טי, ויוכלו להזדהות בפני שוטרים 
דרכון  זהות,  תעודת  באמצעות 

ישראלי או רשיון נהיגה.
מת־ הרשיונות  תוקף  בדיקת 

ניידות  מסופי  באמצעות  בצעת 
ליין  און  המחוברים  המשטרה, 
למשרד התחבורה. רשימת תנאים 
הנוגעת לנהיגתו של אדם או רכב, 
או תנאים והגבלות נוספים שאינם 
ידרשו  הרכב,  ברשיון  מצוינים 

הדרישה  כן,  כמו  ברכב.  להימצא 
של  חובה  ביטוח  תעודת  לנשיאת 

הרכב נותרת בעינה.
ביטול  כי  אמר  כ"ץ  השר 
גם  ברכב  רשיונות  החזקת  חובת 
תצמצם  ומשאיות,  באוטובוסים 
את הביורוקרטיה לציבור הנהגים 

מיותרים.  קנסות  מהם  ותחסוך 
רשיונות  להחזיק  החובה  "ביטול 
חוסכת  הנהיגה,  בעת  ורכב  נהיגה 
בהנפקת  הצורך  את  גם  מהנהגים 
ומ־ ורכב,  נהיגה  רשיונות  כפל 

הזיהוי  במלאכת  למשטרה  סייעת 
והאכיפה של הנהגים בכבישים".

הונג קונג: מיליון בני אדם צעדו במחאה 
על הכוונה לאפשר הסגרה לסין 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

כחלק  קונג  הונג  של  מעמדה 
עצ־ עם  אך  הסינית  מהטריטוריה 
מאות חלקית, מאותגר שוב על ידי 
הרשויות בסין לאחר שאלו ביטלו 
העיר  תושבי  של  האפשרות  את 
מנהיגיהם,  את  בעצמם  לבחור 
הנא־ מועמדים  עליהם  ומנחיתים 
מנים למשטר בבייג'ינג ולא תושבי 

הונג קונג עצמה. 
בהונג  המונים  צעדו  אתמול 
המשטר  כוונת  על  במחאה  קונג, 
שיאפשר  בחקיקה,  שינוי  לבצע 
לידי  מבוקשים  הסגרת  מעתה 
הרשויות בסין הגדולה. התושבים 
מדובר  כי  וטוענים  כך  על  מוחים 
מער־ בעצמאות  חמורה  בפגיעה 

ובכך  קונג,  הונג  של  המשפט  כת 
ולהעניש  לשפוט  לסין  יתאפשר 
את תושבי הונג קונג שיביעו עמ־

עם  אחד  בקנה  עולות  שאינן  דות 
המדיניות של המשטר בבייג'ינג. 

קונג,  הונג  משטרת  לטענת 
בצעדה השתתפו כרבע מיליון בני 
אדם, אך מארגני ההפגנה טוענים 
כי המספר האמיתי מגיע לכדי פי 
ארבעה ואף יותר. לדבריהם, יותר 
ברחובות  צעדו  אדם  בני  ממיליון 

הונג קונג במשך שעות ארוכות. 
לאירוע  הראשונות  בשעות 
דווח כי הוא מתנהל על מי מנוחות, 
לבין  המפגינים  בין  עימות  ללא 
כוחות המשטרה, אך בהמשך דווח 
ועל  נקודתיות  התגוששויות  על 
פצועים משני הצדדים של המתרס. 

בהפגנה  השתתפו  אכן  אם 
מיליון בני אדם, הרי שמדובר בה־

הונג  שידעה  ביותר  הגדולה  פגנה 
קונג מזה עשרות שנים, מה שמא־

המקומי,  השלטון  את  מאוד  תגר 
ומציב את סוגיית ההשתלטות של 
מורכב  מבחן  בפני  המחוז  על  סין 

קצת יותר משציפו לו בבייג'ינג. 

רחובות: הולך רגל 
נהרג בתאונה

חקירת השריפות הגדולות בליפתא ובאבן 
ספיר העלתה שמדובר ברשלנות מטיילים

מאת חיים מרגליות

חקירה  ביצעו  הכבאות  חוקרי 
הג־ השריפות  פרוץ  סיבת  לגילוי 
דולות ביום שלישי האחרון, באזור 
אבן ספיר וליפתא וממנה עלתה כי 
שה־ מטיילים  ברשלנות  מדובר 

שאירו גחלים באותם מקומות.
לשריפות  שהוזנקו  הכבאים 
על  השתלטו  גדולים,  בכוחות 
התפש־ את  מנעו  הענק,  שריפות 

טות האש לישובים, יערות, נתיבי 
תחבורה, מתקני תשתית, וכן מנעו 

פגיעה באוכלוסיה.
הש־ של  ראשונית  מחקירה 

ידי  על  שבוצעה  חקירה  ריפות, 
לישראל  והצלה  כבאות  חוקרי 
כאמור  עולה  ירושלים,  מחוז 
שתי  פרצו  ליפתא,  בוואדי  כי 
בסמוך  שהתחילה  אחת  שריפות, 
לשעה 11 בבוקר והשניה לקראת 

השעה 16:30.
השריפות  כי  עולה  מהחקירה 
החלו ככל הנראה על ידי מטיילים 
שהשליכו גחלים אל החורש ובכך 

גרמו להתלקחותו.

