
בעקבות ירי הרקטות לעבר שדרות

מתחם של הכוח הימי של חמאס הושמד בתקיפה מהאוויר
לאחר שמטוסי קרב וכלי טיס של צה"ל תקפו יעדי טרור ברצועת עזה בתגובה לירי הרקטה שפגעה במוסד התורני בשדרות, פרסמו הפלסטינים תיעוד של הנזק 

^ בין היעדים: תשתיות טרור במתחמים צבאיים ומתחם של הכוח הימי של חמאס. "צה"ל רואה בארגון הטרור אחראי על כל הנעשה ברצועה וממנה"
מאת סופרנו הצבאי

בסוף  פרסמו  הפלסטינים 
התקיפות  נזקי  של  תיעוד  השבוע 
ברצועת עזה, שבוצעו בתגובה לי־
רי הרקטה שפגעה בחמישי בלילה 
מדובר  בשדרות.  התורני  במוסד 
וכלי  קרב  מטוסי  כי  נמסר  צה"ל 
כמה  הלילה  תקפו  צה"ל  של  טיס 
טרור  תשתיות  בהם  טרור,  יעדי 

מתחם  וכן  צבאיים  במתחמים 
חמאס  של  הימי  הכוח  של  צבאי 

ברצועת עזה.
ימשיך  "צה"ל  כי  נמסר  עוד 
באז־ לפגיעה  נסיונות  נגד  לפעול 
רחי ישראל ורואה בארגון הטרור 
הנעשה  כל  על  אחראי  חמאס 

ברצועת עזה וממנה".
בדרום,  האחרון  החודש 
דונמים  אלפי  בשריפת  שלווה 

נפץ,  ובבלוני  בעוטף  חקלאיים 
הישראלית  שהמדיניות  הוכיח 
התקיפה  גם  למבליגה.  הפכה 
אתמול לפנות בוקר בעקבות הר־

למינורית  נחשבה  שיורטה  קטה 
את  להכיל  היתה  המטרה  יחסית. 
לסבב  להיכנס  מבלי  התקריות 
לצאת  שעלול  הסלמה  של  נוסף 
משליטה בתקופה רגישה מבחינת 
בעוד  לכנסת  הבחירות   – ישראל 

כשלושה חודשים.
מרצועת  שנורתה  הרקטה 
פגעה   21:00 השעה  לפני  עזה 
איש  בשדרות.  התורני  במוסד 
ששהו  תלמידים  כמה  נפגע,  לא 

ללא  ניצלו  הזמן  באותו  במקום 
נשמעה  אדום  צבע  אזעקת  פגע. 
במועצה  נוספים  וביישובים  בעיר 

האזורית שער הנגב.
גם בלילה שבין רביעי לחמישי 

לעבר  עזה  מרצועת  רקטה  נורתה 
המועצה האזורית אשכול. אזעקת 
המו־ ביישובי  נשמעה  אדום  צבע 

יירטה  ברזל  כיפת  מערכת  עצה. 

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
ש"ח  5.00 בא"י:  המחיר   | י"א  שנה   |  3181 גליון   | יוני   16  | תשע"ט  בסיון  י"ג  שלח,  פר'  ראשון  יום   | בס"ד 
(היכולת) הי"ג  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | יז  שני  מעשר   - ירושלמי   | ס  בכורות   - בבלי  היומי:  דף 

אסון בדרך לביתר עילית: צעיר נהרג 
בתאונת דרכים קטלנית בכביש עוקף חוסאן

במסע הלוויה קורע לב הובא למנוחות הב' מנחם סנדר גרינברג ז"ל בן 22

מאת חיים מרגליות

טרגדיה בביתר עילית, הב' מנ־
חם סנדר גרינברג ז"ל בן 22 תושב 
קשה,  דרכים  בתאונת  נהרג  העיר 
בוקר  לפנות  שישי  ביום  שאירעה 

בדרך לביתר עילית.
המנוח היה בנו של תושב העיר 

יבלחט"א ר' מיכאל משה גרינברג 
בקהילת  היהדות  מפעילי  הי"ו, 
עולי רוסיה 'אהל אברהם' בביתר. 
הת־ לב  קורע  הלוויה  מסע 

הצהרים  אחר  שישי  ביום  קיים 
מכירי  של  רב  קהל  בהשתתפות 
ישיבת  תלמידי  וחבריו  המשפחה 
'תולדות ישורון' של הגאון רבי בן 

ציון זילבר שליט"א.
המח־ התאונה  הדיווח,  עפ"י 
2:00 לשעה  סמוך  אירעה  רידה 

לפנות בוקר של יום שישי, בכביש 
עילית.  לביתר  לכניסה  סמוך   375
עם  בהתנגשות  נהרג  והמנוח 

אוטובוס שחלף מולו.
זק"א  מתנדב  איטח  איציק 
"מדובר  אמר:  בזירה,  שטיפל 
אוטו־ בין  וחזיתית  קשה  בתאונה 

בוס לרכב פרטי, כשהגעתי לזירה 
לגמרי  מרוסק  פרטי  רכב  ראיתי 
הרכב  נהג  ההתנגשות,  מעוצמת 
היה לכוד בתוך הרכב כשהוא סו־

הכרה.  וללא  קשות  מפציעות  בל 
למרבה הצער נקבע מותו במקום. 
טיפלו  ש"י  מחוז  זק"א  מתנדבי 
בהרוג ובאיסוף הממצאים הרבים 

בזירה הקשה". 

המדינה מודה בתגובתה לבג"ץ: הוואקף 
הופך את מתחם שער הרחמים למסגד

עם זאת המדינה מתנגדת לדרישה לסגירת המסגד החדש

מאת חיים מרגליות

את  לבג"ץ  הגישה  המדינה 
בע־ ביניים  צו  לבקשת  תגובתה 
רגבים,  תנועת  שהגישה  תירה 
את  מיידי  באופן  לסגור  בדרישה 
האחרו־ בחודשים  שנוסד  המסגד 
שבהר  הרחמים  שער  במתחם  נים 
הבית, חרף צו סגירה שבית המש־

פט הוציא למקום. 
את  לדחות  ביקשה  המדינה 
את  שימנע  ביניים  לצו  הדרישה 
בטענה  במתחם,  העבודות  המשך 
עד  הוואקף  בידי  בוצעו  שבמקום 
כה רק "מספר עבודות מינוריות", 
וכי "נמנעה הכנסת סממני תפילה 

למקום".
העבודות  כי  פירטה  המדינה 
במקום,  רמקול  "החלפת  כללו 
החל־ תאורה,  גופי  מספר  התקנת 

פת ארון חשמל, החלפת שטיחים 
במבנה.  סדקים  מספר  תיקון  וכן 
התקיימו  עת  התבצעו  העבודות 
ובה־ במתחם  המוניות  תפילות 

במקום.  משטרתית  נוכחות  עדר 
במקום  הותקנו  לא  הידוע  ככל 
ישראל  משטרת  תקרה.  מאווררי 

עוקבים  המדיני  הדרג  גם  כמו 
שחל  שינוי  כל  אחר  שוטף  באופן 
במתחם תוך הפעלת מדיניות של 

אכיפה מושכלת".
לפני כשלושה חודשים הוציא 
בירושלים,  השלום  משפט  בית 

על  המורה  צו  המדינה,  לבקשת 
על  אוסר  אשר  המתחם  סגירת 
הוואקף לפעול במבנה, אולם הצו 
לא נאכף, והוואקף ממשיך לשפץ 
את המתחם ולהפוך אותו דה פק־

הבית,  בהר  נוסף  קבע  למסגד  טו 

החמישי במספר. 
איננה  פשוט  המדינה  "לצערי 
לייפות  אפשר  אי  אמת.  אומרת 
עו"ד  אומר  צורה",  בשום  זאת 
אבי סגל מתנועת רגבים. המדינה 
סממני  הכנסת  ש'נמנעה  טוענת 
המשטרה  אבל  למקום',  פולחן 
עבו־ בעמדתה  במפורט  מתארת 
דות שאי אפשר לכנותן מינוריות. 
יותר  מובהקים  פולחן  סממני  יש 
ופריסת  למואזין  רמקול  מהתקנת 
איננו  הוואקף  חדשים?!  שטיחים 
את  הופך  הוא  ברמזים,  משתמש 

המקום למסגד, חד וחלק".
לתקוע  אסור  החוק  "לפי 
בלי  עתיק  במבנה  מסמר  אפילו 
אישור של ועדת השרים", מדגיש 
שנתנה  הפירוט  כל  "ואחרי  סגל. 
המשטרה, המדינה טוענת באותה 
בי־ צו  לתת  מקום  אין  כי  נשימה, 
פשוט  זו  העבודות.  לעצירת  ניים 

שערוריה".

לומדי דף היומי בתלמוד בבלי 
יסיימו מחר מסכת בכורות

ביום שלישי יחלו המוני בית ישראל בלימוד מסכת ערכין

סקר: 60 מנדטים לגוש 
הימין – ללא ליברמן

מפלגת הליכוד מקבלת 35 מנדטים, כחול לבן עם 33, יהדות התורה וגם 
ישראל ביתנו מקבלות שמונה מנדטים כל אחת

בעקבות מתקפות החבלה על מכליות הנפט: 
בריטניה משגרת חיילים לעבר המפרץ הפרסי

טראמפ: "איראן היא מדינת טרור" ^ ארה"ב פרסמה תיעוד של אנשי משמרות המהפכה מפרקים מוקש שהוצמד למכלית היפנית ולא התפוצץ ^ יו"ר האופוזיציה 
הבריטית ג'רמי קורבין טוען כי לארה"ב אין כל הוכחה שאיראן אחראית לפעולת החבלה נגד מכליות הנפט במפרץ עומאן

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בריט־ של  המלכותי  הים  חיל 
משימה  כח  אלו  בימים  משגר  ניה 
של 100 חיילי קומנדו לאזור המפ־
רץ הפרסי, לצורך עיבוי ההגנה על 
בבחריין,  הבריטי  הים  חיל  בסיס 
ועל ספינות הקרב וספינות הסוחר 
כך  באזור.  החולפות  הבריטיות 
בבריטניה.  תקשורת  כלי  מדווחים 
הצטרפה  שבריטניה  לאחר  זאת, 
האחריות  את  והטילה  לארה"ב 
על  בעומאן  החבלה  מתקפת  על 
של  האסלאמית  הרפובליקה 

איראן. 

