
"עכשיו ברור: כל קול קובע"

מטה 'יהדות התורה' בפניה לתושבים שאינם אזרחים: 
"הזדרזו בהליך האזרחות כדי שתוכלו להצביע" 

מוקדים ייעודיים נפתחו בימים האחרונים לדוברי אנגלית וצרפתית במטרה לסייע לאזרחים זרים או תושבי קבע 
שעדיין אינם אזרחי ישראל, המעוניינים לקיים מצוות ככל אשר יורוך ולהשתתף בבחירות, לבצע את הליך קבלת 

האזרחות במשרד הפנים ^ במטה מתריעים: ההליך ארוך, ויש לבצע זאת באופן מיידי במינהל האוכלוסין 

קובע,  קול  שכל  ידענו  "תמיד 
קובע",  קול  שכל  ברור:  עכשיו 
המודעה  את  מעטר  הנ"ל  הסלוגן 
מטעם  בעיתון  היום  המתפרסמת 
התורה,  יהדות  של  הבחירות  מטה 
את  מבטא  הוא  מסלוגן  יותר  אך 

החשיבות של כל קול ליהדות הח־
רדית, הפעם יותר מתמיד. 

לכנסת  הבחירות  לקראת 
שיתקיימו בעז"ה ביום שלישי, י"ז 
אלול פונים במטה 'יהדות התורה' 
ישראל,  אזרחי  שאינם  לתושבים 
כאזר־ מוגדרים  שעדיין  מפני  אם 
כתו־ רשומים  שהם  או  זרים  חים 

ישראל,  כאזרחי  ולא  בלבד  שבים 
והם  במידה  כי  בפניהם  ומחדדים 
ולהצביע  להשתתף  מעוניינים 
לקיים  ובזה  הקרובות  בבחירות 
מצוות ככל אשר יורוך, הרי שהם 
אזר־ קבלת  הליך  לבצע  נדרשים 

חות במשרד הפנים, היות וההליך 
באופן  זאת  לבצע  עליהם  ארוך, 

מיידי במינהל האוכלוסין. 
לנ־ הכוח  את  להגדיל  במטרה 

ציגות החרדית וההכרזה הברורה 
במטה  פתחו  דרבנן,  צייתי  אנן 
מטות ייעוץ ייעודיים בשפה האנ־

גלית והצרפתית. לדוברי אנגלית, 
וחסד'  'חיים  ארגון  באמצעות 
 .072-2437733 טלפון:  במספר 

ובשפה הצרפתית: בטלפון: -054
.5302900

הבית הלבן: ישראל לא 
תוזמן לועידת בחריין

הממשל האמריקני החליט למקד את השיח בוועידה 
בצד הפלסטיני, בנסיון לגייס אותו לתכנית המאה, 

שנדחתה על ידי הרשות עד כה

מאת כתב 'המבשר'

הבית הלבן החליט לא להזמין 
או  כחלון  משה  האוצר  שר  את 
נציגים אחרים של ממשלת ישראל 
בעוד  שתתקיים  בבחריין  לוועידה 
החלק  יוצג  ושבה  ימים  כעשרה 
של  השלום  תכנית  של  הכלכלי 

טראמפ, כך דווח בחדשות 13.

האמריקני  בממשל  בכירים 
עלולה  ישראל  הזמנת  כי  אמרו 
הוועידה. "במהלך  במטרת  לפגוע 
הוועידה הכלכלית בבחריין אנחנו 
נציג את החזון הכלכלי שלנו עבור 
העם הפלסטיני ולכן אנחנו רוצים 
ולא  על ההיבט הכלכלי  להתמקד 

כוננות שיא לקראת הפרות סדרעל ההיבט המדיני".

נשיא מצרים המודח מורסי 
התמוטט במהלך דיון בבביהמ"ש 

מותו של מורסי נקבע במקום, עוד לפני שפונה לבית 
החולים ^ בכיר ב'אחים המוסלמים': "זה רצח מתוכנן, 

מוות איטי ומתמשך" ^ נשיא טורקיה ארדואן: "שאהיד 
שמת אחרי שש שנים במעצר"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מוחמד  המודח  מצרים  נשיא 
המשפט  בבית  אתמול  מת  מורסי 

במ־ שהתנהל  דיון  במהלך  בקהיר, 
לו,  שנערך  החוזר  המשפט  סגרת 
אישומים  מול  התמודד  במסגרתו 

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
ש"ח  5.00 בא"י:  המחיר   | י"א  שנה   |  3183 גליון   | יוני   18  | תשע"ט  בסיון  ט"ו  שלח,  פר'  שלישי  יום   | בס"ד 
(הצידה) הט"ו  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | יט  שני  מעשר   - ירושלמי   | ב  ערכין   - בבלי  היומי:    המשך בעמ' ודף 

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

*4535*4535

.(17.9.19

.(17.9.2001

25.7.19

072-2437733
054-5302900

100%

איראן הודיעה כי תעבור בתוך עשרה ימים את כמות 
האורניום המועשר שהותרה על פי הסכם הגרעין 

בנוסף מבהירים בכיריים איראנים כי הם שוקלים להעשיר אורניום לרמה של 20 אחוזים -  הפרה נוספת ומהותית של הסכם הגרעין

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

איראן  על  האמריקאי  הלחץ 
גם  לכך  ובהתאם  ומתגבר,  הולך 
אימים  ללכת  איראן  של  הנסיונות 
על הקהילה הבינלאומית ולהוכיח 
הסכם  את  לבטל  מסוגלת  היא  כי 
הגרעין בפועל, ולא רק בהצהרות. 
מטעם  דובר  הודיע  אתמול 
הסוכנות הגרעינית של איראן, כי 
איראן  תחצה  ימים  עשרה  בתוך 
לכמות  לה  שנקבע  הגבול  את 
הסכם  לפי  המועשר,  האורניום 

הגרעין. 
איראן  יכולה  ההסכם  פי  על 
נמוכה  ברמה  אורניום  להעשיר 
שלא  ובכמות  אחוזים,   3.67 של 
בש־ קילוגרמים.   300 על  תעלה 

איראן  העלתה  האחרונים  בועות 

פי  האורניום  העשרת  קצב  את 
ימים  עשרה  ובתוך  ארבעה, 
של  קילוגרמים   300 בידה  יהיו 
נמוכה,  ברמה  מועשר  אורניום 
דלק  של  מוטות  לייצור  המספקת 

גרעיני. 
לפני  כבר  הצהירו  האיראנים 
אורניום  יעשירו  כי  מחודש  יותר 
קילוגר־  300 על  שתעלה  בכמות 
על  במרץ  פועלים  הם  ומאז  מים, 

מנת לממש את האיום. 
בכירים  מאיימים  במקביל 
ברצינות  ישקלו  כי  איראנים 
לה־ האפשרות  את  ראש  ובכובד 
20 עד  של  לרמה  אורניום  עשיר 
לצר־ "בהתאם  לטענתם  אחוזים, 

העשרת  איראן".  של  השונים  כים 
אורניום לרמה גבוהה יותר מהווה 
הפרה חמורה ומהותית של הסכם 

הגרעין, ובעצם מקרבת את איראן 
הפצצה  של  להשגתה  יותר  עוד 

הגרעינית. 
מפ־ איראן  כי  דווח  אתמול 

לחץ  האחרונה  בתקופה  עילה 
אירופה,  מדינות  על  מאוד  כבד 

על  לחץ  יפעילו  שאלו  בתקוה 
כדי  טראמפ,  הנשיא  ועל  ארה"ב 
מפ־ שהוא  הלחץ  מרמת  להפחית 

האסלאמית  הרפובליקה  על  עיל 
שטראמפ  לאחר  זאת,  איראן.  של 
שהעניק  הזמני  הפטור  את  ביטל 
שונות  מדינות  לשמונה  בעבר 
הסנק־ חרף  מאיראן  נפט  לקנות 

ציות הכבדות שהטיל עליה, וכעת 
הושבת שוק הנפט האיראני באופן 
מוחלט, כשהיא אינה יכולה לייצא 
משום  והנוזלי,  השחור  הזהב  את 
אותו  לקנות  מעוניין  אינו  שאיש 

מידיה. 

אחרי הכנסת הכסף הקטארי

חמאס הודיע על שלב 
חדש בהסדרה עם ישראל

הארגון השולט ברצועה הודיע על הבנות חדשות בכמה 
תחומים מול ישראל ^ בין היתר: שיפור בשירותי 

החשמל והמים ותמיכה במשפחות עניות ^ אתמול 
פורסם כי ישראל תחנוך קו מים חדש לרצועת עזה

מאת סופרנו הצבאי

הקטארי  הכסף  הכנסת  אחרי 
אתמול  הודיע  עזה,  לרצועת 
בהבנות  חדש'  'שלב  על  חמאס 
הצעדים  ישראל.  עם  ההסדרה 
החדשים כוללים בין היתר תמיכה 

במשפחות עניות, שיפור בשירותי 
בתחום  צעדים  והמים,  החשמל 
בתחום  ותכניות  והייצוא  הייבוא 

התעסוקה. 
קאסם,  חאזם  חמאס,  דובר 
אמר כי החל יישום חלק נרחב של 

אל תשלמ שקל
שקללפני שתקבל אאאללל תשלמ

ש אל תשלמלפני

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

צוות המומחימ של החברה המרכזית למימוש זכויות

מעקב 'המבשר':

משפחת הנער החרדי שהותקף בערב 
ל"ג בעומר הגישה תלונה למח"ש

מאת חיים מרגליות

החרדי  הנער  של  משפחתו 
שוטרים  ידי  על  שהוכה  המיוחד 
מקור  בשכונת  בעומר  ל"ג  בערב 
תלונה  הגישה  בירושלים,  ברוך 
נגד  שוטרים,  לחקירות  למחלקה 
בתקי־ מעורבים  שהיו  השוטרים 
באמצעות  הוגשה  התלונה  פה. 
משרדו של עורך הדין עמית חדד.

לכלי  אמר  חדד  דין  עורך 

כי  התלונה  הגשת  עם  התקשורת 
במיוחד,  חמור  באירוע  "מדובר 
באותו  ובראשונה  בראש  שפגע 
פגע  גם  אבל  ישע,  חסר  צעיר 

הציבור  באמון  אנושה  פגיעה 
שאדם  להיות  יכול  לא  במערכת. 
ימצא  ברחוב,  המתהלך  ישע  חסר 

050-4133397

בני ברק עולה קומה:

'הקומה העליונה' – פרויקט היוקרה 
/ עמ' ב שמסתכל על בני ברק מלמעלה  

איראן מפעילה לחץ על מדינות אירופה. נשיא איראן בפגישה עם נשיא רוסיה בשבוע שעבר
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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

איראן מאיימת 
התגובה הראשונה על הודעת איראן כי תוך עשרה ימים 
תגדיל את מאגר האורניום המועשר ברמה נמוכה שברשותה 
לצרכי  "בהתאם  הגרעין  בהסכם  שהוסכם  למה  מעבר 
המדינה'", היתה תחינתו של נשיא צרפת מקרון כלפיה: "אנו 
את  להניא  כדי  שותפותינו,  עם  שביכולתנו,  כל  את  נעשה 
איראן מהחלטתה ולמצוא דרך לקיים דו־שיח". דברים אלה 
האירופי,  האיחוד  של  החוץ  שרת  של  מרגיעה  הודעה  וגם 
שציפינו  כפי  בהתחייבויותיה,  עמדה  טהראן  כה  ("עד 
ממשיכה  אירופה  כי  מלמדים  מההסכם")  כחלק  שתעשה 
ולשמור  הגרעין  הסכם  את  לאושש  ניתן  כי  עצמה  להשלות 

על שלום העולם.

מול אירופה הנבוכה והלהוטה לעשות עסקים עם איראן, 
ואינה יוצאת מגדרה נוכח ההתנכלות במפרץ למכליות הנפט 
של  החריפות  הסנקציות  שיניהם.  את  האייתולות  חושפים 
הלהט  את  מדכאים  אינם  שבעטיו  הכלכלי  והמשבר  ארה"ב 
לפני  ומסוכן.  מסוכסך  למקום  העולם  את  להפוך  המרושע 
מוגבל  זמן  שיש  רוחאני  חסן  איראן  נשיא  הזהיר  שבועיים 
הנוכחי  וכי "המצב  המעצמות  עם  הגרעין  הסכם  את  להציל 
ספק  אין  להסכם.  אחרים  ולצדדים  לצרפת  ביותר  קריטי 
האזור  צרפת,  איראן,  עם  תיטיב  לא  ההסכם  שקריסת 
עשויה  ארצו  כי  איראני  דובר  הזהיר  ואתמול  והעולם". 
שזוהי  מ־3.67%  החל  האורניום  העשרת  רמת  את  להגדיל 
ההגבלה הנוכחית בהסכם שהושג בין איראן לשש המעצמות 
ועד ל־20%. ועוד הזהיר כי בעוד חודש ועם הגדלה פי ארבעה 
המגבלה  את  לחצות  עשויה  היא  מועשר  אורניום  ייצור  של 
של עד 300 ק"ג אורניום מועשר. חבר הוועדה לבטחון אמר 
להצלת  האירופי  האיחוד  מאמצי  שאם  מפורשים  דברים 

הסכם הגרעין ייכשלו, טהראן תפרוש ממנו.

