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אל תשלמ שקל
שקללפני שתקבל אאאללל תשלמ

ש אל תשלמלפני

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

צוות המומחימ של החברה המרכזית למימוש זכויות

*4535

לאחר שאיימה: איראן הגבירה 
את קצב העשרת האורניום 

לעת עתה לא מדובר בהפרה של הסכם הגרעין, משום שכמות האורניום שאגרה איראן אינה עולה 
על זו שאושרה במסגרת ההסכם

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הבינלאומית  הסוכנות  יו"ר 
יוקיה  (סבא"א)  אטומית  לאנרגיה 

בבדיקה  כי  אתמול  הודיע  אמאנו, 
הסוכנות  פקחי  שביצעו  האחרונה 
התברר  באיראן,  הגרעין  במתקני 
כי איראן העלתה את קצב העשרת 

האורניום בשטחה. 
עם זאת, לעת עתה לא מדובר 
מצדה  הגרעין  הסכם  של  בהפרה 
האור־ שכמות  משום  איראן,  של 

כה,  עד  שאגרה  המועשר  ניום 
שהותרה  הכמות  על  עולה  אינה 
עד   – הגרעין  הסכם  במסגרת  לה 
300 קילוגרמים. כמו כן, ממשיכה 
לרמה  אורניום  להעשיר  איראן 
לה  שמתיר  כפי  בלבד,  נמוכה 

הסכם הגרעין. 
בשבועות  איימה  איראן 
האחרונים כי היא תגביר את קצב 
מחאה  לאות  האורניום,  העשרת 
שלה  הרצון  שביעות  חוסר  לנוכח 
אירופה  מדינות  של  יכולתן  מאי 
האמרי־ הסנקציות  על  להתגבר 

איראן  לכלכלת  ולאפשר  קאיות, 

להמשיך ולהתקיים, בתמורה לכך 
שהיא מיישמת את הסכם הגרעין. 
הבינ־ הסוכנות  של  ההודעה 

"מפעלים סודיים של חיזבללה עם טונות חומרי 
נפץ נחשפו בלונדון בעקבות מידע של המוסד"

מידע מ"ממשלה זרה" הוביל לפשיטה שהוסתרה במשך ארבע שנים ^ בעיתון ה'טלגרף' דווח כי המודיעין הבריטי פשט אז על ארבעה 
מפעלים סודיים בפאתי לונדון, שם הוטמנו אלפי חבילות שהכילו שלושה טונות של אמוניום חנקתי – חומר המשמש לייצור פצצות

מאת כתב 'המבשר'

בבריטניה  הבטחון  כוחות 
מפעלים  שנים  ארבע  לפני  חשפו 
לו־ בפאתי  חיזבללה  של  סודיים 
 – נפץ  חומרי  של  טונות  עם  נדון, 
מ"ממשלה  שהועבר  מידע  לאחר 
הדיילי  אתמול  חשף  כך  זרה". 
בטחון  גורמי  הבריטי.  טלגרף 
מי  כי  אמש,  אישרו  ישראלים 
המוסד  היה  המידע  את  שהעביר 

הישראלי. 
על פי הדיווח, אנשי חיזבללה 
אלפי  הסודיים  במפעלים  הטמינו 
חבילות קרח חד פעמיות שהכילו 
נפוץ  מרכיב   – חנקתי  אמוניום 
הפשיטה  בית.  תוצרת  בפצצות 
התרחשה חודשים ספורים לאחר 
איראן  בין  הגרעין  הסכם  שנחתם 
לבין   – חיזבללה  את  המממנת   –

המעצמות.
סו־ ידי  על  נחשפה  המזימה 

ועל   (MI5) הבריטית  הביון  כנות 
ארבע  לפני  בסתיו  המשטרה  ידי 
רק  פורסמה  הפרשה  אך  שנים, 
כעת. 3 טונות של אמוניום חנקתי 

התגלו, כמות גדולה יותר מזו שבה 
נעשה שימוש בפיגוע באוקלהומה 
בני   168 נהרגו  אז  בתשנ"ה,  סיטי 

אדם ונגרם הרס רב.
הבטחון  כוחות  כי  דווח  עוד 
פשטו על ארבעה מפעלים בצפון 
ה־40 בשנות  ואדם  לונדון  מערב 

פיגועי  שתכנן  בחשד  נעצר  לחייו 
אישומים  ללא  שוחרר  אך  טרור, 
לעיתון  אמר  המקורות  אחד  נגדו. 
מאורגן  "טרור  היתה  המזימה  כי 
היטב". מקור אחר הוסיף כי אוח־

סנו מספיק חומרי נפץ כדי לגרום 
ל"נזק רב".

המזימה  כי  נכתב  בדיווח 
שהגיע  מידע  בעקבות  נחשפה 
הכוונה  כאשר  זרה",  מ"ממשלה 
המו־ החקירה  הישראלי.  למוסד 
חוד־ נמשכה   MI5ה־ של  דיעינית 

שים, כאשר החוקרים ניסו – חוץ 
להבין  גם   – המזימה  את  מלסכל 
מה בדיוק חיזבללה תכנן. עם זאת, 
לא נמצאו ראיות לכך שתוכנן פי־

גוע טרור בבריטניה.
בבריטניה  מודיעיני  גורם 
לשו־ בצמוד  עבד   MI5ה־" אמר: 

לשבש  כדי  בינלאומיים  תפים 
ושליחיה  איראן  מצד  האיום  את 
בשל  כי  דווח  עוד  בבריטניה". 
בח־ שהתגלו  הממצאים  חומרת 

הממשלה  ראשי  קיבלו  קירה, 
אז  ששימשה  ומיי,  קמרון  דאז 
תדרוך  פנים,  לבטחון  כשרה 
נשארה  הפעילות  זאת,  עם  אישי. 

וגם  מהציבור,  והוסתרה  חשאית 
אם  שהתלבטו  פרלמנט  מחברי 
כארגון  חיזבללה  את  להגדיר 

טרור.

רגעים של חרדה בלב ניו יורק

מנהטן: מסוק התרסק על גג 
בנין בן 54 קומות; הטייס נהרג 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נר־ וחרדה  דריכות  של  רגעים 
במנהטן  היום  בצהרי  אתמול  שמו 
אזרחי  שמסוק  לאחר  יורק,  שבניו 
קומות.   54 בן  בנין  גג  על  התרסק 
למחזות  עדים  שהיו  העיר  תושבי 
בנייני  התרסקות  של  הקשים 

זעזוע ושאט נפש מהתפרעות נוער 
שוליים בבני ברק בליל חג השבועות

הש־ חג  ליל  הקדוש,  הלילה 
כולו  ישראל  עם  כאשר  בועות, 
מתאחד סביב התורה, נהפך לזירת 
קרב ברחובות עיר התורה בני ברק.

באזור  בפרט  ברק,  בני  תושבי 
זמן  זה  סובלים  אהרונוביץ,  רח' 
שב־ השוליים,  נוער  מתופעת  רב 

המ־ העיר,  מתושבי  אינם  חלקם 
התושבים  על  חיתתם  את  טילים 
ההתגודדויות  וחג.  שבת  בלילות 
המלוות  והקולניות,  ההמוניות 
ובמריבות  רחוב  בתגרות  לעיתים 
צעקניות, שאינן הולמות את אורח 
החיים בעיר, מהוות זה מכבר מט־

רד קשה ומעיק על תושבי האזור, 
ישנם  העגום,  המצב  לאור  כאשר 
ואף  וילדים  נשים  בעיקר  רבים, 
לצאת  החוששים  וישישים  זקנים 
הממונים  מביתם.  הללו  בשעות 
והמ־ העיריה  מטעם  הסדר  על 

המערכה הכלכלית נגד ה־BDS נחשפת
30 חשבונות גיוס כספים של ארגוני BDS מרכזיים נסגרו בשנתיים האחרונות 

הודות לחשיפת קשרי הטרור שלהם על ידי המשרד לנושאים אסטרטגיים

מאת כתב 'המבשר'

לפני חודשים ספורים פרסם 
אסטרטגיים  לנושאים  המשרד 
בחליפות',  'מחבלים  דו"ח  את 
בין  עמוקים  קשרים  חשף  אשר 
הרואים   ,BDSה־ ופעילי  ארגוני 
זכויות  כ'פעילי  עצמם  ומציגים 
מו־ טרור  ארגוני  לבין  אדם', 
והחזית  חמאס  לרבות  כרזים, 

העממית לשחרור פלסטין.
הדו"ח והמידע שבו הועברו 
לגורמים  האחרונות  בשנתיים 
העו־ ברחבי  ופיננסיים  מדיניים 

לם וכתוצאה מכך הזרמת הכסף 
באופן  נפגעה   BDSה־ לארגוני 

משמעותי.
שלושה  נסגרו  לאחרונה 
של  הכספים  גיוס  חשבונות 

ארגון החרם 'סאמידון'. החשבון 
'הפורום  פניית  בעקבות  נסגר 
שהביא  הבינלאומי'  המשפטי 
פלטפורמות  של  ליבן  לתשומת 
גיוס כספים שונות מידע אודות 
סאמידון  של  ההדוקים  קשריו 
העממית  החזית  הטרור  לארגון 

לשחרור פלסטין.
לנו־ המשרד  שחשף  כפי 

שאים אסטרטגיים, קשרים אלה 
ופעילים  בקמפיינים  מתבטאים 
נצי־ שני  למשל,  כך  משותפים. 

מוסטפא  באירופה,  הארגון  גי 
עוואד ומוחמד ח'טיב, משויכים 
לארגון הטרור החזית העממית. 
לאחרונה  השתחרר  עוואד, 
שנ־ לאחר  הישראלי  מהכלא 

טרור  בארגון  חברות  בגין  שפט 
החזית העממית לרבות קשר עם 

טרור  כספי  והעברת  חיזבללה, 
לארגוני חברה אזרחית בבלגיה.
לס־ הגיבו  אף  בסאמידון 

את  והאשימו  החשבון,  גירת 
אסטרטגיים  לנושאים  המשרד 
ואת העומד בראשו, במאבק נגד 
וברדיפה  הפלסטינים  האסירים 

של הארגון וחבריו.
סגירת  כי  מציינים  במשרד 
החשבונות משבשת את פעילות 
מש־ באופן  ופוגעת  הארגונים 

שלהם.  הכספים  בגיוס  מעותי 
כי  מעידים  אף  החרם  ארגוני 
הט־ לארגוני  קשריהם  חשיפת 

האיומים  אחד  את  מהווה  רור 
המשמעותיים עליהם.

ממערכה  כחלק  כי  נציין 
כלכלית שקטה שניהל בשנתיים 

פדיון שבויים בזכות מגבית מהירה של 'קופת העיר':

אמש: בית המשפט הפולני קיבל את דמי הפדיון 
והחל בהליך השחרור של האברך מבני ברק ממאסרו

שמחה של מצוה בכל ריכוזי 
והעו־ הארץ  ברחבי  היהודית 
השחרור  הליך  תחילת  עם  לם, 
וירא  יקר  יהודי  של  ממאסר 
שנמק  ברק,  בני  תושב  אלוקים 
הפולני,  בכלא  חודשים  כ־30  זה 
בית  ע"י  (שני)  אתמול  ושוחרר 

דמי  ששולמו  לאחר  המשפט, 
ע"י  שנאספו  שנקבעו,  הפדיון 
'קופת  בסיוע  ישראל  בית  המוני 

העיר'.
יצאה  שעבר  בשבוע  כזכור, 
דחופה  במגבית  העיר'  'קופת 
שבויים  פדיון  למען  ומהירה 

ע"י  שנעצר  האברך  את  להציל 
פולין,  של  הכלכלה  שלטונות 
לקיים  כפשוטו  נפש  ומסר 
לאור  נפתחה  המגבית  המצוות. 
מכתבו המפורש של מרן הגר"ח 
במכ־ שכתב  שליט"א  קנייבסקי 

ברוקלין: רוצח הק' הר"ר מנחם 
שטארק הי"ד נידון ל־24 שנות מאסר

מאת א. למל

חמש וחצי שנים לאחר האסון 
מנ־ הר"ר  הק'  נרצח  בו  המזוויע 
תושב  הי"ד  שטארק  שלום  חם 
הרוצח  הורשע  ויליאמסבורג, 
שנות  ל־24  ונידון  פליקס,  ארסקין 
לשחרור  אפשרות  ללא  מאסר, 

מוקדם. 
את  הרשיע  המושבעים  חבר 
מדרגה  ברצח  ה־40,  בן  פליקס, 

שניה ובחטיפה מדרגה ראשונה. 
כי  עולה,  האישום  כתב  עפ"י 

מחב־ כמה  עם  יחד  תכנן  פליקס 
ריו, ביניהם בן דודו שגם הוא נידון 

לשנים ארוכות בכלא, לחטוף את 
במ־ אותו  ולהחזיק  הי"ד  מנחם  ר' 

אברהם אבא לנדאו
בהרה"ח יחזקאל שאול הלוי הי"ו
ישיבת "צדקת יוסף"-פיטסבורג

אשדוד 

מלכה שיינדל וינרייך
בהרה"ח אליהו אריה הכהן הי"ו
סמינר החדש אשדוד
אשדוד

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

המשפט פער מחדש את הפצע הכואב. בית המשפט במנהטן

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד
  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

נתניהו: "לא נאפשר לאיראן 
לפתח נשק גרעיני"

ראש הממשלה הגיב על הדיווח של הסוכנות הבינלאומית 
לאנרגיה אטומית: "איראן מאיימת בגלוי בהשמדתנו ומנסה 

להתבסס צבאית בסוריה"

מאת מרדכי גולדמן

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
התייחס אמש לדיווח של הסוכנות 

אטומית,  לאנרגיה  הבינלאומית 
שלפיו איראן האיצה את קצב הע־
ואומר  חוזר  "אני  האורניום:  שרת 
  המשך בעמ' ד
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העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל
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AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, אימג'בנק
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

צעד חשוב 
קשה לדעת מי נפגע קשות יותר מדברי שגריר ארה"ב דוד 
מהגדה  חלקים  לספח  הזכות  שמורה  לישראל  לפיהם  פרידמן 
הישראלי.  השמאל  שמא  או  הפלסטינים  האם  המערבית, 
על  הבין־לאומי  הדין  לבית  תלונה  הגשת  על  מדברים  ברש"פ 
שישי  ביום  לחדש  אומר  כבר  גמרו  ובעזה  בזכויותיהם  פגיעה 
על  לסמוך  ניתן  כמה  עד  שמלמד  מה  השיבה,  צעדות  את 
בחריפות,  הגיב  הישראלי  השמאל  גם  אבל  איתם.  הסכמות 
ובמאמר מערכת כינה 'הארץ' את פרידמן בכינוי 'טרול' (כלומר 
שמך  מי  בשאלה  נגדו  חוצץ  יצאו  אחרים  ומסוכן).  דוחה  יצור 

להתערב? כאילו רק לאובאמה ולאנשיו מותר היה להתערב.