הבריטית  ההצהרה  בעקבות 
בטהראן  בריטניה  שגריר  זומן 
לשי־ האיראני,  החוץ  למשרד 
הבהירו  במהלכה  נזיפה  חת 
אינם  הם  כי  לבריטיים  האיראנים 
ההליכה  את  יפה  בעין  רואים 
האמרי־ אחרי  הבריטים  של 
בכל  עצומות",  "בעיניים  קאים 
על  האחריות  להטלת  הקשור 

בריטניה. 
פר־ השבוע  בסוף  כך,  בתוך 
בו  מצולם  תיעוד  ארה"ב  סמה 
המהפכה  משמרות  אנשי  נראים 
מו־ מפרקים  כשהם  האיראניות 
מאחת  התפוצץ,  שלא  ימי  קש 

היפנית,  המכלית  של  מדפנותיה 
שנ־ המכליות  שתי  מבין  אחת 

הימית  החבלה  בפעולת  פגעו 
למפרץ  סמוך  עומאן,  במפרץ 

הפרסי. 
לרמוז  נועד  התיעוד  פרסום 
אלו  הם  שהאיראנים  הנראה  ככל 
שהצמידו את המוקשים למכליות 
את  לפרק  מיהרו  הם  ולכן  הנפט, 
מתוך  התפוצץ,  שלא  המוקש 
מטרה לשבש את הליכי החקירה. 
דווח  המתקפה,  שלאחר  בשעות 
לפרק  היא  גם  הצליחה  ארה"ב  כי 
ויתכן  התפוצץ,  שלא  ימי  מוקש 
שונים,  מוקשים  בשני  שמדובר 

האמריקאים  בידי  שנמצא  כשזה 
משמש אותם לצורך החקירה כדי 
שאח־ זאת  היא  שאיראן  להוכיח 

ראית לפעולת החבלה. 
תקף  השבוע  סוף  במהלך 
טראמפ בחריפות רבה את איראן 
וכי  טרור,  מדינת  היא  כי  ואמר 
עם  מיידי  באופן  להפסיק  עליה 
מוציאה  שהיא  החבלה  פעולות 
לפועל נגד מכליות באזור המפרץ 
הפרסי, כמו גם נגד מדינות זרות. 

לאחר  באים  טראמפ  דברי 
פומפאו,  שלו,  המדינה  שמזכיר 
באיראן  רואה  ארה"ב  כי  הצהיר 
וכי  החבלה,  לפעולת  אחראית 

המוכיחות  וראיות  עדויות  בידיה 
באופן כמעט מוחלט כי איראן אכן 

אחראית לכך. 
באיראן דוחים את ההאשמות 
מוח־ האיראני  החוץ  ושר  בתוקף, 

מד ג'וואד זריף, אף רמז כי ארה"ב 
הפרובו־ את  שביצעה  זאת  היא 

בפעולה  להאשים  במטרה  קציה, 
ארה"ב  כי  טען  הוא  איראן.  את 
בא־ חבלה'  'דיפלומטיית  מנהלת 

זור, וכי לאיראן לא היה שום קשר 
למתקפה על המכליות. 

איראן  של  להגנתה  שיצא  מי 
הב־ הלייבור  מפלגת  יו"ר  הוא 

קורבין,  ג'רמי  האנטישמי  ריטית 

טרור  ארגוני  לאוהד  שנחשב 
לע־ וקנה  ישראל,  נגד  הפועלים 

נגד  חריף  מבקר  של  מעמד  צמו 
טראמפ.  דונלד  ארה"ב  נשיא 
אין  לאמריקאים  כי  טען  קורבין 
האח־ היא  שאיראן  הוכחה  שום 

והאשים  החבלה,  לפעולות  ראית 
את  לנצל  בנסיון  טראמפ  את 
את  להצדיק  כדי  הללו  האירועים 
נגד  שלו  האגרסיביות  הפעולות 

איראן. 

דיווח לבנוני: ישראל הבטיחה לחמאס 
שתעביר את הכסף הקטארי השבוע
עיתון 'אל אחבאר' טוען כי הפלגים הפלסטינים ברצועה קיבלו מסר לפיו ישראל 

מחויבת להבנות הרגיעה ואינה מעוניינת בהסלמה ^ ארגוני הטרור הסכימו לרגיעה ^
עשרות פצועים פלסטינים בעימותים בגדר בסוף השבוע, 7 שריפות פרצו בעוטף עזה

מאת סופרנו הצבאי

הלבנוני  אחבאר'  'אל  עיתון 
ממשלת  כי  השבוע  בסוף  טען 
לפלגים  מסר  העבירה  ישראל 
דרך  עזה  ברצועת  הפלסטינים 
האו"ם  ושליח  מצרים  קטאר, 
מחויבת  היא  לפיו  התיכון,  למזרח 
הכ־ כולל  הרגיעה,  הבנות  ליישום 
לרצועה  הקטאריים  הכספים  נסת 
לדייגים  הים  של  מחדש  ופתיחה 
עד לסוף השבוע הבא. עוד לטענת 
לרגיעה  הסכימו  הפלגים  העיתון, 
וההפגנות על גדר הרצועה צפויות 

להיות 'שקטות'.
כבר  כי  בעיתון,  נטען  עוד 
ביום חמישי בבוקר בשבוע שעבר 

הת־ לפלגים  המתווכים  העבירו 
חייבות חדשה של ישראל להמשך 
של  סבב  לאחר  הרגיעה,  הבנות 
שיחות ומגעים בימים האחרונים, 
הפלס־ הפלגים  איימו  במהלכם 

ב'כלים  ולהשתמש  לשוב  טינים 
כולל   – צה"ל  כוחות  נגד  קשים' 
לחבל  נסיונות  מטענים,  השלכת 
בגדר, חתירה לחיכוך ישיר ואמצ־

עים נוספים. הפלגים הפלסטינים 
נענו כאמור בחיוב לבקשות המת־

ווכים, על פי הדיווח, והחליטו כי 
בדומה  האחרון,  השבוע  בסוף  גם 
ההפגנות  האחרונים,  לשבועיים 
השי־ 'צעדות  המכונות  הגדר  על 

"לתת  במטרה  רגועות  יהיו  בה' 
להצלחת  האחרונה  הזדמנות 

הקטארים  המצרים,  המאמצים 
לטענתם  אולם   – והבינלאומיים" 
הבט־ כוחות  בתגובת  תלוי  הדבר 

חון הישראליים למפגינים.
פרצו  השבוע  סוף  במהלך 
עזה  עוטף  במרחב  שריפות  שבע 
ששוגרו  תבערה  מבלוני  כתוצאה 
מרצועת עזה. צוותי כיבוי, קק"ל, 
היום  פעלו  צבאיים  גרורים  רט"ג, 
בגזרת מועצה אזורית אשכול ב־3

אזורית  מועצה  ובגזרת  שריפות 
כל  על  שריפות.  ב־4  הנגב  שער 
ולאחר  שליטה  הושגה  השריפות 
שרי־ חוקר  ע"י  שבוצעה  חקירה 

כי  נקבע  והצלה  מכבאות  פות 
השריפות נגרמו מבלוני תבערה. 

ראובן סימון
ב"ר ישראל יהושע הי"ו

ישיבת קארלין סטולין – רמות
מודיעין עילית

שושנה לאה לוי
ב"ר יוחנן הי"ו
סמינר בית ברכה
מודיעין עילית
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בכל  ישראל  בית  המוני 
לימוד  את  הלומדים  תבל  רחבי 
התקנה  במסגרת  היומי  הדף 
מרן  של  מיסודה  הקדושה 
זי"ע,  מלובלין  שפירא  מהר"מ 
אגודת  של  הגדולה  בכנסיה 
תרפ"ג,  בשנת  בווינה  ישראל 
יסיימו מחר יום שני מסכת בכו־
רות, ויחלו ביום שלישי בלימוד 

מסכת ערכין.
לימוד  התחלת  לקראת 
המסכתות  אחת  ערכין,  מסכת 
וכחצי  שבש"ס,  האחרונות 
במחזור  הש"ס  לסיום  שנה 
ה־13 ביום ז' טבת תש"פ, מעו־

השיעור  ומגידי  הרבנים  ררים 
לא  שעדיין  מי  לכל  שליט"א 
עולמו  קונה  יש  כי  הצטרף, 
הראוי  הזמן  וזהו  אחת  בשעה 
ללגיון  להצטרף  והמתאים 
עם  יחד  וללמוד  הדף,  לומדי 
בדף  הלימוד  את  ישראל  כלל 

העולמי.
המרכזית  מהוועדה  ואכן, 
היומי  הדף  לימוד  להפצת 
המסכתות  לקראת  כי  נמסר 
מתווספים  שבש"ס,  האחרונים 
בקהילות  היומי  בדף  שיעורים 
בכל  די  הכנסת  ובבתי  ישראל 
אתר ואתר, וניכרת התעוררות 
רבתית להגביר חיילים ללימוד 

הדף היומי.

דיווח מדאיג ומקומם מעורר סערה ברחוב החרדי:

מסתמן: מח"ש לא תפתח חקירה נגד 
השוטרים שהיכו את הנער בערב ל"ג בעומר

מאת חיים מרגליות

המק־ לאחר  שבועות  שלושה 
מיוחד  נער  הותקף  בו  החמור  רה 
במרכז  שוטרים  קבוצת  ידי  על 
ירושלים, ונראה כי יש מי שמנסה 
לסגור את המקרה ללא הפקת לק־
'מעריב'  בעיתון  דיווח  פי  על  חים. 
המחלקה  כי  מסתמן  שישי,  ביום 
לחקירות שוטרים עומדת להודיע 
השוטר  נגד  חקירה  תפתח  לא  כי 

שתקף אותו.
הפו־ מח"ש,  הדיווח,  פי  על 

ומשרד  הפרקליטות  תחת  עלת 
המשפטים, אמורה להגיש השבוע 
לבדיקה  בנוגע  מסקנותיה  את 
שתקף.  השוטר  בענין  שהתנהלה 
החקירה  ממצאי  הדיווח,  פי  על 
בח־ לפתוח  עילה  מקימים  אינם 

נגד  משמעתית  או  פלילית  קירה 
השוטר. 