הסף  את  לחצות  ונכונותם  האיראנים  של  עיקשותם 
את  לשבש  ובכך  נפט  מכליות  לתקוף  אותם  שהביאה  היא 
ולדרוש  הדלק  מחירי  לעליית  להביא  הימית,  התעבורה 
מארה"ב להסיג את כוחותיה מהאזור, שכן "האמריקאים הם 
הגורם הראשי לחוסר יציבות אזורית". הבית הלבן כינה את 
מהקהילה  ותבע  גרעינית"  "סחיטה  איראן  של  הצהרותיה 
להגביר  הגרעין,  הסכם  על  בחתימה  האשמה  הבינלאומית, 
את הלחץ על טהראן. והנשיא טראמפ חזר והודיע כי לעולם 

לא נאפשר לאיראן לפתח נשק גרעיני..

איראן.  עם  צבאי  בעימות  רוצה  אינו  טראמפ  הנשיא 
את  לבסוף  יכניעו  והקשחתן  הסנקציות  כי  משוכנע  הוא 
יפה.  תעלה  זאת  תכניתו  אם  לפקפק  מותר  אבל  איראן. 
הסוני  הקיצוני,  האסלאם  של  המובהקים  המאפיינים  אחד 
וכי  להכנעה  ניתנים  אינם  כי  עמוקה  אמונה  היא  השיעי,  או 
המוות  למאומה.  נחשבים  אינם  אדם  חיי  מובטח.  נצחונם 
במלחמת ג'יהאד הוא משאת נפש. השילוב הזה של העשרת 
אורניום מתגרה ושל פגיעה בשיט במפרץ ובמצרי באב אל 
מנדב והרפיסות הבינלאומית עלול להוביל להתלקחות. בכל 
היא  אם  גם  מעורבת  תהיה  ישראל  איראן  עם  צבאי  עימות 
ישראל  כי  היום  אמר  נתניהו  הממשלה  ראש  מנגד.  תעמוד 

לא תאפשר לאיראן לייצר נשק גרעיני. 

המשבר המתחזק עם איראן והסכנות הנשקפות לישראל 
ישראל  הצער  למרבה  ויציבה.  חזקה  ממשלה  מחייבים 
גרעון  ושל  חמור  פוליטי  משבר  של  בעיצומו  עתה  נמצאת 
תקציבי. המדינה זקוקה עתה לאחדות ולא לפלגנות ממארת 

נוסח ליברמן. ורבה תפילתנו לישועת ד'.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

מאומה בבחריין
האחרונות  החדשות 
המתרקמת  לוועידה  הנוגעות 
גורמים  כי  מספרות  בבחריין 
הוזמנו  לא  רשמיים  ישראלים 
להיערך  שאמור  לכינוס 

במנאמה הבירה.
גם  ישראלים,  רק  לא 
לא  פלסטיניים  גורמים 
הזדרזו  שהם  משום  ישתתפו, 
עוד  הוועידה  את  להחרים 
העתיד  את  ידעו  בטרם 
ישתתף  שכן  מי  בה.  להתרחש 
שינסו  עסקים  אנשי  אלו 
כלכליות  עסקאות  לרקוח 
האווירה  בחסות  זה  עם  זה 
המפויסת.  הבינלאומית 
על  מהומה  פשוטות,  במילים 

לא מאומה.
המגעים  הזה,  בקצב 
מזכירים  קצת  האמריקניים 
הדרמטיות  ההתקדמויות  את 
ומתן  המשא  את  שאפיינו 
ישראל  בין  שנפתח  הנמרץ 
ועידת  בעקבות  לפלסטינים 
ימים,  באותם  מדריד. 
בהם,  להיזכר  שמשעשע 
מדווחת  היתה  התקשורת 
בסערת רגשות על פריצת דרך 
שנרשמה בדיון הארוך בדמות 
הצדדים  שנרשמה:  הסכמה 
הסכימו לעבור מהפרוזדור אל 
תוככי אחד החדרים הצדדיים.

אחר  אז  שעקב  מי 
וההתרחשויות  האירועים 
להשתעשע  היה  יכול  לא 
שאחזה  ההתרגשות  מול  אל 
על  הפועלות  הנפשות  בקרב 
התקדמות מדומה שלא הניבה 
להוזי  אבל  דבר  וחצי  דבר 
כל  המדיני  והאופק  השלום 
הרעשים  כמו  היתה  כזו  תזוזה 
המקדימים שמבשרים את בוא 

הר הגעש הגדול.

מהומה בקהיר
התרחשה  ממש  של  דרמה 
אתמול בבית המשפט בקהיר.

מנהיג  מורסי,  מוחמד 
והאיש  המוסלמים  האחים 
בארמון  קט  לרגע  שהתיישב 
עם  ומת  התמוטט  הנשיאות, 
הבלתי  הדיונים  אחד  תום 

מתכלים בעניינו. 
מצדיקה  הזו  התקרית 
היה  שעלול  במה  התבוננות 
אילו  הזו  במדינה  לקרות 
אביו  הזה,  הרצחני  הארגון 
דומיו,  ושל  חמאס  של  מולידו 
הגה  את  לתפוס  ממשיך  היה 
השלטון בארץ הנילוס. השקט 
הדרומי  הגבול  את  שמאפיין 
היה  לא  למצרים  עזה  שבין 
זאת,  במקום  חלקנו.  מנת 
סוריה,  איראן,  לצרות  בנוסף 
היתה  עצמה,  ועזה  חיזבללה 
כל  לחשב  אמורה  ישראל 
השלטון  זומם  מה  מחדש  רגע 
שהתאזרח  החדש  המצרי 

בארמון הנשיאות.
להיזכר  ראוי  הדרך  על 
האמריקני  הנשיא  היה  מי 
לענות  שלא  שהחליט 
מקהיר  הבהולים  לטלפונים 
בלילה שבו אספסוף של רבבות 
הליופוליס  ארמון  על  צרו 
את  להורג  להוציא  וביקשו 
אובאמה  חוסיין  ברק  הנשיא. 
משוכנע היה כי בשתיקתו הוא 
העוין,  הבא,  השלטון  את  חונך 
של מצרים בה עשה את תחנתו 
הראשונה לאחר כניסתו לבית 

הלבן. ויושב בשמים ישחק. 
ואיש אחד, שהוספד כל כך 
הרבה פעמים, יושב ורואה את 
הכל. כמו פרעה בשעתו שנגזר 
ולראות  בחיים  להישאר  עליו 
את כל מה שיקרה באחרית ימי 
עמו. מוחמד חוסני אל מובארק 
יושב ומתבונן בחיוכו האיכרי, 
מתבונן במתים ובחיים סביבו, 
ושואל את עצמו, ספק בצחוק 
ספק ברצינות: האמנם חי אני.

עוגמה בעבודה
מוצאת  העבודה  מפלגת 
מחפשת  אלו  בימים  עצמה 
לדרכה  כבוד  של  מוצא  אחר 

האחרונה.
נעה  שם  ההתלבטות 
בדמות  סמלית  קבורה  בין 
עד  העצמאית  הריצה  המשך 
לבין  הטוטלית  ההתאיידות 
מרצ  סיעת  עם  התמזגות 
תעפיל  שלבטח  משמאל 
ותאפיל עליה. למרבה בושתה, 
אצל  בכיריה  גיששו  שוב 
כדי  לבן  כחול  המדף  סיעת 
לדבר  מה  על  יש  אם  לבדוק 
למרצ.  לכו  בנוסח:  נענו  אך 
הולמים  ואתם  לכם  יאה  היא 

אותה.
שבדיוק  הדבר  סמלי 
'המבשר'  חשף  אלו  בימים 
חלקו  שאותה  המזימה  את 
הזו  המפלגה  מייסדי  במשותף 
מזימת  לידתה.  ערש  סף  על 
בדרכם  שנקרה  מי  של  רצח 
רצונותיהם  את  הלם  ולא 
ששרטטו  האישים  ומאווי 
המדינה  את  רוחם  בעיני 

שבדרך.
האפלה  המזימה  מאחורי 
ברורה  מגמה  הסתתרה  הזו 
היהדות  על  הכורת  את  להניף 
ישראל.  בארץ  החרדית 
לאחר  שנים  וחמש  תשעים 
והחסידות  התורה  עולם  מכן, 
ישראל  בארץ  ומשגשג  פורח 
העבודה  מפלגת  ואילו 
שנותרו  השרידים  את  סופרת 
בה  תתקיים  בטרם  בשורותיה 
המלצת חז"ל על ברואים כאלו 
עד  ירעה  האדמה:  פני  תחת 

שיסתאב. 

כ"ק מרן אדמו"ר מלעלוב שליט"א ביקר 
בעמנואל לחיזוק הקהילות החדשות

קהילות חסידיות חדשות תוקעות שורשיהן בעיר המגדילה בס"ד בקצב מדהים את אוכלוסייתה, עם 
השלמת סדרת פרויקטים גדולים שנבנים בה בו־זמנית

מאת כתב 'המבשר'

שורות־שורות של פיגומים, הן 
מראה שכיח באזורים שלמים בע־
שכו־ ונבנות  הולכות  בהם  מנואל, 
במהלך  בבת־אחת,  שלמות  נות 
אוכלוסיית  את  ה'  בעזרת  שיכפיל 

עמנואל תוך שנים אחדות. 
אכלוס  החל  אלה  בימים 
מרן  וכ"ק  עמנואל'  'הדר  פרויקט 
הגיע  שליט"א  מלעלוב  אדמו"ר 
את  ולברך  בבניינה  לראות  לעיר, 

תושביה החדשים והוותיקים. 
בש־ סייר  שליט"א  האדמו"ר 

ראש  בלוויית  החדשות,  כונות 
לכל  גפני.  אליהו  הרב  המועצה 
הקדום  הנוף  נפרס  העין  מראה 
עם  קדשנו,  ארץ  של  המרהיב 
האוויר הצלול והצח והמרחיב את 

הדעת. 
הבע־ אפשטיין,  זאב  ר'  היזם 

הבונה  זהב'  'הרי  קבוצת  של  לים 

בע־ החדשים  הפרויקטים  את 
היצירה  חדוות  על  סיפר  מנואל, 
אמר  הוא  ישראל.  ארץ  בנין  של 

כי יהיה מאושר אם יזכה שקהילת 
תרחיב  המעטירה  לעלוב  חסידי 
הקו־ ארץ  בכל  אשר  מעגליה  את 

דש, גם לעיר עמנואל, והוא ישמח 
להיות לעזר בכך.

ראש המועצה הרב גפני, תיאר 
החדשה,  עמנואל  התפתחות  את 
יושביו,  על  המקום  חן  את  והציג 
נעימה  אווירה  שוררת  בו  מקום 
של שלום ושלווה, עם יראת שמים 
לגדל  נפלאה  סגולה  שהם  ונועם, 
הרב  חסידית.  ומשפחה  ילדים 
גפני אמר כי הוא רואה עצמו עבד 
כל  לימין  לעמוד  ונכון  ה',  לעבדי 
קהילת קודש שתמצא את עמנואל 
מקום לחצוב בו את עמודי ה'יכין 

ובועז' שלה.
מעמד  נערך  הביקור  בסיום 
'לחיים' וקביעת מזוזות, וכ"ק מרן 
האדמו"ר שליט"א האציל מברכו־

תיו על תושבי העיר ועל העוסקים 
משבח  כשהוא  הקודש,  במלאכת 
לפתרון  הקשור  בכל  העיסוק  את 
סוב־ ממנה  הקשה  הדיור  מצוקת 

לות כלל הקהילות וזוגות צעירים 
מכל רחבי הארץ.

כשבועיים לאחר פיטורי השרים בנט ושקד: 

ח"כ פרץ ימונה לשר החינוך; 
ח"כ סמוטריץ' לתחבורה

סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש שוחח עם ח"כ רפי 
פרץ לרגל מינויו לשר החינוך ובירך אותו "שיילך 

מחיל אל חיל ויצליח בכל אשר יפנה"

מאת מאיר ברגר

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הודיע ליו"ר איחוד מפלגות הימין 
סמו־ בצלאל  ולח"כ  פרץ  רפי  ח"כ 
את  בידיהם  מפקיד  הוא  כי  טריץ' 
יחד  והתחבורה,  החינוך  משרדי 
המדיני־ בקבינט  חבר  תפקיד  עם 

בטחוני ומשקיף בקבינט.
לבקשת איחוד מפלגות הימין 
שר  לתפקיד  ימונה  פרץ  כי  סוכם 
וסמוט־ בקבינט  ומשקיף  החינוך 

ריץ' ימונה לתפקיד שר התחבורה 
וחבר בקבינט.

שמירה  על  סיכמו  הצדדים 
בענייני  הסטטוס־קוו  של  מלאה 
ביש־ נהוג  שהיה  כפי  ומדינה  דת 

ראל מזה עשרות שנים.
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
לרגל  פרץ  ח"כ  עם  שוחח  פרוש 
אותו  ובירך  החינוך  לשר  מינויו 
"שיילך מחיל אל חיל ויצליח בכל 

אשר יפנה".
אמר  נתניהו  הממשלה  ראש 

תמיכתם  את  לקבל  "שמחתי  כי 
העמוקה  השותפות  ובליכוד.  בי 
בראשותי  הליכוד  של  והאיתנה 
עם הציונות הדתית ו'איחוד מפל־

גות הימין' תימשך במהלך מערכת 
הבחירות ולאחריה ".

