
סקרים בארה"ב: ביידן מוביל על פני 
הנשיא טראמפ בעשרה אחוזי תמיכה 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טראמפ  דונלד  של  מצבו 
וכך  בסקרים,  טוב  היה  לא  מעולם 
שפרסמה  בסקר  כיום:  גם  המצב 
ניוז',  'פוקס  השמרנית  הרשת 
טובים  אינם  היחסים  שבאחרונה 
האמרי־ הנשיא  ובין  בינה  במיוחד 
לשעבר  הנשיא  סגן  כי  עולה  קאי, 
בפער  טראמפ  על  גובר  ביידן  ג'ו 

גדול בדעת הקהל האמריקאית. 
והבחי־ במידה  הסקר,  פי  על 

רות היו מתקיימות בתקופה זו ועל 
דונלד  מתמודדים  היו  הנשיאות 
ביידן  היה  ביידן,  ג'ו  מול  טראמפ 
גורף 49 אחוזים מהקולות, לעומת 

39 אחוזים בלבד לטראמפ. 
תומכי טראמפ אינם מודאגים 
טראמפ  כי  ומזכירים  מהסקר, 
וב־ סקר,  בשום  ניצח  לא  מעולם 

שהוא  מוכיחה  המציאות  זאת  כל 
הנשיא המכהן בארה"ב זה למעלה 
מעולם  הוא  כה  ושעד  משנתיים, 
בפו־ בחירות  מערכת  הפסיד  לא 

שמו  תמיד  שבסקרים  למרות  על, 
ועוד,  זאת  נחיתות.  בעמדת  אותו 
הופכת  בארה"ב  הבחירות  שיטת 
את אחוזי התמיכה לפחות רלוונ־

טיים, ומה שבסופו של דבר קובע 
ארה"ב,  של  הבא  הנשיא  יהיה  מי 
ומספר  האלקטורים  מספר  זה 
הנשיא  מנצח  שבהן  המדינות 

בבחירות. 
ביידן  כי  מהסקר,  עולה  עוד 
שמסו־ היחיד  הדמוקרטי  אינו 

גבוהים  תמיכה  אחוזי  לקבל  גל 
הסנאטור  גם  וכי  מטראמפ,  יותר 
אנ־ והאוטו  הקשיש  הדמוקרטי 

לנצח  מסוגל  סנדרס  ברני  טישמי 
בסקרים,  גדול  בפער  טראמפ  את 
40 לעומת  תמיכה  אחוזי   49 עם 

לטראמפ. 
נוספים  דמוקרטים  שלושה 
גבוהה  לתוצאה  הם  גם  הגיעו 

קטן:  בפער  כי  אם  בסקר,  יותר 
שקיבלה  וורן  הגב'  הסנאטורית 
לטראמפ,   41 מול  אל  אחוזים   43
42 עם  האריס  ק.  הסנאטורית 

וראש  לטראמפ,   41 מול  אחוזים 
פיט  באינדיאנה  בנד  סאות'  העיר 
בוטיג'ג' שמקבל 41 אחוזי תמיכה 

לעומת 40 אחוזים לטראמפ. 
תומכי  בקרב  שנערך  בסקר 
נראה  הדמוקרטית  המפלגה 
בפער  להוביל  ממשיך  ביידן  כי 
אחוזי   32 עם  יריביו,  פני  על  ענק 

תמיכה, ואחריו מגיע ברני סנדרס 
זוכה  וורן  הגב'  אחוזים.   13 עם 
תמי־ אחוזי  בתשעה  בסקרים 

עם  ובוטיג'ג'  האריס  בלבד,  כה 
ובהמשך  אחד  כל  אחוזים  שמונה 
אחוזי  שלושה  עם  אורורוק  בטו 
תמיכה. כל יתר המתמודדים, נה־

נים מפחות מאחוז אחד בודד של 
לציין  יש  מהם.  אחד  לכל  תמיכה 
כי מספר המתמודדים בפריימריז 
הדמוקרטי עומד בשלב זה על 24, 

והיד עוד נטויה. 
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יצחק אהרן הניג
בהר"ר פנחס הי"ו 

ישיבת טשכנוב
ביתר עילית 

מרים ברכה קליגר
בהר"ר אורי הי"ו 
סמינר גור ב"ב 
בני ברק

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

אליהו גבירר
בהר"ר שמואל לייב הי"ו

ישיבת בית אברהם סלונים 
ביתר עילית

בילי קסטלניץ 
בהר"ר צבי אריה הי"ו
סמינר הישן 
רמת שלמה - ירושלים

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

אותרו ארבעת ספרי התורה 
שנגנבו בבני ברק בשבוע שעבר

בית המשפט קיבל את הסדר הטיעון 
עם רעיית ראה"מ בפרשת המעונות
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הסכם  את  קיבל  המשפט  בית 
הפרקליטות  בין  שהושג  הטיעון 
בפרשת  הממשלה  ראש  לרעיית 
במסגרת  הורשעה  והיא  המעונות, 
בק־ הודאתה  פי  על  טיעון  הסדר 
175 בשווי  מוכנות  ארוחות  בלת 

אלף ש"ח במעון ראש הממשלה.
הועסקו  האישומים,  פי  על 
במעון מבשלות אשר שובצו 'כעו־

מצג  שיצר  דבר  כלליות',  בדות 
כלפי משרד ראש הממשלה, לפיו 
אכן מדובר 'בעובדות כלליות' ולא 

במבשלות.
חרף העובדה שבמעון הועסקו 
רעיית  ידיעת  אף  ועל  מבשלות, 
ראה"מ את הנהלים בענין, הורתה 
עבורה  להזמין  המעון,  לעובדי 
ואורחיהם,  משפחתה  בני  ועבור 
תוך  ממסעדות,  מוכנות  ארוחות 
הרלב־ לגורמים  מלומר  הימנעות 

במעון.  מבשלת  שמועסקת  נטיים 
הורתה  אף  היא  מקרים,  במספר 
לצורך  ממסעדות,  שפים  להזמין 
בישול ארוחות, כל זאת תוך ניצול 
החשבות  אנשי  טעות  של  מכוון 

ממשרד ראש הממשלה.
הוס־ שהושג  הטיעון  בהסדר 

כתב  בעובדות  תודה  שנתניהו  כם 
האישום המתוקן וכי בית המשפט 
ישית עליה קנס בסך 10 אלף ש"ח 
ופיצוי למדינה בסך 45 אלף ש"ח. 
בעובדות  הודתה  נתניהו  הגב' 

והורשעה  המתוקן,  האישום  כתב 
ניצול  תוך  דבר  קבלת  בעבירת 

מכוון של טעות הזולת.
השלום  משפט  בית  כאמור, 
הטי־ הסדר  את  קיבל  בירושלים 

על  המוסכם  העונש  כי  וקבע  עון 
העונש  במתחם  עומד  הצדדים 
שנקבע  האיזון  ובמבחן  ההולם 
בפסיקה, ולפיכך הינו עונש ראוי.

דיווח: ראש השב"כ 
נפגש עם אבו מאזן

בהנחיית נתניהו: ראש השב"כ ניסה לשכנע את 
יו"ר הרשות לקבל מישראל את כספי המיסים 
למרות קיזוז התשלומים למשפחות המחבלים

ההסתדרות מכריזה על סכסוך 
עבודה כללי בשל משבר הפנסיה

נשיא סודן המודח התייצב אתמול 
לשמיעת האישומים התלויים נגדו 

המשפט נגד עומר אל באשיר, באשמת שחיתות, ייפתח על פי הדיווחים בשבוע הבא 
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נשיא  בשלטון,  שנה   30 אחרי 
באשיר  אל  עומר  המודח  סודן 
התביעה  במשרדי  אתמול  התייצב 
הושמעו  שם  סודן,  של  הכללית 
לו,  המיוחסים  האישומים  באוזניו 
ושכנגדם הוא צפוי להתמודד במ־

שפט שייפתח כנגדו בקרוב. 

מסר  סודן  של  הכללי  התובע 
אתמול, כי נגד אל באשיר תלויים 
החזקת  שחיתות,  של  אישומים 
באופן  מתנות  וקבלת  זר  מטבע 
אין  האישום  בכתב  רשמי.  שאינו 
העם  רצח  למעשי  התייחסות  כל 
חבל  בתושבי  באשיר  אל  שביצע 

דארפור. 
כלי התקשורת בסודן דיווחו כי 
יציאתו של באשיר מהכלא אתמול, 
היתה הראשונה מאז נעצר עם הד־
חתו. בימים הראשונים הוא הוחזק 
הנשיאות,  בארמון  מעצר  תחת 
כליאה.  למתקן  הועבר  ובהמשך 
למשרדי התביעה הגיע אל באשיר 
שאבטחו  בחיילים  מוקף  כשהוא 

אותו מפני מתנגדיו הרבים. 
התקשורת,  כלי  מדווחים  עוד 
משפט  ייפתח  הנראה  ככל  כי 

כבר  באשיר  אל  נגד  השחיתות 
בשבוע הבא. 

הונג קונג: הפגנות ההמונים נמשכות 
בדרישה להדחת המנהיגה הפרו סינית

מנהיגת הונג קונג הגב' לאם פרסמה הודעה בה היא מתנצלת על נסיונותיה להעביר 
את חוק ההסגרה לסין, ומבקשת שהעם יסלח לה "על הצער העמוק שנגרם לו"
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ראש  הודעת  לאחר  יממה 
הרשות המבצעת בהונג קונג, הגב' 
המפגינים  דרישת  קבלת  על  לאם, 
הח־ הליכי  והקפאת  חלקי  באופן 
הת־ לסין,  ההסגרה  חוק  של  קיקה 
מספק  אינו  הצעד  כי  אתמול  ברר 
המ־ להמשך  שיצאו  ההמונים  את 
את  לחלוטין  לבטל  בדרישה  חאה, 
המיידית  להדחתה  וכן  החקיקה, 

של הגב' לאם. 
מאות  של  יציאתם  לנוכח 
דובר  פרסם  לרחובות,  אלפים 
התנצ־ הודעת  לאם  של  מטעמה 

לות בה נאמר כי הגב' לאם מודעת 
לכך שעבודתה לא היתה מספקת, 
לסכסוך  לאכזבה,  גרמה  ושהיא 
לנוכח  עמוק.  ולצער  העם  בתוך 
היא  כי  לאם  מצהירה  האמור 
קונג  הונג  את  להנהיג  מתחייבת 
היא  יותר,  מתחשב  באופן  מעתה 
מודה לעם על הביקורת שהעביר 
הגדולות,  ההפגנות  באמצעות  לה 
"צנועה  מדיניות  לנהל  ומתחייבת 

וכנה יותר".
נחשבת  קונג  בהונג  המחאה 
רבות,  שנים  מזה  ביותר  לגדולה 
שהנהגת  לאחר  החלה  והיא 
לממשלת  הכפופה  הטריטוריה, 
לחוקי  תיקון  לקדם  החליטה  סין, 
הממשלה  תוכל  ולפיו  ההסגרה, 
כל  עם  הסגרה  הסכם  על  לחתום 
אין  שעדיין  טריטוריה  או  מדינה 

להונג קונג הסכם הסגרה איתה. 

כי  טוענים  קונג  הונג  מנהיגי 
הסגרתם  לאפשר  נועדה  היוזמה 
של פושעים שנמלטו מסין הגדולה 
אל הונג קונג שנמצאת תחת ריבו־

טוענים  המחאה  מנהיגי  אך  נותה, 
שמדובר בצעד שמובילה הממשלה 
בבייג'ינג, במטרה לאפשר למשטר 
מתנגדיו  את  לרדוף  הקומוניסטי 
שאינן  פוליטיות  דעות  ובעלי 

דיווח בעזה: חמאס עצר פעילים סלפים 
שירו את הרקטה לעבר שדרות

מנגנוני המודיעין של חמאס חושדים כי הפקודה לירי של פעילי 'מגיני אל־אקצא' הגיעה מגורמים שנמצאים מחוץ לרצועת עזה ^
בשבוע שעבר פגעה רקטה במוסד תורני בשדרות, שבנס היתה ריקה משום שהתלמידים יצאו לשבת חופשה לביתם

מאת סופרנו הצבאי

של  הלאומי  הבטחון  מנגנוני 
אתמול  עצרו  עזה  ברצועת  חמאס 
'מגיני  מארגון  סלפים  פעילים 
את  ששיגרו  בחשד  אל־אקצא' 
בשדרות  בבית  שפגעה  הרקטה 
ביום חמישי, כך דווח לראשונה ב־
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מאומתים  לא  פי  דיווחים  על 
מנג־ פלסטיניים,  תקשורת  בכלי 

נוני המודיעין של הארגון חושדים 
מגורמים  הגיעה  לירי  הפקודה  כי 

שנמצאים מחוץ לרצועת עזה.
ראש  אמר  שישי  ביום  כבר 

הט־ בארגון  המדינית  הלשכה 
בפגישה  הנייה,  איסמאעיל  רור, 
שליח  עם  עזה  ברצועת  שנערכה 
ניקולאי  התיכון,  למזרח  האו"ם 
מלדאנוב, כי "חמאס חוקר מי עו־

מד מאחורי ירי הרקטה. לא היתה 
הוראה לשום ארגון לבצע ירי".

"אנו  הדגיש:  בחמאס  הבכיר 
ומ־ הרגיעה  להבנות  מחויבים 
לפי  הרגיעה".  בהמשך  עוניינים 
מסר  העביר  מלאדנוב  הדיווחים, 
בישראל  כי  לחמאס  מישראל 
וכי  הרגיעה  בהמשך  מעוניינים 
יש־ תאפשר  הקרוב  בשבוע  כבר 

הכספי  המענק  העברת  את  ראל 
החודשי מקטאר.

חלה  שוב  האחרונים  בימים 
בדרום.  הבטחוני  במצב  הסלמה 
זמן  לחמישי,  רביעי  שבין  בלילה 

רקטה  נורתה  חצות,  לאחר  קצר 
ישראל  לשטח  עזה  מרצועת 
ויורטה על ידי סוללת כיפת ברזל. 
במוסד  רקטה  פגעה  חמישי  ביום 
ריקה  שהיתה  בשדרות,  תורני 
השבוע  לסוף  שיצאו  מתלמידים 
שעבר  השבוע  בסוף  לביתם. 
התבערה  בלוני  שיגור  גם  התגבר 

והנפץ לשטח ישראל. 
צה"ל  של  טיס  כלי  בתגובה 
בהם  טרור,  יעדי  מספר  תקפו 
תשתיות טרור במתחמים צבאיים 
הימי  הכוח  של  צבאי  מתחם  וכן 

של חמאס ברצועת עזה. 
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ארגמן  נדב  השב"כ  ראש 
ראש  יושב  עם  לאחרונה  נפגש 
מאזן.  אבו  הפלסטינית  הרשות 
הפגישה  כי  דווח   12 בחדשות 

אבו  את  לשכנע  בנסיון  נערכה 
מאזן לחזור בו מסירובו – ולה־
המיסים  כספי  את  לקבל  סכים 
ההחל־ למרות  וזאת  מישראל, 
הפל־ הרשות  מכספי  לקזז  טה 
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הגניבה  לאחר  משבוע  פחות 
ספרי  ארבעת  של  המזעזעת 
תפארת  הכנסת  מבית  התורה 
אורחות  קהילת  של  שמעון 
בבני  עקיבא  רבי  ברחוב  תורה 
אר־ את  המשטרה  איתרה  ברק, 
בעת ספרי התורה בכפר עקרבה 

בשומרון.
כזכור, ביום שלישי האחרון, 

שה־ הכנסת  בית  מתפללי  גילו 
כנסת  בית  חילול  בבוקר,  גיעו 
נורא ואיום. כאשר ספרי התורה 
אר־ והושלכו  חוללו  והנביאים 
נג־ אף  תורה  ספרי  ארבעה  צה. 

נבו מהמקום. זאת לאחר שארון 
הקודש נפרץ בחוצפה וביזוי.

הדיווח,  קבלת  עם  מיד 
משטרת  שוטרי  למקום  הגיעו 
בחקירת  החלו  אשר  ישראל, 
האירוע באמצעות צוות חקירה 

מיוחד.
שנוהלה  החקירה 
שימוש  כללה  באינטנסיביות, 
מת־ ויכולות  סמויים  באמצעים 

קדמות שהביאו אתמול, ראשון, 
מצוד  לאחר  הבוקר,  בשעות 
חמי־ של  למעצרם  ורגלי,  רכוב 

שה חשודים בביצוע המעשה. 
עם  כי  אמרו  במשטרה 
הצליחו  החקירה,  התפתחות 

שעות פעילות המשרד
9:30-19:00  -מידי יום, בין השעות 

בס"ד  

זמני קבלת קהל
שלחלשבוע פרשת       

10:00-17:00ה בין השעות -קבלת קהל קבועה בנושא ארנונה, בימים א

ע"יבין השעותיום
שני

בסיוןי"ד
)17/06(

הי"וחיים מילרהרב13:00-14:00

יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה

שלישי
סיוןבט"ו

)18/06(
11:00-12:00

הי"ומיכל הלברשטאםהרב

יו"ר סיעת "אגודת ישראל" בעיריית ירושלים,
מחזיק תיק התעסוקה וחבר בוועדת ההנחות בארנונה

רביעי
סיוןב"זט
)19/06(

11:00-13:00
הי"ויוסף דייטשהרב 

סגן ראש העיר ומחזיק תיק שפ"ע, הממונה על המע"ר החרדי,
המחוזית לתכנון ובניהחברות עדן ומוריה, וחבר בוועדה 

13:30-16:00
הי"ומתן סטביסקימר

"מט"י ירושלים"
גיוס הלוואות מקרנות פילונטרופיות.סיוע ליזמים ובעלי עסקים בהקמת העסק, 

16:00-17:00
הי"ויוחנן וייצמןהרב

חבר מועצת העיר ירושלים
מחזיק תיק שימור וחבר בוועדה המחוזית לתכנון ובניה

חמישי
סיוןב"זי
)20/06(

11:30-13:00
הי"ויצחק הורביץהרב

ארגון "למעשה"
יעוץ והכוונה בנושאי תעסוקה, התאמה והצעות למחפשי עבודה.