הגדולה  השריפה  מחקירת 
אבן  המושב  בתי  על  שאיימה 
האש  כבאי  ידי  על  ונעצרה  ספיר 
עולה:  הבתים,  חצרות  בקו  ממש 
החלה  השריפה  הזה,  במקרה  גם 

מטיילים  ידי  על  הנראה  ככל 
המעיין,  באזור  מדורה  שהדליקו 

ושיקול  השגחה  מחוסר  וכתוצאה 
האוויר,  מזג  לתנאי  מתאים  דעת 

בהדלקת  ולסיכון  השטח  לתנאי 
התפשטה  מיוער.  באזור  אש 
הרוחות  בחסות  במהירות  האש 
הענק,  לשריפת  וגרמה  העזות, 
המהירה  לפעילות  הודות  שרק 
האש  כבאי  של  והמקצועית 
לבתי  ונזק  נפגעים  ללא  נגמרה 

המושב.
של  החקירה  פעולות  בסיום 
לישראל  והצלה  כבאות  חוקרי 
המסקנות  יועברו  ירושלים,  מחוז 
כבאות  של  המשפטי  האגף  לידי 
ירושלים  מחוז   - לישראל  והצלה 

ולידי משטרת ישראל.
לישראל  והצלה  בכבאות 
אין  כי  לציבור  ומזכירים  שבים 
פתוחים  בשטחים  אש  להדליק 
מראש  ואושרו  הותאמו  לא  אשר 
להבערת אש. ובכל מקרה, בימים 
בעל  או  קיצוני  האוויר  מזג  בהם 
פוטנציאל לליבוי אש והתפשטות 
להימנע  יש  שריפות,  של  מהירה 

מכל הדלקת אש בשטח פתוח.

תושבים שנשרפו בתיהם: "אין לנו בית, אין מושב ואין עבודה"
יישוב מבוא-מודיעים מונה 223 תושבים שהפכו לפליטים המשתייכים ברובם למעמד הסוציו־אקונומי 

בינוני-נמוך ^ רבים מהם גם איבדו את מקור ההכנסה שלהם בשריפה ונותרו אך ורק עם הבגדים שלגופם
מאת דוד שמואלי

הכנסת  של  הכספים  ועדת 
דיון  האחרונים  בימים  קיימה 
מבוא  לתושבי  הפיצויים  בבחינת 
שבתיהם  הראל  וקיבוץ  מודיעים 
כשבו־ לפני  בשריפה  באש  עלו 

עיים. 
ראשון  שביום  לאחר  זאת, 
של 4.5 תקציב  אישרה  הממשלה 

עבור  מיידי  לסיוע  שקלים  מיליון 
במבוא־מודיעים  השריפות  נפגעי 

ובקיבוץ הראל.
מו־ מבוא־מודיעים  היישוב 

תושבים,   223 אב,  בתי  כ־65  נה 
אשר הפכו לפליטים המשתייכים 
הסוציו־אקונומי  למעמד  ברובם 
בינוני-נמוך. רבים מהם גם איבדו 
בשרי־ שלהם  ההכנסה  מקור  את 

פה. הם נותרו אך ורק עם הבגדים 
שלגופם, חסרי כל.

מצב  מתארים  התושבים 
חיים  הם  ממש:  של  קטסטרופלי 
בתנאי פנימייה בסיסיים - שישה 
ילדים  עם  הורים  בחדר,  אנשים 
בגילאי  מבוגרים  אנשים  קטנים, 
70 ומעלה. הייאוש ניכר ותושבים 
קשה  נפשי  במצב  שרויים  רבים 

מאוד.
הגיעו  הם  שחלף  בשבוע 
בחברי  והפצירו  הכספים  לועדת 

שביכולתם  כל  לעשות  הועדה 
בהם  תטפל  שהממשלה  מנת  על 
בצורה הולמת, הן בפן הנפשי של 
בפן  והן  והקהילתי  האישי  החוסן 
מגו־ פתרונות  מציאת  של  הפיזי 

רים לטווח קצר וארוך.
מבוא־ המושב  בת  ספרונג,  ב' 
מודיעים, שיתפה את חברי הוועדה 
בחוויות הקשות. ״נמחק לנו יישוב 
עולים  הם  התושבים  כל  שלם. 
ממניעי  שהגיעו  שונות  מארצות 
זה  כלום.  להם  אין  ועכשיו  ציונות 
בלתי נתפס שהמושב לא קיים, הוא 
נראה עכשיו כמו אזור מלחמה. לא 
נשאר כלום. אבא שלי היה האחרון 
להתפנות כי לא האמין שלא יחזור 

את  תיארה  אף  ספרונג  הביתה", 
התוש־ של  מנשוא  הקשים  חייהם 

"אנחנו  האחרונים,  בשבועיים  בים 
וזקוקים  כל  חסרי  כפליטים  גרים 
שאי  טראומה  עברנו  לטיפול. 
הילדים  את  פינינו  לתאר.  אפשר 

במהירות ואין לאן לחזור".
מועצת  ראש  סוסן,  שמעון 
של  ״החיים  אמר:  מודיעין,  חבל 
התושבים לא חיים. יש בעיות על 
כל הרצף, התושבים חוו טראומה 
לחץ.  סיר  בתוך  נמצאים  והם 
חשוב שתדעו שחייבים לסיים את 
האירוע הזה כמה שיותר מהר. כל 
יש  ש"ח.  מיליון  רבע  עולה  יום 

לזרז את הקמת היישוב הזמני".