שוחח  כץ  ישראל  החוץ  שר 
אותו  ובירך  סמוטריץ  ח"כ  עם 
שר  לתפקיד  הצפוי  מינויו  לרגל 

התחבורה.
לבקשת  להיענות  "שמחתי 
תפקיד  את  לידיך  ולהעביר  רה"מ 
חשוב  תפקיד  זהו  התחבורה.  שר 
תחומי  על  מרובה  השפעה  בעל 
חיים רבים בישראל ואני משוכנע 
שתדע להמשיך את המהפכה הג־

הובלנו  ואני  נתניהו  שרה"מ  דולה 
האחרונות  השנים  ב־10  בתחום 
וגם להוסיף עליה. הצלחתך תהיה 
כולה",  ישראל  מדינת  הצלחת 

אמר כ"ץ.
ביצוע  על  סיכמו  השניים 
במהלך  וחפיפה  עבודה  ישיבות 

הימים הקרובים.

לקראת פתיחה מחודשת:

שיפוצים נרחבים בסניף 
אגודת־ישראל בחיפה

מאת יקותיאל יהודה גנזל

לטובת  שהפעילות  לאחר 
כלל התושבים שבר שיאים ובית 
לתל  הפך  בחיפה  אגודת־ישראל 
בביצוע  השבוע  החלו  תלפיות, 
על  במבנה  נרחבים  שיפוצים 
מנת להתאימו במקסימום האפ־
שרויות לרווחת הקהל הרב הצו־
ביומו.  יום  דבר  הדלתות  על  בא 
על  יברכו  הקרובים  בשבועות 
מזוזות  קביעת  במעמד  המוגמר 

וחנוכת הבית.
מאז חודש נוהל קבלת הקהל 
בחיפה,  ישראל  אגודת  בבית 
כאשר נציגי ציבור ופעילי אגו"י 
שעות  גבי  על  שעות  יושבים 
תושבים  פנים  במאור  ומקבלים 
מע־ חורגים  כשהם  ופניותיהם, 

למלא  מנת  על  ליכולותיהם  בר 
תושב  לכל  ולהעניק  בקשה  כל 
בית  שערי  זכויותיו,  מלוא  את 
במאות  הומים  אגודת־ישראל 
סעד  לקבל  פונים  של  רבות 

וייעוץ.
והצפת  הקהל  קבלת  חידוש 
לשפץ  להחלטה  הביאו  הפניות 
את  ונרחבים  חיוניים  שיפוצים 
להפוך  מטרה  מתוך  הסניף, 
יותר  ולנוח  יותר  לנגיש  אותו 
עבור ציבור הפונים. השיפוצים 
בתכנון  מתבצעים  הנרחבים 
במ־ המבקר  כשהתושב  מוקפד 

עומד  לסיוע  זקוק  כשהוא  קום 
במרכז התכנון. השיפוץ יאפשר 
השטח,  של  מקסימלי  ניצול 
הוספת חדרי קבלת קהל וחדרי 
המתנה, כאשר ללא ספק רווחה 
הח־ חיפה  לתושבי  תבוא  רבה 

שכולו  זה  מבית  ה'  לדבר  רדים 
לאות  ללא  עשיה  על  מושתת 

למען הכלל ולמען הפרט.
שה־ היא  הגדולה  הבשורה 

תושבים לא צריכים להמתין עם 
השיפוצים  סיום  עד  פניותיהם 
קהל  לקבלת  הסניף  והכנת 
היוזמה  לאור  זאת  מחודשת, 
המבורכת – אשר תמשיך בעז"ה 
יסתיים  שהשיפוץ  לאחר  גם 
במ־  – בהדרו  יעמוד  והסניף 

קהל  קבלת  מתקיימת  סגרתה 
בבתי מדרש ומקומות ציבוריים 
המתח־ הדר  שכונת  רחבי  בכל 
להנגיש  היא  כשהמטרה  רדת, 
תושב  לכל  הקהל  קבלת  את 
באשר הוא. שכן זהו המוטו של 
אגודת ישראל החיפאית: לא רק 
שעומדים הכן לסייע לכל תושב 
ומגי־ טורחים  אף  הנדרש,  בכל 

את  לו  ומנגישים  אליו  עד  עים 
האפשרות הנוחה ביותר להגיש 

את בקשתו.
(פרשת  האחרון  בשבוע  רק 
שלושה  התקיימו  בהעלותך) 
בנקודות  קהל  קבלת  מפגשי 
שונות בעיר. מפגש אחד במכון 
בו  מיכאל,  שברחוב  למורים 
קיבלו צוות המכון למורים קהל 
הק־ בכל  שפנו  חינוך  אנשי  של 
שור לזכויות מורים. הרב אריה 
ויו"ר  המועצה  חבר  בליטנטל, 
אגודת ישראל בעיר, קיבל קהל 
בביה"ס גור. ואילו מנהל הסניף 
פניות  קיבל  שטרן  אברהם  הרב 

קהל ברמת ויז'ניץ בעיר.
בא־ הסניפים  פיתוח  מנהל 
גודת ישראל, הרב ישראל קופ־

והתרשם  במקום  שביקר  רברג, 

ציין  האינטנסיבית,  מהפעילות 
של  והפעלתנות  היעילות  את 
הסניף בחיפה אשר יכול להוות 
לכל  לחיקוי  מושלמת  דוגמה 
הארץ.  ברחבי  הסניפים  יתר 
הן  התפעלותו  את  הביע  הוא 
הן  הציבור,  נציגי  של  מהזמינות 
לטפל  שלהם  הרבה  מהנכונות 
שולחנם  על  העולה  פניה  בכל 
ובעיקר מהפעילות בפועל, כא־

שר הנציגים מוכנים לעקור הרי 
הרים של בירוקרטיה כדי לסייע 

לכל אחד ואחד מהתושבים. 
מנהל  שטרן,  אברהם  הרב 
הוא  כמה  מציין  בחיפה,  הסניף 
קב־ של  הרבה  מהעוצמה  נפעם 

לת הקהל, כאשר הציבור רואה 
מא־ אינטגרלי  כחלק  עצמו  את 

גודת ישראל וסומך בשתי ידיים 
על נציגיו ופעיליו. לדבריו, הוא 
כהנה  להוסיף  בעז"ה  מתחייב 
הפעילות,  את  להגדיל  וכהנה, 
עבור  ושעות  ימים  עוד  להוסיף 
לרווחתו  ולדאוג  הקהל  קבלת 
מה  בכל  חרדי  תושב  כל  של 
הנוכ־ המצב  מזדקק.  רק  שהוא 

רק  הוא   – שטרן  הרב  כך   – חי 
הפעילות  להמשך  ההתחלה 
כל  כאשר  בעז"ה,  המתעתדת 
מוכנים  והפעילים  הנציגים 

לכך.
יס־ הנרחב  השיפוץ  כמצוין, 

תיים בע"ה בשבועות הקרובים, 
כאשר בית אגודת ישראל החי־

פאי יעמוד הכן, מזומן להמשיך 
הרוחשת.  הפעילות  את  להכיל 
וחנוכת  מזוזות  קביעת  מעמד 
של  בהשתתפותם  ייערך  הבית 

רבנים ואישי ציבור.

בני ברק עולה קומה:

'הקומה העליונה' – פרויקט היוקרה 
שמסתכל על בני ברק מלמעלה

ברק,  בבני  לגור  אפשר  כן. 
עקיבא,  רבי  מרחוב  דקות  מרחק 
לראות  אחרת.  בפלנטה  ולחיות 
מים  עד  ושמים  ירוק  האופק  מול 
צריך  רק  התיכון.  הים  מחופי 
בשביל  העליונה  לקומה  לעלות 

להרגיש אותם באופק.
שעו־ מה  בדיוק  זה  לעלות! 

של  החדש  העל  בפרויקט  שים 
ברחוב  היוקרה  פרויקט  ברק.  בני 
במיקום  נטוע  שמעיה־הלוחמים, 
במ־ ביותר  והפסטורלי  הגבוה 

פתוחים  שמים  מול  העיר,  רכז 
שקט  ירוק,  באזור  פנורמי,  ונוף 
אפשר  שאי   – כך  כל  ופסטורלי 
להאמין שכמה דקות משם סואנת 
השו־ המולתה  במלוא  ברק  בני 

הבתים  מעל  דקות  שתי  קקת. 
עקיבא,  רבי  רחוב  של  הצפופים 
יקומו בניינים חדשניים עם דירות 
מהחלומות, משקיפות אל השמים 
הפנורמי  הנוף  ואל  צד  אל  מצד 

הפרוס מטה. 
העוגה  את  לאכול  אפשר  כן, 
השילוב  שלמה:  אותה  ולהשאיר 

של מגורים בבני ברק עם חלונות 
ולתצפית  צלול  לאוויר  פתוחים 
הע־ 'הקומה  את  הופך  מסחררת, 

שנים  מושלם.  לפרויקט  ליונה' 
כזאת,  לבשורה  ברק  בני  חיכתה 
שתיקח את כל המעלות עם הגובה 
והאוויר שחסר לה כל כך. עכשיו 
יכולתם  שלא  וברמה  הגיע,  זה 
לארוז  מוזמנים  אתם  לה.  לצפות 
לבית  קומה  ולעלות  מזוודות 

מעולם אחר.
המבצ־ ימינסון  הנדל"ן  חברת 

שכונת  מקימה  הפרויקט  את  עת 
דירות  הכוללים  יוקרה  בנייני 

ופנ־ גן  דירות  שונים,  בגדלים 
ממפרט  ייהנו  הדיירים  טהאוזים. 
הנו־ האיכות  כמיטב  גבוה  טכני 

הבונה  'ימינסון'  חברת  של  דעת 
את הפרויקט, משכנים איכותיים, 
מפיתוח סביבתי ברמה בלתי מת־

צמוד  ירוק  פארק  הכולל  פשרת, 
צח  אוויר  לאזור  שייתן  לבניינים 
כאלה  אביבית,  ונראות  ומרענן 
שנושמים עמוק ומרגיעים את כל 
הפ־ מהנוף  וכמובן   – השרירים 

והופך  החלונות  מן  הנשקף  נורמי 
את האופק לעוצר נשימה. ככה זה 

כשעולים קומה. 
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חוטובלי: "הצעד הראשון בדרך 
"C לריבונות – החלת החוק בשטחי
"ממערב לירדן יש מקום רק לעם אחד לממש את עצמו וזה 

העם היהודי ומדינת ישראל", הכריזה סגנית שר החוץ

מאת דוד שמואלי

חוטובלי  החוץ  שר  סגנית 
ועידת  משתתפי  בפני  שנאמה 
קראה  יורק,  בניו  פוסט  הג'רוזלם 
בהקדם  ביו"ש  ריבונות  להחיל 
במילה  השימוש  מדוע  והסבירה 

'סיפוח' אינו נכון.
'סיפוח'  במילה  "השימוש 
מספח  אתה  ומוטעה.  שקרי  הוא 
יהודה  שלך.  לא  שהם  שטחים 
שלנו,  מהארץ  חלק  הם  ושומרון 
צריכים  אנחנו  שבה  הדרך  וזאת 
חוטו־ אמרה  אליהם",  להתייחס 

בלי.
זה  סיפוח,  של  סיפור  פה  "אין 
סיפור אחר לגמרי והוא הכרה בז־

כויות שלנו על הארץ. על פי החוק 
שממערב  השטח  כל  הבינלאומי, 

עם  של  רק  להיות  יכול  לירדן 
אחד: העם היהודי. ממערב לירדן 
יש מקום רק לעם אחד לממש את 
ומדינת  היהודי  העם  וזה  עצמו 

ישראל".
"יותר  כי  סיפרה  השר  סגנית 
תו־ מהישראלים  אחוז  משישים 

הישראלי  החוק  בהחלת  מכים 
להתחיל  הזמן  זה   .C שטחי  על 
את  ולהחיל  הראשון  מהצעד 
החוק על מה שיש עליו קונצנזוס, 

.C שטחי
המומנטום  זה  העת,  "זאת 
הזמן  הגיע  זאת.  לעשות  הפוליטי 
להתקדם עם זה, לנצח את הבחי־

רות ולעשות זאת, בתקוה, יחד עם 
שזאת  מקווה  אני  טראמפ.  ממשל 
נת־ ממשלת  של  המורשת  תהיה 

ניהו החמישית".

מגעים בשמאל:

יאיר לפיד ואהוד ברק 
נפגשו בווילה בסביון

ח"כ יאיר לפיד נועד בחשאי עם שר הבטחון לשעבר אהוד 
̂ במערכת הפוליטית העריכו כי ברק בוחן את האפשרות  ברק 

לשיתוף פעולה עם לפיד לקראת הבחירות לכנסת

מאת מאיר ברגר

ח"כ  בשמאל?  לאיחוד  מגעים 
ראש  עם  בחשאי  נפגש  לפיד  יאיר 
לשעבר  הבטחון  ושר  הממשלה 

אהוד ברק.
בפ־ כי  דווח  'ידיעות'  בעיתון 

גישה השתתף גם הלל קוברינסקי, 
עתיד  יש  מפלגת  של  המטה  ראש 
ביותר  הקרובים  האנשים  ואחד 

ללפיד.
הפגישה נערכה בבית חמו של 
שם  בסביון,  בווילה  קוברינסקי 
הבחי־ לפני  גנץ  ובני  לפיד  נפגשו 

רות האחרונות וסיכמו על הריצה 
המשותפת במסגרת 'כחול לבן'.

העריכו  הפוליטית  במערכת 
האפ־ את  בוחן  ברק  כי  יתכן  כי 

לפיד  עם  פעולה  לשיתוף  שרות 
לקראת הבחירות לכנסת ה־22. 