13:00-16:00
הי"ושמאי שזיריהרב

יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות
וחברות הביטוח, יעוץ וסיוע רפואי.ביטוח הלאומי, מס הכנסה בנושאים:

שישי
סיוןבחי"
)21/06(

10:30-12:00
הי"ומאיר פרושהרב

שר החינוךסגן  
ויו"ר מרכז אגודת ישראל בירושלים

ההרשמה מראש חובה
10:00-17:00בין השעות 02-5385251בטל' 
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האמת ִדין ברוך
אשתי, שֹל פטירתה עֹל מוִדיעים אנו עמוֱק וביגון רב בצער

שֹל ִדורות שחנכה חיֹל אשת היֱקרה, ואחותנו סבתנו אמנו

צאצאיה חינוך עֹל נפשה ומסרה יעֱקב בית תֹלמיִדות

ברֱק בני - צפת הי"ו ֱקֹליך אריה פנחס הר"ר אשת

חיפה ז"ֹל ז'יטֹלני אֹלכסנִדר ר' הרה"ח בת

תשע"ט סיון י"ִד שני ֹליום באור התֱקימה הֹלויתה

ברֱק בני 9 מתתיהו רחוב המנוחה בבית שבעה יושבים

האבֹלות: המשפחות

בש ז'יטֹלני, פריִדמן, אִדֹל, שכטר, הנפֹלינג, ֱקֹליך,

מאת שלמה גרין

בר־ ארנון  ההסתדרות  יו"ר 
עבודה  סכסוך  על  הכריז  דוד 
על  זאת,  הציבורי.  במגזר  כללי 

בקצבאות  הצפויה  הפגיעה  רקע 
בקרנות  המבוטחים  הגמלאים 

הפנסיה הוותיקות.
בהחל־ נאבקים  בהסתדרות 

טת האוצר לפגוע בגמלת מאות 

הפנסיה  קרנות  עמיתי  אלפי 
מ־1 החל  שבהסדר,  הוותיקות 

כחלק  בשיעור 1.259% –  ביולי 
בקר־ הגרעון  עם  מההתמודדות 

6

99 866
66 18.6.2019

073-7780844
הכניסה בעלות של 97 בלבד בהרשמה מראש - לפרטים:

m@mwaxb.co.il
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יום שני, י"ד בסיון תשע"ט | המבשר | עמוד ב

המבשר - העתון של היהדות הנאמנה
המו"ל: בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ    המגיד ממעזריטש 84 ביתר עילית,

ת.ד. 34578 ירושלים, 91345    טל' : 02-5805802, פקס 02-5805804
העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

דפוס: ידיעות אחרונות בע"מ    הפצה מנויים: ״בר״ שיווק והפצה
02-5805802 שלוחה 5    הפצה חנויות: בר פוינט אוף סייל בע"מ פניות מנויים:

AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, אימג'בנק
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

לא להגזים
פוליטית,  יציבות  בחוסר  מתאפיינת  בחירות  תקופת 
להפריח  ובמיוחד  מהלכים  לשבש  בנסיונות  בעצבנות, 
הזה  התיאור  נכון  אם  סקופים.  מיני  כל  ולחשוף  שמועות 
במערכת של פעם אחת בארבע שנים הרי עוצמתה מוכפלת 
פי כמה וכמה בבחירות חוזרות בתוך פחות משנה. המדינה 
מלחמת  ומדומות.  אמתיות  סערות  בין  עתה  מיטלטלת 
אישים מגיעה לשיאים חדשים בכל יום ומה שחמור ומסוכן 
חוץ  בטחון  ענייני  המבעבעת  היורה  לתוך  שגוררים  הוא 

וכלכלה.

המהומה  לנוכח  במיוחד  אמורים  הללו  הדברים 
ל'בור'  באשר  מסוימים  גורמים  שיוצרים  התקשורתית 
שקבעה  ה־3.8%  מגבול  החורג  הגרעון  כלומר  בתקציב, 
הממשלה  את  ומחייב   4% על  עתה  עומד  והוא  הממשלה 
את  להקטין  כדי  רוחבי,  קיצוץ  כמו  קשים,  אמצעים  לנקוט 

הגרעון.

הכשלים  לעומת  הישראלית,  הכלכלה  של  הצלחתה 
בה  שמנופף  הדגלים  אחד  היא  אירופה,  במדינות  הרבים 
חיסול  צמיחה,  של  עידן  היא  תקופתו  ואכן  נתניהו.  בנימין 
והקטנת  באינפלציה  ירידה  האבטלה,  של  מוחלט  כמעט 
החוב החיצוני. ההצלחה הכלכלית הושגה במידה רבה בדרך 
במערכות  פגיעה  כדי  תוך  הממשלה,  הוצאות  צמצום  של 

הבריאות, הרווחה והחינוך. 

ובהם  גורמים  כמה  של  חיבורם  בשל  שהשנה,  אלא 
בהוצאות  גידול  ומנגד  ממסים  המדינה  הכנסות  בסך  ירידה 
הממשלה חלה הרעה במצב המשק. הצמיחה ירדה והגרעון 
הפחתת  למשתכן,  המחיר  תכנית  וגדל.  הולך  התקציבי 
להגדלת  העיקריים  מהגורמים  היו  והטבות  מוסף  ערך  מס 
ראש  להקל  בלי  בהכנסות.  כיסוי  וללא  הממשלה  הוצאות 
במערכת  מרכזי  לנושא  אותו  להפוך  אסור  הבעיה  בחומרת 
הבחירות. למרבה הצער, האופוזיציה והתקשורת מאשימים 
האוצר.  כלכלני  ואת  האוצר  שר  ואת  הממשלה  ראש  את 
בכלכלת  שפגע  כמי  נתניהו  את  להציג  המאמץ  מאוד  שקוף 
המדינה ולשמוט מידיו את אחד הקלפים החזקים שלו בדעת 

הקהל.

מאזן  את  לייצב  ובצורך  המצב  בחומרת  להקל  בלי 
בשם  שהתהווה  המצב  את  ולכנות  להיסחף  אין  התשלומים 
נקלעות  מישראל  ומפותחות  עשירות  מדינות  גם  משבר. 
ממצבים  לצאת  השכילה  ישראל  קשות.  לתקופות  לעתים 
הקמת  מחייב  אינו  הגרעון  חיסול  וכמה.  כמה  פי  חמורים 
מצוקת  בהקטנת  להתברך  מותר  לאומית.  אחדות  ממשלת 
להגדיל  בלי  למדינה  הכנסה  מקורות  למצוא  אפשר  הדיור. 
זה  המתבקשים  בשינויים  האזרחים  על  המיסים  נטל  את 
לראות  מחייב  נכון  ניהול  הגדולות.  החברות  במיסוי  מכבר 
את העתיד דרך טעויות העבר. אחת מהן היא החשש שמא 
על  ובמיוחד  אמת  למס  יידרשו  אם  יימלטו  המשקיעים 
שיבהיר  הממשלה  מראש  לצפות  יש  מוקפאות.  הכנסות 
לממשלה  להציע  מתכוון  הוא  לקיצוצים  מעבר  מה  לציבור 
במערכת  נשק  להיות  הפך  כשהגרעון  עכשיו  החדשה. 

הבחירות עליו לדבר ברורות. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

בא השלישי
צפוף  לאחרונה  נהיה 
המפלגה  במשבצת  לגמרי 

האנטי חרדית. 
וליברמן  לפיד  אחרי 
אחד  כל  להבליט  שמנסים 
רעהו  פני  על  יתרונו  את 
בא  זה,  מאוס  בתחום 
להכריע  המתיימר  השלישי 
העיר  ראש  בדמות  ביניהם 
הכושל של טבריה, רון קובי. 
מורכב  יומו  שסדר  האיש 
של  שעות  וארבע  מעשרים 
אתמול  התייצב  פרובוקציה, 
ביקש  וכמו  התקשורת  מול 
והפצת  בהסתה  כי  להבהיר 
שלמים  ציבורים  כלפי  שנאה 
לו  יהיו  ולא  אין  ונציגיהם 

מתחרים.
אמרו  וכאלה  אלה  על 
כי  סנהדרין  במסכת  חז"ל 
להם  הנאה  לרשעים  פיזור 
שירבה  ככל  לעולם.  והנאה 
לכתר  הטוענים  בין  הפיצול 
כן  ההסתה,  דגל  ונושאי 
אפשרית.  בחינה  מכל  ייטב 
ירסק  הזה  הפיצול  ראשית 
את כוחה של המפלגה האחת 
המתיימרת לקרוא לשורותיה 
בד  והמדון.  הריב  צמאי  לכל 
בבד הוא גם יפורר לרסיסים 
ישאיר  ואולי  השאר  כל  את 
מחופו  הרחק  מהם  כמה 

הבטוח של אחוז החסימה.
הרווח  קובי  של  במקרה 
גם  הוא  ומכופל.  כפול  יהיה 
ישחרר את טבריה מנוכחותו 
הרחק  יישאר  וגם  המביכה 
כמטחווי קשת מהכנסת ומכל 

מה שמתקרב לתחומה. 
אי אפשר שלא להשתמש 
הצלחה  באיחולי  זה  במקרה 

לכל הצדדים.

והכריע
ראש  להקל  קשה 
קול  של  הסופית  בתוצאה 
במשפט  החלושה  ענות 

רעיית ראש הממשלה.
היה  שאילו  לומר  ניתן 
מושג של שופט בהזמנה היה 
ראש הממשלה בוחר בעיניים 
בית  נשיא  את  עצומות 
בירושלים  השלום  המשפט 
דינו  את  שיחרוץ  כשופט 
בעניינו  התיקים  וכאשר  אם 
בהם  הכרוכות  והחקירות 

יגיעו לבית המשפט.
לפרסונליות  מעבר 
העובדה  ומלבד  הזו 
ולא  עצמה,  שהפרקליטות 
טרחה  לבה,  טוב  מפאת 
גב'  עם  טיעון  הסדר  לרקוח 
להתעלם  אפשר  אי  נתניהו, 
כלפי  השזורה  מהביקורת 
אורכו  לכל  הפרקליטות 
והקולע  הקצר  הדין  גזר  של 
(מצרך  העמודים  תשעת  בן 
המלל  בעידן  כשלעצמו  נדיר 
מדי  הבוקע  והארוך  הטרחני 
יום ביומו מלשכות השופטים 
בכל רמות השיפוט בישראל).

לילד  קורא  השופט 
גלויות  קובע  כשהוא  בשמו 
התמודדה  התביעה  כי 
מעט  לא  וכי  מצוקה  עם 
האישום  בכתב  היו  חורים 
גם  השופט  לגבש.  שביקשה 
העובדה  מן  מתעלם  אינו 
ככל  החשודות  שהארוחות 
לטובת  הגיעו  לא  הנראה 
הראשונה  המשפחה  מנעמי 
רמי  האורחים  למען  אלא 
מארח  הזה  שהבית  המעלה 

בין כתליו כדבר שבשגרה. 
אלו  בכל  די  היה  לא  כמו 
כי  לקבוע  מהין  אף  השופט 
רעיית ראש הממשלה מעולם 
וכי  בפלילים  נחשדה  לא 
עולם הפלילים זר לה. רק על 
קביעה זו מן הסתם משחיזים 
עטיהם  את  אלו  ברגעים 
האויבים  ומקלדותיהם 
ומשפחתו  נתניהו  של  הרבים 
חרישי  לסיום  פיללו  שלא 
ומנומס כזה לכל גל הפרשיות 
שנקשרו בבית ברחוב בלפור 

וביושביו.
ובאופן  פלא,  באורח 
הרשה  בעליל,  צפוי  בלתי 
לא  בישראל,  שופט  לעצמו 
שמחזיק  מי  אלא  שופט  סתם 
משפט  בית  נשיא  בתואר 
הבירה,  בירושלים  השלום 
שדינו  הנאשם  אל  להתייחס 
אזרח  כאל  לא  לפניו  הובא 
ואולי  שאפשר  השורה  מן 
רבב  לכל  להיטפל  צריך  אף 
כאל  אלא  בו  דבק  שאולי 
משפחת ראש הממשלה שבה 
אמורה  שמוטחת  אשמה  כל 
וגם מוכרחת להינטל בחשבון 
מתוך הקונטקסט הכולל שלו.

רבות  מסקנות  עוד  יש 
הדין  מגזר  להסיק  שניתן 
המכונן הזה. דבר אחד ברור. 
בקליקה  תלוי  הדבר  עוד  כל 
השופט  נא  יואיל  הקיימת, 
מקידום  לשכוח  חן  אביטל 
בעולם  יותר  בכירה  למשרה 

השיפוט. זה כבר לא יקרה.

ביניהם
אתמול  אמר  ההיגיון, 
למזרח  טראמפ  של  שליחו 
גרינבלאט,  ג'ייסון  התיכון, 
עד  המאה  עסקת  עם  לחכות 

נובמבר.
הבריא  ההיגיון  בגלל  רק 
המבורכת,  הדחיה  של  הזה, 
המתנה  לטראמפ  לו  מגיעה 
המרהיב  השילוט  בדמות  הזו 
במרומי  מוריקה  גבעה  על 
הגולן עם כותרת המחץ: רמת 

טראמפ.

ארה"ב: רבני הקהילות בכינוסים לקראת 
המעמד הגדול של סיום הש"ס העולמי

כ"ק האדמו"ר מנובומינסק שליט"א: "לימוד התורה הינו גורם מאחד וקשר 
איתן המקיים את כלל ישראל מאות בשנים, לעומת תנועות אחרות בעם ישראל 

שנעלמו ונמוגו בחלוף הזמן" 

מאת א. למל

הרבים  הכינוסים  במהלך 
לקראת  ארה"ב  ברחבי  שהתקיימו 
הש"ס  סיום  של  הגדול  המעמד 
העומד  במספר  ה־13  העולמי 
חודשים  כשבעה  בעוד  להיערך 
באיסט  'מט־לייף'  באצטדיון 
בטבת  בד'  ג'רזי,  ניו  רות'רפורד, 
תש"פ – שמעו המשתתפים דברי 
מכ"ק  וקריאה  והתעוררות  חיזוק 
שליט"א,  מנובומינסק  האדמו"ר 
באמריקה  ישראל  אגודת  ראש 
הבתים  בעלי  את  לדרבן  וקריאה 
ולעודד  התורה,  בלימוד  שלהם 
הלימוד  תכניות  את  לנצל  אותם 
לק־ שהושקו  והמגוונות  הרבות 
ראת הסיום, המיועדות למבוגרים 

ולילדים כאחד.
מהכינוסים  שניים  במהלך 
בהם השתתפו יותר מ־140 רבנים 
– הראשון במרכז התורה 'יד יוסף' 
ונועד עבור רבני הקהילה הסורית 
ב'עטרת  והשני  בפלאטבוש, 
פארק  בורו  רבני  עבור  גולדה' 
האדמו"ר  כ"ק  ציין  ופלטבוש, 
כי  בדבריו,  שליט"א  מנובומינסק 
ומעולם  מאז  הינו  התורה  לימוד 
גורם מאחד בעל כוח עצום, קשר 
ישראל  כלל  את  המקיים  איתן 
תנו־ לעומת  בשנים,  מאות  במשך 

עות אחרות בעם ישראל שנעלמו 
בלבד  זו  לא  הזמן.  בחלוף  ונמוגו 
שיא  מהווה  הנוכחי  הש"ס  שסיום 
במ־ ה־13  היומי  הדף  מחזור  של 

בדבריו  האדמו"ר  המשיך   – ספר 
מפז  יקרה  הזדמנות  זוהי  אלא   –
בכלל  התורה  לימוד  את  להגביר 
האחדות  קידום  כדי  תוך  ישראל, 

בכל תפוצות ישראל בעולם.
הצטרפו  רבים  כי  "ידוע 
ומ־ היומי  הדף  לימוד  לתכניות 

בעקבות  אחרות,  לימוד  סגרות 
'סיום  של  באירוע  השתתפותם 
של  הקרוב  הסיום  אך  הש"ס', 

של  גל  הצית  נוסף  לימוד  מחזור 
חודשים  חסר־תקדים,  לימוד 
רבים לפני המאורע עצמו. אנשים 
ברחבי העולם מצטרפים בהתלה־

אגודת  של  הלימוד  לתכניות  בות 
ישראל באמריקה, כדי שיוכלו אף 
העצומה  בשמחה  חלק  ליטול  הם 
במהלך אירוע עולמי רב־חשיבות 

זה", ציין האדמו"ר.
הגאון רבי דוד עוזרי שליט"א, 
מרא דאתרא של מרכז התורה 'יד 
יוסף', במשאו לפני רבני הקהילות 
המומנטום  על  דיבר  הספרדיות, 
ההולך וגדל שהביא רבים וטובים 
קהילות  וכיצד  המדרש,  בית  אל 
חדשה  ברוח  התמלאו  שלמות 
של מרץ והתלהבות בזכות תכנית 

לימוד הדף היומי.
פא־ בורו  רבני  בפני  בדבריו 
רבי  הגאון  שוחח  ופלטבוש,  רק 
ראש  שליט"א,  הורוביץ  יעקב 
חשיבות  על  מאיר',  'בית  ישיבת 
ללימוד  ראשונה  עדיפות  מתן 
ניצול  באמצעות  וזאת  התורה, 
ובלילה.  ביום  ללמוד  הזדמנויות 
הצורך  בחשיבות  נוספים  דברים 
המומנטום  את  ולנצל  להמשיך 
התו־ עולם  על  להשפיע  שהחל 

העולמי  הש"ס  סיום  לקראת  רה 
כמה  השמיעו  במספר,  ה־13 
מראשי אגודת ישראל באמריקה, 
נשיא  סגן  צוויבל  דוד  חיים  הרב 
מנכ"ל  בקר  לייביש  הרב  בפועל, 
הרב  פרויקטים,  ניהול  נשיא  וסגן 
הוועדה  מנהל  פרל  ניסן  אברהם 
שי  והרב  תורה,  של  לפרויקטים 
המנהיגות  מיזם  מנהל  מרקוביץ, 

ע"ש משפחת לפקוביץ'.
באמריקה  ישראל  באגודת 
למעלה  כה,  עד  כי  מציינים, 
מ־100 ביותר  איש  מ־4,000 

'חברי  לתכנית  נרשמו  בתי־כנסת 
בתכ־ משתתפים  הם  בה  הסיום', 

נית היומית לסיום לימוד מסכתות 
לסיום  במקביל  סיומים  ולעריכת 

לכך, 22,000 ילדים  הש"ס. בנוסף 
משתתפים  תורה  תלמודי  ב־85 
המע־ הסיום',  'מתמידי  במסגרת 

במים  לצלול  הזדמנות  להם  ניקה 
שאף  כדי  התורה,  של  העמוקים 
הישגיהם  את  לחגוג  יוכלו  הם 

במסגרת הסיום.
עדים  שאנחנו  "ההתלהבות 
לציון  ראויה  הסיום  לקראת  לה 
"כתו־ בקר.  הרב  אומר  מיוחד", 
לבד,  הללו  הכינוסים  מן  צאה 
הקהילות  רבני  את  ראינו  כבר 
את  לחלק  מתחייבים  הספרדיות 
לימוד הש"ס כולו בין בתי־הכנסת 
יחד  לסיום  שיגיעו  כך  שלהם, 
עשרות  בעוד  העולמי,  הסיום  עם 
בבקשה  אלינו  פנו  אחרים  רבנים 
להמ־ תכניותיהם  ביישום  לסיוע 
ריץ את חברי קהילותיהם בלימוד 
התורה, בפרט בחודשי הקיץ. אנו 
נערים  ילדים,   – לכולם  מצפים 
לגל  אלינו  להצטרף   – ומבוגרים 
שהוא  הסוחף,  העולמי  הלימוד 
בע־ להיות,  שעומד  למה  הקדמה 

בקנה  היסטורי  אירוע  השם,  זרת 
מידה עצום".