ישראל  של  זכותה  את  בתוקף  שוללים  הללו  הצדדים  שני 
בעיר  כלומר  ביו"ש,  ביהודים  המאוכלסים  באזורים  להחזיק 
עילית  ובביתר  עציון  בגוש  אדומים,  מעלה  הבירה  של  האחות 
ואלקנה  ואריאל  מצפונה  אל  בבית  הדרומיים,  במבואותיה 
השומרים על מותניה הצרים של המדינה במערב. הרוגז הערבי־
הפלסטיני אינו מפתיע. אם ערפאת בזמנו דחה את וויתוריו של 
ראש הממשלה דאז להסגיר לידו כמעט את כל 'השטחים' מה 
לנו להשתומם על רוגזו של אבו מאזן. אבל השמאל הישראלי 
הצהיר תמיד שגושי ההתנחלות יישארו בידי ישראל, אין זאת 

אלא שההקצנה האנטי ישראלית מעבירה אותם על דעתם. 

המשבר  בשל  שעה  לפי  נדחית  טראמפ  של  המאה  עסקת 
היו  חוזרות.  לבחירות  והביא  ממשלה  הקמת  שמנע  בימין 
בשעתו  נתניהו  את  לחזק  נועדו  פרידמן  שדברי  אמרו  שכבר 
זאת  אם  גם  אבל  בבחירות.  לנצח  סיכוייו  את  ולהגביר  הקשה 
הכוונה ברור שתכנית המאה של טראמפ אינה תומכת במדינה 
תציע  אלא  הישראלי  השמאל  של  התפיסה  לפי  פלסטינית 
הימין  של  מקסימלית  הלא  התפיסה  לפי  אוטונומית  עצמאות 
יכולת  ללא  פנים,  לענייני  ריבונית  ישות  כלומר  הישראלי. 
על  מקובל  אינו  האחת  המדינה  שחזון  ברור  מדינית־בטחונית. 
בלב  היאחזותה  על  לוותר  ישראל  על  יהיה  ולבטח  טראמפ 

השטח הפלסטיני.

שלו  תיכונית  המזרח  במדיניות  טראמפ  שחולל  השינוי 
אינה רק היפוכה של מדיניות אובאמה, או אפילו של קלינטון, 
אלא היא נבדלת גם ממדיניותו של בוש הבן. מזכירות המדינה 
הישראלית  הנסיגה  תכניות  וגובשו  טופחו  שבה  בוושינגטון 
הממשל  פומפאו.  בהנהגת  עורו  את  שינה   '67 לקווי  כמעט 
במזרח  המתרחש  את  מקודמיו  יותר  טוב  מבין  האמריקאי 
קורא  הוא  שווא.  ובחזיונות  באשליות  שוגה  ואינו  התיכון 
לאשורה את תמונת המצב ואינו מנסה לאזן את יחסו לצדדים, 
שהאיחוד  המסווה  את  שהסיר  כפי  ענין.  של  לגופו  לדון  אלא 
האירופי ואובאמה הניחו על איראן וחשפו את זדון תכוניותיה, 
לשלום  המכשול  את  שמניחים  הם  הפלסטינים  כי  לו  ברור  כך 
ולהחזיק  בחול  ראשם  את  לטמון  שנה  מאה  זה  וממשיכים 

בידיהם את הסכינים. 

הנאמנות  ושותפותיו  הליכוד  ביכולת  עתה  תלוי  הרבה 
לזכות באמון הציבור ולצאת מחוזקות מהמשבר המיותר. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

רֹולס־רֹויס
רוסו  טל  של  הסיפור 
מכל  שיותר  עצוב  סיפור  הוא 
אפילו  קשר,  אין  כי  ממחיש 
לא מקרי, בין גנרל מהולל לבין 

מצליחנות בזירה הפוליטית. 
אבי  ידי  על  שווק  רוסו 
שיביא  המנצח  כקלף  גבאי 
הילת  את  האבודה  למפלגה 
האלקטורט  את  ויזניק  הגנרל 
רצפת  על  נוחות  בחוסר  שנע 
מכל  למטה  המנדטים, 
אסקופת דיוטה שרק ניתן היה 
להעלות על הדעת כשמדובר 
ממפלגת  אחרת  בלא  היה 
השלטון שהקימה את המדינה 
ושלטה בה ללא מצרים קרוב 

לשלושה עשורים.
במקום  הבחירות,  לאחר 
לחתונה  נקלע  הוא  כי  לקלוט 
את  להסיק  ועליו  לו  לא 
ולדבר  המתבקש  המסקנה 
לעצמו בשפה צבאית לאמור: 
אחורה פנה קדימה צעד, רוסו 
המשיך להתחפר. בקדחתנות 
חסרת פשר הוא בדק ברצינות 
יתמודד  שלפיה  אפשרות 

בעצמו על ראשות המפלגה. 
היה לו מורה מובהק לנוהג 
המפלגה  יו"ר  בדמות  הזה 
שקלט אותו לשורות המפלגה. 
נכנס  זוכר,  שאינו  למי  גבאי, 
כחבר  לכנסת  לראשונה 
לאיכות  ושר  כולנו  במפלגת 
פרש  הוא  מטעמה.  הסביבה 
כאות  ומהמפלגה  מהממשלה 
לשר  ליברמן  מינוי  על  מחאה 
הדרך  לו  אצה  ותכף  בטחון 
העבודה  למפלגת  לחבירה 
שלפי הודאתו האישית היתה 
אך  עבורו.  לחלוטין  חדשה 
אץ  אלא  די  אמר  לא  בכך  גם 
את  שהפתיעה  בלוליינות  רץ 
הפוליטיקאים  ותיקי  אחרון 
ראשות  על  להתמודדות 

המפלגה.
היה  מדובר  אילו 
את  נכוחה  שרואה  באדם 
השחר  אור  המציאות,  פני 
יום  שלמחרת  הבוקר  של 
הבחירות לא היה זורח בטרם 
קומץ  בפני  גבאי  התייצב 
מפלגת  במטה  הנאספים 
עיניו  את  והישיר  העבודה 
הלומות  לעיניהם  הכבויות 
הרעם של הפעילים. נכשלתי, 
אני  גבאי.  מודה־מודיע  היה 
האחריות  את  עצמי  על  נוטל 
ומודיע  מוסיף  היה  המלאה, 
התפטרותו  על  לאלתר 
לא  אם  המפלגה  מראשות 

מהחיים הפוליטיים.
גבאי  כי  מסתבר  כעת 
על  סיבוב  לעשות  מתכנן 
פרישתו  על  רוסו  הודעת 
אליהם  הפוליטיים  מהחיים 
נכנס בסערה אך לפני שבועות 
לוחשים  כך  גבאי,  אחדים. 
יודעי דבר, ינצל את העובדה 
ברשימה  השני  שהמקום 
הועמד  ולא  ממילא  שוריין 
את  לשמור  ויבקש  לבחירה 
וכאשר  אם  לעצמו  השריון 
להכתיר  בידו  יעלה  זממו 
אהוד  את  המפלגה  לראשות 

ברק שישמור לו אמונים.
בימים  נשמעים  בתווך 
מאוחרים  קולות  האחרונים 
של התפכחות מרה מצדו של 
גבאי וחרטה עזה על כך שלא 
ההצעה  את  לקבל  השכיל 
עתירת התופינים והכופתאות 
רגע  נתניהו  עליו  שהעתיר 
הכנסת  על  הקץ  שהקיץ  לפני 

שפיזרה עצמה לדעת.
המובעת  הזו,  החרטה 
מסגירה  בפומבי,  כמעט 
ששוב  האיש  בוסריות  את 
בזירה  לאחוז  מתעקש  ושוב 
להניח  במקום  הפוליטית 
שלו  מהאובססיה  ולעם  לה 

שאינה מרפה.

ֶרֶבְרס
יצא  טוב  אחד  דבר 
שנכפתה  הבחירות  מהקדמת 

עלינו.
של  אורכה  לכל  אם 
עתה  שזה  הבחירות  מערכת 
מאחז  לעצמו  הרשה  תמה 
משה  לשם  העונה  העיניים 
בבוחריו  להתל  פייגלין 
בדבר  העדפתו  את  ולהותיר 
לוטה  הממשלה  ראש  זהות 
מרוץ  לקראת  עתה  בערפל, 
מבהיר  הוא  שלו  הבא  האכזב 
אלא  תומך  אינו  כי  מראש 

בממשלת ימין.
כלה  כבר  אם  כי  טוב  זה 
ממדיו  שירוץ,  מעמו  ונחרצה 
יהיו קטנים יותר ונזקו מזערי 
שבהצהרתו  לאחר  יותר 
האחרונה השיל מעליו קולות 

לא לו הנמנים עם השמאל.
גם זה משהו.

ִריץ'־ַרץ'
להתרגש  שלא  קשה 
על  המשטרה  תגובת  למקרא 
בימים  שאירע  ברברי  מעשה 

האחרונים.
"אלימות", אומרת הודעת 
חברתי  נגע  "היא  המשטרה, 
משטרת  ובהתאם  פסול, 
כל  בחומרה  רואה  ישראל 
ומעשה  אלימות  אירוע 
בריונות כנגד כל אזרח באשר 

הוא".
לאן  לתהות  רק  נותר 
הצרופה  האידיאה  נעלמה 
הזו כששוטרים הכו ללא רחם 
מיוחדים  צרכים  בעל  בנער 
מצאה  לא  זה  לרגע  ועד 
להשעותם  לנכון  המשטרה 

אם לא להעמידם לדין.

הושיבו ישיבה על קברו – התרגשות ברחבי העולם היהודי:

התקדמות בהכנות להקמת בית תורה 
ותפילה ליד ציון מרן החתם סופר זי"ע

הבית אשר נמצא על־יד הציון בפרשבורג (ברטיסלבה) שבסלובקיה יהפוך למקום תורה, תפילה וחסד ^
ספריה תורנית גדולה תאכלס את כל ספרי מרן החתם סופר זי"ע, אשר הודפסו ויצאו לאור ב־180 השנים 

האחרונות ^ מאמצים לגייס הון מנדיבי עם להשלמת העסקה שנחתמה בימים אלה

מאת א. למל

של  רבן  של  ציונו  מקום  על־יד 
זי"ע,  סופר  החתם  מרן  ישראל 
ברטיסל־ העיר  של  בליבה  הטמון 
בה (פרשבורג) שבסלובקיה, עתיד 
ותפילה.  תורה  בית  בקרוב  לקום 
הקמת  של  המשמחת  הבשורה 
זי"ע,  רבנו  של  קברו  על  ישיבה 
רחבי  בכל  רבים  גלים  מעוררת 

תבל.
סו־ החתם  של  צאצאיו  אלפי 

פר הפזורים ברחבי העולם הביעו 
האדיר  בפרויקט  רבה  התעניינות 
תפילה  תורה  להוסיף  שאמור 
תורה  יצאו  שממנו  במקום  וחסד 
והוראה לכל תפוצות ישראל בת־
הונגריה  יהדות  של  הזוהר  קופת 

המעטירה לפני כ־200 שנה.
הגדול  הבית  של  הקמתו  עם 
למקום  סמוך  ולתפילה  לתורה 
וצדיקים,  גדולים  טמונים  שבו 
לעבור  ברטיסלבה  העיר  עתידה 
הק־ ולמקום  אדיר,  רוחני  מהפך 

התורני  חותמו  את  שהותיר  דוש 
השנים  ב־250  היהודי  העם  על 

תורה  לומדי  יתווספו  האחרונות, 
ובמש־ בתורתו  יהגו  אשר  והלכה 
נתו הטהורה של מרן החתם סופר 

זי"ע.
המפואר  הרבני  הרעיון,  יוזם 
יליד  שליט"א  הכהן  אברהם  רבי 
וראשי  ומחשובי  פרשבורג,  העיר 

וציון  שמו  בהאדרת  העוסקים 
קדשו של החתם סופר זי"ע, חשף 
כבר  אלה  בימים  כי  כתבנו  בפני 
נחתמה העיסקה לרכישת המקום, 
בצמוד  הנמצא  הבנין  ולמעשה 
לציון, סמוך למסילת הברזל, כבר 

עבר לידיים יהודיות.
האחרונות  השנתיים  "במשך 
לה־ כדי  שקטים  מגעים  ניהלנו 

אך  הבנין,  רכישת  גמר  לידי  ביא 
נתקלנו בקשיים שונים. באחרונה 
גלויה,  דשמיא  לסיעתא  זכינו 
העיר  של  הקהילה  ראש  כאשר 
פרשבורג שהגיע לניו יורק, הביע 
לבע־ המקום  את  להעביר  נכונות 
לות יהודית ולאחר ששילמנו דמי 
סיפר  העיסקה",  נחתמה  קדימה, 

הרב אברהם הכהן.
ראש כולל נייטרא בבורו פארק, 
שליט"א,  קריגר  יצחק  רבי  הגאון 
מראשי ועד הנאמנים של בית התו־

סופר  החתם  למרן  ונו"נ  החדש  רה 
זי"ע, מסר כי עדיין חסר סכום גדול 
מאוד לתשלום עבור הבנין, ובימים 
אלה יצאו בקריאה של חיבה לנכדי 
סופר  החתם  החתם  מרן  וצאצאי 
הר־ להשלמת  לסייע  בבקשה  זי"ע, 

כישה.
כי  אמר  הכהן  אברהם  הרב 
 – הקומות   4 בן   – החדש  הבית 
תורה  בו  שמגדלין  בית  שיהיה 
חדרי  כנסת,  בית  יכלול:  ותפילה, 
מס־ מטבח,  אוכל,  חדרי  כינוסים, 

מקוה  האורחים,  עבור  דירות  פר 
טהרה ועוד.