ח"כ טל רוסו התייחס להתנה־
אסון:  למקרי  בנוגע  המדינה  לות 
בהאיטי,  אדמה  רעידת  "כשהיתה 
6 בשעה  ההודעה  את  קיבלנו 
ב־10 הדיון,  הסתיים   8 ובשעה 

היה אישור ממשלה, ב־11 היו על 
המסלולים. אנחנו עוסקים באסון, 
להיות  צריכים  אנחנו  כזה  ובמצב 

מוכנים בנוהל חירום מיידי".
גפני  משה  הרב  הועדה  יו״ר 
נמ־ "אנו  המצב:  תמונת  את  סיכם 

רוצה  אני  אבסורדי.  במצב  צאים 
סבלנות  לנו  שיש  לכולם  להגיד 
כזה  שיש  לענין  לא  נעצור.  ולא 
אסון ואין פתרון חוקי, זה לא מת־
קבל על הדעת. לכם יהיה פתרון".
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ונצליח נעשה ה' בשם

הכל כלול במחיר!

ד'-י"א תמוז
7-14.7.19

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

במחיר מיוחד!חבילת 7 לילות

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

מוקד הזמנות:

הרוג בהתרסקות מטוס קל
מאת חיים מרגליות

באורח  נפצעו  נוסעים  שני 
דאון  נחיתת  במהלך  וקל  אנוש 
לבית  פונו  הם  מגידו.  במנחת 
מותו  נקבע  שם  העמק  החולים 

של אחד מהם.
מי־ חובש  מרציאנו,  רועי 

איחוד  של  האופנועים  חידת 
הצלה, סיפר: "כשהגעתי למקום 
מצאתי דאון שהתרסק. יחד עם 
הצלה  מאיחוד  נוספים  חובשים 
על  החייאה  בפעולות  התחלנו 
נוסף  פצוע  אנוש.  באורח  נפגע 
באורח קל טופל אף הוא בזירה".

נמסר  העמק  החולים  מבית 
פצו־ שני  פונו  המיון  לחדר  כי 

חיים,  סימני  ללא  אחד  עים. 
והשני בהכרה ובמצב יציב. הוא 
טופל במחלקה לרפואה דחופה.

ישראל  משטרת  חוקרי 
התעופה  שדות  רשות  בשיתוף 

בחקירת  ופתחו  לזירה  הגיעו 
נסיבות התאונה.

זירת נפילת המטוס | דוברות איחוד הצלה

מאת חיים מרגליות

מר־ נפגע  כבן 70  רגל  הולך 
ברחובות.  העם  אחד  ברחוב  כב 
סניף  הצלה  באיחוד  חובשים 
רחובות שהגיעו למקום, דיווחו 
מותו  נקבע  הצער  למרבה  כי 

בזירת התאונה.

"כשהגענו  כי  סיפרו  הם 
רגל  בהולך  נתקלנו  לזירה 
מערכתית  רב  מפגיעה  שסבל 
פרטי.  רכב  מפגיעת  כתוצאה 
ניידת  צוות  הצער  למרבה 
את  לקבוע  נאלץ  נמרץ  טיפול 
מותו בזירת התאונה עקב אופי 

הפציעות הקשות מהן סבל".

נעצרה חשודה בהונאת 
קשישה במאות אלפי ש"ח

מאת חיים מרגליות

חשודה  עצרה  המשטרה 
בשווי  קשישה  והונאת  במרמה 
בהמשך  שקלים.  אלפי  מאות  של 
הובאה החשודה להארכת מעצרה 

בפני בית משפט.
על פי החשד, איתרה החשודה 
קשישה ערירית בעלת ממון וניצ־

שהיא  תוך  הרפואי  מצבה  את  לה 
וקונה  קירבה  יחסי  עמה  יוצרת 
את אמונה וממציאה בפניה חובות 

לסייע  מאוד  תשמח  אשר  רבים 
בידי הקשישה לצאת מהם.

במשך  החשד  פי  על  נהגה  כך 
מהקשישה  לקבל  שנים  כשלוש 
שאלו  בתואנה  מזומנים  חבילות 

נועדו לשמש לכיסוי החובות. 
לגלויה,  החקירה  מעבר  עם 
ישראל  משטרת  שוטרי  הגיעו 
תפסו  שם  החשודה  של  לדירתה 
ברשותה מאות אלפי שקלים במ־

זומן בתוך כספת החשודים כפדיון 
מפעילות הונאתית והלבנת הון.
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