הרש"פ: מתנחלים הקימו 
מובלעת חדשה בחברון

משרד החוץ הפלסטיני פנה לארגוני זכויות אדם בבקשה שיתעדו את 
פעולות המתנחלים בחברון כדי להגיש תביעות לבית הדין הבינלאומי

השבוע: תרגיל צבאי רחב 
היקף באזורים שונים בארץ
התרגיל עתיד להסתיים ביום חמישי ובמסגרתו תורגש תנועה 
ערה של כוחות הבטחון ובהם כלי רכב, מטוסי קרב ומסוקי קרב

מאת סופרנו הצבאי

רחב  צבאי  תרגיל  החל  אתמול 
שונים  באזורים  שיתקיים  היקף 
העליון,  הגליל  הבקעה,   – בארץ 
ובמרחבי  הכנרת  מרחב  נהריה, 

רמת הגולן.
ביום  להסתיים  עתיד  התרגיל 
תנועה  תורגש  ובמסגרתו  חמישי 
ערה של כוחות הבטחון ובהם כלי 

קרב,  מסוקי  קרב,  מטוסי  רכב, 
רחבי  בכל  טיס  וכלי  סער  מסוקי 

הארץ.
במ־ סירנות  יישמעו  כן,  כמו 

הארץ  ברחבי  צה"ל  בסיסי  ספר 
ויתכן שייראה עשן מהבסיסים.

התרגיל  כי  מדגישים  בצה"ל 
מתכנית  כחלק  מראש  תוכנן 
לשמור  ונועד  ל־2019  האימונים 

על כוננות הכוחות וכשירותם.

ח"כ סילמן: "לדרוש את יישום 
החלטת מועצת הבטחון"

ח"כ סילמן ביקשה מראש הממשלה ומשר החוץ ללחוץ על האו"ם ליישם את החלטת מועצת הבטחון של 
האו"ם בנוגע להשבת נעדרים חללים

מאת דוד שמואלי

מפלגות  (איחוד  סילמן  ח"כ 
לראש  מכתב  שיגרה  הימין) 
ליו"ר  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
הכנסת יולי אדלשטיין לשר החוץ 
החלטת  בעקבות  כץ,  ישראל 
בדבר  האו"ם  של  הבטחון  מועצת 

השבת נעדרים וחללים.
הח־ עברה  ימים  מספר  "לפני 

האו"ם  של  הבטחון  מועצת  לטת 
וח־ נעדרים  השבת  חובת  בדבר 

ללים לבני משפחותיהם לקבורה, 
הקהילה  אחריות  הוגדרה  וכן 
החברות  והמדינות  הבינלאומית 
מחויבות  למימוש  לפעול  באו"ם 

זו", ציינה סילמן.
אשר  צה"ל  "חיילי  לדבריה, 
עדיין  מוחזקים  כנעדרים,  הוכרזו 
שנים  כארבע  מזה  החמאס  בשבי 
ועשרה חודשים. כזכור, הדר גול־

דין ז"ל נהרג ונחטף בזמן הפסקת 
אש הומניטרית בינלאומית".

מדינת  של  שעתה  "הגיעה 
על  מלאה  אחריות  לקחת  ישראל 
השבת  את  ולדרוש  לפעול  הענין, 
החיילים על פי כללי המוסר, המש־

סילמן.  הוסיפה  הישר",  והשכל  פט 

מר  התיכון  למזרח  האו"ם  "שליח 
ניקולאי מלדנוב, נדרש על פי החל־

טה זו לקרוא ולפעול להשבת הבנים 
מעזה, דבר שטרם נעשה עד היום".
לאפ־ ישראל  למדינת  "אסור 

רצחני,  טרור  ארגון  לחמאס,  שר 

את  ולהוביל  התנאים  את  לקבוע 
המציאות, תוך שהם מחזיקים את 
תושבי  עזה,  אזרחי  צה"ל,  חיילי 
בידיהם",  כשבויים  ישראל  עוטף 

קבעה.
לה־ זו  במה  מעל  קוראת  "אני 

תכנית  לכל  כתנאי  החיילים  שבת 
ובעיקר  אש,  הפסקת  הסדרה, 
השלום  לתכנית  אמון  בונה  כצעד 
של נשיא ארה"ב דונאלד טראמפ 
השולחן",  על  כבר  נמצאת  אשר 

דרשה סילמן.

כביש 471: רוכב אופניים 
נהרג בתאונת דרכים

משפחת גולדין: "כמה מיליונים 
צריך כדי להחזיר את הדר?"

הוריו של סגן הדר גולדין הי"ד תוקפים את ההחלטה לאפשר לשליח 
הקטארי להיכנס לעזה ולהעביר לרצועה סיוע בסך 30 מיליון דולר

תושבי נצרת עילית יכריעו מחר 
בשאלה לגבי שינוי שם העיר

העיריה תקיים משאל תושבים מיוחד באמצעות קלפיות שיוצבו ברחבי העיר

אשר  עילית  נצרת  תושבי  כל 
פנקס  רישום  בעת   17 להם  מלאו 
לר־ בבחירות  האחרון  הבוחרים 
שויות המקומיות, יוכלו להשתתף 
תו־ במשאל  הקרוב  שלישי  ביום 
שמה  שינוי  בשאלת  מיוחד  שבים 

של העיר.
המשאל יתקיים החל מהשעה 
20:00 השעה  ועד  בבוקר   10:00
בע־ שיוצבו  קלפיות  באמצעות 

בית  העיר:  ברחבי  מוקדים  שרה 
העיריה, סב סנטר הר יונה, מועדון 
ג',  יונה  הר  לזניק,  מריו  נכד  סבא 
למ־ קק"ל  בית  הכרמים,  מתנ"ס 

תירוש,  לקשיש  יום  מרכז  צוינות, 
(בית  בגנו  מתנ"ס  גורדון,  מתנ"ס 

לגדול טוב) ומרכז הצעירים.
פעם  להצביע  ניתן  כי  יודגש 
תתאפשר  ההצבעה  בלבד.  אחת 
בכפוף להצגת תעודה מזהה, בכל 
למ־ קשר  ללא  הקלפיות  מן  אחת 

קום המגורים בעיר.
וחמישי  רביעי  בימים  בנוסף, 
תעבור קלפי ניידת בין המפעלים 
הגדולים לטובת הצבעה של עוב־

דים המתגוררים בעיר.
שאינם  סטודנטים  חיילים 
השבוע,  במהלך  בעיר  שוהים 
יצביעו בקלפי שתוצב בבית העי־
השעות 10:00 בין  שישי,  יום  ריה 
ית־ המשאל   .14:00 ועד  בבוקר 

קיים בפיקוח המחלקה המשפטית 
של העיריה בראשות היועמ"ש א' 
משפט־ צוות  ובאמצעות  גורדון 

הקולות  ספירת  דין.  ועורכי  נים 
ההצבעה,  הליך  תום  עם  תתבצע 

ביום שישי החל מהשעה 14:00.  

ירושלים: ילד נפגע 
מרכב ביציאה מחניה 

מצווה 
לתרום 
ממעשר

₪240,000
ב-150

תשלומים
רו"ח 

זיו האפט 
BDO

בהכוונת 
גדולי הדור 

שליט"א
ייעוץ משפטי 

יגאל ארנון 
ושות'

0733-74-7002 התקשרולהצטרפות 

מס'גילאים מסלול
 יחי'

סך תרומה 
חודשית

מספר 
תשלומים

סכום כולל 
החזר סך הלואהשל התרומה

מענקחודשי
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1₪ 50192₪ 9,600₪ 40,000₪260₪ 6,400

2₪ 100192₪ 19,200₪ 80,000₪ 520₪12,800

3₪ 150192₪ 28,800₪ 120,000₪ 780₪19,200

4₪ 200192₪ 38,400₪ 160,000₪ 1,040₪25,600

5₪ 250192₪ 48,000₪ 200,000₪ 1,300₪32,000

6₪ 300192₪ 57,600₪ 240,000₪ 1,560₪ 38,400

התכנית הכדאית ביותר לחתן בכבוד:

240,000
150

3

מאת כתב 'המבשר' 

הפלסטיני  החוץ  משרד 
שהוא  מה  את  בתוקף  מגנה 
המ־ הייהוד  "פעולות  מכנה 
העתיקה  העיר  של  תמשכות 
עומדות  לטענתו  אשר  בחברון" 
שנחתמו  להסכמים  בסתירה 
המוסדות  והחלטות  ישראל  עם 

הבינלאומיים.

החוץ  משרד  בהודעת 
הייהוד"  "מתקפת  כי  טען  הוא 
התערבות  מצריכה  בחברון 
לשים  כדי  דחופה  בינלאומית 
שמבצעת  האתני"  ל"טיהור  קץ 

ישראל.
החוץ  משרד  ביקש  כן,  כמו 
זכויות  מארגוני  הפלסטיני 
"התקפות"  את  לתעד  האדם 
"פשעי  כינה  אותן  המתנחלים, 

האנו־ נגד  ו"פשעים  מלחמה" 
את  להגיש  מנת  על  וזאת  שות", 
הבינ־ הדין  לבתי  הממצאים 

לאומיים.
הפל־ החוץ  משרד  לטענת 

על  השתלטו  מתנחלים  סטיני, 
חנות בלב העיר העתיקה במרכז 
מו־ לבנות  שהחלו  לאחר  חברון 
בלעת התנחלותית חדשה בעיר 

והשתלטו על תחנת דלק.

 מדוע משנים את שם העיר?
לא  מעולם  עילית  נצרת 
בישיבת  משלה:  שם  קיבלה 
הממשלה בה הוכרז על הקמתה, 
הצעות  מספר  עלו  ב־29.3.59 
הוחלט  בישיבה  העיר.  לשם 

להחליט במועד מאוחר יותר....
לעיר  שניתן  הזמני  השם 
בקרבה  נעוץ  עילית  נצרת 
השם  נצרת.  לעיר  הגיאוגרפית 

יצר בלבול בין שתי הערים.
רוב  הבלבול:  של  התוצאה 
סבורים  ישראל  מדינת  תושבי 
של  שכונה  היא  עילית  נצרת  כי 

העיר נצרת.
כנסת  חברי  שרים,  גם 
ונשיא  הממשלה  ראש  ואפילו 
המדינה טועים וקוראים לנצרת 

עילית, נצרת.
כשכונה  העיר  תפיסת 

ביכולת  פוגעת  נצרת  של 
מיתוג  לעיר,  זהות  לייצר 

ושייכות.
בעיר  הגלום  הפוטנציאל 
בשמה.  ביטוי  לידי  בא  לא 
עבריה  מכל  מוקפת  העיר 
רצועות  נשימה,  עוצר  בנוף 
תבור,  ההרים  מרהיבות,  טבע 
העמק.  ושדות  דבורה  כסולות, 
היא ממוקמת ממש בלב הגליל, 
גובהה  ובשל  נקי  מאוויר  נהנית 
מעל  מטרים   580 הטופוגראפי, 
וק־ נוח  האקלים  גם  הים,  פני 

כל   – הלוהטים  החום  בימי  ריר 
בש־ ביטוי  לידי  באו  לא  אלה 

החדש  המיתוג  עם  וכעת  מה 
יבואו.

כל ראשי הערים ב־62 שנות 
קיומה של העיר ניסו לשנות את 

שמה. הדבר לא עלה בידם. 
האחרונות  השנים  בשלוש 
פיתוח  בתנופת  נמצאת  העיר 
מק־ פניה  את  ומשנה  מדהימה 

במאות  פרויקטים  לקצה.  צה 
מיליוני שקלים מושקעים בעיר 
30 עם  הייטק  קרית  ומוקמת 

חברות ומפעלים.
והשינוי  ההתפתחות  לצד 
העיר  לעין,  נראה  שכבר  הענק 
מאות  בקרוב  לשווק  מתכננת 
צעירים  לזוגות  דיור  יחידות 

ולמשפחות. 
הצעירים  שהזוגות  מנת  על 
מכל  לעיר  יגיעו  והמשפחות 
רחבי הארץ לא מספיק להשביח 
את המוצר, צריך גם לארוז אותו 
בצורה יפה ולהעניק לו שם. סוף 

סוף. נוף הגליל. 

מאת חיים מרגליות

מרכב  נפגע  שבע  כבן  ילד 
בירושלים.  ירמיהו  ברחוב 
סניף  הצלה'  ב'איחוד  חובשים 
ירושלים העניקו לו סיוע רפואי 

ראשוני בזירת התאונה.
חובש  מרציאנו  יהודה 
"הגע־ סיפר:  הצלה'  ב'איחוד 

החירום  באופנוע  למקום  תי 

כ־20 בתוך  הצלה'  'איחוד  של 
עוברי  המקרה.  מקבלת  שניות 
נפגע  הילד  כי  סיפרו  אורח 
מגורים  בנין  של  בחניון  מרכב 
ונחבל בראשו. הענקנו לו סיוע 
התאונה  בזירת  ראשוני  רפואי 
בניידת  פונה  הוא  מכן  ולאחר 
קבלת  להמשך  נמרץ  טיפול 
החולים  בבית  רפואי  טיפול 

כשמצבו מוגדר בינוני".

מאת חיים מרגליות

בכ־ קטלנית  דרכים  תאונת 
ביש 471, סמוך למחלף זרובבל. 
נפגע  חשמליים  אופניים  רוכב 
טופל  הוא  מרכב.  אנוש  באורח 
'איחוד  מתנדבי  ידי  על  במקום 
נקבע  הצער  למרבה  אך  הצלה' 

מותו.
אהרל'ה קליין וציון אשכנזי 
חובשים ב'איחוד הצלה' סיפרו: 

האמבולנסים  צוותי  עם  "יחד 
ביצענו  הצלה'  'איחוד  של 
האופניים  רוכב  על  החייאה 
רב  מפגיעה  שסובל  החשמליים 
מערכתית. לאחר מכן הוא פונה 
רפואי  טיפול  קבלת  להמשך 
המשך  כדי  תוך  החולים  בבית 
אנוש".  במצב  החייאה  פעולות 
מהמשטרה נמסר לאחר מכן כי 
גורמי רפואה קבעו את מותו של 

רוכב האופניים.

מאת דוד שמואלי

הדר  צה"ל  חלל  של  הוריו 
בידי  המוחזק  הי"ד  גולדין 
החלטת  את  תוקפים  חמאס, 
לש־ לאפשר  הממשלה  ראש 
לעזה  להיכנס  הקטארי  ליח 
מיליון   30 בסך  כספי  סיוע  עם 

דולר.

בפעם  לעזה,  ייכנס  "הבוקר 
עם  הקטארי  השליח  השמינית, 
מיליונים  כמה  דולר.  מיליון   30
כדי  להעביר  צריך  דולרים  של 
להחזיר את הדר הביתה?", תהו 

ההורים.
הסל־ נרשמה  השבוע  בסוף 

כללה  אשר  בדרום,  נוספת  מה 
בלוני  של  רב  מספר  שיגור 
תבערה, הגברת המהומות סביב 

שפגעה  רקטה  ושיגור  הגדר 
תורני  מוסד  של  בבנין  ישירות 

בשדרות.
בתגובה לירי הרקטות תקפו 
צה"ל  של  טיס  וכלי  קרב  מטוסי 
מספר יעדי טרור בהם תשתיות 
וכן  צבאיים  במתחמים  טרור 
מתחם צבאי של הכוח הימי של 
ברצועת  חמאס  הטרור  ארגון 

עזה.
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בתגובה לקיצוץ: עובדי משרד 
החקלאות לא יסייעו בבחירות

מנכ"ל המשרד הודיע על צעד זה למנכ"ל משרד הפנים והבהיר כי מדובר בתגובה לקיצוץ שעומדים לספוג 
עובדי המשרד בעקבות החלטת ממשלה מאשתקד

מאת דוד שמואלי

החקלאות,  משרד  מנכ"ל 
עובדי  כי  הודיע  אליהו,  בן  שלמה 
בהכנות  חלק  ייטלו  לא  משרדו 

במע־ מקובל  שהיה  כפי  לבחירות, 
רכות הבחירות האחרונות.