גולת הכותרת של הבית תהיה 
גדולה,  תורנית  ספריה  הקמת 
שתאכלס את כל ספרי מרן החתם 
ויצאו  הודפסו  אשר  זי"ע,  סופר 

לאור ב־180 השנים האחרונות.

העסק־ ועד  כי  נודע  לכתבנו 
לספריה  להעביר  כעת  שוקד  נים 
וכ־ עתיקים  קודש  ספרי  החדשה 

תבי יד של מרן החתם סופר זי"ע 
עיריית  של  ברשותה  הנמצאים 

פרשבורג.
ישראל  רבי  המפואר  הרבני 
(ברודי) שטרן זצ"ל מלונדון סיפר 
כי  שיחי',  הכהן  אברהם  להרב 
"אוצ־ פרעשבורג  עיריית  ברשות 

רות שלמים" של כתבי יד של מרן 
החת"ס, שיתכן וטרם ראו את אור 

הדפוס. 
אברהם  הרב  פנה  במקביל 
רבי  הגה"צ  אל  שליט"א  הכהן 
גאב"ד  שליט"א  לודמיר  שמואל 
מרן  נכד  בלונדון,  פרעשבורג 
עם  יחד  אתו  ונפגש  זי"ע,  החת"ס 
בניו  שהותו  בעת  הוועד  חברי 

יורק.
ביקש  הכהן  אברהם  הרב 
בית  בהקמת  לימינו  שיעמוד 
לודמיר  הגר"ש  ואכן  זה,  גדול 
למען  אישי  באופן  והתגייס  נענה 
לה־ כדי  הזו,  הקדושה  המטרה 

להשתטח  לעולים  רווחה  ביא 
החתם  מרן  של  הקדוש  ציונו  על 
ישראל  גדולי  ושאר  זי"ע  סופר 

הטמונים שם.
הפ־ של  הפועל  הוועד  חברי 
רויקט האדיר העלו על נס את עז־

רתו של גאב"ד פרשבורג שליט"א, 
וציינו כי בהתגייסותו למען הבית 
הופך  הוא  ותפילה,  לתורה  הגדול 

לשותף מלא בהקמת הבנין.
נכו־ הביעו  המשתתפים  כל 

ועד  חברי  בידי  ולסייע  לבוא  נות 
הנאמנים שחפץ ה' בידם להצליח 
להקים בית תורה ותפילה במקום 

קדוש זה.

ח"כ טל רוסו פורש 
מהפוליטיקה

הודיע  כנסת  כחבר  במיוחד  קצרה  קדנציה  אחרי 
רוסו כי בכוונתו לפרוש מהפוליטיקה ולא להתמודד 
זעם   ^ העבודה  ברשימת  ה־22  לכנסת  בבחירות 

בעבודה: גבאי רוצה את המקום השני
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רוסו,  טל  ח"כ  (מיל')  אלוף 
אשר נבחר לפני כחודשיים בלבד 
הע־ מפלגת  מטעם  ה־21  לכנסת 
לפרוש  כוונתו  על  הודיע  בודה, 

מהפוליטיקה.
בבחירות  יתמודד  לא  רוסו 
הע־ רשימת  במסגרת  הקרובות 
בודה, ובכך תבוא אל קיצה הק־

הימים  קצרת  הפוליטית  ריירה 
של האלוף המוערך.

לפני  לפוליטיקה  "נכנסתי 
תכניות  עם  חודשים  כארבעה 
הע־ במפלגת  לשינוי  גדולות 

במדינת  מכך,  פחות  ולא  בודה 
בהודעה  רוסו  מסר  ישראל", 

שפרסם אתמול.
אליה  "במציאות  לדבריו, 
וב־ מוקדמות  בחירות  נקלענו: 

חירת יו"ר למפלגה בפרק זמן כל 
כך קצר, אינם מאפשרים לי לע־

שות את הדברים כפי שקיוויתי. 
איני רוצה להיות שותף לקרבות 
את  מסיר  אני  כן,  ועל  הירושה 
ומה־ היו"ר  לתפקיד  מועמדותי 

רשימה לכנסת ה־22".
שייבחר  ליו"ר  מאחל  "אני 
להיות  המפלגה  את  להוביל 
בעתיד,  שלטונית  אלטרנטיבה 
וכלל  המפלגה  לחברי  ומודה 
הרחבה,  התמיכה  על  הציבור 
והאינטנ־ הקצרה  הדרך  לאורך 

לפעול  אמשיך  שעברנו.  סיבית 
אח־ בדרכים  הציבור  לטובת 

רות", הוסיף רוסו.
בבחירות  שובץ  רוסו  כזכור, 
ברשי־ השני  במקום  האחרונות 

במסגרת  העבודה,  מפלגת  מת 
שהוענקה  השריונים  מכסת 

ליו"ר מפלגת העבודה אבי גבאי. 
אולם, השיבוץ של רוסו לא הביא 
הע־ ומפלגת  המקוות  לתוצאות 

בודה ספגה מכה קשה בבחירות, 
כאשר קיבלה 6 מנדטים בלבד.

הבחירות  הקדמת  בעקבות 
המ־ שני  הודיעו  ה־22  לכנסת 

רוסו  טל  ברשימה,  שוריינים 
ששובץ  ילין  חיים  לשעבר  וח"כ 
יתמו־ לא  כי  העשירי,  במקום 

לכנסת  הקרובות  בבחירות  דדו 
להם.  ששוריין  המקום  במסגרת 
תחילה שקל רוסו להתמודד על 
ראשות העבודה אך כעת החליט 

לפרוש.
יו"ר  כי  מתברר  כך  ובתוך 
להבטיח  מנסה  העבודה  מפלגת 
הבאה,  בכנסת  מקום  לעצמו 
חרף הביקורת הקשה עליו מתוך 

מפלגתו.
בחדשות 13 פורסם כי גבאי, 
על  להתמודד  מתכוון  שלא 
לחברי  פנה  המפלגה,  ראשות 
החלטה  לאשר  וביקש  העבודה 
בר־ השני  במקום  ישובץ  לפיה 

שימה לכנסת הבאה.
הקו־ בכנסת  שוריין  המקום 

רוסו  טל  במילואים  לאלוף  דמת 
שהודיע כאמור על פרישתו מה־

מקווה  וגבאי  הפוליטיים  חיים 
בסופו  ישמש   – שיצר  שהשריון 

של דבר עבורו.
זעם  קיים  העבודה  במפלגת 
חברי  מספר  ההצעה.  על  רב 
כי  טענו  המפלגה  מטעם  כנסת 

"מדובר במחטף".
מגיע  אינו  השני  "המקום 
רוצה  מאוד  הוא  ואם  לגבאי 
גורמים  אמרו  עליו",  שיתמודד 

במפלגה.

ניצן הורוביץ יתמודד 
על ראשות מרצ

ח"כ לשעבר ניצן הורוביץ הודיע אתמול רשמית על 
כוונתו להתמודד על ראשות מפלגת השמאל, לנוכח 

ההישג הדל של מרצ בבחירות האחרונות
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הורוביץ  ניצן  לשעבר  ח"כ 
על  רשמי  באופן  אתמול  הודיע 
כוונתו להתמודד בבחירות המ־
מרצ,  מפלגת  לראשות  קדימות 
לקראת הבחירות לכנסת ה־22.

איש  הוא  ה־54  בן  הורוביץ 
ה־18 בכנסת  שכיהן  תקשורת 

כנסת  כחבר  ה־19  ובכנסת 
בתחילה  מרצ,  מפלגת  מטעם 
כאיש 'התנועה החדשה' שרצה 
מרצ,  עם  משותפת  ברשימה 

ובהמשך כאיש מפלגת מרצ.
בשנת תשע"ג, בעודו מכהן 
כחבר כנסת מטעם מרצ התמו־

דד הורוביץ בבחירות לראשות 
ראש  מול  אביב  תל  עיריית 
אך  חולדאי,  רון  המכהן,  העיר 

הפסיד.
הורוביץ  הודיע  בתשע"ד 
על  להתמודד  בכוונתו  שאין 
לכנסת  מרצ  ברשימת  מקום 
הת־ בתחום  לעסוק  ושב  ה־20 
לבחירתו  עד  עסק  בו  קשורת 

לכנסת ב־2009.
לראשונה  מבקש  הוא  כעת 
מרצ,  ראשות  על  להתמודד 
זאת על רקע ההישג הדל אליו 
לכ־ בבחירות  המפלגה  הגיעה 
בראשה  עמדה  בהן  ה־21  נסת 

ח"כ זנדברג, 4 מנדטים בלבד.

שר המשפטים: "הרשות השופטת פחות דמוקרטית"
הסביר את גישתו כלפי מערכת המשפט בטקס הסמכת עורכי דין חדשים ^ "יש שופטים בירושלים אך יש גם מחוקקים"
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אוחנה,  אמיר  המשפטים,  שר 
הציג במהלך נאומו בטקס הסמכת 
הקונג־ במרכז  חדשים  דין  עורכי 
האומה  בבנייני  הבינלאומי  רסים 

את גישתו כלפי מערכת המשפט.
המשפט  מערכת  של  "היותה 
משמעה  אין  היסוד  מאבני  אחת 
ביקורת,  עליה  להשמיע  אין  כי 
הכנסת  על  שביקורת  כשם  ממש 
הרשויות  שתי  הממשלה,  ועל 
לקיום  חיונית  היא  הנוספות, 
ערכי החופש והדמוקרטיה", פתח 

אוחנה.
שדומני   – טענה  "יש  לדבריו, 
כי קונה פחות ופחות אחיזה בצי־

בור – לפיה כל מי שמבקש לתקן 
לבקר  ומעז  המשפט  מערכת  את 
אותה – רוצה ברעתה. להיפך. מי 
שרוצה מערכת משפט נקיה משי־

מערכת  שרוצה  מי  זרים,  קולים 
שרוצה  מי  וצודקת,  חזקה  משפט 
 – המשפט  מערכת  של  בטובתה 

חייב להיות מוכן לבקר אותה".
כי  הוסיף  המשפטים  שר 
לשנות.  לתקן,  גם  פירושו  "לבקר 
בפני  מחסום  שיש  היכן  שינוי  אין 
כל ביקורת, והתיקון לא יבוא אם 
השחוקות  השבר  לזעקות  ניכנע 
ו'מיטוט  הדמוקרטיה'  'קץ  על 
שלטון החוק' על כל תזוזה מהמצב 

הקיים"
כי  ברצינות  לטעון  ניתן  "האם 
אין מקום לשינויים במערכת? האם 
במערכת  לראות  רוצים  היינו  לא 
לשמוע  פלורליזם,  יותר  המשפט 
האם  דעות?  של  יותר  רחב  מגוון 

ב'ירידת  המתאפיין  משפטי  בעולם 
כפי  הערכים'  ועליית  הפורמליזם 
מאוטנר,  פרופ'  המלומד  שתיאר 
אין חשיבות קריטית לריבוי דעות? 
האם ניתן לטעון ברצינות כי האופן 
את  מאפשר  שופטים  מתמנים  שבו 
הפלורליזם הנדרש? האם המערכת 
המשפטית שקופה דיה? האם הצי־
בור יודע על האופן בו מתנהלת מע־
רכת המשפט, בו מתקבלות ההחל־

טות? האם ניתן להתעלם מתחושת 
שבין  הפער  וגדל  שהולך  הציבור 
תהה  וצדק?",  משפט  המושגים 

השר.
שתחושת  "מי  כי  ענה  הוא 
הצדק עוד מפעמת בו, מי שחיפוש 
האמת היא עדיין נר לרגליו, חייב 
השאלות  את  עצמו  את  לשאול 

הללו".
שנו־ "במהלך  כי  ציין  אוחנה 

ראיתי  ציבור  וכאיש  כעו"ד  תיי 

שופטים חרוצים. ראיתי שופטים 
תחושת  חדורי  והגונים,  ישרים 
דבר  אחרים.  גם  ראיתי  שליחות. 
שנב־ שופטים  ראיתי:  לא  אחד 

שכך,  מכיוון  הציבור.  ידי  על  חרו 
שהרשות  מהמסקנה  מנוס  אין 
דמוקרטית  הפחות  היא  השופטת 
היושבים  הרשויות.  שלוש  מבין 
בה לא יישאו באחריות לתוצאות 
בפני  יבואו  ולא  החלטותיהם, 
הציבור אחת לארבע שנים לבקש 
ולקבל – או לא לקבל – את אמונו 

מחדש".
שדווקא  לצפות  ניתן  "היה 
המע־ עצמה  על  תגזור  כך  בשל 

שלוחותיה,  על  המשפטית  רכת 
בשירות  ומשפטנים  שופטים 
המדינה, איפוק מיוחד בתפקידה, 
ותכבד את לשון החוק כמו גם את 
לא  לצערי  האחרות.  הרשויות 
תמיד אני רואה איפוק זה בפועל. 

כולנו מסכימים על הצורך במער־
במעש  אך  והבלמים  האיזונים  כת 
שאין  אחת  רשות  רק  רואה  אני   –
זו־ בלמים,  ולא  איזונים  לא  עליה 

על  לגזור  מואילה  שהיא  אלה  לת 
עצמה", הוסיף השר.