כי  מדווח  חכמון  אלון  הכתב 
למרות שהבדיקה טרם הסתיימה, 
במח"ש סבורים שנסיבות האירוע 
פלילית  חקירה  מצדיקות  אינן 
השוטר  ונגד  בכלל  השוטרים  נגד 
שכן  בפרט,  לאירוע  נקשר  ששמו 
ההפגנה  פיזור  בעת  הנתון,  בזמן 
אדם,  אותו  של  התנהגותו  ולנוכח 
כי  לזהות  יכול  היה  לא  השוטר 

מדובר באדם לא רגיל. 
גורמים  בשם  מצטט  גם  הוא 
השוטר  "התנהלות  כי  במקום 
והאווירה  הלחץ  לנוכח  בזירה, 
שימוש  תוך  סבירה  היתה  מסביב, 

בכוח סביר".
אמרו  המזעזע,  התיעוד  לגבי 
מע־ "כל  כי  כתב  לאותו  במח"ש 

מתנגד  החשוד  שבו  לכאורה  צר 
כמע־ מתפרש  כוח,  נגדו  ומופעל 

אבל  טוב.  לא  ומצטלם  אלים  צר 
גרם  מה  לבדוק  רוצים  במח"ש 
צעיר  אותו  של  בפניו  לפציעה 
תחילה  מעורב  היה  אמנם  ואם 
העובדה  למעט  שוטרת.  בתקיפת 
והוא  בו  אוחזים  מג"ב  שלוחמי 
אלימות  אין  כי  נראה   – מתנגד 

מצד השוטרים".
שאומרים  למה  בניגוד  כזכור, 
שפורסמו  התיעודים  במח"ש, 

מהם  באחד  אחר.  מצב  מראים 
חסו־ מג"ב  שוטרי  ארבעה  רואים 

ששוכב  הבחור,  על  יושבים  נים 
דם  שותתות  פניו  המדרכה,  על 
מסביב  ואימה.  בכאב  צורח  והוא 
שוטרים  שבעה  או  כשישה  עוד 
שזועק  הציבור  את  המרחיקים 

יחד עם הנער.
האירוע,  של  נוסף  תיעוד 

אחת  על  עומד  הצעיר  כי  מראה 
המדרכות. סמוך לאחד השוטרים. 
הוא נראה משוחח איתו אך בשום 
כל  ללא  פתאום,  תוקף.  לא  שלב 
התראה, נראה השוטר מתנפל על 
מספר  במשך  זעם.  בחמת  הצעיר 
מסביב  האזרחים  נראים  דקות 
את  להפסיק  אותו  לשכנע  מנסים 
  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

מאת מאיר ברגר

'מאגר  מכון  שערך  סקר 
עם  הימין  גוש  כי  העלה  מוחות' 
מפלגת 'ישראל ביתנו' מקבל 68

מנדטים בכנסת.
מפלגת הליכוד מקבלת בס־

קר 35 מנדטים, סיעת כחול לבן 
יהדות  מפלגת  מנדטים,   33 עם 
מק־ ביתנו  ישראל  וגם  התורה 

אחת  כל  מנדטים  שמונה  בלות 
מהן.

מנד־ שבעה  עם  ש"ס  סיעת 
מק־ תע''ל+חד"ש  רשימת  טים, 

בלת שישה מנדטים. מרצ, הימין 
הימין  מפלגות  ואיחוד  החדש 
כל  מנדטים  חמישה  מקבלות 
ורשימת  העבודה  מפלגת  אחת. 
בארבעה  זוכות  בל"ד+רע''ם 

מנדטים כל אחת.

היו  לכנסת  הבחירות  אם 
מתקיימות היום, לפי הסקר הזה 
מנדטים  ל־60  זוכה  הימין  גוש 
הש־ גוש  בעוד  ליברמן,  בלי 

מאל־ערבים מגיע ל־52 מושבים 
בלבד. 

בין  הגדול  הפער  למרות 
הזה  הסקר  פי  על  הגושים, 
להקים  יצליח  לא  נתניהו  עדיין 

ממשלה ללא ליברמן. 
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בברכת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ובהשתתפות רבנים ומורי הוראה שליט"א

היום תתקיים ועידת רפואה והלכה 2 ביוזמת 
מכבי שירות בריאות

כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א חבר מועצת גדולי התורה נתן את ברכתו החמה להצלחת הוועידה • 
הוועידה תתקיים בהשתתפות רבנים ומורי הוראה שליט"א • מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א נתנו את 

ברכתם לקראת הכנס החשוב • בוועידה ידונו המשתתפים בסוגיות הלכתיות־רפואיות שעל הפרק ובדרכים 
לחיזוק הקשר שבין ההלכה לרפואה

הוראה  ומורי  רבנים  מאות 
רפואה  בוועידת  היום  ישתתפו 
'מכבי  ביוזמת  שתיערך   2 והלכה 
הדרום  מחוז  בריאות'  שירותי 
אשדוד  אסותא  החולים  ובית 
מקבוצת 'מכבי'. כחלק מהוועידה 
הרבנים  לנשות  כינוס  יתקיים 
רפואת  בנושאי  יעסוק  אשר 

נשים, בריאות הנפש ועוד. 
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן 
קניב־ הגר"ח  מרן   – שליט"א 
אד־ הגר"ג  מרן  שליט"א,  סקי 

רבי  והגאון  שליט"א  לשטיין 
שליט"א  זילברשטיין  יצחק 
שכל  הכנס  עריכת  את  שיבחו   –

ע"פ  רפואה  לעודד  מטרתו 
ההלכה.

להשתתף  צפויים  בוועידה 
מורי  קהילות,  רבני  ערים,  רבני 
ועסקני  ציבור  אישי  הוראה, 
מומחים  רופאים  לצד  רפואה, 
ובית  בריאות'  שירותי  'מכבי  של 
החולים אסותא אשדוד מקבוצת 
הרפואי  הפן  את  שיציגו  'מכבי' 
וכן  לדיון  שיועלו  הסוגיות  בכל 
מתק־ חדשניים  ממצאים  יוצגו 

בהובלת  הרפואה  בעולם  דמים 
ובית  בריאות'  שירותי  'מכבי 
החולים אסותא אשדוד מקבוצת 

'מכבי'.

העיר  רבני  ישתתפו  בוועידה 
שיינין  יוסף  רבי  הגאון  אשדוד – 
פינטו  חיים  רבי  והגאון  שליט"א 
באר  העיר  וראב"ד  רב  שליט"א, 
דרעי  יהודה  רבי  הגאון  שבע 
הקריות  רבני  אב"ד  שליט"א, 
הגאון רבי שמואל גרוס שליט"א, 
הגאון רבי אברהם רובין שליט"א, 
מהדרין,  בד"ץ  וראש  אב"ד 
רבי  הגאון  ברק  בני  אב"ד  רב 
הקהילה  רב  רוזנבלט,  צבי  שבח 
רבי  הגאון  בנתיבות  התורנית 
רבני  שליט"א,  מונטג  שמואל 
מוצ"ים,  קהילות,  רבני  ערים, 
יו"ר  רפואה,  ועסקני  ציבור  אישי 

עובדיה  הרב  הדתית  המועצה 
'מכ־ דהן שליט"א, וחברי הנהלת 

שמחה  הרב  בריאות'  שירותי  בי 
שטיצברג הי"ו והרב חיים פרוינד 

הי"ו.
הסופר  ינחה  הוועידה  את 
התורני הרב טוביה פריינד מחבר 
ספר 'שלמי מועד' ו'מועדים לש־

מודיעין  עיריית  ראש  סגן  מחה', 
עילית.

מד־ בריאות  שירותי  במכבי 
והלכה  רפואה  ועידת  כי  גישים 
שתתקיים היום זו הפעם השניה, 
שנתית  למסורת  בעז"ה  תהפוך 

ולמגדלור של רפואה והלכה. 

נדחתה בקשתם של עורכי דין המייצגים ניצולי 
שואה לפסיקת שכר טרחה גבוה מהמותר 

מאת חיים מרגליות

את  דחה  העליון  המשפט  בית 
עורכי  של  הערעור  רשות  בקשת 
וקבע  שואה,  ניצולי  המייצגים  דין 
הדין  לעורכי  לפסוק  ניתן  לא  כי 
המרבי  לסכום  מעבר  טרחה  שכר 
הקבוע בחוק נכי רדיפות הנאצים.

הוגשה  הערעור  רשות  בקשת 
בייצוג  העובד  דין  עורך  ידי  על 
ועורכי  הדין  עורך  שואה.  ניצולי 
יוצאי  אלפי  ייצגו  נוספים  דין 
באירועי  נפגעו  כי  שטענו  עיראק 
בחג  שבוצעו  פרעות  הפרהוד, 
עיראק,  ביהודי  תש"א  השבועות 
כנרדפים  בהם  להכיר  בתביעתם 
תגמולים  לקבל  שיוכלו  מנת  על 
רדיפות  נכי  חוק  מכוח  חודשיים 
בכל  נדחו  התביעות  הנאצים. 

הערכאות.
באשר  הדיונים  ניהול  במהלך 
פרסם  התובעים  של  לזכאותם 
שר האוצר החלטה מנהלית, לפיה 
ואלג'יר  מרוקו  עיראק,  יוצאי 
לפטור  שנתי,  למענק  זכאים  יהיו 
מדמי השתתפות עצמית ברכישת 

זאת,  נוספות.  ולהטבות  תרופות, 
ההלי־ המשך  על  שיוותרו  בתנאי 
כים המשפטיים לקבלת תגמולים 

חודשיים.
עורכי הדין של התובעים שה־

ולוותר  ההטבה  את  לקבל  חליטו 
על ניהול ההליכים ביקשו מוועדת 
טרחה  שכר  להם  שתפסוק  הערר 
תובע,  לכל  ש"ח  בסך 1,540  ראוי 
ממגבלת  לכאורה  שחורג  באופן 
הקבועה  המרבי  הטרחה  שכר 
שחוזי  טענו  הדין  עורכי  בחוק. 
שכר הטרחה כוללים הוראה לפיה 
במקרה של פרישה מההליך התו־
בעים יחויבו בתשלום שכר טרחה 
מיידי, בלי קשר לתוצאות ההליך 
מגבלת  את  לפרש  שיש  טענו  וכן 
בחוק  הקבועה  הטרחה  שכר 
על  תחול  שלא  כך  מצמצם  באופן 
מהליכים  פרישה  של  סיטואציה 
של תביעות לתגמולים חודשיים.