לא  החקלאות  משרד  "עובדי 
הב־ לקיום  במאמץ  חלק  ייטלו 

אליהו  בן  ציין  במועדן",  חירות 

במכתב למנכ"ל משרד הפנים.
מדו־ כי  הבהיר  אליהו  בן 

מחאה  לבטא  שנועד  בצעד  בר 
העומדת  הממשלה  החלטת  על 
לפ־ תביא  ואשר  לתוקף  להיכנס 

המשרד  עובדי  של  בשכרם  גיעה 
ותפגע בפעילות המשרד.

האמורה  מהחלטתי  "אחזור 
לממשלה  יגיש  האוצר  שר  כאשר 
מועד  לדחיית  החלטה  הצעת 
ממשלה  להחלטת   1 סעיף  יישום 
אישור   .3420  – שמספרה 
הממשלה להצעה זו ימנע את הפ־

גיעה בפעילות משרדי עקב קיצוץ 
חד בשעות העבודה ובכונניות של 

עובדי המשרד", ציין.
שעובדי  לי  "צר  לדבריו, 
לווע־ לסייע  יכולים  אינם  משרדי 
מאחר  המרכזית,  הבחירות  דת 
ליישם  הינו  הראשוני  ותפקידם 
המשרד  של  העבודה  תכנית  את 
ישראל.  לאזרחי  שירות  ולתת 
גם  יכולים  אינם  משרדי  עובדי 
ולתת  העבודה  תכנית  את  ליישם 
בה־ ישראל  לאזרחי  השירות  את 

וגם  וכונניות  נוספות  שעות  עדר 
בהעדר עובדים המסייעים בנוסף 
לתפקידם הקבוע גם לוועדת הב־

חירות המרכזית".

גאולה גני   40 ירמיהו  ראשי,  סניף  ירושלים.
חדד האחים  בית  100 כהנמן  ברק.  בני 

02-595-1000
אחריות יצרן 
 שנים מלאות
ן
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אספקה תוך 48 שעות על מבחר דגמים

רק עם השיטה של שמש תוכלו לרכוש רכב חדש ולחסוך ריביות מיותרות וכסף רב.

קגם בניסאן אקס טרייל ן

(הבדיקה נעשתה ב- 05.05.2019 על רכבים במימון מלא - ללא מקדמה)
יצאנו. בדקנו. השווינו.

תשלום חודשי
שמשדגם

רכבים
חברה

מתחרה
בשמש תחסכו

בסיום תקופת המימון

₪1,929₪2,182₪17,197ניסאן אקסטרייל
*פלוס ₪2000 עמלת הקמה

נותרו 
דגמי דיזל 
 אחרונים! 

ההסתדרות הכריזה על 
שביתה בבתי הדין הרבניים

שופינג משתלם:

לקוחות כרטיס אשראי יש 
מוזמנים ל'יש חגיגה'

המסור־ המבצעים  חגיגת  כמו  אין 
שמאפשר  יש,  אשראי  כרטיס  של  תית 
ממגוון  ליהנות  הכרטיס  ללקוחות 
ומשתלמים  אטרקטיביים  מבצעים 
חג  כמו  מיוחדת  סיבה  בלי   – במיוחד 
או חופשה, פשוט כי יש חגיגה. החגיגה 
הבאה מתקרבת והולכת בצעדי ענק, עם 
יאפשרו  שלא  מרגשים  מבצעים  קשת 
כאלה  מחירים   – בבית  להישאר  לכם 

חייבים לנצל!
כמו בכל 'יש חגיגה', גם הפעם מציע 
הכרטיס לקנות שני מוצרים מאותו מותג 

ולקבל במתנה את השלישי – הזול מבי־
ניהם, על מגוון ענק של מותגים מעולים 
מכל ענפי הצריכה האפשריים. דוגמאות 
מן המבחר: דגני בוקר של נסטלה, מוצרי 
ספרייט,  באז,  יינות  סנפרוסט,  הכפריה, 
אלמקס,  קולגייט,  ריאו,  מנטוס,  כיטוב, 

סוד ועוד. 
רשימת  היא  לחגוג  נוספת  סיבה 
אטרקטיביים  מחירים  המציגה  מבצעים 
הכר־ לקוחות  מוזמנים  אותם  במיוחד, 
טיס לממש בהנאה: שישיית קוקה־קולה 
ב־24.90 ש"ח, קפה נמס טייסטרס צ'ויס 

ב־19.90 ש"ח, זוג בקבוקי קטשופ אוסם 
ב־12.90 תלמה  של  עוגי  ש"ח,  ב־13.90 

מקסימה  ליטר   4 מרכך  יחידות   3 ש"ח, 
מבצעים  של  שורה  ועוד   – ש"ח  ב־36 

משתלמים. 
לקוחות כרטיס אשראי יש, סמנו את 
התאריך: ימים שני עד חמישי, י"ד – י"ז 
בסיוון, 17-20.06.19 – הימים המשתלמים 
לצאת לרשתות 'יש חסד' ו'יש בשכונה' 
טוב  בכל  עמוסות  עגלות  עם  ולחגוג 
וחשבונית עם שורת סיכום מעלת חיוך. 

תיהנו!

במסגרת התכנית החדשה 'סמא דחיי' שע"י ארגון 'משמרת השלום':

מאות כוללים וישיבות נרשמו לתכנית 
הלימודים ומתחזקים בנושא בין אדם לחברו

וישיבות  כוללים  תלמידי  רבבות 
לאחרונה  הצטרפו  הארץ,  רחבי  מכל 
למפעל 'סמא דחיי' שע"י הארגון העו־

מעידים  הללו  השלום'.  'משמרת  למי 
חייהם  ובהשקפת  במהלך  שינוי  על 
בע־ העצומה  ההתחזקות  ע"י  לטובה, 

ניינים שבין אדם לחברו.
ישראל,  לכלל  מיועד  דחיי'  'סמא 
לצעירים, למבוגרים ולבחורי הישיבות. 
'חפץ  בספר  לימוד  מעודדת  התכנית 
חיים', והתחזקות בנושאים של בין אדם 
כך  כל  לו  זקוק  ישראל  שכלל  לחברו 

בימים אלה.
בכל קהילה, כולל או ישיבה, ישנו 
נציג האחראי לזכות את הרבים. הנציג 

זוכה להטבות ולתגמולים מיוחדים.
מדי  זוכים  דחיי'  'סמא  משתתפי 
שבוע בעשרות אלפי שקלים, ובפרסים 
לרא־ טיסה  כרטיסי  כמו  ערך,  יקרי 

התכנית  ועוד.  ספרים  של  סטים  דין, 
כוללים  ומאות  בעומר  בל"ג  שנפתחה 
עדיין  אליה,  נרשמו  כבר  וישיבות 
עוד  עדיין  אם  להצטרפות.  פתוחה 
'סמא  למערכת  התקשר  הצטרפת  לא 

דחיי': 02-53791111.
בנוסף להגרלות הקבועות, תתקיים 
2,000 סך  על  הגרלה  השבוע  ד'  ביום 

לתכנית.  להירשם  המזדרזים  בין  ש"ח 
בנוסף יקבלו כל ישיבה או כולל ספרי 

'חפץ חיים', כדי להרבות חיילים.
בימים  כי  נמסר,  הארגון  מהנהלת 
אלה נערכים לכינוס מרכזי לכל נציגי 
ישראל  גדולי  בראשות  דחיי',  'סמא 
שליט"א אשר יופיעו להביע את שבי־

עות רצונם ועידודם למפעלות הקודש 
של 'משמרת השלום'.

ניו יורק: עליה דרמטית בפשעי 
השנאה נגד האוכלוסיה היהודית

יו“ר מועצת העיר קורי ג‘ונסון: ”יש לנו משבר אנטישמי בניו יורק, זו בעיה לאומית, אבל בניו יורק נרשמים 
יותר מדי מקרים“

מאת א. למל

בניו  האנטישמיים  האירועים 
ומתר־ הולכים  ובסביבותיה  יורק 
בים בחודשים האחרונים, עתה גם 
הנתונים הרשמיים מאמתים זאת. 
כי  הודיעה  יורק  ניו  משטרת 
השנה חלה עליה מזעזעת בפשעי 
האוכלוסיה  נגד  במיוחד  השנאה, 

היהודית בעיר.
ניו  משטרת  הדיווח,  עפ"י 
פש־ על  תלונות  קיבלה 176  יורק 

האחרונה,  השנה  בחצי  שנאה  עי 
גידול של 83% בכל פשעי השנאה 
המקבילה  לתקופה  בהשוואה 

בשנה שעברה.
הקימה  יורק  ניו  העיר  מועצת 
למניעת  המשרד  את  לאחרונה 
בבעיה  לטיפול  שנאה,  פשע 
להם  התברר  וגדלה.  ההולכת 
במהרה כי רובם של פשעי שנאה 
המדווחים מתבצעים נגד יהודים.

צריכים  שלנו  ”התושבים 
ללא  לעבוד  חופשיים  להרגיש 
פחד – ובכל זאת הם לא מרגישים 

כך כרגע“, אמר יו“ר מועצת העיר 
קורי ג‘ונסון. ”יש לנו משבר אנטי־
לאומית,  בעיה  זו  יורק,  בניו  שמי 
אבל בניו יורק נרשמים יותר מדי 

מקרים“.
בדרך  אנטישמיות  תקריות 
כתובות  של  צורה  לובשות  כלל 
בנכ־ חבלה  קרס,  צלב  עם  נאצה 

בכמה  זאת,  עם  לרכוש.  ונזק  סים 
בעת  שהיו  אנטישמיות  התקפות 
פיזית  אלימות  היתה  האחרונה 

נגד בני אדם. 

רפאל תחשוף בסלון האוויר בפריז מערכות 
חדשות לתקיפה ניווט ומודיעין בזמן אמת

רפאל תחשוף בסלון האווירי בפריס מערכות חדישות למטוסי קרב המשולבות יכולות מכ"מיות ^ המערכת תאפשר תקיפה, ניווט 
ומודיעין בזמן־אמת

מאת סופרנו הצבאי

במ־ לראשונה,  חושפת  רפאל 
שי־ בפריז  האווירי  הסלון  סגרת 
הלייטנינג־5 פודי  את  היום,  פתח 
מערכת  בשילוב   ,XR והרקהלייט 
חברת  של  ייחודית   (SAR) מכ"ם 

אלתא.
הותיקה  הלייטנינג  מערכת 
 (pod) מטע"ד  הינה  רפאל  של 
איתור  לניווט,  אלקטרו־אופטי 
המ־ מונחה.  חימוש  של  והנחיה 
מבצעי  בשימוש  נמצאת  ערכת 
סוגים  על  מדינות  מ־20  בלמעלה 

שונים של מטוסי קרב.
פוד  היא  ה'רקהלייט'  מערכת 
ולאיסוף  לתצפית  אלקטרואופטי 

מודיעין בזמן אמת.
האלק־ היכולות  שילוב 

המכ"ם  ויכולות  טרואופטיות 
מענה  מאפשר  המערכות,  בשתי 
במתארים  תרחישים  למגוון  רחב 
משד־ המכ"ם  תוספת  שונים. 

של  הירי־מנגד  יכולות  את  רגת 
מרוחקות,  למטרות  הקרב  מטוסי 
וזיהוי  איתור  יכולות  גם  וכך 

מטרות.
בכיר  סמנכ"ל  מילר,  יובל 
ומודיעין  אוויר  חטיבת  וראש 
חדשה  ביכולת  "מדובר  ברפאל: 
משמעו־ מדרגה  קפיצת  המהווה 

שילוב  המוטסות.  למערכות  תית 
מענה  מתן  מאפשר  הטכנולוגיות 
ומצבי  יום  למצבי  ביותר  איכותי 

לילה, ובכל מזג אוויר".
מגוון  יוצגו  בתערוכה  בנוסף, 

המערכות והיכולות הבאות:
עם  רב־משימתית  ברזל  כיפת 
מבצעיים  יירוטים  מ־2,000  יותר 
מערכת  הצלחה,  ל־90%  ומעל 
לרא־ תוצג  רפאל  של  ברזל  כיפת 
שונה במתכונת רב משימתית, בג־

רסה הניידת (i-Dome), ובגרסה 
.(C-Dome) הימית

למטוסי  חימוש  חליפות 
הלייטנינג  לפודי  בנוסף   – קרב 

לו־ מערכות  יוצגו  והרקהלייט, 
Skyshield,) אלקטרונית  חמה 

אוויר־אוויר  טילי   ,(Liteshield
חימוש   (,Python-5, i-Derby)
ותקשורת  (ספייס),  אוויר־שטח 
שמאפש־ כפלטפורמה   (BNET)

רת פעולה מבצעית חלקה ונטולת 
הפרעות.

מתקדמות  תקשורת  מערכות 
לצורך  מענה  מספקת  רפאל   –
באמצ־ הקרב  בשדה  לתקשורת 

פטנט  בעלת   BNET מערכת עות 
בין  המאפשר  ייחודי  טכנולוגי 
רב־תדרים  תקשורת  ערוץ  השאר 
בפס  רב  מידע  והעברת   (MCR)

רחב ובמהירות גבוהה.
(גיל)  ספייק  טילי  משפחת 
ספייק  טילי  יוצגו  בתערוכה   –
עם  טילים  החמישי,  מהדור 
קצר  מטווח   – שונים  טווחים 
רחוקים.  לטווחים  ועד  מאוד 
רב־תכליתי  טיל  הוא  הספייק 
בכ־45 הכוחות  כל  את  משמש 

בים  באוויר,  שונות,  פלטפורמות 
וביבשה.

מאת חיים מרגליות

המדינה  עובדי  הסתדרות 
הודיעה כי תשבית כליל את בתי 
הדין הרבניים, ללא הגבלת זמן, 
נוכח המבוי הסתום במשא ומתן 
העובדים.  מנציגי  וההתעלמות 
יום  אתמול,  החלה  השביתה 

ראשון, והיא ללא הגבלת זמן.
הס־ יו"ר  מ"מ  קרני,  דורון 

הודיע  המדינה,  עובדי  תדרות 
מנהל  מלכה,  דוד  לרב  במכתב 
בתי הדין הרבניים, על שביתה 

כללית בבית הדין.
במכתב נטען, כי הוחלט על 
הסתום  המבוי  "נוכח  השביתה 
בתי  הנהלת  עם  ומתן  במשא 
שירות  נציבות  הרבניים,  הדין 
מנצי־ האוצר,  ומשרד  המדינה 

גות העובדים".

/  אליעזר פרידמן מאחורי הכותרות

הגנרלים שנטשו את המערכה 
מה עומד מאחורי ההחלטה של מנהיגי 'כחול לבן' שלא לצאת ולהתראיין 
בתקופה הקרובה? האם מדובר בצעד חכם או בהתאבדות פוליטית? נראה 
שבני גנץ מבין דבר או שניים בשתיקה, הוא כבר עשה זאת לפני הבחירות 

הקודמות, והצליח לא רע בכלל... 
אתמול  קראו  לבן,  כחול  מפלגת  מנהיגי 
בפוליטי־ ישנים  הכי  הכללים  אחד  על  תיגר 

להתראיין  צריך  בחירות  מערכת  לפני  קה: 
הרבה, לדבר הרבה ולהיראות הרבה בכל כלי 
ית־ לא  כי  הודיעו  הם  אתמול  התקשורת... 

בשבועות  גם  ואולי  הקרובים,  בימים  ראיינו 
הקרובים. החלטה זו תישמר, עד שהם יסיימו 
האסטרטגיה  את  סופי  באופן  ולקבוע  לגבש 

של הקמפיין שאתו הם ירוצו אל הקלפי.
בשורות הבאות נצטט מתוך מאמר שפר־

סם אתמול יהונתן ליס ב'הארץ', וננסה להבין 
מה עומד מאחורי החלטתם של מנהיגי כחול 

לבן. 
נטשו  האחרונים  שבשבועות  "נדמה 
שלושת הלוחמים המעוטרים את שדה הקרב 
במטרה  אחרות,  למפלגות  אותו  והפקירו 
ההחל־ לקבלת  עד  נמוך  פרופיל  על  לשמור 

טות לגבי אופי הקמפיין", כותב ליס. 
סיפר  גנץ",  בני  של  החלטה  היתה  "זאת 
מקור במפלגה. "הוא זה שקובע את האסטר־

טגיה ואיך הדברים ייראו. אין ספק שדברים 
הציבורי,  במישור  אחרת  להיראות  צריכים 
האלה  הימים  את  יזכור  לא  אחד  אף  אבל 

כשנצא בקמפיין ברור עם מסרים אחידים.
לפרסם  או  להתראיין  מיעטו  "הארבעה 
פר־ האחרונים.  בשבועות  מטעמם  הודעות 

של  התבטאויותיו  דוגמת  משמעותיות  שות 
ואפילו  אוחנה  אמיר  הנכנס  המשפטים  שר 
אח־ שיכפה  ליברמן  אביגדור  של  הכרזותיו 

לבן  כחול  של  אחדות  ממשלת  הבחירות  רי 
והליכוד נותרו ללא מענה חד מצד הרביעיה 
המובילה, ותגובות המפלגה בנושא לא הותי־

רו חותם משמעותי על סדר היום.
"גנץ עצמו, שנשאב לתפקיד יו"ר האופו־

זיציה גם אם לא נבחר אליו בצורה מסודרת, 
בפוליטיקה  הפומבי  העיסוק  את  הזניח 
והתבטא לאחרונה בעיקר בענין ההידרדרות 
החוזרת במצב הבטחוני בדרום. מפלגתו הת־

מקדה בעיקר בקמפיינים חברתיים.
שהפרופיל  מעריכים  במפלגה  "מקורות 
התקשורתי צפוי להשתנות בימים הקרובים, 
לאחר השלמת גיבושה של אסטרטגיה אחי־

דה לבחירות. בקמפיין הקודם חשו במפלגה 
שריבוי הקמפיינרים והמומחים פוגע ביכול־

תה של כחול לבן להציג מסר אחיד לציבור. 
'מאחר ששלוש מפלגות שונות מרכיבות את 
אסטר־ בין  נקרענו  לבן,  כחול  שנקרא  הגוף 