מא־ "יהיו  כי  עוד  אמר  הוא 
ננהל  מחלוקות.  תהיינה  בקים, 
דעת  בשיקול  רוח,  באורך  אותם 
ובדרך ארץ, אך את הדרוש תיקון 
נר־  – ריפוי  הדרוש  ואת  נתקן.   –
בעבר  שותפים  שהיינו  כפי  פא. 
ורווי  עז  מאבק  צודק,  למאבק 
מכם  מבקש  אני  ותככים,  יצרים 
הזאת  השותפות  את  להמשיך 
יותר,  טובה  משפט  מערכת  למען 
נאבק  בואו  יותר.  וצודקת  נכונה 
יחד כדי להגביר את אמון הציבור 
נהיה  ובואו  המשפט,  במערכת 
הראויה  משפט  ממערכת  חלק 

לאמון זה".

הליכוד ושר הבטחון לשעבר שוב מתקוטטים: 

יעלון השווה בין הליכוד לחמאס; הליכוד: 
"מפלגת השמאל ממשיכה בהסתה"

בליכוד תקפו בחריפות את שר הבטחון לשעבר, לאחר שזה אמר, "אז בליכוד בוחרים בבחירות דמוקרטיות 
– גם חמאס נבחר בבחירות דמוקרטיות"
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ולהפך:   – הליכוד  נגד  יעלון 
בח־ אתמול  תקף  יעלון  משה  ח"כ 
כשב־ הליכוד  מפלגת  את  ריפות 
ראיון לערוץ הכנסת טען כי הליכי 
הדמוקרטיה הפנימית במפלגה לא 

הופכים אותה לדמוקרטית.
בבחירות  בוחרים  בליכוד  "אז 
חמאס  "גם  אמר.  דמוקרטיות", 
אבל  דמוקרטיות,  בבחירות  נבחר 
אימה  במאזן  מתנהגים  כך  אחר 

כלפי הח"כים".
לא  שהם  אומרים  לא  "אנחנו 
כנסת  חברי  יש  כלום.  מבינים 

בעיה,  פה  שיש  שמבינים  בליכוד 
נוצר  איך  מעיזים.  לא  הם  אבל 
יותר  שדומה  כזה  אימה  מאזן 
לדמוקטטורה ולא לדמוקרטיה?", 

תהה.
ישיבה  של  לאפשרות  אשר 
יעלון  אמר  נתניהו  עם  משותפת 
כי "חד משמעית – אנחנו לא נשב 
זה  אישי,  ענין  לא  זה  נתניהו.  עם 
להיות  שהפך   – ביביזם  של  ענין 
המ־ לעתיד  מסוכן  מאוד  משהו 
בדמוק־ הפגיעה  מבחינת  דינה 

לאיש  להערצה  הפך  זה  רטיה, 
אחד".

בתגובה נמסר מהליכוד, "בוגי 

יעלון מזמן איבד את זה. להשוות 
מפל־ חמאס?  לבין  הליכוד  בין 

ובוגי  לפיד־גנץ  של  השמאל  גת 
למעלה  נגד  בהסתה  ממשיכה 
שבחרו  ליכוד  מצביעי  ממיליון 
המדינה.  להנהגת  נתניהו  בבנימין 

איזו בושה".
בין  הקשים  הדברים  חילופי 
יותר.  מאוחר  גם  נמשך  הצדדים 
אתם  ומניפולציות  "בשקרים 
גדולים, אין ספק. לעוות את דברי 
החמאס  בין  השווה  כאילו  יעלון 
מעלבון  יותר  לא  זה  לליכוד 
הטעם  מה  אבל  לאינטליגנציה, 
באמת כשיש חשוד להציל? יותר 

ורבים  ישראל  מאזרחי  ויותר 
מהליכודניקים האמיתיים בתוכם, 
רק  לא  זה  שדמוקרטיה  מבינים 
בחירות", נמסר ממפלגתו של ח"כ 

משה יעלון, תל"ם.
של  דרכו  את  מקריב  "ביבי 
שמיר  בגין,  של  המפואר  הליכוד 
לטובת  וערכיו  וז'בוטינסקי 
ה'ביביזם' בדרך לדמוקטטורה רק 
הליכודני־ עורו.  את  להציל  כדי 
ישימו  בעצמם,  הדרך  ישרי  קים 
ב'קיר  הסדקים  סוף.  הזו  לחרפה 
הברזל' המדומה כבר נפערו. כחול 
בי־ תהיה  שישראל  תיתן  לא  לבן 

ביסטאן", אמרו בתל"ם.

מזרחי־טפחות מזמין אתכם לכנס משכנתאות 
מיוחד בצפת עם המומחים של טפחות!

מתחתנים בקרוב? עומדים בשלב 
של חתונות הילדים? ככל הנראה נושא 
המש־ והתקציב  המשכנתא  הדירה, 

הרציניים  הנושאים  אחד  הוא  פחתי 
שמעסיקים אתכם בימים אלו. 

מזמינים  טפחות  של  המומחים 
שיסייעו  מעשיים  כלים  לקבל  אתכם 
את  להכיר  הבלבול,  מן  לצאת  לכם 
המשכנתאות  של  המושגים  עולם 
בסדרת  מוצלחות,  לבחירות  ולהגיע 

כנסים מיוחדת ברחבי הארץ.
בצפת,  שיתקיים  הקרוב,  בכנס 

תיהנו מהרצאה ייחודית שאותה יעביר 
מנדי בייזר, משווק ארצי למגזר החרדי 

במזרחי טפחות, בנושא בחירת המש־
כנתא הנכונה. 

ביום  בעז"ה  יתקיים  האירוע 
חמישי הקרוב י' בסיון, באולמי קפלן 
ברחוב לוחמי הגטאות 4 בצפת, בשעה 

 .19:45
הש־ באישור  מותנית  הכניסה 
תתפות מראש. ההרשמה עד יום רביעי 

ט' בסיון. סגירת דלתות בשעה 20:30.
כנסים  על  ולפרטים  להרשמה 
077- חייגו:  הארץ  ברחבי  נוספים 

.6004060
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מאת א. למל

החוץ  ועדת  של  בדיון  סערה 
שדנה  הצרפתי  הפרלמנט  של 
שח־ מטעמה  משלחת  של  בדיווח 
הפלסטינית  ברשות  מביקור  זרה 

ובעזה.
שחבר  לאחר  פרצה  הסאגה 
אמר:  הוטין  קריסטיאן  הפרלמנט 
איזון.  על  לשמור  ננסה  "בואו 
קר־ שהם  עמים  שני  על  מדובר 

לא.  לשני  מדינה  יש  לאחד  בנות. 
ההיסטוריה שוכחת את אלו שאין 
טראמפ  של  החתן  מדינה.  להם 
משום  משהו  שיעשה  זה  לא  הוא 
שהוא בכל זאת נוטה לכיוון מסוים 

ולא לאחר".
היהודי־צרפ־ הפרלמנט  חבר 

לדברים  התפרץ  חביב,  מאיר  תי, 
ותהה: "אתה אומר זאת כי מדובר 

ביהודי?".
הדברים התגלגלו לכדי ויכוח 
פרל־ חברת  זעקה  במהלכו  חריף 

מקרון  הנשיא  של  ממפלגתו  מנט 
נציג  בכלל  "אתה  חביב:  לעבר 

הליכוד – לא נציג הצרפתים".
ולפני  חייב  נשאר  לא  חביב 
בחברי  הטיח  הדיון  את  שעזב 
ובהיפר־כשר  "בטולוז  הפרלמנט: 
שתפ־ כדאי  'פלסטין'.  בשם  הרגו 

תחו את העיניים".
ז'אן  הפרלמנט  חבר  בהמשך, 
נוקטת  שישראל  טען  לקוק  פול 
שהגדיר  מה  הפלסטינים  מול 

"מדיניות אפרטהייד".
חבר הפרלמנט הצרפתי מאיר 

חביב הגיב באומרו: "אני לבד כאן 
את  מכולם  יותר  מכיר  אני  אבל 
הסוגיה. לעם היהודי יש רק מדינה 
אחת – זו מדינת היהודים. מדובר 
משתווה  ששטחה  קטנה  במדינה 
וכל  בצרפת  מחוזות  לשני  בקושי 
של  השלכות  הן  בעולם  הבעיות 
אותם שטחים פלסטינים של כמה 
הרבה  כך  כל  יש  קילומטרים? 

צביעות באזור".
הבו־ הפרלמנט  מחברי  אחד 
ביש־ תמיכה  בדיון  שהביע  דדים 

ראל הוא חבר הפרלמנט הצרפתי 
רוצה  "אני  שאמר:  גואזגן  קלוד 
לצד  עומד  לגמרי  שאני  להגיד 
לה־ רוצה  אני  חביב.  מאיר  חברי 

הגדול  והצער  היהודי  לעם  צדיע 
שלי הוא שאני לא יהודי בעצמי".

ויכוח סוער בפרלמנט הצרפתי 
במהלך דיון עם משלחת שביקרה בעזה

כשחברי הפרלמנט חשפו את פרצופם

חבר הפרלמנט מאיר חביב הטיח בחברי הפרלמנט: "בטולוז ובהיפר־כשר הרגו בשם 'פלסטין'; כדאי שתפתחו את העיניים"

ישועות בקבר שמואל הנביא 

אהרן ברגמן ביטוי הולם |

ישועות  שתי  עוד  על  נספר  טרם 
שהתחוללו לאחרונה ב'קבר שמואל הנביא', 
חשוב,  אבל  קל  תיקון  לתקן  עלינו  שומה 
לסיפור שסופר כאן [בטור – 'מה' יצא הדבר'] 

על הישועה שנוצרה ב'קבר רחל'.
מבקש  החתן,  אבי  המעשה,  בעל  ובכן, 
כדי  רחל  לקבר  הגיע  לא  כלל  כי  לתקן 
נכנס  הוא  לשידוך.  הזקוק  בנו  על  להתפלל 
חג  על  להודות  כדי  רחל'  ה'מאמע  אל 
בס"ד.  ובנעימים  בטוב  עליו  שעבר  הפסח 
שיזכה  ביקש  אכן  הוא  פסח  שלפני  מאחר 
העניינים,  בכל  בהצלחה  החג  את  לחוג 
החג  על  ולהודות  לבוא  עליו  חובה  כי  חש 
בחסדי  לציפיותיו  ומעבר  מעל  כראוי  שנחוג 

שמים.
לאחר שאמר פרק תהלים אחד לשם הלל 
והודאה, הוא יצא אל הכביש והוזמן לטרמפ 
במציאת  הישועה  הגיעה  שממנו  הנזכר 

השידוך לבנו.
ובחזרה ל'קבר שמואל הנביא' – מספרת 
אחד,  מחזור  חברי  בחורים  קבוצת  לנו 
זכו  כבר  מהם  וחלק  התארסו  כבר  שברובם 
רשימה  ישנה  עדיין  אולם,  ביתם.  להקים 

ארוכה של בחורים המצפים לישועת ה'.
בסביבות חג הפסח, השתא, הם התאספו 
היארצייט  עד  שאם  עצמם  על  וקבלו  יחד 

שלושה  לפחות  יתארסו  הנביא  שמואל  של 
סעודה  ויערכו  יבואו  הם  מהשיעור,  בחורים 

במתחם הקבר. 
למרבה הפלא, תוך כמה ימים באו בברית 
כאשר  מהמחזור,  בחורים  שני  האירוסין 
השלישי  את  לראות  מצפים  כולם  עיני  עדיין 
כ"ו  שישי  ביום  והנה,  הישועה.  את  שיכריע 
שמואל  של  ההילולא  לפני  יומיים  באייר, 
דמעלי  פניא  של  הצהרים  בשעות  הנביא, 
שבתא התארס בחור שלישי מהשיעור, ויהי 

לנס ופלא.
בשנה  שאירע  נוסף,  סיפור  גורר  וסיפור 
שעברה עם בחור מבוגר שהיה מעוכב שנים 
לשיעור,  החברים  אלו  היו  כאן  גם  רבות. 
לפעול בני חיי  שכידוע חברים טובים יכולים 
התאספו  הללו  צדיקים.  שהעידו  כפי  ומזוני, 
וקבלו על עצמם לערוך סעודה בקבר שמואל 
בשבט  ט"ו  עד  יתארס  חברם  אם  הנביא 

[-תשע"ח].
בא  והבחור  הנס,  אירע  בשבט  ט"ו  בליל 
נערכה  ההודיה  סעודת  האירוסין.  בברית 
הכל  כאשר  החברים,  כל  בהשתתפות  כמובן 
מעלים על נס ברוב תשואה את כח הצדיקים 
שמנוחתם כבוד לא רחוק מאתנו, ואשר ניתן 
בהישג יד לפעול אצלם ישועות גדולות לכלל 

ולפרט.
בודדים יצאו להגנת חבר הפרלמנט היהודי ודבריו. הפרלמנט הצרפתי

סכום הקנסות על דיבור בסלולרי 
בנהיגה: מיליארד ש"ח בחמש שנים

עו"ד רוני פאלוך: הסרת הניקוד היא באמצעות איתור ליקוי בראיות שגורם 
מקצועי כעו"ד יודע לאתרן

מאת י. ברזל

רואים  האחרונות  בשנים 
רכובים  שוטרים  ישראל  בכבישי 
נהגים  עוצרים  אשר  אופנועים  על 
בנהיגה.  בסלולארי  שהשתמשו 
 ,4 כביש  נמצא  הראשון  במקום 
האח־ השנים  בחמש  ניתנו  שבו 
שימוש  על  דו"חות   43,612 רונות 
בסלולר בנהיגה. בכביש 20 (נתיבי 
ובמקום  דו"חות,   28,236 איילון) 
1 מספר  כביש  נמצא  השלישי 
בח־ חולקו  שם  ־ת"א),  (ירושלים 

21,664 האחרונות  השנים  מש 
דו"חות.