ועדת הערר דחתה את בקשת 
לבית  בערעור  וגם  הדין,  עורכי 
בקשתם.  נדחתה  המחוזי  המשפט 
הגישו  הדין  עורכי  מכן,  לאחר 
המש־ לבית  ערעור  רשות  בקשת 

פט העליון.
ניתן  כי  היתה  המדינה  עמדת 
שו־ שהם  כך  החוזים  את  לפרש 

הדין  עורכי  של  זכותם  את  ללים 
לשכר טרחה במקרה שההליך לא 
מניהול  פרש  התובע  אם  גם  צלח, 
ההליכים לפני שהסתיימו. בנוסף, 
נטען כי במקום של הסכמה חוזית 
העררים  שוועדת  מקום  אין  כזו, 
נכי  חוק  מכוח  ראוי  שכר  תפסוק 
והסעיף  היות  הנאצים,  רדיפות 
מגביית  הניצולים  על  להגן  נועד 
אם  (אפילו  מופרז  טרחה  שכר 
הוסכם על גבייתו) ולא נועד להגן 
עורכי  כן,  כמו  הדין.  עורכי  על 
המשפ־ ההליכים  את  שיזמו  הדין 

טיים לקחו על עצמם את הסיכון, 
הסיכון  את  בדיעבד  להטיל  ואין 

על כתפי הניצולים.
בית המשפט העליון קיבל את 
בקשת  את  ודחה  המדינה,  עמדת 
נקבע  בהחלטה  הערעור.  רשות 
גם  חלה  הטרחה  שכר  הגבלת  כי 
פרישה  של  לסיטואציה  ביחס 
הליכים  ניהול  לאחר  מההליך 
חודשיים.  לתגמולים  בתביעה 

את  לעקוף  ניתן  שלא  נקבע,  עוד 
הטרחה  שכר  הסכם  הוראות 
במקרה  טרחה  שכר  השוללות 
בתביעה  ההליכים.  כשלון  של 
החוק,  לפי  ראוי  שכר  לפסיקת 
הנפ־ על  להגן  נועד  והסעיף  היות 

געים מפסיקת שכר טרחה מופרז 
להגנת  זקוקים  אינם  הדין  ועורכי 
שבכל  נקבע,  כן  העררים.  ועדת 
כמו  הטרחה,  שכר  הסכמי  מקרה, 
גם המנגנון של פסיקת שכר ראוי 
הטרחה  שכר  למגבלת  כפופים 
נדחתה  כן,  על  בחוק.  הקבועה 
נפגעי  לחיוב  הדין  עורכי  בקשת 

הפרהוד בתשלום שכר טרחה.
המדינה נטלה חלק משמעותי 
הערכאות,  בכל  שבנדון  בהליכים 
הפרהוד  נפגעי  בעמדת  ותמכה 
יצוין  טרחה.  בשכר  לחייבם  שאין 
החוק  הוראות  פרשנות  שאלת  כי 
בהליך  לראשונה  הגיעה  שבנדון 
זה לפתחו של בית המשפט העליון 
השלכה  נודעה  שניתנה  ולהכרעה 

ישירה על אלפי תובעים נוספים.
בבית  בהליך  יוצגה  המדינה 
המחלקה  ידי  על  העליון  המשפט 

האזרחית בפרקליטות המדינה.
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שלמו ימי תשלומין
אתמול נשלמו ששת ימי התשלומין שלאחר חג השבועות, 
זמן מתן תורה, ועד הנה לא פגה השפעתו של החג. מלבד מה 
הברכה  וכנוסח  ויום,  יום  בכל  היא  התורה  קבלת  כי  שנודע 
שתקנו חכמים: נותן התורה, הרי חיבה יתירה נודעת לו לחג 
השבועות אשר ייחדו לו ימי תשלומין, אשר הילת קדושתו 
של החג חופפת עליהם. אמנם אין לחג ימי חולו של מועד, 
מקודשים  אלו  ימים  ששת  אך  הסוכות,  וחג  פסח  חג  כבימי 
ועומדים, והרי הם כאילו היו בבחינת חולו של מועד. נודע 
במתן  הנאמר  ומחר'  היום  'וקדשתם  צדיקים  של  מאמרם 
תורה אשר בא להורות על השפעתו הכבירה של יום קדוש 
זה, בו ניתנה תורה, כי ייעודו אינו רק 'היום', כי אם גם 'למחר' 

והלאה ממנו, וכן אילך לימות עולם.

שחגג  אחד  כל  עדיין  תורה,  מתן  חג  מימי  ביציאה  גם 
הריהו כמצהיר כי קבל עליו עול תורה כשור לעול וכחמור 
תורה,  בדרכי  ויתחזק  יוסיף  ואילך  מעתה  וכי  למשא, 
התורה.  שקבל  ממי  שמתבקש  כפי  ובארחותיה,  בחוקותיה 
כי  השבועות  חג  ככלות  לבטא  משתדלים  תורתיים  יהודים 
אכן קבלו את התורה מחדש, התעוררו וניעורו ברעדה לקול 
לעם  משנאים  ונצבים  קמים  כאשר  בתקופתנו,  הקריאה. 
נוטרי  של  לחייהם  לרדת  כיצד  נבל  עצות  בהעלאת  התורה 
תורה ומסורה, השתלבו יפה ימי תשלומין אלו שבאו עלינו 
עמלי  ידי  את  מחזקים  זו  רבת־מהמורות  בתקופה  לטובה 
תורה,  שונאי  מצמיחה  הנוכחית  הבחירות  מערכת  התורה. 
אך היהדות החרדית לא תירא ולא תחת, לא תגור מפני איש.

בכל דור ודור יש את מי שקמים ומאיימים על המשך קיום 
התורה ומצוותיה, ובראשם לימוד התורה שיש מי שעיניהם 
בראשות  החרדית,  היהדות  ויושביהם.  התורה  בהיכלי  צרה 
גפי  על  ומנשאת  מייקרת  שליט"א,  דרכה  ומדריכי  מאוריה 
של  באהלה  עצמם  הממיתים  האהל,  יושבי  את  קרת  מרומי 
על  החרדית,  היהדות  הלכה.  של  אמות  בד'  ולנים  תורה 
להמשיך  יוכלו  שאלה  כדי  הכל  תעשה  וציריה,  פרנסיה 
כל היועצים והחורשים  וללמד.  ללמוד  תלמודם,  על  לשבת 
עלינו רע – אך לשווא יתייזעו. היהדות התורתית, לכל חוגיה 
ועדותיה, באהבה ובאחווה, יעמדו נחושים ומלוכדים כאחד 
והאדרתה,  תורה  הגדל  ולמען  הישיבות  חומות  בצר  למען 

כרצון ה' וכרצון יראיו המיחלים תמיד לחסדו ולטובו.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

בדיחה חוזרת
עממית  מוסכמה  יש 
עוררין  עליה  שאין  נושנה 
בדיחה  על  חוזרים  אין  ולפיה 

פעמיים.
כך  כל  הזו  המוסכמה 
חברה,  שבכל  עד  מקובלת 
לפצות  מהין  רק  כשמישהו 
פה ולהתחיל להשמיע הלצה 
תכף  הנוכחים,  לכל  המוכרת 
בסגנון  אותו  מהסים  ומיד 
של: נו, באמת, לא חוזרים על 
תכף  והלה  פעמיים.  בדיחה 
ולכל  במבוכה  פניו  כובש 
שלא  כאומר  מתנצל  היותר 
ידע כי ההלצה הזו סופרה אי 
פעם ואם הוא המספר בעצמו 
ממלמל  הקודמת,  בפעם  אף 
כי  ידע  שלא  כך  על  משהו 
להלצה  נחשפו  השומעים 

בפעם הקודמת.
הבלתי  לעיקרון  הנימוק 
מעורער הזה פשוט בתכלית. 
בדיחה נועדה לספר דבר מה 
שמ־ לשומעים  מוכר  שאינו 

ועוקבים  הגה  לכל  קשיבים 
הד־ עלילת  אחר  בדריכות 
כשה־ אחת,  בבת  ואז,  ברים 

הם  מופיע,  המפתיע  סיום 
גדול.  בצחוק  לפרוץ  אמורים 
ידועים  והסוף  ההתחלה  אם 
המיוחלת  התוצאה  ומוכרים, 
לא תופיע, אין טעם לבדיחה 

והיא הופכת לסרת טעם.
עיתו־ האחרונים  בימים 

לדווח  טורחים  שונים  נאים 
אהוד  של  הקרובה  מהסביבה 
ברק על כוונתו לשוב לפולי־

בדיחה  כשלעצמה  זו  טיקה. 
מאחר  עצמה  על  שחוזרת 
כולו  היה  בציון  היושב  והעם 
עד לקוריוז שהתנחל בלשכת 
ממנה  ונבעט  הממשלה  ראש 
וחצי,  משנה  יותר  לא  תוך 
לרשום  שהספיק  לפני  לא 
המפו־ התואר  את  עצמו  על 

קפק כראש הממשלה הכושל 
ביותר בתולדות ישראל. 

בכך,  די  היה  לא  וכמו 
עצמה  על  חוזרת  הבדיחה 
באופן כפול לנוכח הדיווחים 
שברק  כך  על  המתרבים 
לפוליטיקה  לשוב  מתכוון 
חדשה  מפלגה  של  במתכונת 
שלה  האנושי  התמהיל  שאת 
הוא מנסה לרקוח בימים אלו. 
לנסיון  עדים  היינו  לא  כאילו 
הנפל שלו להקים מפלגה לה 
הוא העניק את השם המדויק 
שם  על   – עצמאות  כך:  כל 
לעצמו  שהתיר  העצמאות 
שהסתפח  החברים  ולקומץ 
הע־ ממפלגת  להתפלג  אליו 

ולו  לממשלה  ולחבור  בודה 
בתפקיד  להישאר  מנת  על 

שר הבטחון.
עצמאות  אותה  של  סופה 
היה מריר במיוחד. עוד בטרם 
לא  איש  הבחירות,  התקרבו 
אפילו  הזאת  למפלגה  צפה 
אהוד  סיכוי.  של  אחד  אחוז 
ומשוכנע  יהיר  איש  ברק, 
לא  עצמו,  בפקחות  עמוקות 
הביזיון  את  לעצמו  הרשה 
את  מפרק  הוא  כי  והודיע 
הזירה  את  ונוטש  המפלגה 
צעד  היה  זה  הפוליטית. 
מתבקש. אחרי שנאלץ ללכת 
לאחר  וחצי  שנה  לבחירות 
בכש־ אותם  ולסיים  בחירתו 

לון חרוץ, רק זה היה חסר לו: 
ולסיים  נפל  מפלגת  להריץ 
חציית  באי  הבחירות  את 

אחוז החסימה.
לפי  ברק,  מבקש  כעת 
השמועות העקשניות, לנסות 
זה  איוולת.  אותה  אל  לשוב 
ובראשונה,  בראש  קורה, 
מר־ שני  של  שילוב  בגלל 

עד  יחדיו  שהתנגשו  כיבים 
שלו  כביר  רצון  תאונה:  כדי 
מול  הפוליטית  לזירה  לשוב 
המ־ ראשי  כל  של  עז  סירוב 

פלגות הקיימות לקלוט אותו 
לשורותיהן. היה יו"ר מפלגה 
אבל  בליהוקו  שחשק  אחת 
הפך  הוא  האחרון  בשבוע 
ליו"ר לשעבר לאחר שהודיע 
הפולי־ מהחיים  פרישתו  על 

טיים.
הבדיחה מתעצמת לנוכח 
הש־ שאחד  כך  על  השמועה 

בהקשר  מדובר  שבהם  מות 
של  הוא  אפשרי  צירוף  של 
שניסתה  דמות  עוד  לבני, 
בראשותה  מפלגה  לשווק 
העמי־ בטרם  אך  לבוחר, 

מיהרה  למבחן  אותה  דה 
העובדה  בחסות  להימלט, 
ולו  לה  צפה  לא  סקר  ששום 

מנדט בודד. 