טגים ומסרים שמשכו אותנו לכיוונים שונים 
במקום לשמור על קו אחיד', אמר מקור בכ־

חול לבן. לדבריו, 'העסק הסתבך עד שהוחלט 
להעביר ללפיד את המושכות. הוא פחות או 
שמבינה  לבן  בכחול  היחידה  הדמות  יותר 
הזה.  בשדה  להתנהל  איך  ויודעת  פוליטיקה 
ההחלטה להעביר אליו את האחריות עשתה 

טוב למפלגה'.
הירוק  בכפר  התכנסו  המפלגה  "חברי 
לקמפיין  אותם  להכשיר  שנועדה  לסדנה 
ישראל  המפלגה,  סוקר  יציג  במפגש  החדש. 
הבחירות  תוצאות  על  שערך  תחקיר  בכר, 
אלהרר  וק'  טרופר  חילי  הח"כים  האחרונות, 
הקמפיין  מהתנהלות  מסקנותיהם  את  יציגו 
שערכה הרשימה ואילו דובר המפלגה, אילן 
אוסטפלד, יציג את דף המסרים של כחול לבן 

לקמפיין הקרוב.
ימינה  לפנות  מתכוונים  לבן  "בכחול 
שהתאכזבו  מצביעים  לגייס  בנסיון  בקמפיין, 
ולהעביר  נתניהו  בנימין  הממשלה  מראש 
אותם למחנה המרכז־שמאל. המאמץ יתבסס 
ירתום  שלא  לנתניהו  שהאמינו  מצביעים  על 
כתב  מהגשת  עצמו  למלט  כדי  הכנסת  את 
הב־ מאז  זאת  לעשות  שפעל  וגילו  אישום 

במפלגה  זאת,  עם  הקלעים.  מאחורי  חירות 
משפחת  לבני  'חסינות'  שיעניקו  מעריכים 
ברוח  בקמפיין,  אותם  יתקפו  ולא  נתניהו 
למשל,  כך,  לפיד.  יאיר  של  עולמו  תפיסת 

ספק אם המפלגה תבליט בקמפיין אפילו את 
הרשעתה של הגב' נתניהו בתיק מעונות ראש 

הממשלה שניתנה אתמול. 
הק־ של  המרכזיים  היעד  מקהלי  "אחד 

כחלון,  משה  של  'כולנו'  מצביעי  הוא  מפיין 
שהתאכזבו מהחלטתו להיטמע בליכוד ולה־

כמו  שפוי'.  ל'ימין  הברורה  ההבטחה  את  פר 
משמעותיים  משאבים  תשקיע  לבן  כחול  כן, 
נתוני  הפריפריה.  ביישובי  כוחה  בהגדלת 
שגנץ  הוכיחו  האחרונות  בבחירות  ההצבעה 
כשל בגיוס תמיכה ביישובים אלה, כשהישגיו 
וביישובים  המבוססות  בערים  היו  הגדולים 
לדוגמה,  אביב,  (בתל  השמאל  עם  המזוהים 
לעומת 32% ב־67%  זכה  שמאל  המרכז  גוש 

מעריכים  לבן  שבכחול  אף  על  הימין).  לגוש 
דרמטי,  שינוי  בפריפריה  לחולל  ניתן  שלא 
לעליה  להביא  בנסיון  משאבים  ישקיעו  הם 
שע־ מהלך  בהם,  ההצבעה  בשיעור  מסוימת 
שוי להניב מנדטים נוספים למפלגה ולגוש".

השתיקה של נתניהו

בימים האחרונים דובר רבות על מתקפת 
החבלה המיוחסת לאיראן, שפגעה במכליות 
פרשן  הראל,  עמוס  עומאן.  במפרץ  נפט 

'הארץ', מפרסם טור עם תובנות מעוניינות: 
ובמערב,  בישראל  המודיעין,  "ארגוני 
מספקים חוות דעת נחרצת: איראן אחראית 
לתקיפה האחרונה של מכליות הנפט במפרץ 
עומאן, כפי שהיתה אחראית לתקריות הקו־

דמות באזור, לאורך השבועות האחרונים.
הן  שעה,  לפי  מספקים,  אינם  שהם  "מה 
בתקדימים  ובהתחשב  מרשיעות.  ראיות 
של  לקיומו  הטענות  (ובראשם  ההיסטוריים 
נשק להשמדה המונית בעיראק, ערב מלחמת 
האמינות  בבעיית  ב־2003),  השניה  המפרץ 
וב־ טראמפ  דונלד  הברית  ארצות  נשיא  של 

חששות האירופיים מפני מלחמה מיותרת – 
אין זה פלא שהדיון התקשורתי במשבר רווי 

בספקנות ובשאלות.
אינן  האיראנית  ההכחשות  זאת,  "ובכל 
נשמעות משכנעות. המחשבה כאילו סעודיה 
ההתקפות,  סדרת  את  ליזום  מסוגלת  היתה 
למלחמה  הברית  ארצות  את  לדחוף  כדי  רק 
עם איראן, מבלי להסתבך ולהשאיר עקבות, 
הוכיחו  כבר  הסעודים  רצינית.  נראית  אינה 
ברצח  במהלכיהם,  מגושמים  הם  כמה  עד 
באיסטנבול,  חאשוקג'י  ג'מאל  העיתונאי 
של  חטיפה)  (ובעצם  הכפוי  האירוח  בפרשת 
ראש ממשלת לבנון חרירי בריאד ובפרשיות 
אחרות. חשובה במיוחד ההאשמה הבריטית 
כלפי טהראן, המיישרת קו לחלוטין עם טע־

נות האמריקאים.
שלכאורה  האיראנים,  את  מדריך  "מה 
סמוך  המכליות  שתי  את  חמישי  ביום  תקפו 
מעט  בתוך  מסוגה  שניה  תקיפה  לעומאן, 
העריכו  האחרון,  האביב  עד  מחודש?  יותר 
על  משחקת  איראן  כי  ובארה"ב  בישראל 
בבחירות  יפסיד  שטראמפ  מקווה  היא  זמן: 
הדמו־ ושמחליפו   ,2020 בנובמבר  לנשיאות 

קרטי בבית הלבן יחזיר את אמריקה להסכם 
הגרעין וישחרר את לחץ הסנקציות. בינתיים, 
טרא־ ממשל  הכריז  שעליהן  הסנקציות  נזקי 

שעבר,  בחודש  יותר  עוד  הוחמרו  ואשר  מפ, 
הולכים ומחריפים.

הנפט  בייצוא  מתמיד  תלויה  "איראן 
נמוכים  נותרו  בשוק  המחירים  אבל  שלה, 
יחסית. אפילו הזעזוע הקל שחוללו התקריות 
האחרונות לא גרם לפי שעה לעליית מחירים 
ניכרת. יפן, שראש ממשלתה שינזו אבה ערך 
הפסיקה  בטהראן,  מתוקשר  ביקור  השבוע 
לאחר  שעבר,  בחודש  מאיראן  נפט  לקנות 
שהעניקו  מסנקציות  הפטור  של  תוקפו  שפג 
עם  שסחרו  מדינות  לשמונה  האמריקאים 

טהראן.

רו־ עם  איראן  של  היחסים  שגם  "נדמה 
מצטרפת  אינה  מוסקבה  כשהיו.  אינם  סיה 
לוושינגטון וממשיכה לדבוק בהסכם הגרעין, 
טהראן  עם  שלה  האינטרסים  ברית  אבל 
הרוסים  כשהיתה.  חזקה  אינה  כבר  בסוריה 
חדלו באחרונה למחות על תקיפות אוויריות 
שיוחסו לישראל של בסיסים איראניים בסו־
לבטחון  היועצים  של  המשולש  המפגש  ריה. 
שייערך  ורוסיה,  ארה"ב  מישראל,  לאומי 
את  משמח  אינו  בוודאי  החודש,  בסוף  בארץ 
כי  חוששים  שהם  להניח  אפשר  האיראנים. 
שמטרתה  סודית,  מזימה  איזו  לה  מתרקמת 
עצם  בסוריה.  השפעתם  לצמצום  לחתור 
בירוש־ למפגש  המעצמות  שתי  של  הנכונות 
לים, שעיקרו דיון בעתידה של סוריה, מהווה 

הישג ישראלי.
נדמה  הללו,  הנסיבות  הצטברות  "לנוכח 
המרכ־ המטרה  כי  נראה  בלחץ.  שהאיראנים 
זית שלהם היא שכנוע האמריקאים להפחית 
תוך  כרגיל,  נעשה,  זה  הסנקציות.  מעוצמת 
סותרים  מסרים  שידור  הסף,  אל  הליכה 
ופיזור מידע מטעה. בשתי תקיפות המכליות 
אפילו  השבוע  ובתקיפה  נפגעים,  היו  לא 
מאחת  המלחים  לחילוץ  איראני  כוח  פעל 
מקרי  זה  שאין  גם  סביר  הפגועות.  הספינות 
לפגיעה,  אמריקאי  יעד  נבחר  לא  כה  עד  כי 
מדינות  של  נפט  ואתרי  ספינות  רק  אלא 

אחרות.
כי  להצהיר  ממשיכה  איראן  בבד,  "בד 
אורניום,  של  יותר  נמרצת  להעשרה  תחזור 
חודשים  כמה  בתוך  אותה  להביא  שעלולה 
(שעליו  הגרעין  הסכם  של  גלויה  להפרה 
הפרי־ לאחר  מעצמות,  חמש  חתומות  עדיין 

חלק  זו  גם  אשתקד).  במאי  האמריקאית  שה 
מקריאת התיגר, שמטרתה לדרבן את וושינ־

גטון לשנות את עמדתה.
בימים  שלו  התגובות  מאינספור  "באחד 
לאיראן  ארה"ב  נשיא  התייחס  האחרונים, 
וכינה אותה 'מדינת טרור'. אבל טראמפ אינו 
בענין  ורציפה  נחרצת  עמדה  בינתיים  משדר 
השא־ הנקודות   12 תכנית  למרות  האיראני, 

החוץ  שר  שהציג  איראן  על  ללחץ  פתנית 
מייק פומפאו לפני כשנה. בכמה התבטאויות 
יהיה  כי  הנשיא  רמז  האחרונים  בחודשיים 
ירצו  אלה  אם  האיראנים,  עם  לדבר  מה  על 
לחדש את המגעים עם ארה"ב. המחנה הנצי 
בממשל לא רווה נחת מהאפשרות שטראמפ 
רוחאני,  חסן  איראן,  נשיא  עם  בעתיד  ייפגש 
שקרה  כפי  אמת,  לאהבת  סיכוי  אצלו  ויזהה 
במפגשים המעט משונים שלו עם שליט צפון 

קוריאה, קים ג'ונג און.
החריג,  השקט  זה  בהקשר  "מעניין 
ראש  ישראל.  של  מצדה  אפילו,  הממושך 
בשבועות  ממעט  נתניהו,  בנימין  הממשלה, 
האיראנית,  בשאלה  להתבטא  האחרונים 
נתניהו  מדבר,  כשהוא  ללבו.  כך  כל  הקרובה 
מזכיר את הסיכון הנשקף מאיראן רק בקווים 
התבקשו  נראה,  כך  השרים,  יתר  כלליים. 
לשתוק – וכיוון שכמה מהם מחכים לשדרוג 
שאכיפת  יתכן  המעבר,  בתקופת  בתפקידם 
בימים  מאשר  יותר  קלה  השתיקה  מדיניות 
למ־ ברור  נראה  הישראלי  השיקול  רגילים. 

האמריקאי  שהממשל  מקווה  ירושלים  די. 
משתדלת  אבל  איראן,  על  בלחץ  ימשיך 
היא  לסערה.  מחוץ  להישאר  נדיר  באופן 
שדרב־ בכך  מואשמת  להיות  רוצה  אינה 

עם  ישיר  לעימות  להיכנס  טראמפ  את  נה 
טהראן.

"האלוף במילואים יעקב עמידרור, לשע־
בר היועץ לבטחון לאומי, ביטא זאת במפורש 
בראיון השבוע. המשימה החשובה ביותר של 
לאמריקאים  להפריע  לא  היא  טען,  ישראל, 
בטיפולם באיראן. וכמו במקרים רבים בעבר, 
אפשר להניח שגם הפעם עמידרור משקף את 

עמדת ראש הממשלה".



המבשר | יום שני, י"ד בסיון תשע"ט | עמוד ה

דור דור ותוכחותיו 

ביטוי הולם | רפאל קלפהולץ

ידועים  פשוטים,  הנראים  החינוך  בשדה  יסודות  ישנם 
ולשנן  לחזור  תמיד  רצוי  זאת  בכל  אך   – לכל  ומפורסמים 
אותם. ללעוס אותם שוב מכל צד. להפוך בהם ולהפוך בהם 

דכולא בהם.
בשלהי פרשת בהעלותך, שנקראה בשבת שעברה בארץ 
ישראל ובשבת הבאה תיקרא בתפוצות ישראל, טמונה פנינה 
שליט"א.  מבעלזא  אדמו"ר  מרן  כ"ק  בשם  הנמסרת  נפלאה 

פנינת יסוד עבור כל הורה ומחנך בישראל.
רייזמן  ישראל  מנשה  רבי  הגאה"ח  המישרים  מגיד 
בו  כשנתיים,  לפני  שיעור  במהלך  זאת  הזכיר  שליט"א 
לעומת  השנים.  עם  שהשתנו  החינוך  שיטות  התייחס לענין 
שנים שעברו בהן היו מחנכים בשוט ובשבט, במקל וברצועת 

חובלים – כיום יש לפעול אך ורק בדרכי נועם ומתוק.
וכך אמר: 'ידוע בשם כ”ק מרן אדמו”ר מהר”א מבעלזא 
יותר  לחנך  יש  בימינו  כי  המלחמה  לאחר  שהתבטא  זי”ע 
ובזרוע  חזקה  ביד  שחינכו  קודמים  כדורות  לא  בניחותא, 
היו  שפעם  בעוד  הקוגל.  לתבשיל  זאת  והמשיל  נטויה; 
יותר  להכניס  צריכים  כיום  בקוגל,  סוכר  מעט  רק  מכניסים 

סוכר כדי להשביח טעמו'... 
אדמו”ר  מרן  כ”ק  רבו  בשם  לצטט  הגרמ"י  והוסיף 
מבעלזא שליט”א על הפסוק: "ואביה ירוק ירק בפניה הלא 
תכלם שבעת ימים", כי יש להתבונן. הרי סיפור זה אירע לפני 
כשלושת אלפים ושלוש מאות שנה, תרגום אונקלוס הופיע 
כאלף שנים מאוחר יותר, ואילו פירושו של רש”י נכתב כאלף 

שנה לאחר מכן.
כעת, הבה ונעקוב אחר שינויי הלשונות ונשים לב לדבר 
מפתיע ומעניין. הפסוק אומר ‘ואביה ירוק ירק’, מה שמלמד 
היתה  להוכיח  הדרך  שנה  אלפי  שלושת  לפני  כי  אותנו 
ביריקה בפנים. לעומת כן, התרגום מלפני אלפיים שנה נוקט 
בעוד  נתקדם  ולא רקיקה.  נזיפה  נזף",  'נזיפה': "מנזף  בלשון 
ביותר:  מעודן  הניסוח  את  ונמצא  רש"י  לתקופת  שנה  אלף 

"הראה לה פנים זועפות". אף לא נזיפה ממש.
שליט"א,  הרב  אומר  נוספות,  שנים  אלף  בחלוף  כיום, 
סוכריה...  ב---  הזועפות  הפנים  את  להחליף  שיש  מסתבר 
סדר  הוא  שכך  אלא  מוחלפת,  תהא  התורה  שחלילה  לא 
מסיני  שניתן  אונקלוס  מסיני.  למשה  ניתן  הכל  הדברים. 
פירושו  שאף  ורש”י,  נזיפה.  היינו  היריקה  כי  בשעתו  יתרגם 
הוא מסיני, יפרש להראות פנים זועפות, ובימינו חכמי הדור 

מבינים שהתוכחה היא אך ורק בדרכי נועם.
‘ירוק  כפשוטו  לקיים  בימינו  גם  להמשיך  שיתעקש  מי 
התורה  את  מקבלים  שאינם  ה'קראים'  כמו  אלא  אינו  ירק’, 
שבעל פה, כי לכל דור ודור יש את הנוסחה שלו בדברי תוכח. 
בימינו, התוכחה היא רק עם סוכריה וחיוך ולשוחח בנעימות 
על חשיבות עבודת ה’ וקיום המצוות. מי שבכל זאת מראה 
אלף  בן  'אבא  הוא  הרי  רייזמן,  הרב  מפטיר  זועפות,  פנים 
במידה  אלפיים',  בן  'אבא  הוא  הרי  נוזף,  גם  הוא  ואם  שנה', 
והוא מחמיר לירוק ממש הרי הוא 'אבא בן שלושת אלפים 

ושלוש מאות שנה'...

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הפסקת חשמל ענקית הותירה 
בני  מיליון  מ־50  למעלה  אתמול 
אדם ללא חשמל. כך מדווחת הת־
קשורת בארגנטינה. על פי הדיווח, 
בשעה  לחלוטין  קרס  החשמל  זרם 
המקומי,  השעון  לפי  בבוקר   7:00
ונכון למועד כתיבת השורות, קרוב 
עדיין  יותר,  מאוחר  שעות  לעשר 
הפסקת  עם  ארגנטינה  מתמודדת 
שהזרם  למרות  נרחבת,  חשמל 

חודש לחלקים מהמדינה. 
השביתה  החשמל  הפסקת 
החשמל  מערכת  כל  את  לחלוטין 
מיליון  כ־47  חיים  בה  בארגנטינה 
מת־ בה  אורוגוואי  ובכל  אזרחים, 

בני  מיליון  וחצי  כשלושה  גוררים 
אדם. כמו כן הופסק החשמל לח־

והשפיע  השכנה,  מפרגוואי  לקים 
באופן פחות משמעותי על חלקים 

מברזיל. 
'אד־ הארגנטינאית  החברה 

לכל  החשמל  את  המספקת  סור' 
כמו  ואורוגואי,  ארגנטינה  רחבי 
גם, באופן חלקי, למדינות שכנות 
הח־ הפסקת  כי  הודיעה  נוספות, 

אינה  שעדיין  מסיבה  נגרמה  שמל 
כי  נראה  אך  ברור,  באופן  ידועה 
הטרנספו־ במערכת  אירע  הכשל 
ההיד־ הכח  תחנת  של  רמטורים 

ראולית של החברה. 
בארגנטינה  התקשורת  כלי 
תעופה  שדות  שני  כי  דיווחו 
מופעלים  איירס  בואנוס  בבירה 
נעשה  וכי  גנרטורים,  באמצעות 
מאמץ גדול לאפשר אספקת חש־

מל מהירה לבתי החולים שחלקם 
מע־ באמצעות  לפעול  המשיכו 

למצבים  שנועדו  גנרטורים  רכות 
מסוג זה. 