המשטרה  שמסרה  מנתונים 
עלייה  נרשמה  ב־2019  כי  עולה 
החודשים  כשבחמשת  נוספת, 
חילקה  השנה  של  הראשונים 
קצב   – דו"חות   69,941 המשטרה 
כל  דו"חות.  אלף   160 של  שנתי 
1,000 למדינה  מכניס  כזה  דו"ח 

שקל.
של  העיקרית"  "הבעיה  אולם, 
המו־ הניקוד  שיטת  היא  הנהגים 

להסביר  ניתן  דו"ח.  לכל  צמדת 

הנהגים  במס'  בעליה  זה  זינוק 
ובמס' הרכבים וכן ק"מ ארוך יותר 
הפעו־ כמות  בנוסף,  כבישים,  של 

לות אותם ניתן לבצע עם המכשיר 
הנייד עלה לאין ערוך.

ידי  על  שהתקבלו  מנתונים 
התנועה לחופש מידע עולה כי רק 
אולם  התקבלו.  ערעורים  מספר 
פנייתנו לעו"ד רוני פאלוך העוסק 
מעלה  התעבורה  בתחום  רבות 
לניקוד  ביחס  שונה  קצת  תמונה 
מבהיר  פאלוך  עו"ד  והערעורים. 
מסי־ נהגים  באמצעותו  ההליך  כי 

רים את הניקוד הוא לא באמצעות 
איתור  באמצעות  אלא  ערעור, 
כלל  בדרך  אשר  בראיות  ליקוי 
גורם מקצועי כעו"ד יודע לאתרן, 
וכתוצאה מכך שינוי סעיף אישום 

שאין לצידו ניקוד.
אכן  כי  מוסיף  פאלוך  עו"ד 
למ־ ביחס  נכונה  הסטטיסטיקה 

לנהגים,  שהוענקו  הדוחות  ספר 
גם  להיות  צריך  המבחן  אולם 
לגבי  אכן,  מכן.  שלאחר  בהרשעה 
המדי־ לעיתים  ואף  יתכן  הקנס 

סעיף  משינוי  יותר  מכניסה  נה 
לח־ צריך  כך  על  אולם  אישום, 

בשעת  בנייד  המחזיק  הנהג  שוב 
נסיעה.

הוארך ההליך התחרותי להענקת רשיונות 
חדשים לחיפוש גז טבעי ונפט בים

מאת שלמה גרין

במ־ הנפט  ענייני  על  הממונה 
הארכת  על  הודיע  האנרגיה  שרד 
להענקת  השני  התחרותי  ההליך 
רשיונות חדשים לחיפוש גז טבעי 
ה־15.7 לתאריך  עד  בים  ונפט 
על  ההכרזה  מועד  לכך,  ובהתאם 
לתאריך  עודכן  בהליך  הזוכים 

.12.8.19
הממונה הסביר, כי עקב מספר 
פניות שהתקבלו מחברות שרכשו 
התחרותי,  ההליך  מסמכי  את 
נוסף  חודש  להן  לאפשר  החליט 

להיערך להגשה.
מוצ־ החדש,  ההליך  במסגרת 

עים 19 רשיונות חיפוש (בלוקים) 
כל  קמ"ר   400 עד  של  בגודל 
בגודל  מקבצים  בחמישה  אחד, 
קמ"ר   1,600 עד  של  מקסימלי 
את  לשווק  ההחלטה  אחד.  כל 
רשיונות,  של  במקבצים  השטחים 
נכונה  התאמה  לאפשר  נועדה 
למבנים  החיפוש  אזורי  של  יותר 
הגיאולוגיים אשר עשויים להכיל 
שטחים  אחזקת  וגז.  נפט  מאגרי 
ביצוע  תאפשר  יותר,  גדולים 
וגיאופיזיים  גיאולוגיים  סקרים 
באופן מקצועי ויעיל יותר ותעלה 
השטחים  של  האטרקטיביות  את 

ליזמים. 
בחלקים  מצויים  המקבצים 
המים  של  והדרומיים  המרכזיים 
כבר  בחלקם  באזורים  הכלכליים, 

חיפוש,  רשיונות  בעבר  ניתנו 
סיסמיים  סקרים  בהם  ובוצעו 
אחרות  אקספלורציה  ופעולות 
אפשרי  פוטנציאל  על  המעידות 

לתגליות גז ונפט. 
רשיון  ההליך  עקרונות  פי  על 
של  תקופה  למשך  יינתן  חיפוש 
בעלי  התקופה,  במהלך  שנים.   3
הרשיון יבצעו את תכנית העבודה 
בחינת  שעיקרה  התחייבו,  עליה 
כלל השטח שקיבלו. לאחר ביצוע 
תכנית העבודה יכול בעל הרשיון 
נוספות,  לשנתיים  ארכה  לבקש 
עבודה  תכנית  שיגיש  בתנאי 

בלפחות  קידוח  ביצוע  הכוללת 
ותכנית  במקבץ  מהרשיונות  אחד 
ידי  על  שתאושר  נוספת,  עבודה 
ברשיונות  הנפט,  לענייני  הממונה 
קידוח  ביצוע  לאחר  האחרים. 
תכ־ בכלל  ועמידה  לפחות  אחד 

להאריך  יהיה  ניתן  העבודה,  ניות 
במקבץ  הרשיונות  תקופת  את 
7 מקסימום  נוספות,  בשנתיים 

בחוק  שנקבע  כפי  רשיון,  שנות 
התחייבות  שתוגש  בתנאי  הנפט, 
מהרשיונות  אחד  בכל  לקידוח 
תקופת  תום  עד  נקדחו  שטרם 

הרשיון. 
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הסכם הבנות לשיתוף פעולה בתחום 
הגנת הסייבר בין ישראל לרומניה

מאת חיים מרגליות

הלאומי  הסייבר  מערך  ראש 
הבנות  מזכר  על  חתם  אונא,  יגאל 
הגנת  בתחום  פעולה  לשיתוף 
פטרסקו,  אלכסנדר  עם  הסייבר 
הרומני.  הסייבר  מערך  ראש 
התשתית  את  מניח  ההבנות  מזכר 
עתידיים  פעולה  שיתופי  לפיתוח 

כדוגמת:  הסייבר  הגנת  בתחום 
אנושי,  הון  פיתוח  מידע,  חילופי 

פיתוח יכולות ועוד.
יש־ של  מהאסטרטגיה  כחלק 
כמובילה  מעמדה  את  לבסס  ראל 
בצורך  וההכרה  הסייבר  בתחום 
של  תפקודית  רציפות  להבטיח 
ישראל  מרחיבה  הרשת  מרחב 
אר־ למול  הפעולה  שיתופי  את 

גונים מקבילים בעולם. במטרה זו 
מערך  ראש  אונא,  יגאל  מר  נפגש 
הסייבר הלאומי, עם ראש ממשלת 
רומניה, לפגישה במהלכה הם דנו 
בין  הפעולה  שיתוף  בחשיבות 
בפרט.  ובסייבר  בכלל  המדינות 
הבי־ רומניה,  של  הממשלה  ראש 

הפעולה  שיתוף  להידוק  רצון  עה 
והחברות בין המדינות. 

הסייבר  מערך  ראש  עם  יחד 
ושר התקשורת הרומני, נחתם מזכר 
הבנות לשיתוף פעולה בתחום הגנת 
את  מניח  ההבנות  מזכר  הסייבר. 
פעולה  שיתופי  לפיתוח  התשתית 
הסייבר  הגנת  בתחום  עתידיים 
הון  פיתוח  מידע,  חילופי  כדוגמת: 
אנושי, פיתוח יכולות ועוד תחומים 

שהצדדים רואים לנכון לקדמם.
בתוך כך מקיים מערך הסייבר 
מסוגו,  ראשון  סמינר  ברומניה 
ברמה  החלטות  למקבלי  המיועד 
בת־ מהמשק  ומובילים  לאומית 

חום ics. זוהי פלטפורמה לשיתוף 
ישראל.  של  הייחודי  והנסיון  ידע 
של  מובנית  תכנית  כולל  הסמינר 
מדינה  תשתית  על  ההגנה  תהליך 
למקבלי  שולחני  ותרגיל  קריטית 
ההחלטות. במהלך הסמינר הציגו 
בי־ מובילות  סייבר  חברות  נציגי 

שראל במטרה לעודד את השת"פ 
נכחו  בסמינר  העסקי.  במגזר  גם 
מהמגזר  משתתפים  מ־60  יותר 

הציבורי והפרטי ברומניה.

רשות המסים: יבוא כלי 
הרכב צנח במאי ב־40 אחוז

מאת שלמה גרין

רכב  כלי  יבוא  נרשם  במאי 
11,380 של  בהיקף  פרטיים 
במאי  רכב  כלי   19,021 לעומת 
של 40.2 בשיעור  ירידה   ,2018
המ־ מרשות  נמסר  כך  אחוז. 
הסתכם  מסחרי  רכב  יבוא  סים. 
751 לעומת  רכב  כלי  ב־590 
כלי רכב במאי 2018, ירידה של 

21.4 אחוז. 
ברשות מציינים כי הירידה 
נובעת מהקדמת יבוא כלי רכב 
במרץ, ערב עדכון נוסחת מיסוי 
מ־1.4.2019.  שתחולתה  ירוק 
על  באה  בחלקה  ההקדמה 

חשבון יבוא מאי.
הס־  2019 מאי   – בינואר 

נוסעים  רכב  כלי  יבוא  תכם 
127,265 לעומת  ב־132,530 

אשתקד,  מקבילה  בתקופה 
כלי  יבוא  אחוז.   4.1 של  עליה 
אחוז  ב־15.6  ירד  מסחרי  רכב 
בתקופה זו והגיע להיקף של – 
4,367. הירידה ביבוא רכב מס־
חרי נובעת מיבוא מתון יחסית 
יבוא  לעומת   2019 בתחילת 
 ,2018 בתחילת  במיוחד  גבוה 
רכב  כלי  ביבוא  האטה  לאחר 
מצבי־ המגמה  נתוני  ב־2017. 

עים על עליה מתונה ביבוא כלי 
רכב נוסעים החל מסוף 2018.

רוכב אופנוע נהרג 
בתאונת דרכים

מאת חיים מרגליות

בתאונת  נהרג  אופנוע  רוכב 
רגל  בהולכת  כשפגע  דרכים, 
חו־ בירושלים.  קוליץ  דרך  ברחוב 
ירוש־ סניף  הצלה'  ב'איחוד  בשים 
ראשוני  רפואי  טיפול  העניקו  לים 
שנפצעה  הרגל  להולכת  בזירת 

באורח בינוני.
חובש  קדישי,  חיים  יוסף 
"למר־ סיפר:  הצלה',  ב'איחוד 
רוכב  של  מותו  נקבע  הצער  בה 
עקב  התאונה  בזירת  האופנוע 
אופי הפציעות הקשות מהן סבל". 
ופתחו  למקום  הגיעו  שוטרים 

בחקירת נסיבות התאונה.
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נוסעים  שמטוסי  לאחר  התאומים 
לעלות  להם  וגרמו  בהם  התנגשו 
את־ לחשוב  שלא  יכלו  לא  באש, 
מול שאולי מדובר במתקפת טרור 
באופן  לפועל  שהוצאה  חדשה 

דומה. 
קצר  זמן  כעבור  זאת,  עם 
לחשש  מקום  אין  כי  התברר 
בהת־ מדובר  וכי  טרור,  מפני 

לא  שטייסו  מסוק  של  רסקות 
כראוי,  אותו  להנחית  הצליח 

האוויר  ומזג  לקויה  ראות  בגלל 
שעה  באותה  ששרר  הסוער 

באזור. 
שעל  הטייס  כי  נמסר  עוד 

יותר  ומאוחר  נפצע  המסוק 
מדיירי  חלק  וכי  מותו,  נקבע 
המסוק,  התרסק  גגו  שעל  הבנין 
תפ־ פן  מחשש  מהמקום  פונו 

הורגשה  לדבריהם  שרפה.  רוץ 
בש־ הבנין  ברחבי  חזקה  רעידה 

והתרסק  בו  פגע  שהמסוק  עה 
עליו. 

ברוקלין: רוצח הק' הר"ר מנחם 
שטארק הי"ד נידון ל־24 שנות מאסר

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

במול־ מכהנות  ממשלות  שתי 
ואחת  מעבר  ממשלת  אחת  דובה, 
השבוע.  בסוף  שהוקמה  נוספת 
בבנין  שולטת  החדשה  הממשלה 
בנין  על  הישנה  ואילו  הפרלמנט 

הממשלה. 
המעבר  ממשלת  בראש 
כראש  כה  עד  שכיהן  מי  עומד 
על  הנתמך  פיליפ  פאבל  ממשלה, 
ולדימיר  המקומי  האוליגרך  ידי 
מפלגת  בראש  ועומד  פלחוטניוק 
הממשלה  את  ואילו  הדמוקרטים, 
החדשה הקימו במשותף המפלגה 
הפרו־רוסית,  הסוציאליסטית 
הפרו־אירופית.  'אקו"ם'  ומפלגת 
יחד,  חברו  אלו  מפלגות  שתי 
בדעות  מחזיקות  שהן  למרות 
לה־ בנסיון  לחלוטין,  מנוגדות 
כראש  מתפקידו  פיליפ  את  דיח 

הממשלה. 
של  ששליטתו  שמסתבר  אלא 
במוסדות  פלחוטניוק  האוליגרך 
המ־ ובית  במיוחד,  חזקה  השלטון 

קבע  מולדובה  של  החוקתי  שפט 
הסוציאליסטים  של  שהממשלה 
ואקו"ם הוקמה לאחר שכבר חלף 
ועל  הבחירות,  מאז  הנדרש  הזמן 
כן יש לקיים כעת בחירות חדשות, 
הממשלה  ראש  ימשיך  אז  כשעד 

בתפ־ לכהן  פיליפ,  פאבל  הקודם 
קיד כראש ממשלת מעבר. 