הבהרה מיותרת 
ישראל  שהעבירה  המסר 
הקטא־ השליח  באמצעות 
הוא  לעזה  היום  שיגיע  רי 
בהמשך  מעוניינת  שישראל 

השקט.
רקטה  מדוע  רק  מעניין 
על בית בשדרות בליל חמישי 
דונם  אלפי  ושריפת  האחרון 
בסוף  טרור  בלוני  באמצעות 
להמשך  נחשבים  השבוע 

השקט.

הצהרה סותרת
מישהו לחש על אוזנו של 
להישאר  מנת  שעל  ליברמן 
עליו  הציבורית  בתודעה 
הצהרה  לשבוע  אחת  לשחרר 

יוצרת כותרות.
שכל  היא  שלו  הבעיה 
סותרת  שלו  שלישית  אמירה 
והוא  הראשונה  את  לחלוטין 

נחשף בקלונו.

מתחם של הכוח הימי של חמאס 
הושמד בתקיפה מהאוויר

לעבר  לירי  בתגובה  הרקטה.  את 
מנהרה  האוויר  חיל  תקף  אשכול 
בדרום  חמאס  של  צבאי  במתחם 
לפעול  ימשיך  "צה"ל  עזה.  רצועת 
יש־ באזרחי  לפגיעה  נסיונות  נגד 

חמאס  הטרור  בארגון  ורואה  ראל 
אחראי על כל הנעשה ברצועת עזה 

וממנה", לשון הודעת דובר צה"ל.

הודיע  לכן  קודם  שעות  כמה 
בש־ הממשלה  פעולות  מתאם 

מלא  ימי  סגר  הטלת  על  טחים 
להודעה  "עד  עזה  רצועת  על 
בלוני  הפרחת  בעקבות  חדשה" 
לעבר  מהרצועה  והתבערה  הנפץ 
שהוטל  האחרונה  הפעם  ישראל. 
היתה  הרצועה  על  מלא  ימי  סגר 
בדרום,  האחרונה  ההסלמה  בימי 

לפני כחודש וחצי.
אותר  בבוקר  חמישי  ביום 
קי־ באזור  פתוח  בשדה  נפץ  בלון 

בוץ רוחמה. חבלן משטרתי נטרל 
סמוך  לבלון.  שחובר  המטען  את 
לשעה 19:15 פרצה שריפה קטנה 
עזה.  כפר  שליד  שמחוני  ביער 
כוח צה"ל שהיה במקום כיבה את 

האש.

דיווח לבנוני: ישראל הבטיחה לחמאס 
שתעביר את הכסף הקטארי השבוע

עי־ פרצו  שישי  יום  במהלך 
לאלפי  צה"ל  כוחות  בין  מותים 
בגבול  פלסטינים  מתפרעים 
בהם  פלסטינים,   46 עזה.  רצועת 
מירי  ברגלה  שנפגעה  פרמדיקית 
עם  בעימותים  נפצעו  גז,  רימון 
טוענים  כך  עזה,  ברצועת  צה"ל 
דווח  כן,  כמו  פלסטינים.  מקורות 
כי הגדר נפרצה על ידי מתפרעים 

במזרח הרצועה. 
שיגרו  חמישי  ביום  כזכור, 

רקטה  ברצועה  הטרור  ארגוני 
שפגעה  שדרות,  העיר  לעבר 
וגרמה  בעיר  תורני  מוסד  בבנין 
בנפש.  נפגעים  היו  לא  רב.  נזק  לו 
רב המוסד, ר' שלמה בנימין, סיפר 
שישה  פגעה  הרקטה  נס,  "קרה 
מטרים משלושת התלמידים שהיו 
במקום". הוא הוסיף: "עשר דקות 
לפני כן היו 15 תלמידים בתפילת 
פגיעת  בזמן  לדבריו,  ערבית". 
הרקטה למדו התלמידים את פרק 
כי  "גם  נכתב:  בו  בתהילים,  כ"ג 

אלך בגיא צלמות לא אירא רע וגו' 
שבטך ומשענתך המה ינחמני".

קרב  מטוסי  לאירוע,  בתגובה 
מספר  תקפו  צה"ל  של  טיס  וכלי 
יעדי טרור ברצועה, בהם תשתיות 
צבאי  ומתחם  צבאיים  במתחמים 
של הכוח הימי של החמאס. בדובר 
צה"ל הדגישו כי "נמשיך לפעול נגד 
ישראל".  באזרחי  לפגיעה  נסיונות 
אחד  פלסטיניים,  דיווחים  פי  על 
ולא  התפוצץ,  לא  שנורו  הטילים 
המיוחסת.  בתקיפה  נפגעים  היו 
תצ־ נקודות  הן  שנפגעו  המטרות 

פית של הזרוע הצבאית של חמאס. 
הורתה  חמאס  של  הצבאית  הזרוע 
לפנות את כל בסיסי האימון והמו־
צבים הפעילים. דובר חמאס, חאזם 
קאסם אמר כי: "האיומים של הנה־

קולות  לאסוף  במטרה  הכיבוש  גת 
מפחידים  לא   – הבחירות  לקראת 

את העם שלנו".

מסתמן: מח"ש לא תפתח חקירה נגד 
השוטרים שהיכו את הנער בערב ל"ג בעומר

נוספים  שוטרים  אך  התקיפה, 
מצטרפים אף הם "לחגיגה".

שהשוטרים  העובדה  לגבי  גם 

שמדו־ ידעו  לא  הם  כי  טוענים 
שהתיעוד  הרי  מיוחד,  בנער  בר 
כיצד  פעם  אחר  פעם  מוכיח 
לשוטרים  מתחננים  הנוכחים 

מיוחד.  נער  הוא  כי  ואומרים 
מש־ לא  השוטרים  זאת,  ולמרות 

התוקפנית  התנהגותם  את  נים 
לרגע.

רמת גן: ילד טיפס על 
עץ ונפצע בנפילה

מאת חיים מרגליות

באורח  נפצע  שבע  כבן  ילד 
מעץ  מנפילה  כתוצאה  בינוני 
הוא  גן.  ברמת  שעשועים  בגן 
מתנדבי  ידי  על  במקום  טופל 
לבית  ופונה  הצלה'  'איחוד 

החולים.
חובש  בנזימן  איציק 
כי  סיפר,  הצלה'  ב'איחוד 

הילד  אורח  עוברי  "לדברי 
השעשועים  בגן  עץ  על  טיפס 
אבן.  משטח  על  מגובה  וצנח 
הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני 
מכן  ולאחר  האירוע  בזירת 
נמרץ  טיפול  בניידת  פונה  הוא 
רפואי  טיפול  קבלת  להמשך 
סובל  כשהוא  החולים  בבית 
בראשו  ופציעות  מחבלות 

ובגפיו".

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

ראש מועצת מרחבים: 
"דין בלון כדין טיל"

"רק אם על כל בלון ששורף שדות צה"ל יפיל בנין 
בעזה – יש סיכוי שהטרור הזה ייפסק", אמר

מאת דוד שמואלי

שי חג'ג', ראש המועצה האזו־
שישי  ביום  התייחס  מרחבים,  רית 
ובלוני  הרקטות  לטרור  האחרון 
עזה  מרצועת  שמגיעים  התבערה 

ופוגעים ביישובי הדרום.
למ־ חייבת  ישראל  "ממשלת 
התב־ בלוני  לסוגיית  פתרון  צוא 

השדות.  את  לנו  ששורפים  ערה 
ורק  טיל.  כדין  בלון  דין  מבחינתי 
שדות  ששורף  בלון  כל  על  אם 
יש  אז  רק  בעזה  בנין  יפיל  צה"ל 
אמר  ייפסק",  הזה  שהטרור  סיכוי 
הקרן  שמארגנת  באירוע  חג'ג' 

הקיימת לישראל.
סיפר  מרחבים  מועצת  ראש 
המו־ ברחבי  קק"ל  פעילות  על 

לדירקטוריון  מודה  "אני  עצה: 
בניגוד  באחרונה  שהחליט  קק"ל 
מרחבים  את  להכניס  לממשלה 
לטווח עוטף עזה, מה שמעניק לה 
קק"ל  של  הפיצוח  בתקציבי  חלק 

במרחב הדרומי".
מנהל אזור נגב מערבי בקק"ל, 

המאבק  על  סיפר  דוד,  בן  דני 
בדרום  קק"ל  עובדי  של  היומיומי 
השריפות  התפשטות  את  למנוע 
רבים  חקלאיים  שטחים  וחיסול 
האינטנסיביות  לדבריו  במרחב. 
הגדול  והמאמץ  השריפות  של 
כתוצאה  הנדרש  והבלתי־פוסק 
"אל  הכבאים  את  מביא  מכך 
סיפר  שני  מצד  קריסה".  סף 
האופניים  מסלולי  על  דוד  בן 
מבצ־ שקק"ל  רבים  ופרויקטים 

"תפקידנו  הדרומי.  במרחב  עת 
של  החלומות  את  להגשים  הוא 
בן  דני  סיכם  הדרום",  תושבי 

דוד.
"אני  עטר:  דניאל  קק"ל,  יו"ר 
ממשיכה  שקק"ל  על־כך  שמח 
כחלק  לדרום  מוסף  ערך  בהבאת 
הפריפריה.  לחיזוק  מפעילותנו 
מרח־ במועצת  פועלת  קק"ל 

בארץ,  רבות  ברשויות  כמו  בים, 
ובהם  ומגוונים  רבים  בתחומים 
איכות  פורמלי,  הבלתי  החינוך 
וחיזוק  פיתוח  וקיימות,  הסביבה 

ההתיישבות ועוד".