בסוף השבוע דווח כי שר הב־
טחון לשעבר שוקל להקים מפלגה 
אישים  בתוכה  שתשלב  חדשה 
בולטים מהשמאל כמו צ' לבני, דן 

מרידור ואלוף (מיל') יאיר גולן.
"ברור  בתגובה:  מסר  לפיד 
מלשכתו  כולם".  עם  נפגש  שאני 

של ברק לא נמסרה תגובה.
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נחשף מערך הברחת זרים 
מגיאורגיה לישראל

מאת חיים מרגליות

למשטרה  משותפת  בחקירה 
ורשות שדות התעופה, נחשף מערך 
לישראל,  מגיאורגיה  זרים  הברחות 

דרך שדה התעופה בן גוריון.
הח־ נפתחה  שני,  יום  אתמול, 

בוצעו  במסגרתה  הגלויה,  קירה 
חשודים  שישה  נעצרו  חיפושים, 
שמונה  ועוכבו  באזהרה  לחקירה 
שהש־ בחשד  נוספים  חשודים 

כאמור  שעסקה  לרשת  תייכו 
בהברחת זרים דרך נתב"ג למדינת 
עבירות  לביצוע  ובחשד  ישראל 
לפי חוק כניסה לישראל וכן עבי־
רות שעניינן שוחד, מרמה והפרת 
אמונים, קשירת קשר לפשע וקב־

לת דבר במרמה.

הצליחו  הפעילות,  במהלך 
חברי  אחר  להתחקות  החוקרים 
פי  על  בהברחות.  שעסקו  רשת 
החשד, המעורבים, כל אחד על פי 
חלקו, הוציאו לפועל במשך תקו־
אזרחים  של  הברחתם  ארוכה  פה 

גיאורגיים לתחומי המדינה.
הרשת,  חברי  החשד,  פי  על 
המספקות  חברות  עובדי  ביניהם 
פעלו  התעופה  לנמל  שירותים 
לאורך  ושיטתי  מאורגן  באופן 
להערים  מצליחים  כשהם  תקופה, 
במעברי  האבטחה  מנגנוני  על 
אזרחים  ומבריחים  בנתב"ג  הגבול 
ישראל  מדינת  לתחומי  גיאורגיים 
הדר־ בקרת  במערכת  לעבור  מבלי 
כונים והמעברים כנדרש על פי חוק. 
בחקירה,  כה  עד  עלה  עוד 

היה  הרשת  מחברי  אחד  לכל  כי 
בהברחה  המסייע  מוגדר  תפקיד 
פוע־ כשהם  כסף  בצע  תמורת 

מעיני  מעשיהם  את  להסוות  לים 
רשויות האכיפה.

בנתב"ג  בכיר  בטחוני  גורם 
כי  הדברים  פרסום  לאחר  אמר 
בין  קשר  ושום  זיקה  שום  "אין 
תחום  לבין  מדובר  שבו  האירוע 
האבטחה בנתב"ג". לדבריו, רשות 
היחי־ באמצעות  התעופה  שדות 

היא  בנתב"ג  עברות  למניעת  דה 
להברחת  הנסיון  את  שזיהתה  זו 
והעבירה  מגאורגיה  זרים  עובדים 
ול־ המודיעין  לגורמי  המידע  את 

משטרת ישראל.
התעופה  "בנמל  כי  הסביר  הוא 
בן גוריון עובדים למעלה מ־15 אלף 
עובדים – בחברות מסחריות, בחב־

רות תעופה, בחברות שרותי קרקע 
ומאות זכיינים. מתן הרשיון לעבודה 
להפ־ ומפוקח  מבוקר  תהליך  הוא 

ליא, אדם שאינו זכאי לקבלת רשיון 
לא יוכל לעבוד בשטחים המוגבלים 
בשטח המבצעי של הנמל. להחלטה 
בשטחים  עבודה  רשיון  מתן  על 
הבטחון,  גורמי  שותפים  המוגבלים 
משטרת ישראל ואחרים. מי שניתן 
הקפ־ הבדיקות  לאחר  האמון  בו 

להיות  שהורשו  אנשים  הם  דניות 
בשטחים המוגבלים".

את  שביצעו  עובדים  אותם 
עבירות על החוק, אומר אותו גורם 
החברות  של  עובדים  הם  בטחוני, 
שפועלות בנתב"ג אשר בגדו באמון 
פלי־ פעולות  וביצעו  להם  שניתן 
ליות כדי לעקוף את ביקורת הגבו־

וכאשר  ענקית  עיר  זו  "נתב"ג  לות. 
הפרצה  תיסגר.  היא  פרצה  מתגלה 
מחר  ארגון,  בכל  להיות  יכולה  הזו 
בכל  מסחרי  ריגול  להיות  יכול  זה 
חברה מסחרית וזה מחרתיים יכול 
בישראל  האכיפה  בגופי  להיות 

ובכל מקום אחר".

תבוא ל'הכוון' ותצליח: קורס ייחודי 
עם כלים לפעולה והנעה להצלחה

הפרטיים  בחיים  להצלחה  הדרך 
אישית  ביכולת  מתחילה  והמקצועיים 
ובינאישית מוצלחת. מרכז 'הכוון תעסו־

בני  עיריית  של  מיסודם  ברק,  בני  קתי' 
ובשיתוף  והרווחה  העבודה  ומשרד  ברק 
לחיים,  חיזוק  קבוצות   – אתגרים  עם 
תצליח',  'אתה  קורס  את  לך  מציעים 
והנעה  פעולה  של  טכניקות  המשלב 

להצלחה בהנחיית הרב שמואל קוטינר.
כלים  לך  יעניק  הייחודי  הקורס 
ממוקד,  להיות  יותר,  אנרגטי  להיות 
מוטיבציה מלאה, מיגור עצלות, דחיינות 
וגרירת רגלים, התלהבות מתמדת ומת־

חדשת עם עוצמה פנימית, יכולת לסחוף 
אמונה  מתוך  לפעול  אחריך,  אנשים 
של  והעצמה  הפכה  דשמיא,  בסייעתא 

משאבים כלכליים ועוד.
במרכז 'הכוון' פועלים לאורך כל הש־
נה על מנת להרחיב את אפשרויות התע־

סוקה לחפצים להתפרנס בכבוד. לצורך כך 
מעניקים בהכוון גם סל הכוונה מלא לשוק 
התעסוקה, כולל אבחון תעסוקתי מקצועי, 
על ידי מאבחנים תעסוקתיים המזהים את 

יתרונות המועמדים ויכולותיהם בתחומים 
השונים, כך שהם יכולים להפנותם לתחומי 
תעסוקה ספציפיים ולהמשך לימודים והכ־
שרה מקצועית, המתקיימים כמובן בהפר־
דה מלאה. כן יכוונו אתכם בהכוון למלגות 
השונים.  לקורסים  ואטרקטיביות  ייעודיות 
לתפ־ הכשרה  מסלולי  בהכוון  מציעים  כן 

קידים ייעודים, סדנאות ידע כלליות ועוד.
אי"ה  ייערך  ראשון  חשיפה  כנס 
ביום חמישי י"ז סיון תשע"ט (20.060.19), 
הירדן  רח'   – הכוון  במרכז   19:00 בשעה 
להצ־ להתחבר  ברק.  בני   4 קומה   31
ההרשמה   .03-7707300/1 חייג:  לחה 

חובה.

בשורה לתושבי רכסים: 

'פאגי' פתח סניף חדש 
ברכסים לרווחת התושבים

פאגי – המותג הבנקאי הוותיק והמוביל במגזר החרדי פתח השבוע סניף בנק חדש 
ברכסים. הסניף נפתח בשיתוף פעולה מוצלח בין פאגי – הבנק הבינלאומי לראש 
מועצת רכסים הרב דן כהן וסגנו הרב יצחק רייך. הסניף שייפתח ביישוב יפעל 

באופן קבוע לטובת תושבי רכסים • ינון שוויקה מנהל מערך פאגי וסמנכ"ל הבנק 
הבינלאומי: "אנו שמחים להגיע לרכסים ולהעניק שירותים בנקאיים לתושבי האזור"

המוביל  הבנק  הבינלאומי,   – פאגי 
במגזר החרדי בתחום הבנקאות עם מגוון 
שירותים מקצועיים, חדשניים ועדכניים 
לאחר  לרכסים  מגיע  הלקוחות,  לטובת 

הצורך  זיהוי 
מענה  לתת 
הולם  בנקאי 
היישוב  לתושבי 
שיתוף  ותוך 
פעולה פורה עם 
המועצה  ראש 
כהן  דן  הרב 
וסגנו הרב יצחק 

רייך. 
הלקוחות  ייהנו  רכסים  בסניף 
הצורך  ללא  בזמן  משמעותי  מחסכון 
שירותי  לקבל  למרחקים  להיטלטל 
משי־ חשוב,  והכי  מתקדמים,  בנקאות 

ניתן  רכסים  בסניף  ומקצועי.  אישי  רות 
בהטבות  חדשים  חשבונות  לפתוח  יהיה 
בעמלות  ומפטור  במיוחד  משתלמות 
ובנוסף  פאגי  ללקוחות  רק  שנים   5 עד 
הל־ כמו:  נוספים  משירותים  ליהנות 

ייעוץ  ושירותי  משתלמת  בריבית  וואות 
שונים.

השבוע  נפתח  ברכסים  פאגי  סניף 
יום  מדי  חלקי  כסניף  קבוע  באופן  ויפעל 

שני בין השעות 15:00-18:30 ב'מרכז שירות 
לתושב' רחוב דרך הרב 1.

באמצעות  הסניפים,  הנגשת  מיזם 
סניפים חלקיים – סניפים הנותנים שירות 
מקיף ופתוחים בחלק מימות השבוע, הוא 
חלק בלתי נפרד ממכלול השירותים החד־

שניים שמעניק פאגי ללקוחותיו, שירותים 
מלאה  התאמה  עם  ועדכניים  מקצועיים 

לצרכי הלקוחות בכל מקום.

בסניף,  הניתנים  לשירותים  בנוסף 
שדרוג  של  משמעותי  מהלך  פאגי  מוביל 
וגם  האתר  היישומון,  הדיגיטל.  תשתיות 
העמדות הממוחשבות עברו שדרוג שהפך 
לנותן  פאגי  את 
מהשורה  שירות 
 . ה נ ו ש א ר ה
בתשתית  מדובר 
מת־ מקוונת, 
וחכמה,  קדמת 
ת  ר ש פ א מ ה
לבצע  ללקוחות 
הפ־ מרבית  את 

עולות באמצעות 
עזרים טכנולוגיים. 

ינון שוויקה מנהל מערך פאגי וסמנכ"ל 
הבנק הבינלאומי מסר: מקצועיות, חדשנות 
ושירות אישי ומותאם לאוכלוסיה שלנו הם 
הדגל שלנו. פאגי ידוע כבר שנים ארוכות 
החרדי,  המגזר  עם  העמוקה  בהיכרותו 
החדשני  השירות  את  לתת  בעז"ה  נמשיך 
אנו  אליו  מקום  בכל  פאגי  של  והמקצועי 

מגיעים". 

קחו כוס קפה ושבו על הספה לסמן:

מאות מבצעים חסרי תקדים 
בקטלוג חודש הספר האגדי של 

רשת 'אור החיים'
המתו־ מהטיפוסים  אתם  אם  גם 

כננים וגם אם אתם אוהבים להתנהל 
בספונטניות, כדאי לכם לרפרף – עדיף 
בעיון – על קטלוג חודש הספר האגדי 
פשוט  החיים',  'אור  ספרי  רשת  של 
לקחת  מה  מעודכנים  להיות  בשביל 
אתם  ואם  לחנות.  כשנכנסים  מהמדף 
כבר פותחים, שבו בנחת וסמנו לעצמ־
כם את המבצעים הרלוונטיים שתרצו 

לנצל.
הספר  חודש  של  הענק  הקטלוג 
משתל־ מבצעים  מאות  כולל  האגדי 

מים במיוחד על סטים וספרים ממיטב 
ההוצאות של עולם הספר החרדי, כש־
פעמים רבות מדובר במחירי הזדמנות 
שלא יחזרו. הקטלוג מקיף את המילה 
הכתובה מכל כיוון: ספרי קודש, הבית 
היהודי, מחזורי עור מבית 'מעשה חו־

שב', ספרי קריאה למבוגרים ולילדים, 

 + ספונים  לפעוטות,  ספרים  קומיקס, 
בעב־  – בישול  ספרי  מלווים,  דיסקים 

רית, באידיש ובאנגלית. 
בין השאר מכיל הקטלוג עמודים 
מיוחדות  חבילות   – מאה  מבצעי  של 
נבחרים  סטים  ש"ח,   100 של  במחיר 
ניכרים  הנחה  אחוזי  הזמנות,  במחירי 
והדר',  עוז  התורה  'ממלכת  ספרי  על 
הגדולים,  מהסופרים  אישיים  בונוסים 
בכל  ועולות  שצצות  הפתעות  ועוד 
לדפדף  רק  נשאר  לכם  חדש.  עמוד 
ולתכנן מתי לצאת ל'אור החיים' וכמה 

שקיות לסחוב בחזור.
לקינוח, חפשו את חידון הקטלוג, 
את  הקישו  הרשום,  לטלמסר  חייגו 
התשובות הנכונות – והיכנסו להגרלה 
ברורה'  'משנה  של  סטים  חמישה  על 
'א  סדרת  של  סטים  וחמישה  מפואר 

אידישע קאפ'. 