מס־ החברה  מטעם  דוברת 

הראשונה  בפעם  מדובר  כי  רה 
בהיסטוריה בה מתמודדת החברה 
הזרמת  של  מוחלטת  השבתה  עם 
היא  המדינה.  רחבי  בכל  החשמל 
מרוכז  מאמץ  נעשה  כי  הבהירה 
מאוד על מנת להחזיר בהקדם את 

זרימת החשמל לכלל הלקוחות. 
מאוריסיו  ארגנטינה  נשיא 
לציבור,  הודעה  מסר  מאקרי 
שהושבתה  לאחר  שעות  כשמונה 
כה  עד  כי  ומסר  החשמל,  זרימת 
הח־ את  להחזיר  החברה  הצליחה 
שמל לכ־50 אחוזים מלקוחותיה. 

האזרחים  על  כי  נמסר,  עוד 
חשמל,  ללא  ללילה  להתארגן 
מהמדי־ שבחלקים  שיתכן  משום 

נה לא תחודש זרימת החשמל עד 
נקראו  האזרחים  החשכה.  רדת 
במהלך  זהירות  משנה  לנקוט 
תאורה,  לצורך  בנרות  השימוש 

מחשש להתלקחות שריפות.

הפסקת חשמל נרחבת הותירה עשרות מיליוני אזרחים 
בארגנטינה ואורוגוואי ללא חשמל במשך שעות ארוכות 

קריסת חשמל ברחבי אמריקה הלטינית

נכון למועד כתיבת השורות, נשיא ארגנטינה מאוריסיו מאקרי עדכן שהחשמל הוחזר לכ־50 אחוזים מהלקוחות ^ חלקים מפרגוואי 
נותרו גם הם ללא חשמל, וכן דווח כי הפסקת החשמל המאסיבית השפיע גם על חלקים מברזיל

אוקראינה: התגלו קבריהם של צאצאי 
הרה"ק בעל התניא זי"ע בקייב ובניעז'ין

הרב  של  ענפה  פעילות  בתום 
אגודת  יו"ר  גבאי,  מאיר  ישראל 
התגלו  באוקראינה,  צדיקים  אהלי 
צאצאי  של  חשובים  קברים  שני 
בקייב  זי"ע,  ה'תניא'  בעל  הרה"ק 

ובניעז'ין. 
העמוס  יומו  שסדר  גבאי  הרב 
מבוקר ועד ליל מתחלק בנסיעות 
אוקראינה  רחבי  בכל  תמידיות 
צדיקים  קברי  לאתר  וסביבתה, 
קברות,  ובתי  אוהלים  ולשפץ 
לניעז'ין  האחרון  בשבוע  הגיע 
כדי להשלים את המלאכה שהחל 
למרבה  גילה  שם  הקברות,  בבית 
המרעי־ התגלית  את  הפתעתו 

בכל  מהר  חיש  שהתפרסמה  שה 
התע־ וסחפה  ישראל  תפוצות 

חסידי  המוני  בקרב  רבה  ניינות 
ליובאוויטש. 

הרה"ק  לאוהל  בסמיכות 
מליובאוויטש  האמצעי  האדמו"ר 
החדשה  מצבתה  נחשפה  זי"ע, 
האמצעי,  האדמו"ר  נכדת  של 
מנחם  רבי  בנו  בת  רבקה  מרת 
היה  ניתן  לא  כה  עד  זצ"ל.  נחום 
המצבה  על  הכיתוב  את  לקרוא 
המצבה  הקמת  לאחר  כעת  אולם 
היטב.  אותה  לקרוא  החדשה ניתן 
המנוחה  המצבה,  על  הכיתוב  לפי 
רבקה ראסיה ע"ה נפטרה בגיל 22 
וכפי שניתן להבין מהכיתוב המצ־

מרר שעל המצבה, פטירתה בדמי 
טרגדיה  היתה  תרל"ז  בשנת  ימיה 

כואבת מאד בחצר הקודש. 
עד כה לא היה ידוע על הנכדה 
מעוררת  החדשה  והתגלית  הזאת 
ענין רב כאמור. הרב ישראל מאיר 
הקברות  בית  את  שלקח  גבאי 
כי  מוסר  אישי,  כפרויקט  בניעז'ין 
שיפוצו  את  ישלים  ממש  בקרוב 
של  קברו  על  החדש  האוהל  של 
לכל  בנוסף  האמצעי,  האדמו"ר 
בבית  שיש  החשובים  הקברים 
שיפץ  כבר  אותם  בניעז'ין,  החיים 
האחרונה.  בתקופה  מחדש  וצבע 
שנמצאה  המצבה  מעל  כן  כמו 
על  לשמירה  גגון  עם  אוהל  יוקם 

הקבר כפי כבודו הראוי.
בשבוע  נמצאה  בקייב  גם 
רבי  הרה"צ  של  מצבה  האחרון 
זצ"ל,  מאוורוטש  בער  דב  נחום 
בביזיון  הארץ  על  מונחת  שהיתה 
במי  שיידעו  בלי  רבות  שנים  כבר 
כבר  שמטפל  גבאי  הרב  מדובר. 

ברקוביצה  החיים  בבית  רב  זמן 
שלשה  כבר  שם  הקים  ואף  בקייב 
הורנוסטייפל  צדיקי  של  אוהלים 
הופתע  סקווירא,  בית  וצדיקי 
המצבה  את  אקראי  באופן  לגלות 
ניתן  היה  שבקושי  הזו  החשובה 
לאחר  אך  בה,  הכתוב  את  לקרוא 
בבירור  רואים  הראשוני  השיפוץ 
המנוח  של  היוחסין  שלשלת  את 
של  צידיה  משני  שנכתבה  הדגול, 

המצבה. 

בן  הוא  כי  נכתב  ימין  מצד 
הרה"ק  בן  יצחק  יוסף  ר'  הרה"ק 
ר' מ"מ מליובאוויטש חתן הרה"ק 
מלאדי  הרה"ק  בן  בער  דוב  ר' 
מצד  וש"ע,  התניא  ספר  בעהמ"ח 
הרבנית  בן  הוא  כי  נכתב  שמאל 
יעקב  ר'  הרה"ק  בת  חנה  מרת 
מ"מ  מהר"מ  הרה"ק  בן  ישראל 
מטשערנאביל בהה"ק מנחם נחום 
מאור  ספר  בעל  מטשערנאביל 
רבנים  טמונים  לו  בסמוך  עיניים. 

קייב  ברבנות  שכיהנו  חשובים 
לפני שנים רבות, אף קבריהם שו־

צדיקים  אהלי  אגודת  ידי  על  פצו 
בראשות הרב ישראל מאיר גבאי.
הרב גבאי מוסר כי בקרוב יש־
לים את שיפוצו של הקבר שנמצא 
המצבה  העמדת  ידי  על  עתה,  זה 
מעל  מכובד  אוהל  והקמת  לגובה 
ארבעה  יהיו  בכך  כאשר  המצבה, 
בקייב  זה  קברות  בבית  אוהלים 
אהלי  אגודת  ידי  על  שהוקמו 

צדיקים. 

שני הסכמים כלכליים נחתמו 
בין ישראל לפיליפינים

מאת שלמה גרין

ולאחר  רבים  מאמצים  בתום 
בי־ הפיליפינים  נשיא  של  ביקורו 
שני  נחתמו  שעברה  בשנה  שראל 
ישראל  בין  דרך  פורצי  הסכמים 
לפיליפינים בתחומי הסיעוד והמ־

לונאות.
הסיעוד  בתחום  ההסכם 
העובדים  של  זכויותיהם  מעגן 
גיוסם.  ודרכי  בארץ  הפיליפינים 
יאפ־ המלונאות  בתחום  ההסכם 

למ־ של  קצר  זמן  תוך  הבאה  שר 
המלון  לבתי  עובדים  מאלף  עלה 

בארץ.
משרד  ניהלו  האחרונה  בשנה 
האגף   – שלוחותיו  על  החוץ, 
והאגף  הקונסולרי  האגף  המדיני, 
במ־ השגרירות  עם  יחד  המשפטי 

להגיע  כדי  מרוכז  מאמץ   – נילה 
לחתימה ולאשרור שני ההסכמים.

ישראל אשררה את ההסכמים 
לפני מספר שבועות.

במשרד  אסיה  אגף  סמנכ"ל 

החוץ, גלעד כהן, אמר כי "אשרור 
מאד  חשוב  הישג  הוא  ההסכמים 
הסיעוד  הסכם  המדינות.  לשתי 
של  זכויותיהם  את  לעגן  יסייע 
המסורים  הפיליפינים  העובדים 
הקשישים  אוכלוסיית  למען 
עובדי  הסכם  בישראל.  והנכים 
לב־ ביותר  חיוני  הינו  המלונאות 

המשוועים  בישראל,  המלון  תי 
תוספת  זוהי  עובדות.  לידיים 
השגשוג  להמשך  חיונית  חמצן 

בענף".
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הודו: 'קוסם' הוכנס לנהר הגנגס 
בתוך כלוב ונעלם במי הנהר 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

קשה  באתגר  מדובר  "הפעם 
'הקוסם  אתמול  אמר  במיוחד", 
מנדרייק' לקהל הצופים שהתגו־
דד על גדת נהר הגנגס כדי לחזות 
זה  לצאת,  אצליח  "אם  בפלא. 
יהיה קסם. אם לא אצליח, תהיה 

זו טרגדיה". 
צ'נצ'אל  אמר  הדברים  את 
לאהירי, המכנה את עצמו 'הקו־
סם מנדרייק', בעוד ידיו כבולות 
בשלשלאות, והוא מוכנס לכלוב 
חו־ נקדחו  שבדפנותיו  זכוכית 

רים עגולים קטנים. 

הורד  הקצר  הנאום  לאחר 
הכלוב ובתוכו הקוסם אל מימיו 
של נהר הגנגנס המפורסם, וקהל 
בצי־ נשימתו  את  עצר  הצופים 

פיה דרוכה לבחון את תוצאותיו 
של הקסם המסוכן. 

הלכה  שההמתנה  אלא 
הקוסם  של  וראשו  והתארכה 
פני  מעל  צץ  לא  המדופלם 
ארוכות  דקות  כשעברו  הנהר. 
באופק  נראה  לא  עדיין  והוא 
הפכה הציפיה לבהלה של ממש, 
חיפו־ מבצע  של  ולפתיחתו 

ככל  שבתוכו  הכלוב  אחר  שים 
ונשלח  הקוסם  נקבר  הנראה 

אל מותו. 
מציינים  ההודית  בתקשורת 
בי־ בה  הקודמת  בפעם  כי 

לפני  הטריק,  את  הקוסם  צע 
כי  הצופים  טענו  שנים,  כשש 
בכלוב  וכי  אותם,  מרמה  הוא 
שאותה  דלת  היתה  נכלא  שבו 
ללא  מבפנים  לפתוח  היה  יכול 
את  הביאו  לראיה  בעיה.  כל 
הצליח  בה  המדהימה  המהירות 
שניות  שש   – מהמים  אז  לצאת 
בו  חבטו  אפילו  הצופים  בלבד. 
הנוכ־ הפאה  את  ממנו  וגנבו 

אותו  ששימשה  הכתומה  רית 
בהופעותיו. 
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מסכת ברכות של האדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין ושל 
הסנדלר הקדוש רבי משה יעקב רביקוב מוצעת כעת למכירה פומבית

עם  בבלי  מתלמוד  ברכות  מסכת 
כל המפרשים וסדר זרעים כאשר נדפס 
בסלאוויטא וווילנא ועוד מעלות חדשות. 

לעמבערג תר"ך 1860.
רבי  מאוד:  חשובות  הסכמות 
סופר,  הכתב  לנר,  הערוך  קלוגר,  שלמה 
אייזיק  יצחק  רבי  הרה"ק  האדמו"ר 
חותמת  הפורזץ  בדף  ועוד.  מזידיטשוב 
האדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין.
מצדה הפנימי של הכריכה הקדשת 
בנו של הסנדלר הקדוש שנותן את הספר 
של  היה  שהספר  מסתבר  מאוד  לחתן. 
"הסנדלר  רביקוב  משה  יעקב  רבי  אביו 
ספרים  היה  לא  לבן  (לדאבוננו  הקדוש" 
משל עצמו וכן לא השתמש בספרי קודש 
זה  ספר  וגם  אביו  ספרי  כל  את  וחילק 

כנראה היה של אביו).
בבית  למכירה  כעת  מוצע  הפריט 
ראשון,  ביום  ברק  בבני  ברנד  המכירות 
הטלפון:  מספר   19:00 בשעה  בסיון,  כ"ז 

.0527-602-610
הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זי"ע. 
רוז'ין,  בית  אדמו"רי  זקן  תרי"ח־תש"ט, 
ישראל  רבי  הרה"ק  של  האחרון  נכדו 
לאביו  תרי"ח  בשנת  נולד  זי"ע.  מרוז'ין 

הרה"ק רבי מרדכי פייביש מהוסיאטין.

על  לאדמו"ר  נתמנה  תרנ"ד  בשנת 
חסידי  ואלפי  בהוסיאטין,  אביו  מקום 
בדמותו  נודע  מרותו.  את  קבלו  אביו 
ההוד,  מלאת  ובהנהגתו  האצילית 
במידת  ידוע  היה  רוז'ין.  בית  כמסורת 
האמת שלו. במלחמת העולם הראשונה 
עבר לווינה וקבע בה את חצרו, יחד עם 

אדמו"רי בית רוז'ין האחרים.
פעל רבות ליישוב ארץ ישראל, וב־

שנת תרצ"ז עלה בעצמו לארץ והתיישב 
הפציר  הנאצים  עליית  עם  בתל־אביב. 
פעמים רבות בחסידיו להימלט מאירופה 
שכל  לו  שיש  "מי  לומר:  ונהג  הבוערת 

שיברח כעת אפילו בנעלי בית".
ממנו  להיפרד  שבאו  לחסידים 
בתחנת הרכבת אמר: "מי שיכול למכור 
שי־ למכור –  יכול  שלא  ומי  שימכור,   –
שאיר הכל ויברח מכאן כשרק תרמיל על 
בזמן  תפילתו  על  הסיפור  ידוע  שכמו". 
החיים"  ה"אור  של  קברו  על  השואה 
[כשריחפה  המקובלים  גדולי  במעמד 
ישראל,  ארץ  יושבי  על  השמדה  סכנת 
בפיקודו  הנאצי  הצבא  התקדמות  עם 
של רומל לעבר מצרים] ואמירתו המפו־

רסמת באותו מעמד כי הצורר לא ישלוט 
בארץ ישראל.

 92 בן  בהיותו  מופלג  בגיל  נפטר 
ביקש  מפליא  באופן  תש"ט.  בחנוכה 
בצוואתו, שנכתבה בשנת תרצ"ט, לקברו 
היכולת  תהיה  לא  "באם  אך  בירושלים, 

לירושלים" שיקברוהו בצפת או בטבריה. 
להר  הדרך  היתה  פטירתו  ובזמן  מאחר 

הזיתים חסומה, נקבר בעיר טבריה.
רבי משה יעקב רביקוב זצ"ל תרל"ג 

– תשכ"ז 'הסנדלר הקדוש' מרחוב שבזי 
מקובל  נסתר,  צדיק  אביב־יפו.  בתל 
למד  שם  בליטא  נולד  ישועות.  ופועל 
בעל  אלישיב,  שלמה  רבי  המקובל  עם 
ה"לשם שבו ואחלמה" [הלשם]. בחודש 
אלול תרע"ג עלה לארץ ישראל והתיישב 
אז  שהיה  זצ"ל,  קוק  הרב  אוריה.  בכפר 
אותו  שכנע  והמושבות,  יפו  של  רבן 
סנדלריה  פתח  הוא  יפו.  לעיר  לעבור 
ברחוב שבזי. על אף שהסתיר עצמו ואת 
לאנשים  לאבן־שואבת  הפך  כוחותיו, 

רבים שבאו לקבל ממנו עצה וברכה.
וגילויי  מופתים  על  רבים  סיפורים 
רוח הקודש ידועים עליו, רבים פקדו את 
מעונו מדי יום ביומו, התברכו מפיו וחזו 
לאחר  חודשים  כמה  גדולות.  בישועות 
הימים,  ששת  מלחמת  פרצה  פטירתו 
ובשעתו נתפרסמו שמועות כי בצוואתו, 
המלחמה  הצלחות  את  הסנדלר  צפה 
בבני  החיים  בבית  קברו  האויב.  ומפלת 
עד  וישועה  תפילה  למקום  נודע  ברק 

היום הזה.