הבחי־ קיום  את  לאפשר  כדי 
באופן  המשפט  בית  השעה  רות 
מהתפ־ מולדובה  נשיא  את  זמני 

דודון  איגור  שהנשיא  משום  קיד, 
הסוציאליסטית  במפלגה  תומך 
מט־ שנבחרה  הממשלה  ובראש 

עמה. 
החדשה  הממשלה  חברי 
כי  אתמול  הודו  במולדובה 
פלחו־ האוליגרך  של  שליטתו 

השלטון  מוסדות  בכל  טניוק 
לא  הוא  עוד  כל  וכי  איתנה,  היא 
הבוחר,  דין  את  לקבל  יסכים 
לה־ פיליפ  פאבל  נאמנו  ימשיך 

זאת,  השלטון.  במושכות  חזיק 
האיחוד  וגם  רוסיה  שגם  אף  על 
הביעו  המערב  וארצות  האירופי 
בממשלה  המוצהרת  תמיכתן  את 

החדשה.

אך  כופר,  עליו  שיקבלו  עד  סתור 
תכניתם השתבשה כאשר ארסקין 

פליקס חנק את המנוח בטעות. 
בין  נגזר  כחודש,  לפני  כזכור, 
על  מאסר  שנות  לשבע  שנתיים 
מתכנן  של  דודו  בן  פליקס,  קנדל 
לא־ העיד  פליקס  קנדל  החטיפה, 
חר מכן נגד בן דודו ארסקין פלי־

העונש  אך  להרשעתו.  והביא  קס 

לביקורת  גרם  עליו  שנגזר  המקל 
רבה ובני המשפחה, לצד עסקנים 
הצעדים  את  שוקלים  ומשפטנים 

הבאים שיעשו בנידון.
השקיעו  הנורא  האסון  מאז 
לע־ רבים  מאמצים  האף.בי.איי. 

לות על עקבותיהם של הרוצחים. 
ומורדות,  עליות  ידעה  החקירה 
ורק לאחר תקופה ארוכה הצליחו 
בס"ד לעלות על חברי חלק מהכ־
נופיה ולהביא למעצרם. כך החלה 
ומדי  חקירות,  של  ארוכה  סדרה 
עד  מהכנופיה,  חבר  נעצר  תקופה 

שהפרשיה התבררה במלואה. 
חודשים  ארבעה  כמעט  אחרי 
הודיעו  חקירה  של  ימים)   116)
המשפחה  לבני  במשטרה  גורמים 
לחקי־ עוכבו  אדם  בני  שלושה  כי 

רה בשל חשד במעורבות במעשה 

שטארק.  של  והרצח  החטיפה 
כעת  ההשערה  החוקרים,  לדברי 
וכי  בטעות  קרה  הרצח  כי  הינה 
שוד  נסיון  היה  לחטיפה  המניע 

שכשל.
הת־ הכולל  החקירות  מחומר 

כוונה  היתה  לא  לרוצחים  כי  ברר 
בפ־ משהו  וכי  המנוח,  את  לרצוח 

כמובן  אך  השתבש.  שלהם  עולה 
מחומרת  מורידה  לא  זו  שעובדה 

המעשה האיום והנורא.
חודשים  שלושה  לפני  רק  אך 
נפתח בבית משפט במנהטן ההליך 
האכזרי.  לרצח  בנוגע  המשפטי 
הפצע  את  מחדש  פער  המשפט 
בדם  רציחתו  עם  החלים  שלא 
המשפחה  ובני  מנחם,  ר'  של  קר 
מה  על  ולהעיד  לבוא  נדרשו 

שאירע.

תבו: "יש בזה מצוות פדיון שבויים 
וכל  ב',  ח'  בב"ב  מבואר  ששכרה 
מדה  כנגד  במדה  יזכו  העוזרים 

להנצל מכל רע".
רח־ ישראל  בית  המוני  בס"ד 

במהירות  נענו  רחמנים  בני  מנים 
שלא  שנועדה  הדחופה  למגבית 
הכושר,  שעת  את  להפסיד 
שאתמול  עד  הושלם,  היעד 
את  הפולני  המשפט  בית  קיבל 
שחרורו  על  והורה  הפדיון  דמי 

המיידי.
התשלום,  לאחר  גם  כי  יצויין 

בית המשפט דורש כתנאי לשחרור 
שכולם  מסמכים,  גבי  על  מסמכים 
לפולנית  מתורגמים  להיות  חייבים 
נמלים  ובעבודת  נוטריוני,  באישור 
חג,  אסרו  ואתמול  שבת  בערב 

המש־ בית  לידי  והומצאו  הושלמו  
הנדרשים  המסמכים  כל  כמעט  פט 
כשהם מתורגמים, וכל בית ישראל 

מתפללים לשחרורו היום.
לכל  מודים  העיר'  ב'קופת 

הש־ פדיון  במגבית  השותפים 
בויים, וכן לעסקנים ואנשי החסד 
בת־ המהירה,  להצלתו  שנרתמו 

ומכאוב  שבר  עוד  נדע  שלא  קוה 
במחננו.

זעזוע ושאט נפש מהתפרעות נוער שוליים בבני ברק בליל חג השבועות
פעמים  וכמה  כמה  הביעו  שטרה, 
הנושא  את  לקחת  הבטחתם  את 
חל  לא  עתה  עד  אולם  בידים, 

שיפור במצב.
הגיעה  זו  נלוזה  התנהגות 
כאשר  השבועות,  חג  בליל  לשיא 
בוקר,  לפנות   4 השעה  לקראת 
לביתו  להתפזר  הציבור  החל  עת 
לאחר שעות לימוד רבות, במטרה 
לאגור כח לקראת תפילת שחרית, 
זה,  מנוער  גדולה  קבוצה  הופיעה 
הגדול  המדרש  בית  בנין  בחצר 
דחסידי דאראג ברח' ר' יצחק נפ־

חא בעיר, והחלו מתפרעים באופן 
צינורות  נטלו  הם  תקדים,  חסר 
על  בתוכם  עבר,  לכל  והתיזו  מים 
בחורים וילדים, ואף על העוברים 
להר־ ביקשו  וכאשר  והשבים, 

להפליא  החלו  המקום,  מן  חיקם 
שהם  תוך  בציבור,  מכותיהם  את 
ברזלים  ליד,  הבא  מכל  משליכים 
כב־ ברזל  ומוטות  קרשים  חדים, 

דים, מטפים וזרנוקי מים.

גדולה,  מהומה  החלה  במקום 
כאשר  נפשו,  על  נס  החל  הציבור 
לטיפול  נזקקו  אברכים  עשרות 
שקיבלו  המכות  בעקבות  רפואי 
החג  ושמחת  המתפרע,  מהנוער 
המרוממת הופרה בעקבות מעשה 
נחרדו  ילדים  ועשרות  זה,  נפשע 

לנוכח המראות הללו.
מכבר  זה  אשר  האזור  תושבי 
מתחת  מהמתחולל  נפשם  נקעה 
הביעו  וחג,  שבת  ליל  בכל  לביתם 
שאט נפש וזעזוע לנוכח מה שהת־
חולל סמוך לביתם בליל החג, תוך 
ופחד  כבד  חשש  מביעים  שהם 
לצאת מביתם בזמנים הללו. האם 
לסדום היינו, לעמורה דמינו. הכי 
ברחובותינו  מלכת  צעדינו  צרו 

ועוד בלילות שבת וחג. 
ול־ למשטרה  פנו  העסקנים 

שביכולתה  ככל  שתעשה  עיריה 
מיידי  באופן  התופעה  את  לעצור 
לרחובות  השקט  את  ולהשיב 

העיר.
כי  נמסר  ישראל  ממשטרת 
פסול,  חברתי  נגע  היא  "אלימות 
רואה  ישראל  משטרת  ובהתאם 
בחומרה כל אירוע אלימות ומעשה 
בריונות כנגד כל אזרח באשר הוא. 
במשטרה  הדיווח  קבלת  עם  מיד 
כו־ למקום  הגיעו  הקטטה,  אודות 

חות משטרה ונפתחה חקירה. לפני 
שלושה  עצרה  המשטרה  קצר  זמן 
איננו  הדברים  מטבע  חשודים. 
מפרטים אודות חקירות מתנהלות, 
את  כי המשטרה תבצע  אולם נציין 
על  הנדרשות  החקירה  פעולות  כל 
מנת למצות את הדין עם החשודים 

במעשה".

הודעות חוק תכנון ובניה - 11/06/19

מאשרת  אטומית  לאנרגיה  לאומית 
האיום  את  מממשת  אכן  שאיראן 
סמלי  בצעד  שמדובר  אף  על  שלה, 
בלבד שכאמור אינו גובל לעת עתה 

בהפרה ברורה של הסכם הגרעין. 
במקביל הגיע אתמול שר החוץ 
בטה־ לביקור  מאס,  הייקו  הגרמני, 

ראן, ונועד עם ראשי המשטר. מאס 
טען באוזני כתבים ששוחחו עמו, כי 
אירופה קרובה להשלים את המשי־

מערך  להקים  לעצמה,  שקבעה  מה 
שיאפשר  חדש,  כספים  העברת 
הסנקציות  את  לעקוף  לאירופה 

שהטילה ארה"ב על איראן. 
אמר  חדש",  במערך  "מדובר 
מורכבת  משימה  זאת  מאס, "ולכן 
אנחנו  אבל  למבצעי,  אותו  להפוך 
מתקרבים ליעד ואני מאמין שהוא 
הנראה  בעתיד  למבצעי  יהפוך 

לעין". 
אמון  חוסר  מפגינים  באיראן 
האירופאיות,  בהבטחות  מובהק 
וטוענים כי אירופה נכשלה ביישום 
הודיע  מאז  שלה  ההתחייבויות 
ארה"ב  של  פרישתה  על  טראמפ 
הת־ האירופאים  הגרעין.  מהסכם 

את  יעקפו  שהם  מכבר  זה  חייבו 
ויאפשרו  האמריקאיות  הסנקציות 
עם  לסחור  אירופאיות  לחברות 
כי  הוכיחה  שארה"ב  אלא  איראן, 
כוחה חזק גם על חברות אירופאיות 
ואחרות, ורוב החברות בעולם כולו 
משכו את ידיהן מעשיית עסקים עם 
את  הן  גם  שימצאו  מחשש  איראן, 
מבית  כבדות  סנקציות  תחת  עצמן 

היוצר של הנשיא טראמפ. 

לאחר שאיימה: איראן הגבירה 
את קצב העשרת האורניום 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

אמש: בית המשפט הפולני קיבל את דמי הפדיון והחל בהליך השחרור של האברך מבני ברק ממאסרו

אס־ לנושאים  המשרד  האחרונות 
טרטגיים, נפגעו באופן משמעותי 
ארגוני  של  הכספיים  המקורות 
כי  אתמול  חשף  המשרד  החרם. 
כ־30  נסגרו  האחרונות  בשנתיים 
ארגוני  של  כספים  גיוס  חשבונות 

רקע  על  בעיקר  מרכזיים,   BDS
בינם  וברור  ישיר  קשר  הוכחת 
 10 טרור.  פעילי  או  ארגוני  לבין 
ו־20  בארה"ב  נסגרו  מהחשבונות 

באירופה.
השר גלעד ארדן הגיב בסיפוק 
האנטי־  BDSה־ לנתונים. "ארגוני 

האחרונות  בשנתיים  ספגו  שמיים 
גיוס  ביכולת  משמעותית  פגיעה 
לפעילות  הודות  שלהם  הכספים 
אני  ויצירתית.  נחושה  התקפית, 
באר־ דרך  בכל  לפגוע  אמשיך 
פרצופם  את  ולחשוף  החרם  גוני 

האמיתי ברחבי העולם".

המערכה הכלכלית נגד ה־BDS נחשפת
  המשך מעמ' ראשון

מנהטן: מסוק התרסק על גג בנין בן 54 קומות; הטייס נהרג 
  המשך מעמ' ראשון

המבצע על 7 יחידות בלבד!

 LS אל תחמיץ: שברולט טראוורס
בביגליס בהנחת ענק של 23,400 ש"ח

המובילה  הליסינג  חברת  ביגליס, 
ואתם  ענק  במבצע  יוצא  החרדי,  במגזר 
הקרובים  בימים  רק  בגדול!  מרוויחים 
של  בלבד  יחידות   7 ביגליס  מציעה 
 ,LS טראוורס  שברולט  מדגם  מכונית 
במחיר  ק"מ   0  2019 מקומות,  שמונה 
מבצע מיוחד של 226,500 ש"ח – במקום 
הנחת   – ש"ח   249,900 של  יבואן  מחיר 

ענק של 23,400 ש"ח!
שברולט טראוורס הוא רכב מעולה 
שמונה  עם  ילדים,  ברוכת  למשפחה 
מקומות מרווחים, עיצוב יוקרתי ומפנק, 
המציע  עוצמתי  ומנוע  ענק  מטען  תא 
עומס  או  תוואי  בכל  מצוינים  ביצועים 
הילוכים  ותיבת  ישירה  הזרקה  בזכות 
תיהנו  הילוכים   9 בעלת  אוטומטית 
והאצות  חלקה  הילוכים  מהחלפת 
שמירה  תוך  מאמץ  ונטולות  שקטות 
בכביש  מרשימה  דלק  צריכת  על 

המהיר.
לבוא,  ללכת,  תצטרכו  לא  בביגליס 
לה־ מימון,  למצוא  להמתין,  להתרוצץ, 
הישן  הרכב  את  למכור  טפסים,  חתים 
את  לחפש  טובה,  טרייד־אין  בעסקת 
הביטוח הזול ביותר וללכת לסניף הדואר 
מימון  תמצאו  כאן  בעלות.  להעביר  כדי 

האשראי  למסגרת  מחוץ  ומהיר,  מלא 
מיותר.  ובירוקרטיה  ניירת  ובלי  בבנק 
צריכים  לא  אתם  לרוב  בביגליס  בנוסף, 
להמתין שבועות ויותר עד שתקבלו את 
לסניף  נכנסים  פשוט   – החדש  הרכב 

ויוצאים עם הרכב החדש! תוך 40 דקות.
* בתוקף מז' בסיון ועד גמר המלאי!
ביגליס – סוכנות משנה אלבר – בר־

חוב כהנמן 106 בבני ברק וברחוב ירמיהו 
39 ירושלים או בטלפון 1-700-550-650.