המבשר | יום ראשון, י"ג בסיון תשע"ט | עמוד ג

ירושלים | מכירהֳ
דירת 3 חדרים 45 מ"ר ק"ק בדוד ילין 
בלעדי  תיווך  שיפוץ  כולל   1,200,000

052-7692073 052-7163221
[20052799]

דירת 3 חדרים 60 מ"ר ק"ק בדוד ילין 
+ חצר גדולה 1,500,000 כולל שיפוץ 
052- 052-7163221 בלעדי  תיווך 

7692073
[20052798]

דירת 3 חדרים 54 מ"ר קומה 1 בדוד 
שיפוץ  כולל   1,400,000 חצר   + ילין 
052- 052-7163221 בלעדי  תיווך 

7692073
[20052797]

דירת 3 חדרים 44 מ"ר קומה 1 בדוד 
תיווך  שיפוץ  כולל   1,150,000 ילין 
052-7692073 בלעדי 052-7163221
[20052796]

דירת 3 חדרים 42 מ"ר קומה 1 בדוד 
ילין + מ. סוכה1,100,000 כולל שיפוץ 
052- 052-7163221 בלעדי  תיווך 

7692073
[20052795]

מ"ר   60 גדולים  חדרים   3 דירת 
משופץ  ילין  בדוד  קרקע  קומת 
052- בלעדי  1,600,000תיווך  קומלט 

052-7692073 7163221
[20052794]

מ"ר,   180 פינתי  בבנין  ברוך  במקור 
עם תקרה גבוהה, שיפוץ לפי דרישת 
בטאבו  לחלוקה  אפשרות  הלקוח, 
לדירה עם יחידה או 2 יחידות, קומה 
052-763- רוזן  צביקה  תיווך  נוחה, 

4444
[20052780]

ענקית,  דירה  בתנובה,  למבינים! 
נוף מיוחד, שוורץ נדל"ן -052-765

6888
[20052774]

מרווחת  חדרים   5 ברוך,  במקור 
סוכות  ומושקעת,  מפוארת 
חניה  מעלית,  נוף,  ק"ד,  גדולות, 
052-765- נדל"ן  שוורץ  פרטית, 

6888
[20052773]

מרווחת,  חדרים   3.5 צבי,  בנוה 
אוויר,  כיווני   3 ומוארת,  משופצת 
2,300,000 ענקית,  סוכה  מרפסת 
ש"ח שוורץ נדל"ן 052-765-6888

[20052772]

חדרים   3 לביהמ"ד,  קרוב  בבעלז 
נוחה,  קומה  מאוד,  מרווחת 
אפשרויות  ענקית,  סוכה  מעלית, 
052-765- נדל"ן  שוורץ  הרחבה, 

6888
[20052771]

בנוי,  שלד   + חדרים   4 בסורוצקין 
אופציה   + מ"ר,  כ-135  בנוי  סה"כ 
30 עוד  של  ולתוספת  למעלית 
מ"ר, חזית, נוף, מרפסת סוכה, ק"ג, 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20052770]

2 חדרים,   3 ברוממה,  מציאה! 
גבוהה,  קומה  סוכה,  מרפסות 
052- נדל"ן  שוורץ  מיידית,  כניסה 

765-6888
[20052769]

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
[20052768]

בבניין  ומיוחדת  חדשה  בירמיהו, 
להשכרה  יחי'   + חדרים   5 בוטיק, 
כניסה  נוחה,  קומה  מ"ר),   150)
052-765- נדל"ן  שוורץ  מיידית. 

6888
[20052767]

 + מרווחת,  חדרים   3 ברוך,  במקור 
2,400,000 ק"א,  ענקית,  מרפסת 
052-765- נדל''ן  שוורץ  גמיש. 

6888
[20052766]

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
[20052765]

בגוש 80, דירת 4 חדרים, משופצת 
סוכה  מרפסת  גבוהה,  ברמה 
נוחה,  קומה  מעלית,  חזית,  גדולה, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052764]

2.5 בגאולה  ונדירה!  מיוחדת 
חדרים, 63 מ"ר, + 2 מרפסות סוכה 
לסגירה),  מאוד (אפשרות  גדולות 
אוויר.  כיווני   3 להרחבה,  אופציות 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052763]

בנין  ביואל  בבלעדיות  מציאה!! 
 + מעלית   + מטר   115 חד   4 חדש!! 
052- 2820.000שח  רק  גדולה  סוכה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20052750]

חדרים   4 אילן  לבר  קרוב   80 בגוש 
כ100 מ"ר קומה שניה עם חזית תיווך 

צביקה רוזן 052-763-4444
[20052749]

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]

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]

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]

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]

מ"ר,   70 שערים  במאה  בהזדמנות! 
ב-  מושכרת  יחידות,  ל-3  מחולקת 
052-  . ש''ח   1,550,000 ש''ח   6,400

7158024
[20051950]

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
יפה  חד'   2 הצדיק  בשמעון  בלעדי 
ומרוהטת  משופצת  ממוזגת  במיוחד, 
מר"ח תמוז, תיווך ישיר 02-6510266
[20052755]

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]

חגי 4 חד' חדשה ק"א 80 מ"ר מרוהט 
80 ק"ג  חד'   4 סורוצקן   * מרפסת.   +
תיווך -02 ומרפסת.  נוף   + מ"ר 6,500 

053-3179474 ,5379474
[20052389]

מ"ר,   100 ק"9 חדשה  חד'   4 שמגר 
מרוהט, 8,500 ש''ח * זכרון יעקב ק"א 
חיים 3 דברי  ענקית *  מרפסת  חד'   5
 ,02-5379474 תיווך   $1,550 ק"3 חד' 

053-3179474
[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]

בני ברק | מכירה
2 חדש  בנין  החיים  באור  בלעדי 
מיידי  אכלוס  סוכה  מ.   + חדרים 

1,220,000
[20052792]

מרפסות   + ענקית   4 דונולו  באזור 
מיידי  חזית  ק"ב  כ-115מ"ר 
03- "אפיק-נכסים"  2,240,000ש"ח 

5791514
[20052788]

נדיר  דופלקס  אבטליון  באזור 
ברמה  מפואר  350מ"ר  במיוחד! 
ומעלית  חזית  מרהיב!  נוף  גבוהה 
03- "אפיק-נכסים"  בלבד!  למבינים 

5791514
[20052787]

ענקית  קרקע  דירת  בזכרון-מאיר 
שיפוץ  צריך  כניסות  חזית 2  105מ"ר 

מיידי "אפיק-נכסים" 03-5791514
[20052786]

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

053-3128884 03-5791514
[20052785]

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

5791514
[20052784]

גדולים  6ח'  דופלקס  אוסם  באזור 
ק"ג  מאד!  מטופח  מרפסות   +
03- "אפיק-נכסים"  2,450,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20052783]

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
[20052782]

דירות  של  גדול  מבחר  במשרדינו 
בפרויקטים מובילים ברחבי העיר 

"לכוביצקי נכסים"03-7297690
[20052761]

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

נכסים"03-729-7690
[20052760]

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

[20052759]

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

[20052758]

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

"לכוביצקי נכסים"03-729-7690
[20052757]

נדירה  ענקית  דירה  ברמח"ל 
מפלסים  בשני  מטר  כ280  גודלה 
"לכוביצקי  ושקט  קטן  בבניין 

נכסים "03-729-7690
[20052756]

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
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]

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. 

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]

קרית גת | מכירה
2 בחדשים,  מושקעת   3 למכירה 
לל"ת  ממשית,  הרחבה  מרפסות, 

054-8461410
[20052779]

מטופחת  חד'   3 בחדשים  בקריה 
052- לל"ת.  כחדשה  וממוזגת 

7173954
[20052752]

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]

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]

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, 
חדשה, 2 חדרי שינה, סלון- מטבח, 7
מרפסת,  נפתחת,  ספה   ,(2/5) מיטות 
נדנדה,בימי החול: 300 ש''ח לזוג, 3-5
ש''ח   500  :  6-8 ש''ח,   400  : נפשות 
חמישי- מוצ"ש 1200 ש''ח למשפחה, 
הנחה ללילה שני 50 ש''ח ביה"ז -800

052-7614435 .900
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

5 לביה"ז  לשבתות  חדשה  דירה 
052- למירון.  נוף   + מרפסות   2 חד', 

7115607
[20049077]

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

ruty7686@gmail.com
[20048749]

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

2840299
[20042205]

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

הארץ. 052-8741443
[20052314]

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

ביה"כ. 052-7772913
[20052704]

פנטהוז מפוארת ומושקעת ברמה 
גבוהה מאוד!! נוף מדהים ומיוחד, 
7 חד' זוגיים אפשרות עד 30 איש, 
לציבור  מותאם  חרדית,  שכונה 
גריל  מנגל  גדולה  מרפסת  אנ"ש, 
לילדים,תאריכים  ומשחקים 
וביה"ז  הקיץ  לשבתות  אחרונים 
תמונות:  לקבלת   050-4190057

y0504190057@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]

אור הגנוז 
וילת נופש חדשה ומפוארת + חצר 
מיטות.   14 מדהים,  ונוף  גדולה 

053-4166610
[20045978]

ירושלים 
תקופות  לשבתות,  דירות  תיווך 
האזורים.  בכל  ארוכות  קצרות/ 

שוורץ 052-7600608
[20052753]

ויותר  לימים  חד'   4 כדורי  במתחם 
יפיפיה מאובזרת קומה 3 נוף + חזית 

053-3103285
[20052746]

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]

ללקוחות ַ שטח  מכירות  סוכן/ת   •
 • צמוד  ורכב  ש''ח   11,000 קיימים, 
אפשרי  ב.ס.ר,  במגדלי   2  +  1 מנה"ח 
ללא נסיון, 9000 ש''ח. • נאמן כשרות 
לשעה  ש''ח   36 בירושלים,  למאפייה 
www.glatjobs.co.il ג'ובס  גלאט 

073-70-55-666
[20052778]

שיחות  (מהבית)  פגישות  תיאום   •
 + ש''ח   36  . משרה  לחצי  נכנסות, 
למנכ"ל  אישית  עוזרת   • בונוסים. 
ש''ח   13,000 11,000- ב.ס.ר.  במגדלי 
מ.חלקית,  מהבית,   PHP מתכנת/ת  •
ג'ובס  גלאט  לשעה  ש''ח   70-100
www.glatjobs.co.il 073-70-55-

666
[20052777]