חברת דואר ישראל נערכת לעונת 
הנסיעות ומכפילה את מספר 
הכספומטים לרכישת מט"ח

שבה  הנסיעות,  עונת  לקראת 
ישראלים  של  חדש  שיא  להישבר  צפוי 
מיליון,   5.5 על  העומד  מארץ  שיוצאים 
מרחיבה חברת דואר ישראל את שירותי 
רכישת המט"ח מכספומטים של החברה 
הפרושים ברחבי הארץ. לאחרונה השיק 
לרכי־ אפשרות  הדואר,  בנק  לראשונה 

הארץ,  ברחבי  בכספומטים  מט"ח  שת 
ב־4.5  הזר  המטבע  שער  של  בהוזלה 
במכירה  המטבע  לשער  ביחס  אגורות, 

בסניפי הדואר. 
בעשרות  חוץ  מטבע  רכישת  בנוסף, 
הדואר  בנק  של  הכספומטים  מכשירי 
עם  עמלות,  ללא  הינה  הארץ  ברחבי 
כל  כאשר  אטרקטיביים,  המרה  שערי 
בדיקה  עוברים  הנמכרים  השטרות 
לפני  תקינותם  את  לוודא  כדי  כפולה, 

מכירתם ללקוח. 
שה־ מהכספומטים  המט"ח  רכישת 
כספומ־ ב־14  הראשון  בשלב  תאפשרה 

טים שונים ברחבי הארץ ממסעדה בצפון 
הקרובים  ובימים  תורחב  שבע  באר  ועד 
יהיה  ניתן  מהם  כספומטים   15 יתווספו 
גדרה,  אשקלון,  וביניהם:  מט"ח  לרכוש 
טב־ ירושלים,  שבע,  באר  רהט,  אשדוד, 
קרית  נשר,  לוד,  אביב,  תל  עראבה,  ריה, 

ביאליק וקרית חיים.
הינו  המקסימלי  המשיכה  סכום 
משיכה  עמלת  ללא  דולר/אירו   500

מהכספומט.
הדואר,  בנק  מנהל  בלו,  אבי  לדברי 
והגדול  האמין  הגוף  הוא  הדואר  "בנק 
סניפי  במאות  מט"ח  לרכישת  ביותר 
הכספומ־ שירות  הארץ.  ברחבי  הדואר 
שי־ למגוון  מתווסף  מט"ח  הכולל  טים 

רותי המרת מטבע חוץ במזומן הניתנים 
בסניפי הדואר, ויאפשר ללקוחות נוספים 
בתעריף  הדואר,  בנק  משירותי  ליהנות 
מוזל, ללא צורך בהמתנה וללא עמלות. 
או  דולר  עד 500  בכספומט  לרכוש  ניתן 
למס־ בהתאם  וזאת  משיכה,  בכל  אירו 

בחשבון  ללקוחות  שיש  המשיכה  גרת 
הבנק שלהם". 

מציעים  "אנו  בלו,  אמר  "בנוסף", 
ליוצאים לחו"ל כרטיסים נטענים לרכי־

לרכישה  או  הדואר  יחידות  במאות  שה 
באתר דואר ישראל. ניתן לרכוש כרטיס 
דולרי מבית ויזה וכן כרטיס נטען מבית 
שקל,  מטבעות:  בשלושה  מסטרקארד 
להט־ ניתנים  הכרטיסים  וליש"ט.  אירו 
באמצעות  במזומן,  הדואר  בסניפי  ענה 
העברה  באמצעות  או  אשראי  כרטיס 
שקל,  אלף   20 של  לסכום  עד  בנקאית, 
במאות  בחו"ל  לשימוש  בטוחים  והם 
בקישור  צורך  ללא  עסק,  בתי  אלפי 
או  מהונאות  חשש  וללא  בנק,  לחשבון 

גניבות". 
מראש  להזמין  ניתן  בנוסף  כי  יצוין 
עשרות  ישראל  דואר  סניפי  במאות 
סוגי מט"ח שונים שאינם דולר, אירו או 
ליש"ט, לשלם עליהם מראש (ממגוון של 
27 מטבעות שונים) ולאסוף את המט"ח 
רגע לפני הטיסה בדלפקי בנק הפועלים 
באולמות הדיוטי פרי בנתב"ג בטרמינל 3 

ו־1, יעיל קל ונוח.

עשר בסופר

מגוון ענק של מוצרים בעשרה 
שקלים בלבד ברשת 'נתיב החסד'
גם השבוע משפחות ברוכות הילדים ובני תורה ממשיכים ליהנות מהמבצעים 

הייחודיים ומהמחירים הזולים למשפחה החרדית
דג  שקלים:  ב־10  מוצרים  מגוון 
400- נשנושים  בייגל.  בייגל  גר'   400 דג 
גר'.   500 'מעולה'  קקאו  בייגל.  גר'   300
ענבים  מיץ  ק"ג.   1 'מעולה'  מוקוצ'ינו 
 600 אנטקביץ  עוגיות  ליטר.   1 'מעולה' 
דגני  חטיפי  גר'.   850 צבר  חומוס  גר'. 
פיתות  עשיריית  תלמה.  יחי'   6 ילדים 
פיטריות  שלישיית  ברמן.  לחמניות   /
'מעולה'. אשפתון קוד: 711266/233/219 
ליטר.   1.5 עדן  מי  שישייית  'מעולה'. 
דאב.  מ"ל  תחליב 400   / מרכך   / שמפו 
שלישיית  ביומט.  ליטר   1 כביסה  מרכך 
אפרופו 50 גר' / חמישיית אפרופו 25 גר' 
/ רביעיית במבה 60 גר'. עשיריית במבה 

15 גר' אסם.
על  שווים  מבצעים  מגוון  כן,  כמו 
מוצרים נוספים בכל המחלקות. מחלקת 
הירקות גם היא מציעה מבצעים משלה.

הנחות  מקבלים  המועדון  וחברי 
רובינפלד  קמח  במיוחד:  שוות  נוספות 
אריזות   2 ליחי'.  ש"ח  ב־5.9  'מעולה'  או 
ש"ח.  בעשרה  עלית  שוקולד  אצבעות 
שמן  ש"ח.  ב־19.9  'מעולה'  זית  שמן 
אבקת  ש"ח.  ב־13.9  'מעולה'  למאור 

ש"ח  ב־24.9  ק"ג   5 ביומט  כביסה 
בלבד.

מסניפי  לאחד  היום  עוד  היכנסו 
רשת 'נתיב החסד' ברחבי הארץ, ותיהנו 
למשפחה  במיוחד  השווים  מהמבצעים 

החרדית.
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ארה"ב: הסנאט האמריקני מגנה 
פה אחד את האנטישמיות

ארגונים יהודיים בארה"ב: "הסנאט נקט בצעד ממשי לקראת עמידה למען הקהילה שלנו 
והמאבק בנגע האנטישמיות“

מאת א. למל

”היהודים הם המטרות של רוב 
בארצות  שבוצעו  השנאה  פשעי 
כולל  דתיות  קבוצות  נגד  הברית 
ומרכזים  תפילה  בתי  על  התקפות 
בהחלטת  נאמר  כך  קהילתיים“, 
האנטישמיות  את  המגנה  חשובה 
האמרי־ הסנאט  לאישור  והובאה 

קאי.
ביום  שהתקבלה  החלטה 
על  לסנאט  הובאה  שעבר  חמישי 
טד  טקסס,  של  הסנטורים  ידי 
מפר־ ההחלטה  קיין.  וטים  קרוז 

אנטישמיות  השמצות  מספר  טת 
המו־ חירויות  ושלילת  קלאסיות 

טלות על יהודים בחו“ל ובארצות 
הברית. 

מבעיות  נמנע  החוק  אולם 
המפ־ כל  חברי  השתמשו  שבהן 

האחר  את  לתאר  מנת  על  לגות 
אינו  הוא  לאנטישמיות.  כרגיש 
האנטי־יש־ ההטיה  את  מזכיר 

ציטטו  שהרפובליקנים  ראלית, 
בביקורת על הדמוקרטים, וגם לא 
הזכיר את תנועות הימין ואת הת־

מיכה שצבר הנשיא דונלד טראמפ 
מתנועה זו.

לפר־ לשמש  שיכול  נושא  ”זה 
טיזניות, כי צד אחד יכול להצביע 
השני  בצד  שאנשים  דברים  על 

אמר  אוהבים“,  לא  שהם  יגידו 
קיין לאחר שצטט מספר מתקפות 
אנטישמיות ומתקפות של אנשים 
בתי  על  הקיצוני,  בימין  הדוגלים 
קהילתיים  ומרכזים  יהודים  ספר 
יהודים. ”אני וסנטור קרוז דיברנו 
על זה אבל הבנו שזה נושא חשוב 

במדיניות  ייעלם  שזה  מכדי  מדי 
פרטיזנית“.

המ־ את  בדבריו  ציין  קרוז 
כאשר  השנה,  בתחילת  חלוקת 
האמריקני  הנבחרים  בית  החלטת 
בעקבות  האנטישמיות,  את  גינה 
דבריה האנטישמיים של א. עומר 

ממינסוטה.
”החלטה זו התקבלה גם למר־
בה הצער בגלל חוסר היכולת של 
ולהצביע  להתאסף  הנבחרים  בית 
האנטישמיות“,  לגינוי  החלטה  על 
לקי־ מקום  מדי  יותר  ”נתנו  אמר. 
כולל  הפוליטיים,  בחיים  צוניות 
אימוץ חרם ולפעמים שנאה גלויה 
היחי־ היהודית  המדינה  לישראל, 

דה בעולם“.
הפדר־ מנהל  דארוף,  ויליאם 

ציות היהודיות של צפון אמריקה 
היוזמה.  את  שיבח  בוושינגטון, 
של  הארוכה  שההיסטוריה  ”בכך 
העם  נגד  שנאה  ומעשי  הפליה 
היהודי זוכה לתשומת לב, הסנאט 
עמידה  לקראת  ממשי  בצעד  נקט 
בנ־ והמאבק  שלנו  הקהילה  למען 
גע האנטישמיות“, אמר בהצהרה.

jpg.בניין הסאנט

מבצע משותף לרשויות אכיפת החוק הבינלאומיות

קרוב ל־200 עצורים במבצע 
בינלאומי נגד סוחרי חיות וזוחלים

מאת חיים מרגליות

מסכמים  אלו  בימים 
באינטרפול וביורופול, בהם חב־
בינלאומי  מבצע  ישראל,  גם  רה 
חוקי  בלתי  סחר  נגד  היקף  רחב 
במס־ חיים,  ובבעלי  בזוחלים 
למעלה  והוחרמו  נתפסו  גרתו 
זוחלים  של  פרטים  מ־4,400 
כ־180  ונעצרו  העולם  ברחבי 

חשודים. 
מספר  שנמשך  במבצע 
כ־22  חלק  לקחו  שבועות, 
ישראל  גם  כאמור  בהן  מדינות 
והגנים,  הטבע  רשות  באמצעות 
הגוף הממלכתי האמון על הגנת 
ומשמר  בישראל  הבר  חיות 
של  המבצעית  הזרוע  הגבול, 
מי־ שסיפקה  ישראל  משטרת 

מבצעיים  וכוחות  מודיעיני  דע 
והאכיפה.  הפיקוח  לפעילות 
מעצרים  בוצעו  זאת  במסגרת 
בע־ המעורבים  של  וחקירות 
לרבות  העולם,  ברחבי  בירות 

בישראל.
החיים  בעלי   4,400 בין 
בי־ המבצע  במסגרת  שנתפסו 
צבי   2,700 תנינים,   20 נלאומי: 
נחשים,  ו־1,500  ויבשה  מים 
לטאות ושממיות. כמו כן נתפסו 
 Kenyon מסוג  נחשים  שישה 
אווירי  במטען   Sand Boa
במערב  פיתונים  שני  בארה"ב, 
מוצרים  ו־150  אוסטרליה, 
וזוחלים  חיים  מבעלי  שמקורם 
חגורות  ארנקים,  תיקים,  כמו 

ופוחלצים.
גולדשטיין  שאול  לדברי 
והגנים:  הטבע  רשות  מנכ"ל 
גבולות  חוצה  הוא  "הטבע 
לפעול  צריכים  גם  אנו  וכך 
זאת  במסגרת  עליו.  בשמירה 
פועלת  והגנים  הטבע  רשות 
וב־ בארץ  רבים  שותפים  עם 

הטבע  על  שמירה  למען  עולם 
הסכמים  מתוקף  הן  הבר  וחיות 
שמדינת  בינלאומיות  ואמנות 
ישראל והרשות חתומה עליהם 
המרכ־ היעדים  מתוקף  והן 

הקשור  בכל  הרשות  של  זיים 
זה  מבצע  הבר.  חיות  להגנת 
בשיתוף  ליתרון  הוכחה  הוא 
השונים  הגורמים  בין  הפעולה 
בסחר  למאבק  הקשור  בכל 
והחזקה לא חוקית של חיות בר 

ובכלל".
תחום  מנהל  ליניאל,  אורי 
הטבע  ברשות  בשביה  בר  חיות 
"במסגרת  כי  הוסיף  והגנים, 
המבצע הבינלאומי בו השתתפו 
ומשמר  והגנים  הטבע  רשות  גם 
אכיפה  על  דגש  נתנו  הגבול 
חוקי  בלתי  סחר  נגד  מוגברת 
תגברנו  זאת  במסגרת  בזוחלים. 
מודיעיני  מידע  וריכוז  איסוף 
בין  בשטח  מבצעית  ופעילות 
וסוחרים  מגדלים  בקרב  היתר 
של בעלי חיים בשיתוף משטרת 
והשי־ הגבול  משמר  ישראל, 

משרד  של  הווטרינרים  רותים 
חיפוש  צווי  במספר  החקלאות. 
של  רב  מספר  נתפסו  שביצענו 
פרטים  כמה  ביניהם  פרטים, 

ממינים   (Boa) בואה  נחשי  של 
צבי  עולמית,  הכחדה  בסכנת 
ודו  שונים  מינים  מכ־20  מים 
בתנאים  לארץ  שהוברחו  חיים 
אקולוגי  סיכון  ומהווים  קשים 
פרטית  בהחזקה  ואסורים  גדול 
בא־ כך  בתוך  בישראל.  ובסחר 

שבוצעו  האכיפה  מאירועי  חד 
פר־ עשרות  חשוד  אצל  נתפסו 

דו  של  שונים  מינים  מכ־20  טים 
חיים וצבי מים בשווי של כ־400 

אלף ש"ח".
חלק  שלקח  מג"ב  קצין 
הטבע  רשות  עם  יחד  בפעילות 
הפ־ "שיתוף  כי  מדגיש  והגנים 

והגנים  הטבע  רשות  בין  עולה 
זהו  ומתעצם.  הולך  למג"ב 
שהתנהל  ביותר  הגדול  המבצע 
המ־ האמנה  על  החתימה  מאז 
המבצעי  הקשר  לחיזוק  שותפת 
הארגונים.  בין  והמודיעיני 
היה  הפעילות  בתחילת  כבר 
רחב  במבצע  שמדובר  ברור 
בי־ טמונה  שהצלחתו  היקף 

מביא  ארגון  שכל  היחסי  תרון 
בראש  שנועד  המשותף  לקשר 
בתופעת  להאבק  ובראשונה 
בעלי  של  חוקי  הבלתי  הסחר 

החיים".