ובאו כולם בברית יחד – גם בני הקיבוצים:

ביוזמת 'הידברות': מעמד מרומם 
של הכנסת ספר תורה לבית הכנסת 

בקיבוץ שדות ים בערב חג השבועות 
המאור שבה: בהידברות מסכמים שנת פעילות תורנית עם למעלה מעשרת 

אלפים שיעורי תורה שהעבירו רבני 'הידברות' מחג השבועות תשע"ח
שדות  קיבוץ  שנה:  שמונים  אחרי 
זכתה  העתיקה  לקיסריה  הסמוך  ים 
עם  ברוב  לחגוג  תורה  מתן  חג  בערב 
הכנסת  מעמד  את  ובמחולות  בתופים 
הקיבוץ,  של  הכנסת  לבית  תורה  ספר 
שהוקם לראשונה לפני מספר שנים על 
ידי גרעין של מתחזקים מתושבי הקי־

שוקק  תורני  מרכז  מהווה  וכיום  בוץ, 
שיעורי  תפילות,  כולל  ופעילות,  חיים 

תורה וכינוסים קהילתיים. 
מתומכי  יקר,  יהודי  פנה  כאשר 
כהן  הגר"ז  הארגון  לראש  'הידברות', 
שליט"א, והביע את רצונו לתרום ספר 
הציע  לכך,  הזקוק  כנסת  לבית  תורה 
קיבוץ  ים,  שדות  קיבוץ  את  הגר"ז 
חילוני הנחשב לאחד המצליחים בארץ. 
לבית הכנסת של הקיבוץ היה עד 
חיפשו  וכעת  מושאל,  תורה  ספר  כה 
תורה  ספר  המתרחבת  הקהילה  חברי 
קבוע שיהיה שייך לבית הכנסת וממנו 
קבלת  עם  עת.  בכל  בתורה  יקראו 
ב'הידברות'  החלו  התורם,  הסכמת 
תורה,  ספר  הכנסת  למעמד  בהכנות 
שהתקיים בס"ד ביום חמישי, ערב חג 
מתושבי  עשרות  במעמד  תורה,  מתן 
התורנית,  הקהילה  חברי  לצד  המקום, 
'הידברות'  של  הקירוב  פעילי  עם  יחד 
ורבני הארגון בראשות הגאון רבי יצחק 

בצרי שליט"א. 
בספר  האותיות  כתיבת  סיום  עם 
המרגשת  התהלוכה  החלה  התורה, 
במ־ הניצב  הכנסת,  בית  רחבת  לכיוון 
כליזמרים  להקת  כאשר  הקיבוץ,  רכז 
משוררת בעוז לכבוד התורה ולומדיה, 
בלפידים  מנופפים  הקיבוץ  וילדי 
טהורה  יהודית  בהתלהבות  חשמליים 
ותמימה. את המעמד כיבדו בנוכחותם 
רבנים חשובים מארגון 'הידברות', בהם 
אסוס,  אליהו  הרב  זכאים,  ראובן  הרב 
ורדי,  יצחק  הרב  מזרחי,  עמנואל  הרב 
הרב מיכאל חודר, הרב מרדכי לוי והרב 

שלום כהן שליט"א. 
הרו־ ומעגלי  התקדמה  התהלוכה 
קדים התרחבו כאשר עוד ועוד יהודים 
יקרים, שרגליהם עמדו במעמד הר סי־
התורה,  לספר  ורעדה  בחיל  ניגשים  ני, 
נסחפים  כבוד,  בהדרת  אותו  מנשקים 
הרבנים  עם  יחד  ובריקודים  בשירה 
סביב ספר התורה המהודר, כאשר הלב 
היהודי המאוחד מתחבר לשירת הנצח 

של העם היהודי. 
בני  בקרב  אחזה  רבה  התרגשות 
הקהילה התורנית בשדות ים, עם הגעת 
הקיבוץ,  של  הכנסת  לבית  התהלוכה 
אותו הקימו בעמל רב ובעזות דקדושה. 
רבים נזכרו בימי בראשית, כאשר רא־
שוני החוזרים בתשובה קיבלו החלטה 
מתרומות  רק  ייבנה  הכנסת  בית  כי 
נענו  אכן  שרובם  הקיבוץ,  תושבי  של 
מעט  מקדש  להקמת  ותרמו  יפה  בעין 
במקום, שהפך מהר מאוד למגדלור של 
תורה ויהדות, המקרין מקדושתו על כל 

ברוב  לחגוג  זוכים  הם  וכעת  הסביבה, 
התורה  ספר  הכנסת  מעמד  את  עם 

למקום. 
תורה  ספר  התקבל  הכנסת  בבית 
בשירת "שאו שערים ראשיכם והנשאו 
פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד", ולאחר 
אמירת המזמורים והפסוקים ע"י המ־

שליט"א  בצרי  יצחק  רבי  הגאון  קובל 
הוכנס ספר תורה לארון הקודש, כאשר 
עם  יחד  הכנסת,  בית  מתפללי  עשרות 
רבני הידברות, ממשיכים לרקוד ולש־
מתן  חג  בערב  התורה,  בשמחת  מוח 

תורתנו הקדושה במעמד הר סיני. 
בהנהלת 'הידברות' סיכמו בסיפוק 
את מעמד הכנסת ספר התורה לקיבוץ 
פעילות  במסגרת  שנערך  ים,  שדות 
קיבוצים  בעשרות  הארגון  של  קירוב 
שיעורי  מסירת  כולל  הארץ,  ברחבי 
מתן  לתושבים,  חיזוק  ושיחות  תורה 
מענה הלכתי מהיר לשאלות המגיעות 
למוקד ההלכה של 'הידברות', הענקת 
של  נזקקות  למשפחות  וסיוע  תמיכה 

חוזרים בתשובה ועוד. 
מסכמים שנה תורנית: לקראת חג 
השבועות תשע"ט, נערכה ישיבת סיכום 
הפעילות התורנית של 'הידברות', מאז 
חג השבועות תשע"ח, במהלכה נמסרו 
הפעילות  היקף  על  מפעימים  נתונים 
עליו  הארגון,  באמצעות  תורה  להפצת 
כבר העידו גדולי ומאורי הדור שליט"א: 
ארגון הידברות הפועל בשליחותם של 
גדולי ישראל להפצת תורה ויהדות בר־
מזה  בעצמו  ומקיים  כולו,  העולם  חבי 
המצרי",  מיד  החנית  את  שנים "ויגזול 
בני  אחינו  נשמות  אלפי  מאות  ומקרב 
רבנים  ע"י  שבשמים,  לאביהם  ישראל 

ומרצים יראי ה'.
הם  'הידברות'  של  הכותרת  גולת 
עשרת אלפים שיעורי התורה! שנמסרו 
שיעורים  הארגון,  רבני  ידי  על  השנה 
יהודים  אלפי  מאות  נחשפו  אליהם 
בארץ ובעולם. מדובר בין היתר בשיעו־
כנסים,  הרצאות,  במאות  שנמסרו  רים 
שבתות נופש, חוגי בית, מסעות קירוב 

ברחבי העולם ועוד. 
ההמוניים,  התורה  שיעורי  לצד 

מפעיל 'הידברות' מערך ענק של שא־
שפות  במגוון  בהלכה,  ותשובות  לות 
שישה  ביממה  שעות  של 24  ובזמינות 
ימים בשבוע. רק בשנה החולפת השי־

למעלה  על  שליט"א  הארגון  רבני  בו 
בהלכה  שאלות  אלף!  עשרים  ממאה 
מדובר  העולם.  רחבי  מכל  שהגיעו 
במענה הלכתי מהיר על מגוון שאלות 
ממונות,  דיני  שבת,  כשרות,  בנושאי 
הת־ כאשר  ועוד,  טהרה  רח"ל,  אבלות 

שעה  תוך  לרוב  ניתנת  המלאה  שובה 
מרגע הפניה. 

במסגרת  לעולם:  מסביב  קירוב 
הפעילות להפצת דבר ה' בכל העולם, 
השנה  במהלך  'הידברות'  ארגון  קיים 
וכנסים  סמינרים  מאות  האחרונה 
בית,  חוגי  מאלף!  ולמעלה  תורניים 
בהשתתפות מאות אלפי יהודים. רבים 
זוכים,  אלו  באירועים  מהמשתתפים 
לאוצרות  להיחשף  בחייהם,  לראשונה 
ברוח  האמת  קול  את  ולשמוע  התורה 

ישראל סבא. 
ב'הידברות' מלווים מקרוב יהודים 
ומ־ והאמונה  התורה  לאור  שנחשפו 

עוד  ולהתקרב  שלב  לעלות  בקשים 
במסגרת  זאת  שבשמים.  לאביהם 
מחלקת המשך קשר, המקבל מדי יום 
מאות פניות של מתחזקים או יהודים 
הרחוקים עדיין מהיהדות אך 'במקרה' 
מבקשים  וכעת  תורה  לשיעור  האזינו 

להמשיך לטעום מנועם צוף התורה. 
הגיעו  למתחזקים  הייעוץ  למוקד 
בשנה החולפת אלפי פניות מכל רחבי 
למענה  זוכה  פניה  כל  כאשר  העולם, 
רבני  ובהנחיית  בהכוונת  הולם,  תורני 
מטפלים  בהידברות  שליט"א.  הארגון 
בכל פניה בחרדת קודש, ובס"ד בזכות 
פעילות מחלקת המשך קשר זכו למע־
לה מאלף ילדים. להירשם השנה לבתי 
וקרוב  הארץ,  רחבי  בכל  תורניים  ספר 
לסמינרים  שובצו  פונים  לאלפיים 
שונים,  קירוב  ארגוני  ידי  על  שנערכו 
בהם ערכים, צוהר, נפש יהודי ועוד. כל 
מקרה לגופו, כל נשמה ומסלולה, אולם 
המטרה אחת היא: להחזיר את הבנים 

האובדים לאביהם שבשמים. 

לקחת פסק זמן ולהירגע: קיטנת 
אמהות חלומית ב'כינורות'

ימים של רוגע, חוויה ושלל אטרקציות לאם ולרעיה, זה הזמן לפסק זמן!
רודף  יום  לוחצת,  השגרה  רץ,  הזמן 
יום ב"ה אבל לאם ולרעיה אין אפילו רגע 

דל לעצמה, לנוח מעט ולהתאוורר?
הכל  לעצור  הזמן  בדיוק  זה  אז 

ולהקדיש מעט זמן לכך.
עדיין  כשהילדים  עכשיו  בדיוק 
בלימודים אנו מזמינים לקחת פסק זמן 
כוחות  להחליף  ייחודי,  לנופש  ולצאת 
במיוחד  שהותאמה  לחוויה  ולהיסחף 

עבורך.
מלון היוקרה כינורות בטבריה מזמין 
צליליה  לקול  חלומית  אמהות  לקייטנת 

הענוגים של הכינרת. 
אט־ שלל  מציע  החלומי  הנופש 

בכנרת,  שיט  מהנות,  וחוויות  רקציות 

הצגות  מופעים,  היהלומים,  במרכז  סיור 
שלל  לצד  הזמן  כל  מעשירות  וסדנאות 
גורמה  ארוחות  היוקרתי,  המלון  פינוקי 
מתחם  מרענן,  שיק  בר  גבוהה,  ברמה 
ספא, התעמלות מים ועוד והכל בעטרת 
העדה  בד"ץ  של  המהודרת  הכשרות 

החרדית ירושלים.
הנופש יתקיים אי"ה בשני מחזורים: 

מחזור א: כ-כב סיון 23-25.6
מחזור ב: ד-ז תמוז 7-10.7

למעוניינות, יפעלו הסעות ממודיעין 
עילית, בני ברק וירושלים.

הבלתי  החוויה  את  תחמיצו  אל  אז 
את  חייגו 04-950-9000 והבטיחי  חוזרת! 

המקום!

פולין: אנדרטה לזכר קדושי 
השואה חוללה בקרמניץ

מאת א. למל

לזכ־ מצבה  השחיתו  אלמונים 
בפו־ קרמניץ  העיר  קדושי  של  רם 

לין, וכתבו עליה כתובות נאצה.
האתר  את  שסימנה  המצבה 
נעשתה על ידי בנאי מקומי שלמד 
כדי  עבריות  אותיות  לגלף  כיצד 
שנכתבו  ההשמצות  אותו.  ליצור 
יהודים־פולנים  כי  טוענות  עליה 
של  בברוטאליות  מעורבים  היו 
ששימשה  החשאית  המשטרה 
של  העממית  הרפובליקה  את 
פולין כדי לעצב את פולין מחדש 
תום  לאחר  סוציאליסטית  כאומה 

המלחמה.
השניה  העולם  מלחמת  ערב 
יהודים   8,000 בקרמניץ  התגוררו 
נותרו  קרמניץ  מיהודי   20 ורק 

האנדרטה שחוללהבחיים לאחר השואה.