מלמד  דרוש  בירושלים  חסידי  לת"ת 
אחה"צ  לשעות  וחול  קדש  ללימודי 

פקס 02-5370499
[20052745]

דרושים  בירושלים  ותיק  לת"ת 
מספר תפקידים מלמד בעל ניסיון 
ועוזר  מכינה.  ולכיתת  גן,  לכיתות 
ניסיון),  (ללא  ונמרץ  צעיר  רבה 
או   072-2711544  – לפקס  קו"ח 

Itzikm@kivun.org.il למייל
[20052744]

דרוש  בירושלים  חשוב  לת"ת 
מפקח רציני וסמכותי ניסיון חובה 
תנאים טובים . קו"ח לפקס – -072
Itzikm@ למייל  או   2711544

kivun.org.il
[20052743]

לת"ת חסידי בי-ם דרוש מלמד לכתה 
גבוהה שעות אחה"צ. 0737803551

[20052717]

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

לפקס: 073-7685298
[20052715]

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

yossi@prog.co.il
[20052667]

הבניה  בתחום  חרדי  למשרד 
מהבית.  לעבודה  מזכיר/ה 
וספקים,  לקוחות  מול  לעבודה 
לשעה.  ש"ח   40 ביום,  שעות   3-4
למתן  פקיד/ה  בי-ם  בנק  לסניף   *
שירות ללקוחות הסניף. לא נדרש 
תורני  עורך    * ש"ח.   7,000 ניסיון, 
ביום,  שעות  מהבית. 3-4  עבודה   -

40 ש''ח. קריירה 072-22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

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

052-7195050
[20050916]

עתיקות 
ישנים  ספרים  קונה  אספן 
אדמו"רים  ומכתבי  ועתיקים 
גם  וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 
וכן  במזומן.  משלם  בכמויות, 
אדמו"רים  לחתונות  הזמנות 
058-3-22- וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 

23-23
[20047215]

TUPPERWARE מכירה קבועה ָ
בתאום  יחודיים  טאפואר  כלי  של 
בזמן הכי נח לכם ב.יוזביץ שומרי 
ירושלים 052-7632235 אמונים 9 

052-7632224
[20052259]

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]

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

אישי. 0548466552
[20049860]

אורטופדיה 
כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 
סקוני,  האורטופדיים  המותגים 
אסיקס  רוקפורט,  וולדלאופר, 
mbt סופט פלקס, ד"ר פלקס, נעלי
בארץ  זולות  הכי  שוויץ  תוצרת 
לגברים  וחול,  שבת  נעלי  ועוד. 
תקדים,  חסרי  במחירים  ונשים 

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

אומנות 

הכשרה  ללימודי  קבוצה  מתארגנת 

ומוקפדת  שמורה  באווירה  באומנות 

ברמה הידועה של אשת חיל. מותנה 

באין   0504154152 קבלה  בראיון 

מענה להשאיר הודעה.

[20052703]

השבת אבידה 

חג  איסרו  שני,  ביום  מצלמה  נאבדה 

בקווים  או  הרידינג  באזור  שבועות 

לב"ב, 052-7684307

[20052751]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 

 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 

1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003

[20042291]

חובות  יז     שני  מעשר  ירושלמי:  היומי  דף  ס     בכורות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הי"ג (היכולת)    משנה יומית: שבועות ח, א - עדויות 
א, א    הלכה יומית: או"ח תקכז, יב-יד    רמב"ם יומי: שכירות ד-ו    שו"ע 
הרב - רב יומי: נא, א    דף היומי - זוהר: תצוה, מב-נג    חפץ חיים: עשין, 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קיח: יג-יד  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:098:148:138:078:138:07סו"ז ק"ש מג"א
9:069:109:099:049:089:04סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:409:449:439:379:429:37סוף זמן תפלה מג"א
10:1810:2010:2010:1610:1910:15סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4112:4212:4212:3912:4112:38חצות היום
13:1613:1813:1813:1413:1713:14מנחה גדולה

19:5219:4819:4919:5019:4819:49שקיעת החמה
זמנים למחר

3:383:473:443:353:443:35עלות השחר
4:314:384:364:284:364:28זמן ציצית ותפילין

5:295:375:355:325:355:31הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6186536 אהרונוביץ' 12, ב"ב   סנטר פארם 052-8098620 כנפי נשרים 22    בני ברק סופר פארם ג. שאול ירושלים
סופר פארם אורלוזרוב 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור   תל אביב
077-8881490 יגאל אלון 51 מהשעה  סופרפארם יד אליהו 077-8882200 רח' אורלוזרוב 208 מהשעה 19:00 עד 24:00
077-8880077/71 שמחה  סופר פארם גרנד קניון 8828656 רח' הרצל 2    חיפה תרופה 19:00 עד 24:00    נתניה
אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם גולן 54    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה  6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף    אשדוד

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: 211.21-
אתמול: 211.21-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
30-20

תל אביב
29-23

חיפה
28-21

גולן
33-21

טבריה
36-24

גליל
28-19

באר שבע
33-21

אילת
37-27

מזג האויר
עלייה קלה בטמפרטורות
היום - בהיר עד מעונן חלקית. 

תחול עלייה קלה בטמפרטורות 
והן יהיו רגילות בעונה.

שני - נאה עד מעונן חלקית. 
ירידה קלה בטמפרטורות. עד 

שעות הצהרים יתכן טפטוף עד 
גשם מקומי קל בעיקר בצפון 

הארץ. 

שלישי - נאה והטמפרטורות 
יהיו ללא שינוי ניכר.

רביעי - נאה עד מעונן חלקית. 
הטמפרטורות יהיו ללא שינוי 

ניכר.

רביעישלישישני

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

 

https://www.magna.isa.gov.il

maya.tase.co.il

עיריית פתח-תקווה, הועדה המקומית 
לתכנון ובניה פ"ת

התכנון  לחוק   (149) סעיף  פי  על  הודעה 
ניתנת בזה הודעה  והבניה תשכ"ה-1965. 
לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה  כי 
בכתובת: גיסין  בקשה להקלה: בובניה-פ"ת
.15252 בנין: תיק  תקווה.  פתח  אבשלום 

לפי תכנית המתאר   .4 חלקה:  6366 גוש:
ונופש.  ספורט  באזור: נמצאת  החלקה 
להם:  להתיר  היא החלקה  בעלי  בקשת 
מתכנית  בינוי  לשינוי  הקלה  מבוקשת 
הבניין  בתיק  לעיין  ניתן  פת/1244.  תב"ע 
במרכז השירות מינהל הנדסה. כל מי שיש 
לו התנגדות להקלה הנ"ל, יואיל להגישה 

לוועדה תוך 15 יום מפרסום הודעה זו. 
אוריאל בוסו מ“מ ראש העיר, יו"ר
הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת



דובר צה"ל הבא: הדי זילברמן
הרמטכ"ל כוכבי החליט למנות את תת־אלוף הדי זילברמן לתפקיד דובר צה"ל 

^ הוא יחליף את הדובר הנוכחי תת־אלוף רונן מנליס
מאת כתב 'המבשר'

אביב  רב־אלוף  הרמטכ"ל 
תת־ את  למנות  החליט  כוכבי 

דובר  לתפקיד  זילברמן  הדי  אלוף 
ראש  ידי  על  אושר  המינוי  צה"ל. 
בנימין  הבטחון  ושר  הממשלה 

נתניהו.

את  בתפקידו  יחליף  זילברמן 
בת־ המכהן  מנליס  רונן  תת־אלוף 

פקיד בשנתיים האחרונות. המינוי 
יכנס לתוקף בחודשים הקרובים.

של  מינויו  על  הודיע  כוכבי 
זילברמן לאחר שנכשל מינויו של 
לת־ מסינג  גיל  התקשורת   יועץ 

החליט  מסינג  צה"ל.  דובר  פקיד 
בעקבות  מועמדותו  את  להסיר 
הוא  ולפיהם  בתקשורת  דיווחים 
בח־ משטרתי  כסוכן  מעורב  היה 

ועלו  ביתנו,  ישראל  פרשת  קירת 
עקב  לשמש  כשירותו  על  תהיות 

כך בתפקיד דובר צה"ל.
כוכבי,  לרמטכ"ל  כתב  מסינג 
המוניטין  עשורים  שני  "במשך 
האישי והמקצועי שלי הולך לפני 
ומעולם לא דבק בו רבב, ואני ער 
זרים  מניעים  בעלי  שגורמים  לכך 
משרבבים אותו בזדון לשיח ערכי 
צה"ל  של  גבו  על  במחלוקת  שנוי 
ייעדת  אותו  הממלכתי  והמינוי 

לי".
"על כן, אני מבקש ממך לבטל 
לחזור  לי  ולאפשר  המינוי  את 
אותם  והמעצימים  המגוונים  לחיי 
עבודתי  במסגרת  מאד  אוהב  אני 
למשפחתי  ולספק  פוינט,  בצ'ק 
את החיים המשפחתיים השלווים 
הוסיף  מכל",  ראויים  הם  להם 

מסינג.
למצוא  שאמשיך  בטוח  "אני 
לצה"ל  אהבתי  את  לבטא  דרכים 
ולארץ הזו. אני נכון להמשיך לת־
רום ולסייע לצה"ל ולחטיבת דובר 
צה"ל כשם שעשיתי בשנים האח־
גדולה  הצלחה  לך  ומאחל  רונות, 
האדירים  ובאתגרים  במשימות 
המטה  כראש  בפניך  שניצבים 

הכללי", חתם מסינג.

הולנד: חבר הסנאט התנצל על 
אמירה מביכה כלפי יהודים

מאת א. למל

לאחר ביקורת נוקבת שהוטחה 
בסנאט  חבר  בוקרינג,  טווין  בו, 
שלו  אמירה  על  התנצל  ההולנדי, 
מגבולות  שחרגה  יהודים  כלפי 

הטעם הטוב. 
לעיתון  בראיון  אמר  בוקרינג 
מקומי כי "תמיד תהיתי איך קרה 
אמיצים  כה  אנשים  שהיהודים, 
הדורות,  כל  לאורך  ולוחמים 
ההולכות  כבשים  כמו  התנהלו 
הגזים.  לתאי  כשהובלו  לשחיטה 

מעולם לא מצאתי תשובה לכך".