צילום: רשות הטבע והגנים

פיאסצנה, אושוויץ וצפת 

ביטוי הולם | הרב י. טוורסקי לראשונה: ישראל מצטרפת 
לקרן תורמים בבנק העולמי

מאת שלמה גרין

הבנק  עם  חתמה  ישראל 
העולמי על הסכם שיתוף פעולה 
לתמוך  שמטרתו  מסוגו  ראשון 
בתחום  מתפתחות  במדינות 

הגנת סייבר. 
תשתתף  ההסכם,  במסגרת 
הבין־לאומית  בקרן  ישראל 
דיגיטלי.  פיתוח  לשותפות 
רש־ באופן  הוכרזה  השותפות 

בוושינגטון,  שעבר  בחודש  מי 
מערך  לראש  משותף  במעמד 
אונא  יגאל  הלאומי  הסייבר 
לת־ העולמי  הבנק  נשיא  ולסגן 
תשתתף  זו,  במסגרת  שתיות. 
אסטרטגיות  בקידום  ישראל 
יחד  סייבר,  להגנת  ופרויקטים 
בריטניה,  יפן,  כגון  מדינות  עם 
הח־ ונורבגיה,  דנמרק,  פינלנד, 

גופים  עם  גם  כמו  בקרן,  ברות 
תע־ מההסכם,  כחלק  מרכזיים. 

לאזורי  טכני  סיוע  ישראל  ניק 
הל־ אמריקה  אפריקה,  אסיה, 

טינית ומזרח אירופה תוך בניית 
סייבר  לאתגרי  שלהם  המוכנות 

וכן תתרום מיליון דולר לקרן. 
וההתרח־ ההתפתחות  עם 
דיגי־ בכלים  השימוש  של  בות 

תשתיות,  פיתוח  לצורך  טליים 
למרכיב  סייבר  הגנת  הופכת 
בכ־ הציבור  אמון  בבניית  חיוני 
היציבות  ובהבטחת  אלו  לים 
המפתחות  במדינות  הכלכלית 
הבנק  דיגיטליות.  תשתיות 
הבי־ זרוע   ,DDP וקרן  העולמי 

הדיגיטלית,  בזירה  שלו  צועית 
להרחבת  משמעותי  ערוץ  הם 
הנסיון  ולהבאת  הסייבר  הגנת 
הזקוקים  למקומות  הישראלי 
היא  הפעולה  שיתוף  מטרת  לו. 
להטמיע את נושא הגנת הסייבר 
עו־ אשר  פיתוחי  פרויקט  בכל 

הדיגיטלי  במרחב  שימוש  שה 
הפערים  לסגירת  כפלטפורמה 

בעולם המתפתח.  
יקוד־ ההסכם,  במסגרת 

בתחומי  פרויקטים  מגוון  מו 
מודעות  העלאת  ידע,  חלוקת 
ישראל  בנוסף,  יכולות.  ובניית 
תהיה שותפה במהלכים אחרים 
לפיתוח  פועלת  אשר  הקרן  של 
בעולם  דיגיטליות  טכנולוגיות 
את  תחלוק  ישראל  המתפתח. 
המוכנות  בהעלאת  שלה  הידע 
קרי־ מגזרים  של  והחסינות 

ותעמיד  סייבר,  לאירועי  טיים 
המומחים,  את  הקרן  לרשות 
שלה  האקדמיה  ואנשי  היזמים 
נציגי  הרלוונטיים.  בתחומים 
ע"י  יבחרו  אשר  לקרן,  ישראל 
הכלכלה  ומשרד  הסייבר  מערך 
בדיונים  חלק  ייקחו  והתעשיה, 
הנסיון  את  לשולחן  ויביאו 
קי־ כדי  תוך  העשיר  הישראלי 

בזירה  הישראלי  האינטרס  דום 
הבין־לאומית.

"קיים ביקוש גדול ממדינות 
אפריקה ואסיה לידע הישראלי 
יגאל  אמר  הסייבר",  בתחום 
הסייבר  מערך  ראש  אונא, 
למדי־ לתרומה  "נוסף  הלאומי. 
יאפ־ ההסכם  המתפתחות,  נות 

הסייבר  תעשיית  את  לקדם  שר 
ולהמשיך  בעולם  הישראלית 
הע־ בחזית  ישראל  את  למצב 

בניית  בתחום  העולמית  שיה 
היכולות בסייבר". 

ראש  כהן,  אוהד  לדברי 
הכ־ במשרד  חוץ  סחר  מנהלת 
והת־ הכלכלה  "משרד  לכלה, 
בשיתופי  רבות  משקיע  עשיה 
פיננסיים  מוסדות  עם  פעולה 
אחת  היא  ישראל  בין־לאומיים. 
המדינות המובילות בעולם בת־

חום של טכנולוגיות דיגיטליות, 
שכדי  לכולם  ברור  כבר  והיום 
בשווקים  הזדמנויות  לפתוח 
לבנות  לעזור  צריך  מתעוררים, 
לקליטת  שלהם  המוכנות  את 
פעילות  זוהי  אלה.  טכנולוגיות 
אסטרטגית לסלילת דרכים חד־

שות אשר ישרתו את התעשיות 
הישראליות שנים קדימה".

הם היו מתארחים אצלי בשבתות בצפת, 
שתי נשמות מעניינות – מספר הרב י. ד. כהן. 
חלפו כבר מאז כמעט שני עשורים. העתקתי 
מגוריי למקום אחר ומאז נותק הקשר בינינו.

דווקא  מפורסם.  לזמר  הפך  הראשון, 
מתקרב ומתחזק. קבע מושבו בכולל ומקדיש 
חייו לתורה. השני, אמן וצייר במקצועו, עבר 
סביב  טס  ומורדות.  עליות  בחיים.  הרבה 

העולם וחיפש את עצמו ומטרתו בעולם.
לא מזמן, מספר הרב כהן, התגלגלה לידי 

יצירה נפלאה מעשי ידי השניים. 
הם  ביצירה 
בזמר  מספרים, 
יהודי  על  ובציור, 
בקשיש  שפגש 
רחובות  המטאטא 
לב  ושם  אביב  בתל 
המקועקע  למספר 
על זרועו. הוא ניגש 

להתעניין במוצאו.
'מפיאסצנה אני' 
הקשיש  השיב   –
ונשמתו של השואל 
 – 'מה?  נעתקה. 
 – מפיאסצנה???' 
והאם זוכר אתה את 
קלונימוס  ר'  הרבי 
ה'חובת  בעל  קלמן 

התלמידים'?'...
כן בוודאי, השיב 
למדתי  האיש. 
עד  בילדותי  אצלו 

שפרצה המלחמה.
ומה תוכל לומר לי בשמו? – הוסיף ההלך 
אחרי  לענות.  הלה  סירב  תחילה  לבקש. 
מעדיף  ואני  הכל  שכחתי  הקשה,  המלחמה 
לא לדבר על תקופה זו ולא להעלות זכרונות 

נוגים.
הפיאסצנאי  ניאות  הפצרות  לאחר  אך 
באוזנינו:  ומשנן  חוזר  תמיד  היה  הרבי  לומר, 
טייערע קינדערלאך! זכרו! אין דבר יותר גדול 

בעולם מאשר לעשות טובה לזולת!
ודע לך, המתיק הקשיש סוד, מילים אלו 
כל  באושוויץ.  בחיים  אותי  החזיקו  אשר  הן 
הגרוע  על  חשבתי  וכבר  בחיי  שקצתי  אימת 
ונוסכות  לפניי  ניצבות  אלו  מילים  היו  מכל, 

גם  לעשות  מה  לך  יש  הנה  ועידוד.  חיזוק  בי 
טובה...  לעשות  אפשר  למי  חפש  באושוויץ. 
הייתי מתהלך במחנה, מעודד ומנחם, מרגיע 
ומחזק, זורק מילים טובות למוזלמנים נשברי 
לשרוד.  הכח  את  לי  שנתן  מה  זה  הלב. 
בעולם"  הגדול  ב"דבר  עוסק  שאני  הידיעה 

לדעת הרבי מפיאסצנה.
הרב  ממשיך  מאוד,  אותי  ריגש  הסיפור 
כמארחו  והזדהיתי  לזמר  התקשרתי  כהן. 
לשעבר בצפת. הוא שמח מאוד לשמוע את 
השיחה  במהלך  ארוכות.  שוחחנו  וכך  קולי 
ביררתי בעדינות על 
חברו הצייר, האורח 
הוא  שלי.  השני 
בשמחה  לי  בישר 
כל  שלאחר 
והירידות,  הקשיים 
דרך  אל  חזר  הוא 
את  לי  ומסר  המלך 
מספר הטלפון שלו.

י  ת ע ת פ ה
כאשר  הושלמה 
שוחחתי עם הצייר. 
כהן  הרב  "בזכותך 
שומר  יהודי  אני 
ומצוות  תורה 
זרק  הוא   – היום" 
השפופרת.  לתוך 
"זאת למה? – אתה 
שר  שהיית  זוכר 
ניגון  שבת  ליל  בכל 
עתיק  קארלינאי 
אחריי  'רדף'  זה  ניגון   – ידידות'?  'מה  על 
מצב  בכל  מנוח.  לי  נתן  לא  הוא  מקום.  לכל 
ובכל משוכה שחוויתי, היה זה הניגון הכביר 
שעורר את נשמתי והקיץ את מצפוני. בזכות 
לגמרי  בסוף  חזרתי  שר,  שהיית  זה  ניגון 

למקור חוצבי".
ניגון  הוא  כהן,  הרב  מפטיר  זה,  ניגון 
בחופות  כיום  המושר  יומין  עתיק  קרלינאי 
האדמו"ר  המלצת  לאור  קארלין,  חסידי  של 
זצוק"ל  ארה"ב  מסטאלין,  חיים  יעקב  רבי 
בחופת  לנגנו  שהציע  בדיטרויט]  [מנו"כ 
יש  זה  לניגון  כי  מסתבר  מחסידיו.  אחד 
של  הפנימיים  הרבדים  אל  לדבר  עצום  כח 

הנשמה.

כל אימת שקצתי בחיי 
וכבר חשבתי על הגרוע 

מכל, היו מילים אלו 
ניצבות לפניי ונוסכות 
בי חיזוק ועידוד. הנה 
יש לך מה לעשות גם 
באושוויץ. חפש למי 

אפשר לעשות טובה... 
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מאת חיים מרגליות

השישית  לעתירה  במענה 
מב־ לבג"ץ,  רגבים  תנועת  של 
בשישה  לדחות  המדינה  קשת 
פסק  יישום  את  לפחות  חודשים 
אל  חאן  היישוב  לפינוי  הדין 
וכינון  הבחירות  לאחר  עד  אחמר, 
הנו־ העתירה  חדשה.  ממשלה 
מופנית  קודמותיה,  כמו  כחית, 
כלפי ראש הממשלה ושר הבטחון 

נתניהו. 
לאורך  השישית  הפעם  זו 
העשור האחרון, במסגרתה נדרש 
המדינה  במחדלי  להתערב  בג"ץ 
דין  פסקי  אחר  מלמלא  שנמנעת 
ידה  על  שניתנו  והתחייבויות 
קו־ משפטיים  הליכים  במסגרת 

התכנון  חוקי  את  ולאכוף  דמים 
חאן  חוקי  הבלתי  במאחז  והבניה 

אל אחמר. 
כי  מזכירים  רגבים  בתנועת 
הצפויות  הבחירות  למועד  עד 
להתקיים בעוד כשלושה חודשים 
המדיני  הדרג  מקומו  על  יושב 
החלטות  מקבל  אשר  הנוכחי, 
הרות גורל באופן שוטף גם בימים 
אלה ולו מסור מלוא שיקול הדעת 
פינוי  למועד  הנוגע  בכל  להחליט 
בה־ אשר  חוקי,  הבלתי  המאחז 

אשר  המדינה  להתחייבות  תאם 
היה  דין  פסק  של  תוקף  קיבלה 

אמור להתפנות כבר לפני כשנה.
של  הפעילות  מנהל  זיק,  יכין 
"ראש  כי  אמר  רגבים,  תנועת 
כמה  לפני  עמד  נתניהו  הממשלה 
חודשים והצהיר בקולו כי 'חאן אל 
אחמר יפונה בשבועות הקרובים'. 
לא מדובר רק במתחם בלתי חוקי, 
חשי־ 'יש  כי  הצהירה  שהמדינה 

אלא  בפינויו',  אסטרטגית  בות 
ממשלת  של  למוכנותה  מבחן  גם 
הר־ תכניות  מול  לפעול  ישראל 

להשתלטות  הפלסטינית  שות 
ביהודה  הפתוחים  השטחים  על 

ושומרון". 