שם הישוב 'רמת טראמפ' הוכרז אתמול בגולן; 
נשיא ארה"ב הודה על המחווה – "כבוד גדול"

הנשיא דונלד טראמפ מביע שביעות רצון מהמחווה הישראלית בהקמת 'רמת טראמפ' ברמת הגולן: "תודה 
לך ראש הממשלה נתניהו ותודה למדינת ישראל על הכבוד הגדול!", כתב

מאת כתב 'המבשר' 

דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
להקמת  אתמול  התייחס  טראמפ 
בגולן:  טראמפ'  'רמת  היישוב 
נתניהו  הממשלה  ראש  לך  "תודה 
הכבוד  על  ישראל  למדינת  ותודה 

הגדול!", כתב.
דייוויד  הברית  ארצות  שגריר 
התייחס  שטראמפ  פרידמן, 
בגולן.  גדול  "יום  כתב:  לדבריו, 
היה  ולי  נתניהו  הממשלה  לראש 
טראמפ'  'רמת  על  להכריז  הכבוד 
שם  ישראל  הקדישה  לראשונה   –
של יישוב לכבוד נשיא מכהן מאז 
הולדת  יום   .(1949) טרומן  הארי 

שמח, אדוני הנשיא".
טקס  נערך  אמש  יותר  מוקדם 
הכניסה  שלט  מעל  הלוט  הסרת 
הממשלה  ראש  החדש.  ליישוב 
אמר בטקס הסרת הלוט: "הנשיא 
של  מאוד  גדול  ידיד  הוא  טראמפ 
דברים  שעשה  מנהיג  מדינתנו. 
צריכים  והיו  קודם  נעשו  שלא 
להיעשות בתוקף הצדק והאמת".

רגע  שזהו  מאמין  באמת  "אני 
דרך  כציון  לדורות  שייזכר  חגיגי 
נת־ הוסיף  הגולן",  רמת  בתולדות 

ניהו. "עברו הרבה שנים מאז שקם 
היום  הגולן,  ברמת  חדש  יישוב 
הוא  ישראל  ארץ  בנין  קורה..  זה 
הלאומיים  חיינו  של  מושג  יסוד 
נפ־ בלתי  חלק  ויהיה  היה  והגולן 

הוא  הגולן  ומדינתנו.  מארצנו  רד 
ישראלי".

למתיחות  התייחס  נתניהו 
הפעו־ בעקבות  הפרסי  במפרץ 

המדינות  "כל  האיראניות:  לות 
לתמוך  צריכות  השלום  שוחרות 
וטראמפ  ארה"ב  של  במאמציהם 

ולה־ זו  מסוכנת  תוקפנות  לבלום 
בנתיבים  השיט  חופש  את  בטיח 

הבינלאומיים".
ביש־ הברית  ארצות  שגריר 

ראל, דייוויד פרידמן, אמר בטקס: 
"לפני יומיים טראמפ חגג את יום 
לח־ יכול  לא  ואני  שלו  ההולדת 

ויפה  נאותה  יותר  מתנה  על  שוב 
טרא־ רמת  את  מאשר  לו  להביא 

האוויר  יפהפיה  בהחלט  זה  מפ. 
הנוף  מרהיבה,  השמש  טהור,  כאן 
כבר  ואני  שטראמפ  מזל  מדהים. 

זה  כן,  אם  כי  הנדל"ן,  בעסקי  לא 
היה אזור טוב לפיתוח".

של־ למרות הישיבה החגיגית 
משמ־ כל השרים,  טובתה הצפינו 
עות ההחלטה היא בעיקר סמלית 
נקבע  לא  שעדיין  העובדה  בשל 
ליישוב,  סופי  מיקום  אין  תקציב, 
מעבר  בממשלת  שמדובר  ומכיוון 

– זו לא תהיה החלטה מחייבת.
המשפטית  הדעת  בחוות 
י'  עו"ד  כתבה  להחלטה  שצורפה 
המש־ ליועצת  בכירה  סגנית  כהן, 

פטית של משרד רה"מ, כי מדובר 
למעשה ב"יזום באופן ראשוני של 
חדש  יישוב  של  הקמתו  בחינת 

בעל אופי קהילתי".

נבחר זוכה במכרז להקמת תחנת 
כוח סולארית רביעית באשלים

מאת שלמה גרין

אשלים  סולארי  פארק  חברת 
נובל  אנרג'י  אי.די.אף  (באמצעות 
ישראל) זכתה במכרז להקמת תח־
נת כוח סולארית רביעית באשלים, 
רמת  האזורית  המועצה  בתחום 
נגב, אשר תפעל בטכנולוגיה פוטו 
וולטאית ותספק חשמל בהיקף של 

40 מגה־ואט.
המחיר לקוט"ש שנקבע במכ־
רז עומד על 8.68 אגורות לקוט"ש, 
לחשמל  ביותר  הזול  המחיר  הוא 
יותר  זול  ואף  בישראל  סולארי 
דלקים  באמצעות  חשמל  מייצור 

מזהמים.
שלוש  פועלות  כיום  באשלים 
תחנות כוח סולאריות – שתי תח־
ותחנת  תרמו־סולאריות  כוח  נות 
כולל  בהיקף  פוטו־וולטאית  כוח 

של 272 מגה־ואט.
ועדת המכרזים הבין משרדית 
המשותפת  סולארית  לאנרגיה 
האנ־ משרד  האוצר,  למשרד 

והחברה  החשמל  רשות  רגיה, 
מר  בראשות  ענבל,  הממשלתית 

יחידת  מנהל  מרמלשטיין,  איציק 
באגף   PPP ופרויקטי  תשתיות 
החשב הכללי, הודיעה על ההצעה 

הזוכה במכרז. 
בעקבות  לדרך  יצא  המכרז 
תחנת  להקמת  ממשלה  החלטות 
במת־ נוספת  וולטאית  פוטו  כוח 

להתערבות  הודות  אשלים.  חם 
תש־ חסמי  הוסרו  האנרגיה  שר 

המכרז  קידום  את  שאפשרו  תית 
והצלחתו. 

 ,PPP הפרויקט יבוצע בשיטת
לתכנון,  אחראי  הנבחר  היזם  בה 
תחנת  של  ותפעול  הקמה  מימון, 
של 25  לתקופה  הסולארית  הכוח 

שנה, בסיומה תוחזר למדינה.
התחנה צפויה להתחיל לפעול 
התחנות  אל  ותצטרף  ב־2021 
באשלים:  הפעילות  הסולאריות 
תרמו־ בטכנולוגיה  תחנות  שתי 
סולאריות שהקמתן הושלמה בא־

פריל השנה ותחנה פוטו וולטאית 
בדצמבר  הושלמה  שהקמתה 

.2017
סך ההספק המותקן בפרויקטי 
על  יעמוד  אשלים  במתחם   PPP

בהשגת  ויסייע  מגה־ואט  כ־312 
חשמל  לייצור  הממשלה  יעדי 
עומ־ אשר  מתחדשות  מאנרגיות 

ו־17%  ל־2025  עד   13% על  דים 
עד ל־2030. 

החשב הכללי, מר רוני חזקיהו 
אמר כי "פרויקט אשלים החל כח־

לשיתוף  הודות  התממש  אשר  זון 
האוצר,  משרד  בין  ופורה  פעולה 
החשמל  רשות  האנרגיה,  משרד 
וכן מ.א. רמת נגב ומשרד הבטחון. 
להתקדם  ממשיכה  ישראל  מדינת 
אנרגטית  יעילות  של  עתיד  אל 
כא־ חממה,  גזי  פליטות  והפחתת 

 PV2 הסולארית  הכוח  תחנת  שר 
פרויקטים  של  לשורה  מצטרפת 
מאנרגיות  חשמל  לייצור  קיימים 
עתי־ פרויקטים  לצד  מתחדשות 

אחד  בקנה  שעולים  נוספים  דיים 
לקי־  '2030 'תשתיות  תכנית  עם 

תשתית,  פרויקטי  של  מהיר  דום 
ההשקעה  והרחבת  חסמים  הסרת 

הממשלתית בתשתיות".

הונג קונג: הפגנות ההמונים נמשכות 
בדרישה להדחת המנהיגה הפרו סינית

תואמות את עמדותיו, בתוככי הונג 
קונג. אם אכן יחוקק החוק החדש, 
יוכלו  המחאה,  מנהיגי  טוענים 
הסינים להוציא צווי מעצר לכל מי 
שמעשיו לא ימצאו חן בעיניהם, גם 
אם הוא יליד הונג קונג ומעולם לא 

דרך על אדמת סין. 
תנועת  קיימת  קונג  בהונג 

ההש־ נסיונות  נגד  ותיקה  מחאה 
הטריטוריה.  על  סין  של  תלטות 
שנה  מ־20  יותר  קצת  לפני  עד 
כיבוש  תחת  קונג  הונג  היתה 
בריטי, ולאחר מו"מ שנמשך שנים 
על  הריבונות  את  בריטניה  מסרה 
לער־ בתמורה  לסין,  הטריטוריה 

של  שהמעמד  לכך  סיניות  בויות 
עצמאית  כטריטוריה  קונג  הונג 

זכויות  חירויות,  כולל  יישמר, 
של  מוחלטת  ועצמאות  הפרט 
מערכת המשפט בהונג קונג. בפו־

הונג  בעצמאות  סין  מכרסמת  על 
פעם  ומדי  השנים,  לאורך  קונג 
הצעדים  נגד  מחאה  מתעוררת 
היא  הנוכחית  כשהמחאה  הללו, 
אחד מרגעי השיא של המאבק נגד 

ההשתלטות הסינית. 

נשיא סודן המודח התייצב אתמול 
לשמיעת האישומים התלויים נגדו 

נגד הרודן המודח תלוי ועומד 
על  נגדו  שהוצא  ישן  מעצר  צו 
הבינלאומי  הפלילי  הדין  בית  ידי 
בעבירות  מואשם  הוא  שם  בהאג, 
ופ־ מלחמה  פשעי  עם,  רצח  של 

בגין  זאת,  האנושות.  נגד  שעים 
מסעות הטבח שבוצעו בחבל דא־

הברורות  הנחיותיו  פי  על  רפור, 
לפי החשד, של עומר אל באשיר. 
הרשויות  כי  נראה  זאת,  עם 

בסודאן לא מתכוונות להעביר את 
אל באשיר לידי מערכות המשפט 
לשפוט  ומעדיפות  הבינלאומיות, 
מערכת  ידי  על  אותו  ולהעניש 

המשפט הפנימית של סודן. 
את  שמקבלים  שמי  אלא 
עד  מקורביו  הם  כעת  ההחלטות 
לא מכבר של אל באשיר, גנרלים 
בכירים בצבא שתפס את השלטון 
שבהמשך  יתכן  הרודן.  הדחת  עם 

דרישו־ יתקבלו  אכן  אם  הדרך, 
המשתתפים  ההמונים  של  תיהם 
שהובילו  המחאה  בהפגנות 
הרודן,  של  להדחתו  מלכתחילה 
דמוקרטיות  בחירות  תתקיימנה 
אל  של  האופוזיציה  תיבחר  בהן 
לשנות  אולי  תבחר  וזו  באשיר, 
הנוכחיות,  הרשויות  החלטות  את 
ולהסגיר את הרודן לידי מערכות 

המשפט הבינלאומיות. 
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מזרימה  שהיא  הכסף  את  סטינית 
למשפחות מחבלים.

ראש  האחרונים,  בחודשים 
הממשלה נתניהו ושר האוצר כח־

יצירתיים  פתרונות  מחפשים  לון 
הפל־ את  לשכנע  כדי  למשבר, 

כ־600  הכסף:  את  לקבל  סטינים 
מיליון שקלים בחודש.

היא  בשטח  בינתיים  התוצאה 
הב־ מנגנוני  אנשי  אלפי  שעשרות 

מקבלים  לא   – הפלסטיניים  טחון 
את מלוא שכרם.

לי־ להתייחס  סירבו  בשב"כ 
דיעה.

דיווח: ראש השב"כ 
נפגש עם אבו מאזן

אותרו ארבעת ספרי התורה 
שנגנבו בבני ברק בשבוע שעבר

אחר  להתחקות  המשטרה  חוקרי 
מיקום ספרי התורה הגנובים ותוך 
המשטרה,  בלשי  הגיעו  קצר  זמן 
לכפר  צה"ל  וחיילי  מג"ב  לוחמי 
עקרבה שבאזור השומרון ובמהלך 
חיפוש במקום איתרו את ארבעת 
ספרי התורה שהוסלקו בביזיון רב 
נתפס  בנוסף,  צאן.  דיר  של  בצידו 

תחמושת  ציד,  רובה  גם  במקום 
ו־55 כוורות זיקוקים.

ה־20  בשנות  החשודים, 
וכפר  שכם  מירושלים,  לחייהם 
מעצרם  להארכת  הובאו  עקרבה, 
עוד  בת"א.  השלום  משפט  בבית 
נמצאים  התורה  ספרי  כי  נמסר 
כעת בחזקת משטרת ישראל ויוח־

זרו לבית הכנסת בסיום החקירה.

ההסתדרות מכריזה על סכסוך 
עבודה כללי בשל משבר הפנסיה

נות הפנסיה.
משרדי  על  יחול  הסכסוך 
המר־ הסמך,  ויחידות  ממשלה 

חולים  בתי  מקומי,  לשלטון  כז 
הסתדרות  גם  ועוד.  ממשלתיים 
המורים הצטרפה לסכסוך העבודה. 
יו"ר ההסתדרות, ארנון בר־דוד, 

למסמך  ממתין  עדיין  "אני  כי  אמר 
ההון,  שוק  על  מהממונה  הרשמי 
לקיצוץ  הקובע  המועד  את  הדוחה 
קצבאות הפנסיה. ככל שלא יתקבל 
סכ־ את  נפעיל  בהקדם,  כזה  מסמך 

סוך העבודה המוכרז. לא נלך שולל 
לפגוע  אסור  שווא.  הבטחות  אחר 

בגמלאים". 

בית המשפט קיבל את הסדר הטיעון 
עם רעיית ראה"מ בפרשת המעונות

נת־ בנימין  הממשלה  ראש 
ואמר  הפסיקה,  לאחר  הגיב  ניהו 
של  הזוי  ציד  מסע  "הסתיים  כי 
ואוכל.  חמגשיות  על  שנים  ארבע 
המיסים  למשלם  שעלה  ציד  מסע 
הערכה  לי  יש  שקלים.  מיליוני 
רבה לבית המשפט. השופט, נשיא 

בירושלים,  השלום  משפט  בית 
זר  הפלילי  שהעולם  בצדק  אמר 
שום  היתה  שלא  ונקבע  לרעייתי 

מרמה מצידה". 
כי  ראה"מ  מתגובת  עוד 
הכל  לשים  שצריך  אמר  "השופט 
הוזמנו  הטבחים  בפרופורציה. 
ראש  של  האורחים  למען  לבשל 
אמר  והוא  ורעייתו,  הממשלה 
ספק  שאין  שלו  הסיכום  בדברי 
שמדובר באירועים רשמיים. יותר 
מכך, הוא הסכים שיש בעיות מש־

גם  המעטה.  בלשון  בתיק,  פטיות 
אני אומר לכם. מדובר הרי בנוהל 
חוק  נגד  שהתקבל  חוקי  בלתי 

ימים  ארבעה  המדינה,  של  יסוד 
זה  וכל  לתפקיד.  שנכנסתי  לפני 
אורחים  כולל  ליום,  שקל  על 122 

רבי מעלה".
רעייתו  כי  הוסיף  אף  נתניהו 
גיהינום  של  שנים  ארבע  "עברה 
נשאר  שלא  האשמות  מכלל  מול 
החליטה  כשהיא  היום  דבר.  מהם 
אמרה  היא  למשפט  ללכת  לא 
שהיא סבלה מספיק ושהיא רוצה 
אני  אבל  ייפסק.  הזה  שהגיהנום 
אומר לכם, וכולכם יודעים את זה 
– אם לא היה מדובר ברעייתי לא 
היתה נפתחת חקירה ואף אחד לא 

היה חולם להעמיד אותה לדין".

הודעות חוק תכנון ובניה - 17/06/19
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יום שלישי הקרוב:

פתיחת מגבית 'הזכות להצליח' של ארגון 'מסילה' לכלכלה 
נבונה, להצלת אלפי משפחות מקריסה כלכלית

בימים שלישי ורביעי ט"ו – ט"ז סיון יצא ארגון מסילה במגבית מיוחדת להצלת אלפי משפחות בציבור החרדי 
מקריסה כלכלית ויציאה מצרה לרווחה. בהוראתם וברכתם של מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות שליט"א 

הרואים בפעולות הארגון 'בנין הדור'. מיוחד: "תרומה חכמה שמכפילה את עצמה פי 13"

מסילה  ארגון  הוקם  מאז  לראשונה 
ולאחר  שנה   20 לפני  נבונה  לכלכלה 
רבבות משפחות ששוקמו ועומדים כיום 
בזכות  רגליהם  על  דשמיא  בסייעתא 
חריג  באופן  ב'מסילה'  יוצאים  הארגון, 
לה־ לארגון  שתאפשר  קיומית  למגבית 

משיך ולסייע במה שכונה על ידי גדולי 
ישראל – 'בנין הדור'.