ביקורת  לאחר  אולם 
מה־ מבוכה  חש  כלפיו  שהופנתה 
הדב־ על  להתנצל  וביקש  דברים 

רים באותו עיתון ממש. "האמירה 
רציתי  מאוד.  מביכה  היתה  שלי 
להבליט את גבורתם של היהודים 
ולצערי השתמע שאני מציג אותם 
מדברי  בי  חוזר  אני  אחר.  באורח 
אמר  מאוד",  עליהם  ומצטער 

בוקרינג.
אלא שהתנצלותו זכתה דווקא 
ראש  קליטור,  פול  מצד  למתקפה 
שלו  ודבריו  בסנאט  מפלגתו 
"אני  נוספת.  לסערה  גרמו  אכן 
צריך  היה  הוא  מה  על  מבין  לא 
דבר  שום  אמר  לא  הוא  להתנצל. 
רע על יהודים. אני מרחם על אנ־
בשואה  להשתמש  שמנסים  שים 
כמסכנים.  עצמם  את  ומציגים 

הדעת  בשיקול  טעה  בוקרינג 
שלו. היהודים לא כאלה רגישים", 

עוררו  שדברים  קליטור,  אמר 
סערה.

הצלחה מרשימה למחאת ההמונים בהונג קונג: 
הוקפאו הליכי החקיקה של חוק ההסגרה לסין
מושלת הונג קונג הגב' לאם מסרה הצהרה: "הממשלה שומרת על ראש פתוח, אנחנו מקשיבים להשקפות 

שונות בקרב החברה שלנו"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מת־ של  עיקשת  מחאה  לאחר 
קונג,  הונג  באי  לסין  החבירה  נגדי 
מושלת  השבוע  בסוף  הודיעה 
כי  לאם,  הגב'  הסינית  הטריטוריה 
מיידי  באופן  להשעות  החליטה 
וללא הגבלת זמן את הליכי חקיקת 

חוק ההסגרה לסין. 
מאות  הפגינו  שעבר  בשבוע 
אלפי אזרחים בהונג קונג, וחלקם 
שני־ שוטרים  עם  התעמתו  אף 
את  ולפזר  הסדר  על  לשמור  סו 
ההפגנות. למעלה ממאה בני אדם 
נפגעו בעימותים, ובהנהגת תנועת 
תימשך  היא  כי  הצהירו  המחאה 
הכוונה  לביטול  עד  שיידרש  ככל 
קונג  להונג  שיאפשר  חוק  לחוקק 

להסגיר מבוקשים לסין. 
טענו  קונג  בהונג  באופוזיציה 
הונג  את  להפוך  נועד  החוק  כי 
קונג מטריטוריה אוטונומית תחת 
ריבונות סינית, לשטח חסות שסין 
יכולה לשלוט בו ולדכא את הקו־

לות הדמוקרטיים הנשמעים בו. 
היתה  האחרון  רביעי  ביום 
בק־ ההצבעה  להתקיים  אמורה 
המחוקקת  במועצה  שניה  ריאה 
של הונג קונג, כדי לקדם את החוק 
מאות  אך  הסופי,  אישורו  לקראת 
לרחובות  יצאו  מפגינים  אלפי 
הונג  במרכז  התנועה  את  ושיתקו 
המובילות  הדרכים  ובכל  קונג 
אל מבנה המועצה המחוקקת, מה 
שהוביל בפועל לביטול ההצבעה. 
טענה  קונג  הונג  מושלת 
משמ־ אינה  המחאה  כי  בתחילה 
בפרובוקציה  מדובר  וכי  עותית, 
זרים,  גורמים  ידי  על  שמאורגנת 
אך לאחר שהמפגינים הראו שהם 

כנגד  תוקף  בכל  למחות  נחושים 
ככל  במחאה  ולהמשיך  החוק, 
להודיע  נאלצה  היא  שיידרש, 
החוק  עתה  לעת  כי  השבוע  בסוף 
שום  לה  אין  כי  והדגישה  בוטל, 

מתכוונת  היא  שבו  יעד  תאריך 
להמשיך את הליך החקיקה. 

האמריקאית  המדינה  מחלקת 
הגב'  של  החלטתה  על  בירכה 
ביר־ הסינית  הממשלה  וגם  לאם, 

כה על הצעד, ובמקביל הוסיפה כי 
מדובר בענין סיני פנימי, וכי לאף 
בעולם  כלשהי  ישות  או  מדינה 
בענייניה  להתערב  זכות  שום  אין 

הפנימיים של סין. 

נלכדו שלושה 
ציידי חוחיות

מאת חיים מרגליות

של  הגבול  משמר  בפעילות 
הטבע  ורשות  ישראל  משטרת 
חשודים  שלושה  נעצרו  והגנים 
בציד חוחיות ברמת הגולן. ברכבם 

נמצאו תשע חוחיות וציוד ציד.
המודיעיני  הפעולה  שיתוף 
לר־ הגבול  משמר  בין  והמבצעי 

שובר  הוא  והגנים  הטבע  שות 
בציד  למאבק  הקשור  בכל  שיווין 
שנ־ באמנה  בישראל.  חוקי  בלתי 
השנה  בסוף  הארגונים  בין  חתמה 
את  הארגונים  שני  שמו  שעברה 
הטבע והחי בישראל בראש סדרי 

העדיפויות.
הביא  מודיעיני  מידע 
להיערכות הכוחות בצפון כביש 6 
ועם זיהוי הרכב בו נסעו החשודים 
עד  אחריו  במעקב  הכוחות  החלו 

למעצרם של שלושת החשודים. 
חו־  9 אותרו  ברכב  בחיפוש 

חיות שככל הנראה נלכדו על ידי 
אף  ברכב  ברמת הגולן.  החשודים 
אותר ציוד רב שכלל אמצעי שמע 
רש־ החוחיות,  למשיכת  המשמש 

תות וציוד ציד נוסף. 
תל  אילת,  תושבי  החשודים, 
לחקירת  נעצרו  ועיסאוויה  אביב 

רשות הטבע והגנים. 

עכו: אדם טבע למוות
מאת חיים מרגליות

טבי־ נסיבות  חוקרת  המשטרה 
האירוע  עכו.  תושב  של  למוות  עתו 
צפונית  מוכרז,  לא  בחוף  התרחש 
שהוזעקו  רפואה  גורמי  עכו.  לעיר 
טי־  ,28 כבן  לפצוע,  העניקו  למקום 

כדי  תוך  אותו  והעבירו  רפואי  פול 
מאמצי החייאה למרכז הרפואי גליל. 
בו,  בטיפול  שהחלו  הרופאים 
נאלצו לקבוע את מותו. מהמשט־

רה נמסר כי כוחות משטרה הגיעו 
נסיבות  בחקירת  והחלו  למקום 

האירוע.

קנדה: בקשה לדחיית הבחירות 
לפרלמנט שנקבע ליום שמיני עצרת
וועדת הבחירות נדרשת לדחות את מועד הבחירות בשבוע ובכך למנוע אפליה 
של יהודי קנדה שמעוניינים לממש את זכותם ולהשפיע על עתידה של המדינה

מאת א. למל

לפרלמנט  היהודית  המועמדת 
הגישה  אריה־ביין,  גב'  הקנדי, 
פדראלי  משפט  לבית  תביעה 
מועד  את  לשנות  בדרישה  בקנדה 
הבחירות שנקבע ל־21 באוקטובר 

למס', בו חל יום שמיני עצרת.
בכתב התביעה נכתב כי מאחר 
שיום הבחירות חל ביום חג יהודי, 
מוקדמים  הצבעה  תאריכי  וגם 
תשרי  חודש  בחגי  חלים  שנקבעו 
דורשת  לפיכך  שבתות,  על  או 
הבחירות  את  "לדחות  התביעה 
אפ־ למנוע  וכך  באוקטובר  ל־28 

שמעוניינים  קנדה  יהודי  של  ליה 
על  ולהשפיע  זכותם  את  לממש 

עתידה של המדינה".
בקנדה  הבחירות  חוק  עפ"י 
אפשרות  ישנה  הבחירות  לוועדת 
את  לשנות  דעת  שיקול  מבחינת 
התאריך שנקבע מראש, אם מתברר 

משמעות  "בעל  יום  על  נופל  שהוא 
תרבותית או דתית לאחת הדתות". 
הבחי־ שוועדת  התקוה  כעת 

אותה  ותראה  בבקשה  תדון  רות 
שלושה מטיילים שנסחפו כבעלת משמעות לאחת הדתות. 

בזרם הבניאס חולצו בשלום
מאת חיים מרגליות

מי־ ישראל  משטרת  מתנדבי 
שלושה  חילצו  גולן  חילוץ  חידת 

הסוערים  במים  שנסחפו  מטיילים 
של נחל הבניאס בגולן.

זור־ ממים  חילוץ  צוות  חברי 
הנחל  את  חצו  היחידה,  של  מים 
למטיילים  וחברו  הנגדית,  לגדה 

המפוחדים.
הבטיחות  מאמצעי  כחלק 
הלבישו  המחלצים  והחילוץ, 
הצפה  חליפות  המטיילים  על 
בחזרה  הנחל  את  וחצו  וקסדות, 
כשכולם  חבלים  באמצעות  לגדה 

בריאים.
"חשוב  כי  אמרו  במשטרה 
לדעת שעוצמת הזרימות בנחלים 
זו  לעונה  ומתעתעת  מאוד  חזקה 
לנהוג  יש  קודמות.  לשנים  ביחס 
למים  להכנס  ולא  זהירות  במשנה 
כמות־ מסומנים  שלא  במקומות 

רים לרחצה".

דוברת הבית הלבן מסיימת את תפקידה: טראמפ 
קורא לה לרוץ לתפקיד מושלת מדינת ארקנסו 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הגב'  הלבן  הבית  דוברת 
תסיים  סנדרס,   – האקבי  ש' 
הודיע  כך  תפקידה,  את  בקרוב 
הנשיא דונלד טראמפ, שבאותה 

לתפ־ לרוץ  לה  קרא  נשימה 
ארקנסו,  מדינת  מושלת  קיד 
אותו  מילא  שאביה  תפקיד 

בעבר.
תיזכר  סנדרס  האקבי 
כמי  האמריקאית  בתקשורת 

התדרוכים  את  שהפסיקה 
לאחר  לתקשורת,  היומיים 
במשך  נהוגה  היתה  זו  שמסורת 
התקשורת  בכלי  רבות.  שנים 
חמו־ בפגיעה  מדובר  כי  טענו 

העיתונאים  של  במעמדם  רה 

בבית  המתרחש  את  המסקרים 
מנסה  טראמפ  כי  וטענו  הלבן, 
הדרת  של  מדיניות  להוביל 
מה־ שאינם  התקשורת  כלי 

ועל  החלטותיו  על  אותו  ללים 
מדיניותו. 