ארגון  עם  קשריו  בגין  ריגול  של 
בריחה  בתכנון  וכן  חמאס,  הטרור 
בו  מהכלא  אסירים  של  המונית 
המחאה  במהלך  עצור  היה  הוא 
המאולצת  להתפטרותו  שהובילה 
מובא־ חוסני  בתפקיד  קודמו  של 

רק. 
מורסי  כי  סיפרו  ראיה  עדי 
נראה עצבני מאוד בתוך כלוב הז־
הדיונים  במהלך  הוחזק  בו  כוכית 
לפני  דקות  בעניינו.  המשפטיים 
השו־ על  מורסי  איים  שהתמוטט 

אודות  מידע  ברשותו  יש  כי  פט 
עלולים  שלדבריו  רבים",  "סודות 
להביא למפלתם של שונאיו. הוא 
הסודות  את  מפרסם  אינו  כי  טען 
בבטחונה  לפגיעה  מחשש  הללו, 
הלאומי של מצרים. זמן קצר לא־

החירום  וצוותי  התמוטט,  מכן  חר 
לקבוע  נאלצו  בו  לטפל  שנזעקו 
את מותו. לאחר מכן נלקחה גופתו 

לבית החולים. 
מוחמד מורסי היה בכיר בתנו־
עת 'האחים המוסלמים' שנחשבה 
במצרים לארגון בלתי חוקי במשך 
שנים רבות תחת שלטון מובארק, 
הגדולה  במחאה  חלק  ושלקחה 
להתפטרו־ שהובילה  והממושכת 

תו המאולצת של הנשיא הקשיש. 
מורסי  נעצר  מחאה  אותה  במהלך 
בתנועה,  אחרים  בכירים  עם  יחד 
ברח  יותר  מאוחר  יומיים  אך 
אסירים  קבוצת  עם  יחד  מהכלא 
של  בסיועו  הנראה  ככל  גדולה, 

ארגון חמאס. 
מו־ של  התפטרותו  לאחר 
'האחים  תנועת  הכריזה  בארק 
מטעמה  מועמד  על  המוסלמים' 
ומשהלה  לנשיאות,  בבחירות 
נפסל על ידי בית המשפט הציבה 
התנועה במקומו את מוחמד מור־

סי, שנבחר לנשיאות בסיבוב השני 
מחמשים  בלמעלה  שזכה  לאחר 

אחוזים מקולות הבוחרים. 
הנשיא  בתפקיד  שכיהן  בעת 
הבטחותיו  כל  את  מורסי  הפר 
רבבות  והדיח  הבחירות,  מלפני 
להחליפם  במטרה  מהפקידים, 
ובנ־ המוסלמים',  'האחים  באנשי 
באופן  מצרים  על  להשתלט  סיון 
הצבאית  המועצה  ראש  מלא. 
א־ פאתח  אל  עבד  הגנרל  דאז, 
שהתארגנה  מחאה  ניצל  סיסי 
נגד מורסי במלאת שנה לכהונתו, 
והדיח אותו בהפיכה צבאית. מאז 
שלטון  במצרים  א־סיסי  שולט 
ללא מיצרים, בתחילה כנשיא זמ־
ני ובהמשך נבחר לתפקיד פעמיים 
בבחירות כלליות שרבים מטילים 

ספק בישרותן. 
מורסי  כלוא  הדחתו  מאז 
והתנהלו  שונים,  כליאה  במתקני 
במס־ מקבילים  משפטים  נגדו 
ל־20  נידון  הוא  אישומים.  פר 
מפגינים  בהרג  חלקו  בגין  שנה 
נגדו  שהתנהלה  המחאה  במהלך 
ני־ ובמקביל  להדחתו,  ושהובילה 
דון למוות במשפט אחר שהתנהל 
נגדו באשמת ריגול ומסירת מידע 
בטחוני מסווג לתנועת חמאס. בית 
גזר  את  ביטל  לערעורים  המשפט 
חוזר.  משפט  לקיים  והורה  הדין, 
אירע  אתמול  מורסי  של  מותו 
במהלך דיון אחד מיני רבים באותו 

משפט חוזר. 
טען  מורסי  הדיווחים,  לפי 
באחד הדיונים הקודמים שנערכו 
במשפט זה, 40 יום לפני מותו, כי 
גדולה.  סכנה  מרחפת  ראשו  מעל 

סכנה מאיימת  לא פירט איזו  הוא 
עליו. 

בתנועת  בכיר  סודאן,  מוחמד 
הש־ אליה  המוסלמים'  'האחים 

אתמול  טען  כאמור,  מורסי  תייך 
"רצח  היה  מורסי  של  מותו  כי 
המודח  הנשיא  לדבריו,  מתוכנן". 
ובלתי  משפילים  בתנאים  הוחזק 
'עקרב',  המכונה  בכלא  הולמים 
והוא התלונן בעבר כי נמנעת ממנו 
התרופה  את  לקבל  האפשרות 
בגלל  לקבל  אמור  שהוא  הקבועה 

מצבו הרפואי. 
לא  מורסי  כי  עוד,  טען  סודאן 
חוד־ במשך  רופא  לראות  הורשה 
שים ארוכים, וכי המטרה של הש־

לטונות במצרים היתה לגרום לכך 
שהוא ימות בגלל הזנחה רפואית, 
היה  אתמול: "זה  אירע  שאכן  כפי 
במסגרת  ומתמשך  אישי  מוות 
רצח מתוכנן מראש", אמר הבכיר 

בתנועתו של מורסי. 
טאיפ  רג'פ  טורקיה  נשיא 
למורסי  אמונים  ששמר  ארודאן 
מאז  שחלפו  השנים  אורך  לכל 
חריף  מתנגד  ונחשב  הדחתו, 
ספד  במצרים,  החדש  לשלטון 
לדרך.  ושותפו  לחברו  אתמול 

אחרי  שמת  שאהיד  הוא  "מוחמד 
עליו  אמר  במעצר",  שנים  שש 

ארדואן. 
הרשויות  הדיווחים,  פי  על 
באופן  להיערך  החלו  במצרים 
סדר  הפרות  של  לאפשרות  מיידי 
נרחבות מצד תומכי מורסי ואנשי 
המו־ המוסלמים',  'האחים  תנועת 

גדרת במצרים של א־סיסי כארגון 
טרור לכל דבר וענין. 

דווח  בארץ  התקשורת  בכלי 
ער־ וביישובים  בטייבה  כי  אמש, 

בני  מאות  השתתפו  נוספים,  ביים 
ספונטניות  זכרון  בעצרות  אדם 
שנערכו לזכרו של הנשיא המצרי 

המודח. 

מאת א. למל

כתובה מפוארת שנכתבה לפני 
בפיר־ שנה  מאות  משלוש  יותר 
בימים  מסעירה  שבאיטליה  נצה 
העתיקות  אוצרי  את  האחרונים 
באיטליה.  היהודית  והקהילה 
הכתובה הנושאת את התאריך י"ד 
הפ־ חג  ערב  שהוא  ה'תס"ב  בניסן 
התקיימה  הפלא  למרבה  שבו  סח 

החופה בפירנצה. 
רבה של רומא הרב שמואל די 
סייני שליט"א אמר כי הוא הופתע 
מאוד כששמע לראשונה שברומא 
פסח.  בערב  נישואין  לערוך  נהגו 
את  חוקר  שאני  שנים  כמה  "מזה 
הקהילה  ולפיה  הזו  התופעה 
היהודית ברומא נהגה לרכז כמות 
גדולה של מועמדים לנישואין ול־

המצוה  וסעודת  חופתם  את  ערוך 
עד  אם  אבל  פסח.  בערב  דווקא 
ברו־ רק  היה  שזה  חשבתי  עתה 

גם  כי  כעת  מתוודע  אני  הנה  מא 
בפירנצה ובאורבינו ערכו חתונות 

בערב פסח".
הרב די סייני אומר עוד כי לפי 
הן:  לכך  הסיבות  שעשה  המחקר 
האחרון  היום  הוא  זה  שיום  "כיון 
אסור  בהם  העומר  ספירת  לפני 
וכן  חופות  לערוך  ההלכה  עפ"י 
בזמנו  שהיתה  והעניות  הדלות 
שיותר  כמה  לערוך  לכך  הביאו 
את  לנצל  שיוכלו  בכדי  חתונות 
שייאלצו  לפני  שברשותם  החמץ 

לבערם. אני מעריך שחופות אלה 
נערכו בערב, כלומר בליל בדיקת 

חמץ ולא ביום י"ד עצמו".
במיוחד  המפוארת  הכתובה 
שנתגלתה באקראי בארכיב ארגון 
ומר־ גדולה  היא  בפירנצה  יהודי 
הוע־ קלף.  גבי  על  ונכתבה  שימה 

המכירות  לבית  הארגון  ע"י  ברה 
הבינלאומי 'קינג דויד' והיא תוצג 
למכירה פומבית בימים הקרובים 
במחיר התחלתי של 20 אלף דולר. 
מחי־ המכירות  בית  הערכת  עפ"י 

רה יגיע לכ־50 – 40 אלף דולר. 
הכתובה הנושאת, כאמור, את 
 12) התס"ב  בניסן  י"ד  התאריך 
מעוט־ למניינם)   1702 באפריל 

חלקם  צבעוניים,  בעיטורים  רת 
בציורים  ומקושטת  בזהב  הגדול 

בבגדים  וכלה  חתן  של  נפלאים 
ציורי  ולצדם  חגיגיים  איטלקיים 
של  שמו  אצילים.  וסוסים  אריות 
בן  מנחם  שלמה  הבחור  החתן 

מאורבינו  מאיר  שמואל  היקר 
כפי  מתנוססות  העדים  וחתימות 
שנהוג עפ"י מסורת ישראל בתח־

תית הכתובה.

"לא לחינם הגדירו גדולי 
ישראל את פעילות 
הארגון כבנין הדור"

הדור  גדולי  של  עיניהם  "לנגד 
עליה  בני  אברכים  אותם  גם  עומדים 
להמשיך  יכולים  'מסילה'  שבזכות 
ולנגד  תורה  של  באהלה  ולהסתופף 
עיניהם של גדולי ישראל עומדים מאות 
מקרים בהם מצוקה כלכלית עלול לפרק 

משפחה.
להסתבכות  כי  היטב  יודעים  "אנו 
וסחרור כלכלי בבית יש השפעה ישירה 
על  וכמובן  והגוף  הנפש  בריאות  על 
שלום הבית וחינוך הילדים. בחלק גדול 
האינסופי  מהמעגל  היציאה  מהמקרים, 
לא  מהתנהלות  בעיקר  שנובעת  הזה 

נכונה, היא הצלת נפשות כפשוטו.
של  מקצועי  מערך  מפעילים  "אנו 
אל  חזרה  משפחות  המלווים  יועצים 
תוך  ורגועים  יציבים  חיים  אל  המסילה. 
הטמעת התנהלות נבונה של התייעלות 
בליווי  ההכנסות,  והגדלת  בהוצאות 
מפורטות  ובסדנאות  למשפחות  אישי 
הארץ.  ברחבי  החרדיים  הריכוזים  בכל 
החינוך  בהטמעת  פועלים  אנו  כן  כמו 
גם  הכלכליים  בחיים  נכונה  להתנהלות 
ומת־ הספר  ובבתי  לבנות  בסמינרים 

קיימים שיעורים מיוחדים בהם מקבלים 
וזוגות  החתונה  שלפני  בתקופה  חתנים 

והדרכה  כלים  הדרך,  בתחילת  צעירים 
להתנהלות כלכלית נכונה ונבונה". 

ומאורי  גדולי  ורבנן  מרנן  בהוראת 
אלו  בימים  הארגון  יוצא  שליט"א  הדור 
בקצה  אור  שתעניק  מיוחדת  במגבית 
המנהרה לאלפי משפחות ותאפשר להם 
דבריו  וידועים  לרווחה.  מצרה  לצאת 
הצדקה  "זו  הרמב"ם:  של  המפורסמים 
לחכות  במקום   – שבצדקות"  המעולה 
הד־ לצדקה,  ויזדקקו  יסתבכו  שאנשים 
שדואג  למי  כעת  לתרום  הוא  הנכון  בר 
להציל אותם מהנפילה ולהעלות אותם 

על המסילה.
מדובר ללא ספק בתרומה החכמה 
ביותר שמכפילה את עצמה בכפל מונים. 
"לפי התחשיבים שלנו", אומרים מנהלי 
במגבית,  שייתרם  שקל  "כל  הארגון, 
 13 לפחות  של  חסכון  למשפחות  שווה 

שקלים!". 
של  לברכתם  יזכו  המגבית  תורמי 
מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור ושל מרן 
את  שהעניק  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח 
ברכתו לכל מי שיסייע בהצלת משפחות 
המש־ רבבות  של  ויציאתם  מקריסה 
'מסילה'  של  השונות  במסגרות  תתפים 

מצרה לרווחה.