מוכר  נבונה  לכלכלה  מסילה  ארגון 
בציבור  האחרונות  השנים  ב־20  היטב 
קודש  פעילויות  מגוון  בזכות  החרדי 
כלים  נתינת  היא  שלהם  העל  שמטרת 
המ־ ראויה  כלכלית  להתנהלות  נבונים 
החרדי  בציבור  ועסקים  משפחות  צילה 
מקריסה כלכלית ומונע מהם הזדקקות 
המעולה  'הצדקה  כידוע  שזו  לצדקה, 

שבצדקות'.
של  מקצועי  מערך  מפעיל  הארגון 
בתהליך  משפחות  המלווים  יועצים 
יציבים  לחיים  כלכלי  מסחרור  היציאה 
נבונה  התנהלות  הטמעת  תוך  ורגועים 
ההכ־ והגדלת  בהוצאות  התייעלות  של 
נסות, בליווי אישי למשפחות ובסדנאות 
מפורטות בכל הריכוזים החרדיים ברחבי 

הארץ.
בשטח  הפועלים  הצוותים  לדברי 
כלכלית.  מהצלה  יותר  בהרבה  מדובר 
בבית  הכלכלי  והסחרור  "להסתבכות 
הנפש  בריאות  על  ישירה  השפעה  יש 
וחינוך  הבית  שלום  על  וכמובן  והגוף 
הילדים. בחלק גדול מהמקרים, היציאה 
מהמעגל האינסופי הזה שנובעת בעיקר 
מהתנהלות לא נכונה, היא הצלת נפשות 

כפשוטו".
במסילה קיימת גם מחלקה ייחודית 
לעסקים המעניקה הדרכה וייעוץ לבעלי 
עסקים ובמהלך שנות פעילות המחלקה 
זכו כ־3000 עסקים לליווי שהעלה אותם 
של  למצב  אותם  והוביל  המסילה  על 
מנחים  הארגון  מומחי  ושגשוג.  צמיחה 
ומכוונים עסקים בתחילת הדרך ומלווים 

אותם ליציבות ורווחיות.
הארגון  עוסק  והליווי,  לייעוץ  מעבר 
בהט־ שליט"א,  ישראל  גדולי  בהוראת 

בחיים  נכונה  להתנהלות  החינוך  מעת 
ובבתי  לבנות  בסמינרים  גם  הכלכליים 
הישיבות  בכל  מתקיימים  גם  כך  הספר. 
מק־ בהם  מיוחדים  מפגשים  הגדולות 

החתונה,  שלפני  בתקופה  חתנים  בלים 
כלים והדרכה להתנהלות כלכלית נכונה 

ונבונה. 
מביא  וגובר  ההולך  המחיה  יוקר 
משפחות רבות אשר בחלקם מתפרנסות 
בחובות  לשקוע  לחלוטין,  סבירה  בצורה 
מעיקים ותחושת מחנק נוראה המשפי־

עה על כל בני הבית.
הרב  היו"ר  ובראשם  הארגון  מנהלי 
כבולי  חשים  שליט"א  מרגליות  שמואל 
ידיים לנוכח הפניות הרבות שאין באפ־
שרותם לתת להם מענה מחוסר תקציב. 
בשל זאת הורו גדולי ישראל שליט"א על 
המשפ־ להצלת  מיוחדת  חירום  מגבית 

חות מקריסה כלכלית.
עומ־ הדור  גדולי  של  עיניהם  לנגד 

דים גם אותם אברכים בני עליה שבזכות 
ולהסתופף  להמשיך  יכולים  'מסילה' 
את  הגדירו  כך  ובשל  תורה  של  באהלה 

פעילות הארגון כ'בנין הדור'.
מנהלי המגבית שהודיעו על הכפלה 
שכמוה לא היתה מעולם 1×13, מסבירים 
שמדובר כמובן בהכפלת הכסף של מש־
התרומה.  בזכות  מסילה  פעילות  תתפי 
מתוך הנסיון ארוך השנים "על כל שקל 
שלושה  מרוויחה  המשפחה  שמושקע, 
עשר שקלים", כך שבהחלט מדובר בת־
רומה החכמה והאפקטיבית ביותר שיש.

של  לברכתם  יזכו  המגבית  תורמי 
מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור ובראשם 
שהעניק  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
בהצלת  שיסייע  מי  לכל  ברכתו  את 
רבבות  של  ויציאתם  מקריסה  משפחות 
של  השונות  במסגרות  המשתתפים 

'מסילה' מצרה לרווחה.



המבשר | יום שני, י"ד בסיון תשע"ט | עמוד ז

ירושלים | מכירהֳ
חדרים   4 אליהו  בנופי  בהזדמנות!! 
חדשה  ענקית,  חצר   + גדולה 
תיווך  בלבד!   2,780,000 ומושקעת! 

פרנקל 050-4145663
[20052819]

מ''ר,  כ50  חמד,  בפנינת  בבלעדיות! 
טובה,  תשואה  תמיד.  מושכרת 
נכסים''  ''אברמצי'ק  1,450,000שח 

0548-456-212 או 02-9966522
[20052815]

חדשה!  ירמיהו,  ברח'  בבלעדיות! 
כ130 מ''ר, מחסן גדול! חזית! 28,000
0548- נכסים''  ''אברמצי'ק  למטר. 

456-212 או 02-9966522
[20052810]

3 משה,  בקרית  מציאה  בלעדי 
 + ואחרונה  ב'  קומה  גת  ברחוב  חד' 
רק  הגג  כל  על  מידית  לבניה  רשיון 
2,200,000 ש''ח *  *  * תיווך ישיר -02

6510266
[20052807]

לבעלי יכולת ! ! !קרוב מאוד לבויאן, 
בוטיק,  בבנין  נוחה,  קומה  חדרים,   6
ועד  ללא  פרטית,  חניה  מרכזי,  מזגן 
מידי  בפרויקטים,  כמו  יקר  בית 
רוזן  צביקה  תיווך  מציאה.  .במחיר 

052-763-4444
[20052803]

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]

בתנובה, 6חד' ענקית, מתוכננת היטב, 
 - נדל"ן  יעד  נוחה,  קומה  מדהים!  נוף 

072-3969911
[20052791]

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]

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]

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]

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
פינוי  לזו''צ,  להשכרה  יחידה  בכדורי, 
''אברמצ'יק  4000שח,   . ק''ג  תמוז, 
02- או   0504-165-775 נכסים'' 

9966522
[20052812]

מעלית,  ק''ד  חד'   5 מרדכי  בתכלת 
גמיש!  שח   8000 באב,  פינוי 
0504-165-775 נכסים''  ''אברמצ'יק 

או 02-9966522
[20052811]

קומה  צעיר  לזוג  יחידה  בתנובה 
תיווך  מיידי  חדשה  ממוזגת  נוחה 

0527101942
[20052808]

חד'   2 הצדיק  בשמעון  בלעדי 
וממוזגת  משופצת  מרוהטת  מרווחת, 
תיווך   *   *   * גדולה  סוכה  מרפסת   +

ישיר 02-6510266
[20052806]

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 

058-3202530 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]

בני ברק | השכרה
יח"ד לזו"צ ברח' כהנמן ק"ג, מרוהטת 
052- ש''ח.   2,600 מיידית,  קומפלט, 

7637730
[20052814]

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
חדשה,  צנרת  אויר,  כיווני   3 חד'   4
054-  . ש''ח   1,330,000 ג',  אזור 

8494450/1
[20052801]

למגורים/ דירה  לקנות  מעוניין 
במחיר  מפוצלת)  (אפי'  להשקעה 

טוב 0527120124
[20052800]

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
ק"ה,  דזיקוב 4חד'  בפרויקט  מציאה!! 
"נדל"ן-פלוס"  רק 1,430,000ש"ח  נוף, 

054-8541580 ,052-7695-695
[20052813]

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]

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. 
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]

חצר,   + וממוזגת  נקיה  יפה,  דירה 
לימים ולשבתות.054-8589209

[20040224]

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]

ענקית,  חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
חורף  מבצעי  השנה,  ולימות  לחגים 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

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

053-4166610
[20045978]

ירושלים 
במעלות דפנה 138 דופלקס יפהפיה 
בסלון.  ספות  10מיטות,  ומרווח: 
קרובה  ושבתות.  לימים  ממוזגת 
לרכבת הקלה ולכותל. 0533161215
[20052816]

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

9966522
[20052809]

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]

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

4109434
[20041631]

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

7616720-1
[20040110]

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

715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

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

10-20
[20052696]

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

053-310-20-26
[20043211]

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

053-3188842
[20040846]

דרוש ַ בברכפלד  שמחות  לשובע 
צהריים   + בוקר  לאפיית  עובד 

להתקשר 054-8480031
[20052817]

ברק  בני  לרפאלי  עובד  דרוש 
03- או   115 עקיבא  ר'  לפרטים 

050-4169649 5707410
[20052805]

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]

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]

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

מיר רעדן אידיש
[20049751]

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 

הקורס המבוקש של " עולם הניר" 

בונוס  הבא,  בשבוע  אי"ה  יפתח 

אשת  השבוע,  לנרשמות  מיוחד 

חיל, 0504154152

[20052802]

השבת אבידה 

שכולל  סיטר  בייבי  מכשיר  נאבד 

גאולה  באזור  בקופסא  חדש  מצלמה 

בר אילן 050-4154149

[20052818]

ספורטליין  לעגלת  בסיס  הוחלף 

רביעי  ביום  לב"ש  מי-ם  בקו418 

בלילה 053-3168509

[20052804]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 

 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 

1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003

[20042291]

דף היומי בבלי: בכורות סא    דף היומי ירושלמי: מעשר שני יח    חובות 
הלבבות: חשבון הנפש הי"ד (האהבה)    משנה יומית: עדויות א, ב-ג    הלכה 
יומית: או"ח תקכז, טו-יז    רמב"ם יומי: שכירות ז-ט    שו"ע הרב - רב יומי:
העמוד  נא, ב-ד    דף היומי - זוהר: תצוה, נד-סה    חפץ חיים: ארורין, א-ג  

היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קיט.
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

9:409:449:439:389:429:37סוף זמן תפלה מג"א
10:1810:2110:2010:1610:1910:15סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4112:4212:4212:3912:4112:38חצות היום
13:1713:1813:1813:1513:1713:14מנחה גדולה

19:5219:4919:4919:5119:4819:49שקיעת 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
6762954 הר סיני 15, ב"ב    תל אביב הר סיני 054-3987110 אגריפס 40    בני ברק מרפאת אגריפס ירושלים
077-8882200 סופר פארם אורלוזרוב 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור
סופרפארם יד אליהו 077-8881490 יגאל אלון 51 מהשעה 19:00 עד  רח' אורלוזרוב 208 מהשעה 19:00 עד 24:00
077-8880440 שאנן נווה  פארם  סופר  חיפה ויצמן 22     שד'   077-8881615 ויצמן פארם  סופר  נתניה     24:00

  01:00 עד  מהשעה08:00   165 הלל  אבא   - איילון  קניון   077-8880100 סופרפארם גן רמת      56 טרומפלדור 
רח'  אשדוד  בקניון  פארם  סופר  אשדוד רצוף      23:00 עד   8:00 מהשעה  חולון   52 הופיין   6519153 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: 211.22-
אתמול: 211.21-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
28-19

תל אביב
28-21

חיפה
27-19

גולן
29-18

טבריה
35-23

גליל
26-17

באר שבע
33-19

אילת
39-27

מזג האויר
ירידה קלה בטמפרטורות
היום - מעונן חלקית עד נאה. 

תחול ירידה קלה בטמפרטורות. 
עד שעות הצהרים ייתכן טפטוף 

עד גשם מקומי קל בעיקר 
בצפון הארץ.

שלישי - מעונן חלקית עד נאה. 
הטמפרטורות יהיו ללא שינוי 

ניכר.

רביעי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

חמישי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר. 

חמישירביעישלישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



חדש במערך הכבאות: רובוטים נגד שריפות 
מאת חיים מרגליות

רובו־ הכניס  הכבאות  מערך 
האש  לכבאי  יסייעו  אשר  טים 
מסוכ־ במקומות  דליקות  בכיבוי 
נים. נציב כבאות והצלה, רב־טפ־
הכנסת  את  הגדיר  שמחי,  דדי  סר 
הבלתי  הכיבוי  ורכבי  הרובוטיקה 
הק־ לשנתיים  כיעד  מאוישים 
הכבאות  מערך  כך,  עקב  רובות. 
אשר  רובוטים  לשירותיו  מכניס 
במקומות  שריפות  בכיבוי  יסייעו 

מסוכנים.
מחקר  מערך  ראש  אבני,  רונן 
"הרו־ כי  אמר  בנציבות,  ופיתוח 

בביצוע  גמישות  יאפשרו  בוטים 

שא־ שריפות  באזורי  המשימה 
להכניס  בהכרח  צריך  לא  ליהם 
השאר,  בין  מדובר,  אש".  כבאי 
במפעלים לחומרים מסוכנים וב־
מבנים תת־קרקעיים כמו חניונים. 
ולקרר  מים  להתיז  יכול  "הרובוט 
את האזור לצורך הכנסת כבאים", 

הסביר.
שני  לרכוש  היא  כעת  הכוונה 
רובוט  הוא  האחד  רובוטים.  סוגי 
בס־ מים  להתיז  המסוגל  כיבוי 

ליטר  כאלף  של  גבוהות  פיקות 
לדקה. 

משקלו כ־500 ק"ג והוא כולל 
בטמפר־ עמיד  מצלמות,  שתי 

כמעין  וישמש  גבוהות  טורות 
שבהם  באזורים  כבאי'  'עוזר 
ומסכנות  גבוהות  הטמפרטורות 
הוא  השני  הרובוט  אדם.  חיי 
'רובוט גישוש'. משקלו כ־30 ק"ג, 
של  הקדמית  כעין  ישמש  והוא 
מצלמת  עימו  נושא  הוא  הכבאי. 

וייעודו  תרמית,  ומצלמה  וידאו 
הדליקה  לאזור  להיכנס  הוא 

לאחור.  מצב  תמונת  ולהעביר 
בנוסף, הוא יסייע לכבאים לנווט 

יותר  יעילה  בצורה  עצמם  את 
למוקד האש.
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כתב אישום נגד שלושה חשודים שהציתו שדות במזרח ירושלים
מאת חיים מרגליות

כתב אישום הוגש נגד שלושה 
קוצים  שדה  שהציתו  נאשמים, 
שייח'  באזור  לירושלים,  סמוך 

סעד, באמצעות מצית פשוט.
במקום,  שפעלו  מג"ב  שוטרי 
בשלושת  כשבוע  לפני  הבחינו 
שהציתו  פלסטינים,  הנאשמים, 
יבשה  צמחיה  של  מוקדים  מספר 
שבאזור  הבטחון  לגדר  בסמוך 
בנימין.  שבמרחב  סעד  שייח' 
השוטרים  של  מהירה  בפעילות 
בגזרה  הממוקמות  והתצפיות 
לש־ הגדר  את  הכוחות  חצו 
מרדף  ולאחר  הפלסטיני  טח 
אחד  את  לעצור  הצליחו  רגלי 

הנאשמים.

הוזעקו  השריפה  מקום  אל 
להשתלט  שהצליחו  כיבוי  כוחות 
על האש ולכבותה. הנאשם תושב 
שייח' סעד בן 22 הועבר לחקירה 
מעצרו  ולמחרת  הגבול  במשמר 
מג"ב  של  רבים  כוחות  פשטו 
לכפר  בנימין  חטמ"ר  בשיתוף 
הפלסטיני שייח' סעד, שם איתרו 

הנאשמים  שני  של  בתיהם  את 
הנוספים, איתרו אותם וביצעו את 

מעצרם. 
עולה  שהוגש,  האישום  מכתב 
מטרים  כמאה  נפגשו  שהשלושה 
מגדר הבטחון ובעזרת מצית ניסו 
להצית שדה קוצים. הקוצים החלו 
ניסו  השלושה  וכבו.  באש  לעלות 

כבו.  הם  ושוב  בשנית  להציתם 
בנסיון השלישי הצליחו החשודים 
מכן  ולאחר  הקוצים  את  להצית 

עזבו את המקום. 
עולה  האישום  כתב  פי  על 
עד  והתגברה  התלקחה  שהאש 
שכיבו  הכיבוי  כוחות  שהגיעו 

אותה כ־30 מטרים מהגדר. 

קרית מוצקין: פועל 
נהרג בתאונת עבודה

מאת חיים מרגליות

בנסיבות  פתחה  המשטרה 
בקרית  קטלנית  עבודה  תאונת 
באתר  התרחשה  התאונה  מוצקין. 

בניה ברחוב יוסי בנאי. על פי גורמי 
רפואה פונה מהמקום באורח אנוש 
בועיינה־נוג'ידאת  תושב  פועל 
רמב"ם.  הרפואי  המרכז  אל 
הרופאים  ניסו  החולים  בבית 
לקבוע  נאלצו  את  חייו  את  להציל 

את מותו. 
מש־ עם  יחד  משטרה  חוקרי 

נסיבות  את  חוקרים  העבודה  רד 
יש־ משטרת  של  כוחות  האירוע. 
ראל הגיעו למקום ופתחו בבדיקת 
הע־ משרד  ונציג  הארוע  נסיבות 

בודה זומן.

בשם ה' נעשה ונצליח

שנות ניסיון
21

החופשה המושלמת: תכניות ופעילויות מרתקות מדי יום ולילה

בריכה ענקיתמרחצאות חמיםפנסיון מלא

משקאות חמים, מיצים, 
בירות ומשקאות מוגזים, 

שלגונים מרעננים

הכל 
כלול

שפע של הפעלות ויצירות לילדים 
לאורך כל היום במתחם ממוזג 

בליווי צוות חינוכי, מנוסה ואחראי

מופע מרכזי 
לילדים מדי יום 
בשעות אחה"צ

24

7 לילות - יום חינם

חבילות 2-3-4 לילות

מחיר לילד עד גיל 17

חדש! 10 תשלומים

| הכל כלול במחיר ד'-י"א תמוז | 7-14.7.19
חבילת סופ"ש במחיר מיוחד

11-14.7 ח'-י"א תמוז | חמישי-ראשון פרשת בלק |
מתקני המלון פתוחים עד שעה 

השבת בצאת ונפתחים שבת ₪3790לפני רק

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

הקיץ הזה תהנו מחופשה ברמה ובסטנדרטים הגבוהים ביותר!
ארוחות ביום, ארוחות  במלון תהנו מ:חדרים מחודשים ומשודרגים. פנסיון מלא: 4
24 שעות ביממה, מזנון בריכה, קפה  שף ברמה קולינרית עשירה, שתייה חמה וקרה

ועוגות אחר הצהריים, ארוחת חצות קלה.
כניסה חופשית לספא, הכולל: בריכת מי ים-המלח, ג�קוזי, סאונה רטובה / יבשה, 
נפרד, בריכת מים מתוקים חצי אולימפית עם קירוי מיוחד,  חדר כושר, סולריום 
תכניות  הרצאות,  שחיה,  ולימוד  מים  התעמלות  אטרקטיביות,  מים  מגלשות 
מחול  ערבי  היומי,  דף  שיעור  לשעון,  מסביב  המשפחה  לכל  מרתקות  ופעילויות 
והתעמלות לנשים ועוד. 32 חדרי טיפולים ובריכת גופרית - במחירים אטרקטיביים.

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

הזמנות:

04.06.19-22.8.199
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תהיו איתנו >>
!כל שקל = 18-19/6/1913 - ט"ו-ט"ז סיוון ט"ו- ט"ז סיוון

18-19/6/2019

נותנים לכולם את הכח להצליח!
בלי חובות, בלי קשיים, בלי כאב