נתניהו: "לא נאפשר לאיראן 
לפתח נשק גרעיני"

המשטרה לכדה משווק גז לא חוקי
מאת חיים מרגליות

בהובלת  משותפת  פעילות 
חוליית  עם  בשיתוף  המשטרה 
הדלק  ממנהל  ותשתיות  אכיפה 
וועדת  האנרגיה,  משרד  של  והגז 
לח־ הובילה  אורנים,  ובניה  תכנון 
שיפת מתחם בכפר ביר אל מכסור 
ובניגוד  היתרים  ללא  אוחסנו  בו 
סכנה  והיוו  לבישול  גז  מכלי  לחוק 

ממשית לבטחון הציבור.
השוטרים שפשטו על המתחם 

ומכל  לבישול  גז  מכלי   94 תפסו 
על  חולטו  אשר  פיראטי,  מילוי 

ידי משרד האנרגיה. בנוסף איתרו 
גז  מכלי  ועליה  משאית  הכוחות 

לבישול המוחזקים באופן מסכן.
החשוד בן ה־64 תושב ביר אל 
המשטרה  ידי  על  נחקר  מכסור 
ועל ידי מנהל הדלק והגז במשרד 
לממצאים,  ובהתאם  האנרגיה 

יועמד לדין.

החשוד תושב ביר אל מכסור. חלק מבלוני הגז הפיראטיים | דוברות המשטרה

בוקה ומבולקה במולדובה: שתי ממשלות מכהנות בו זמנית 

נשק  לפתח  לאיראן  נאפשר  לא   –
העולם  ואת  אותנו  שיסכן  גרעיני 

כולו".
דבריו  על  גם  הגיב  נתניהו 
מוח־ האיראני,  החוץ  שר  של 

אתמול  שאמר  זריף,  ג'וואד  מד 
שר  עם  עיתונאים  במסיבת 
כי  מאס  הייקו  הגרמני  החוץ 
בנ־ שמחזיקה  זו  היא  "ישראל 

שמאיימת  זו  והיא  גרעיני,  שק 
עלינו".

אמר  משקר",  שוב  "זריף 
היא  "איראן  הממשלה.  ראש 
בהשמדה.  בגלוי  שמאיימת  זו 
יום  יום  מאיימים  המשטר  ראשי 
מנסה  איראן  ישראל.  בהשמדת 
והיום  בסוריה  צבאית  להתבסס 
תכנית  את  מאיצה  שהיא  פורסם 

הגרעין שלה".

  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום שלישי, ח' בסיון תשע"ט | עמוד ה

ירושלים | מכירהֳ
בגאולה קרוב לשנלר 4 חדרים - 100
בטאבו,  פרטית  חצר  מ"ר   80  + מ"ר 
משופץ כחדש, 3,500,000 ש''ח תיווך 

צביקה רוזן 052-763-4444
[20052742]

4 דירת  למכירה  משה  לזכרון  קרוב 
מרכזי,  מזגן  ברמה,  משופץ  חדרים, 
חדרים  ריהוט,  כולל  הורים,  יחידת   +
מזרח   : צדדים  נוחה,  קומה  ענקיים, 
ומערב . 2,150,000 ש"ח תיווך צביקה 

רוזן 052-763-4444
[20052741]

מבחר   !! משה  ובזכרון  ברוך  במקור 
שניה,  ויד  חדשות  למכירה  דירות 
תיווך   . גן  דירות  גם  נוחות,  קומות 

צביקה רוזן 052-763-4444
[20052740]

חדשה!  ירמיהו,  ברח'  בבלעדיות! 
חזית!  גדול!  מחסן  מ''ר,  כ130 
0548-456-212 נכסים''  ''אברמצי'ק 

או 02-9966522
[20052726]

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
להשכרה  יחידה  החדשה  ברוממה 
 . ק''ג  חדשה.  תמוז,  פינוי  לזו''צ, 
0504-165-775 נכסים''  ''אברמצ'יק 

או 02-9966522
[20052728]

בכדורי [פסגות ירושלים] 3/4/5 חד', 
''אברמצ'יק  נוחות!  קומות  גם  נוף! 
02- או   0504-165-775 נכסים'' 

9966522
[20052727]

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

763-4444
[20052739]

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

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בני ברק | מכירה
כחדשה  משופצת   3.5 בבורוכוב 
25מ"ר  א.הרחבה   + חזית  ק"ב 
03- "אפיק-נכסים"  1,490,000ש"ח 

5791514
[20052737]

יפהפיה  5ח'  רמבם  באזור 
נוף   + מעלית   + חזית  ק"ד  מושקעת 
03- "אפיק-נכסים"  2,350,000ש"ח 

5791514
[20052736]

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

נכסים" 03-5791514
[20052735]

חזית  ק"א  3ח'  יגאל  באזור 
"אפיק-נכסים"  מיידי  1,485,000ש"ח 

053-3128884 03-5791514
[20052734]

באזור בן-פתחיה בגמר בניה ק"ב 4ח' 
מאווררת  ומרווחת! 105מ"ר  יפהפיה 
"אפיק- 1,970,000ש"ח  רק  במיוחד! 
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20052733]

שמורה  ענקית  ד.גג  יהושע  באזור 
חזית  ק"ג  280מ"ר!  7ח'  מאד! 
03- "אפיק-נכסים"  3,400,000ש"ח 

5791514
[20052732]

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

053-3128884 5791514
[20052731]

ענקית  140מ"ר  ויזניץ  באזור 
חזית  ק"ב  ענקית  סוכה  גדול  סלון 
בק"ק  יח"ד  לבנית  אופציה   + 3כ"א 
03- "אפיק-נכסים"  2,600,000ש"ח 

5791514
[20052730]

דירות  של  גדול  מבחר  במשרדינו 
העיר  ברחבי  מובילים  בפרויקטים 

"לכוביצקי נכסים"03-7297690
[20052724]

ויפה  גדולה  ק"ה  חד   5 בלנדא 
"לכבוצקי  וחניה   + לנוף  פתוחה 

נכסים"03-729-7690
[20052723]

ק"ב  חד'   4 בבניה  אהרון  ברמת 
"לכוביצקי נכסים"03-729-7690

[20052722]

בפוברסקי 5 חד' ק"א חזית "לכוביצקי 
נכסים"03-729-690

[20052721]

 + חדשה  חד'   3.5 עקיבא  ר'  בתחילת 
"לכוביצקי  (מושכרים)  וחנייה  מחסן 

נכסים"03-729-7690
[20052720]

גודלה  נדירה  ענקית  דירה  ברמח"ל 
כ280 מטר בשני מפלסים בבניין קטן 
03-729-" נכסים  "לכוביצקי  ושקט 

7690
[20052719]

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]

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. 
בית שמש | מכירה

אנחנו  דירה?  לקנות  מחפש  חדש! 
כל  את  לך  נשלח  הנדלניס"ט  בתיווך 
באזורים  בשוק  החדשות  הדירות 
החרדיים בבית שמש ישירות למייל! 
שלחו  התפוצה,  לרשימת  להרשמה 
14NADLAN@GMAIL. ל-  מייל 
'צרפו  והמילים  שמכם  עם   COM

אותי'. השירות ללא תשלום!
[20052729]

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]

צפת | מכירה
קומה  שמש,  מרפסת   + חד'   4 דירת 
לכינרת,  נוף  ועליונה,  ראשונה 
אפשרות  ללא  כחדשה,  משופצת 
ברחוב  רגילה,  משכנתה  לנטילת 
052- חרדי.  בנין  עשר,  האחד 

7137930
[20049226]

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

הפרסום חינם
[20041264]

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]

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]

 + חד'   6 דירת  חול  וימי  לשבתות 
נוף  וממוזגת,  מאווררת  ענק,  סלון 
צמודה,  חצר   + מיטות   25 לכינרת, 
במייל.  תמונות  לקבלת  אפשרות 

052-7160928
[20048276]

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]

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]

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]

מירון 
למשפחות  במירון  ארוח  מילר 
קבוצות וזוגות + חדרי אוכל קרוב 
046989012 לרשב"י 0548594243

[20051879]

ירושלים 
ברמה  דירות  מלון   – ''טורקיז'' 
אילן/גוש  מרכזי [בר  במיקום  גבוהה, 
02- נכסים-קייט''  ''אברמצ'יק   [80

9966522
[20052725]

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]

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. 0737803551

[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: 073-7685298
[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]

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

yossi@prog.co.il
[20052667]

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  יב     שני  מעשר  ירושלמי:  היומי  דף  נה     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
ד-ה   ז,  שבועות  יומית:  משנה  (היחוד)     השמיני  הנפש  חשבון  הלבבות: 

הלכה יומית: או"ח תקכו, ט-יא    רמב"ם יומי: שלוחין ושותפין ח-י    שו"ע 
הרב - רב יומי: מז, ד-ו    דף היומי - זוהר: תרומה, ספרא דצניעותא סג-עג  

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קטז. חפץ חיים: עשין, ג-ד  
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

12:3912:4012:4012:4112:4112:38חצות היום
13:1413:1613:1513:1613:1613:13מנחה גדולה

19:4919:4619:5019:4619:4719:48שקיעת החמה
זמנים למחר

3:423:423:383:473:443:35עלות השחר
4:344:344:314:384:364:28זמן ציצית ותפילין

5:335:385:285:365:355:32הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073-2688970 אהרונוביץ 12 ב"ב    תל  סנטר פארם 052-240287 המור 1 גילה    בני ברק מרפאת גילה ירושלים
077- צייטלין פארם  סופר  08:00 19:00עד  מהשעה   4 המלך  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור סופרפארם  אביב
9 העם  אחד  רח'   077-8881720 שלום מגדל  פארם  סופר  24:00 עד   19:00 מהשעה   62 גבירול  אבן  רח'   8882390
077- סופר פארם רמת הנשיא 8656670 מרכז מסחרי ק' נורדאו    חיפה פולג מהשעה 19:00עד 24:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00 סופרפארם 8882240 רחוב שונית 12    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח'  6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף    אשדוד אהרון   חולון
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: 211.205-
אתמול: 211.195-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
32-22

תל אביב
31-22

חיפה
29-21

גולן
33-20

טבריה
38-24

גליל
30-20

באר שבע
37-19

אילת
39-28

מזג האויר
עלייה של הטמפרטורות

היום - 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 
בהיר. תחול ירידה קלה נוספת 
בטמפרטורות. הטמפרטורות 

יהיו מעט נמוכות מהרגיל 
לעונה.

שישי - מעונן חלקית עד בהיר. 
הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות 

מהרגיל לעונה.

שישיחמישירביעי
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 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
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פולין: 76 שנה לאחר שנרצחו הוקמה 
מצבה על קבר אחים באדומוב

מאת א. למל

אחרי  שנה  מ־76  למעלה 
בא־ נרצחו  הי"ד  יהודים  שעשרים 
כזריות בידי הנאצים ימ"ש הוקמה 

על קברם מצבה.
במה־ נהרגה  היהודים  קבוצת 

נאצים  חיילים  ידי  על  השואה  לך 
אכזריים וצמאי דם. הם נקברו יחד 
שבועות  מספר  לפני  אחים.  בקבר 
התגלה הקבר בעיר אדומוב שבפו־

לין ומיד לקח רבה הראשי של פולין 
על עצמו את הטיפול בכך.

הרב  פולין,  של  הראשי  רבה 
בכל  לפעול  החל  שודריך,  מיכאל 
שתו־ כדי  הנדרשים  המישורים 

עתה  הנספים.  לזכר  מצבה  קם 
עם  זו  קודש  מלאכת  הושלמה 

הונ־ בה  הקבר,  על  מצבה  הקמת 
על  שנהרגו  הקדושים  שמות  צחו 

קידוש ד'.
ארגנטינה: שליח חב"ד 

הותקף והוכה בעיר רוסאריו
מאת א. למל

אנטישמית  תקיפה  שוב 
הרב  חב"ד  שליח  בארגנטינה: 
במהלך  הותקף  טאוויל  שלמה 
בעיר  אנטישמי  רקע  על  החג 

רוסאריו. 
עפ"י הדיווח, שלושה צעירים 
אמש  שהלך  בזמן  אותו  חסמו 
על־ בו  הטיחו  אותו,  היכו  ברחוב, 

בונות ורמסו את כובעו. 
לפי הידוע, הרב לא נזקק לטי־
פול רפואי. כוחות משטרה הגיעו 
למקום ועל ביתו של הרב טאוויל 

הופקדה שמירה משטרתית.
דווח  האחרון  בחודש  כי  יצוין 
אנ־ תקיפות  של  מקרים  שני  על 
והתקיפה  בארגנטינה,  טישמיות 

הנוספת הזו גורמת לדאגה.

טקס הקמת המצבה

כתב אישום: ערבי 
גנב את רכבו של 

שליח האו"ם
מאת חיים מרגליות

אישום  כתב  הגישה  המשטרה 
שליח  של  לביתו  שפרץ  חשוד  נגד 
ניקולאי  התיכון  למזרח  האו"ם 
ואת  רכוש  ממנו  גנב  מלאדנוב, 

רכבו אשר חנה בחניון המקורה.
החלה  המשטרה  חקירת 
בדיווח שהתקבל במשטרה אודות 
בש־ מבית  רכב  וגניבת  התפרצות 
השייכים  בירושלים,  טלביה  כונת 
ביש־ השוהה  ומשפחתו,  לשליח 

ראל במסגרת תפקידו.
הח־ גנב  ההתפרצות  במהלך 
מפתחות  אחרים,  עם  יחד  שוד 
לרכב מסוג 'מרצדס', שני דרכונים 
תיעוד  דיפלומטי),  דרכון  (בהם 

נוסף וכרטיסי אשראי.
הנאשם  ניגשו  מכן  לאחר 
שבסמוך  מקורה  לחניון  והאחרים 
לבנין, שם פתחו את דלתות הרכב 
ועזבו  אותו  הניעו  אלחוטי,  באופן 

עמו את המקום.
חוקרי משטרת ישראל שהגי־

עו למקום פתחו בחקירה במהלכה 
פורנזיים  וממצאים  ראיות  אספו 
אחד  של  זהותו  לאיתור  שהביאו 
ירושלים.  מזרח  תושב  החשודים, 
השגת  לאחר  ונחקר.  נעצר  הוא 
כתב  נגדו  כאמור  הוגש  הראיות, 
אישום. חקירת המשטרה נמשכת 

לאיתור ומעצר חשודים נוספים.
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