רבה של רומא הרב שמואל די סייני שליט"א:

"הכתובה שנתגלתה מאששת את הקביעה ולפיה קהילות 
יהודי איטליה ריכזו חתונות דווקא לערב חג הפסח"

הסיבות המשוערות לנוהג הזה הן כיון שיום זה הוא היום האחרון לפני ספירת העומר וכן הדלות והעניות 
הביאו לכך שיוכלו לנצל את החמץ שברשותם • הכתובה המפוארת שנתגלתה באקראי בפירנצה נכתבה על 

קלף לפני יותר משלוש מאות שנה ונושאת את התאריך י"ד בניסן ה'תס"ב

לשכת  את  עדכנו  הלבן  בבית 
שהת־ בהחלטה,  הממשלה  ראש 

נתניהו,  אצל  נפש  בשוויון  קבלה 
חלק  להיות  בדחיפות  חש  שאינו 

מהוועידה.

הכ־ האמריקנים  כי  נזכיר 
הציגו  ואף  הוועידה  על  ריזו 
תכנית  של  הראשון  כחלק  אותה 
שמדי־ שהבינו  לאחר  המאה. 

וגם  הערבי  בעולם  רבות  נות 
להש־ מתכוונות  אינן  באירופה 

להוריד  בממשל  החליטו  תתף, 
הזמנת  שאי  ויתכן  הפרופיל  את 
לנסות  מכוונה  חלק  היא  ישראל 
הפלסטינים  את  מחדש  ולקרב 
התכנית  את  הסף  על  שדוחים 

האמריקנית.

הבית הלבן: ישראל לא תוזמן לועידת בחריין
  המשך מעמ' ראשון

בניגוד  כי  מדגישים,  במטה 
קיימת  בהן  המקומיות  לבחירות 
אף  על  לתושבים  בחירה  זכות 
שבבחירות  הרי  אזרחים,  שאינם 
לאזר־ היא  הבחירה  זכות  לכנסת, 

חי ישראל בלבד.
לבעלי  במטה  פונים  בנוסף 
בתעו־ שכתובתם  הבחירה,  זכות 

מגוריהם  במקום  לא  הזהות  דת 
לעדכן  מהם  ומבקשים  בפועל, 
בלשכות  כתובתם  את  בהקדם 
יאוחר  לא  וזאת  הפנים  משרד 
מכ"ב תמוז, ה־25.7. כל שינוי לא־

חר התאריך הנ"ל לא יופיע בפנקס 
הבוחרים, מתריעים במטה.

הבחירה  זכות  כי  יצוין 
לכל  ניתנת  הנוכחיות  בבחירות 

עד  שלו  הלידה  שתאריך  בוחר 
כ"ט אלול תשס"א, ה־17.9.2001.

של  הארגון  מטה  במקביל, 
בי־ לפעול  החל  ישראל'  'אגודת 

עבודת  מסקנות  ליישום  אלו  מים 
מתוך  היוצאת,  לכנסת  הבחירות 
מטרה למקסם ולהגדיל את כוחה 
של יהדות התורה והנציגות החר־

דית בכנסת הבאה.

מטה 'יהדות התורה' בפניה לתושבים שאינם אזרחים: 
"הזדרזו בהליך האזרחות כדי שתוכלו להצביע" 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

נשיא מצרים המודח מורסי התמוטט במהלך דיון בבביהמ"ש 

הבו־ מהתפקיד  כ"חלק  ההבנות 
קטאר  של  להערכה  והראוי  לט 
ביישום ההבנות, ובייחוד מאמציו 

של השליח מוחמד אל־עמאדי".
הולכת  היתר  בין  כי  ציין  הוא 
להיות תמיכה כלכלית במשפחות 
עניות, שיפור של סוגיות החשמל 
והייבוא  הייצוא  בתנועות  והמים, 
ובפרויקטים להעסקת אקדמאים. 
באומרו  דבריו  אל  סיכם  קאסם 
הרצועה  על  המצור  ששבירת 
ואנחנו  אסטרטגית,  מטרה  היא 
של  הכוחות  עם  במאבק  נמשיך 
להשיג  במטרה  שלנו  העם  בני 

אותה. 
ראשון  שבין  הלילה  במהלך 
הכסף  כי  ברצועה  דווח  לשני 
הדואר  בבנק  הופקד  הקטארי 
והוא  אל־מוכתאר,  עומר  ברחוב 
משפ־ אלף  ל־108  אתמול  חולק 

חות עניות, שקיבלו 100 דולר כל 
הפלסטי־ הדיווחים  פי  על  אחת. 

בראשות  קטארית  משלחת  נים, 
בר־ נמצאת  אל־עמאדי  מוחמד 

העברת  בענייני  ומטפלת  צועה 
הכספים, כאשר 15 מיליון שקלים 

ו־10  למשפחות,  כאמור  יועברו 
יועברו  נוספים  שקלים  מיליון 

עבור אספקת חשמל לרצועה.
בו־ הקטארי  הכסף  העברת 

של  שבועות  מספר  לאחר  צעה 
נוספת  בפעימה  ומדובר  המתנה, 
לביקורת  שגרמו  במשלוחים 
היום  יותר  מוקדם  בישראל.  עזה 
העיכוב  כי  הפלסטינים  דיווחו 
עזה  לרצועת  הקטארים  בכניסת 
הצד  עם  השיחות  מהמשך  נבע 
הכס־ להעברת  בנוגע  הישראלי 

פים וקו החשמל.
כי  פורסם  אתמול  כך,  בתוך 
בעבודות  החלה  'מקורות'  חברת 
לשדרוג קו מים מישראל אל רצו־
ב'ידיעות',  הדיווח  ע"פ  עזה.  עת 
בימים אלו החלו הכלים הנדסיים 
הק־ והונחו  התעלות  את  לחפור 
ווים החדשים בסמיכות לקו המים 
שעלותו  בפרויקט  מדובר  הישן. 
כמה מיליוני שקלים, שמבוצע על 
ידי 'מקורות' בשיתוף רשות המים 

של ישראל.
הצינורות,  הנחת  סיום  לאחר 
מערכת  אל  יתחבר  המים  קו 
ומשם   – עזה  רצועת  של  המים 

חלקם  שלפחות  התושבים,  לבתי 
לעבר  רקטות  לירות  ממשיכים 
כנגדה.  בגדר  להפגין  או  ישראל 
באופן אירוני ישראל צריכה להגן 
לבניית  התשתית  עבודות  על 
עבור  מיועד  שהוא  למרות  הקו 
נעשות  עליו  העבודות  העזתים. 
שהעובדים  מחשש  אבטחה,  תחת 
גורמי  של  למטרה  יהפכו  והציוד 

הטרור.
יאפשר  המשודרג  המים  קו 
הרצו־ אל  מים  להזרים  לישראל 

ומבוקרת.  יותר  נוחה  בצורה  עה 
כל  ללא  נעשה  הזה  הפרויקט 
המשתנה  הבטחוני  למצב  קשר 
לשי־ קשור  ואיננו  יציב,  והלא 

בין  שמתקיימות  ההסדרה  חות 
כיום,  האחרונה.  בשנה  הצדדים 
לר־ לשתיה  מים  מספקת  ישראל 

מים  קווי  שלושה  דרך  עזה  צועת 
מרכזיים שפרוסים לאורך הגבול. 
ישראל  הצדדים,  בין  ההסכם  לפי 
עשרה  לעזה  להעביר  מחויבת 
בפועל,  בשנה.  מים  קוב  מיליון 
שנה  מדי  יותר:  מעבירה  ישראל 
מתוקים  מים  קוב  מיליון  וחצי   11

לשתיה.

חמאס הודיע על שלב חדש בהסדרה עם ישראל
  המשך מעמ' ראשון

אכזרית  למתקפה  קרבן  עצמו 
דווקא מצד אלו שאמורים לשמור 
עליו. התלונה שהוגשה היא יריית 
הפתיחה במאבק למצות את הדין 

עם האשמים".
דווח  השבוע  בתחילת  כזכור, 

בכלי התקשורת כי מח"ש עומדת 
להודיע שהיא לא תפתח בחקירה 
בתיעוד  שנצפו  השוטרים  נגד 
המזעזע של תקיפת הנער השוהה 
בדירה של מוסד 'שיח סוד' בסמוך 

למקום האירוע.

משפחת הנער החרדי שהותקף בערב 
ל"ג בעומר הגישה תלונה למח"ש

הכתובה. צילום באדיבות הקהילה היהודית

המדינה מבקשת דחיה נוספת 
לפינוי חאן אל אחמר

המתמודדים על ראשות המפלגה הגיעו להסכמות: 

הפריימריז במפלגת העבודה 
יתקיימו בעוד שבועיים 

מאת כתב 'המבשר'

בין  פנימית  התכתשות  לאחר 
ראשות  על  המתמודדים  שלושת 
השלו־ הצליחו  העבודה,  מפלגת 
שה להגיע אתמול להסכמות לגבי 

הדרך בה יתנהלו הבחירות. 
הפ־ כי  הסכימו  השלושה 
ית־ המפלגה  לראשות  ריימריז 

המתפקדים,  כלל  בקרב  קיימו 
כפי  המרכז  חברי  בקרב  רק  ולא 
רא־ על  פרץ.  עמיר  ח"כ  שדרש 
מלבד  מתמודדים  המפלגה  שות 

שמולי  הכנסת  חברי  גם  פרץ 
ושפיר. 

בנוסף הסכימו המתמודדים כי 
ראשות  על  רק  ייערך  הפריימריז 
המפלגה, ולא על הרכב הרשימה. 
ההחלטה  ואם  האמור,  לנוכח 
מוסדות  כל  ידי  על  תאושרר 
הע־ רשימת  תתמודד  המפלגה, 

לזה  דומה  בהרכב  לכנסת  בודה 
הקודמת,  לכנסת  התמודדה  שבו 
למעט חברי הכנסת אבי גבאי וטל 
רוסו שפרשו מהרשימה ומהחיים 

הפוליטיים. 

רמלה: רוכב אופנוע נהרג
מאת חיים מרגליות

בהתנגשות  נהרג  אופנוע  רוכב 
בן  יצחק  ברחוב  שיטור  רכב  עם 
באורח  נפגע  הוא  ברמלה.  צבי 
ההחייאה  מאמצי  ולמרות  אנוש 

של  מותו  הרפואיים,  הצוותים  של 
הפצוע נקבע במקום.

מדובר  כי  נמסר  מהמשטרה 
שי־ ניידת  בין  דרכים  בתאונת 
נסיבות  וכי  לאופנוע  עירוני  טור 

התאונה נבדקות.

הודעות חוק תכנון ובניה - 18/06/19
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ירושלים | מכירהֳ
בנין  ביואל  בבלעדיות  מציאה!! 
 + מעלית   + מטר   115 חד   4 חדש!! 
052- 2820.000שח  רק  גדולה  סוכה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20052830]

הנביא  בשמואל  בוטיק  בפרויקט 
(סמוך לכותל) דירות 5 חד 115 מטר 
ברמת פאר רק 2890.000ש"ח כניסה 
"היימשע   052-7658-638 חודש   18

תיווך-הנדלס"
[20052829]

הדירה הכי מפוארת! בארזי הבירה 4
חד כ 105 מטר ק"א רק 2790.000שח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052828]

חד   2 אחינועם  איזור  בסנהדריה 
מטר   25 לעוד   38 תמא   + מטר  כ40 
052-7658-638 1390.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052827]

בבלעדיות! מצפה נוף 3 חד 88 מטר 
הטשופרים  וכל  מחניה  מחסן   + ק"ד 
052-7658-638 2430.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052826]

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

פרנקל 050-4145663
[20052819]

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]

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
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]

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
6 דופלקס  לנוף  בריב"ז  בבלעדיות! 
חד' + חלל בנוי 80 מטר + חצר ענקית 

אריאלי נכסים 0533150400
[20052834]

 + לפארק  נוף  ח'   4 הירדן  בנהר 
נכסים  אריאלי  בבלעדיות  אופציות 

0533150400
[20052833]

 + עורפית  גדולה  חד'   5 בריב"ל 
בלעדי  מצויין  במחיר  תוספות 

אריאלי נכסים 0533150400
[20052832]

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]

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]

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

הפרסום חינם
[20041264]

השקעות 
נכס  בהתחייבות!   10% תשואה 
טאבו   + בנקאית  ערבות   + בארה"ב 

058-3200060
[20052835]

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

מפוארת ֹהלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי.  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]

מרפסת   + לזוג  צימר  ברסלב  בקרית 
מוארת,  נקיה,  לנוף,  צופה  גדולה, 
בצה"ל  חד'   4 דירת  וכן   *   * ממוזגת 
לתקופה  קומפלט  משופצת   12
04- 054-8433088 ממושכת. 

6922596
[20052313]

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]

בית חלקיה 
ישיבה  פינת  ומיוחדת  חדשה  וילה 
050- מיטות.   20 בחוץ  נעימה 

4162290
[20052831]

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]

תקופות  לשבתות,  דירות  תיווך 
האזורים.  בכל  ארוכות  קצרות/ 

שוורץ 052-7600608
[20052753]

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

053-3103285
[20052746]

דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
בשכונות מרכז ירושלים לשב"ק / 
וארוכות.  קצרות  ולתקופות  חגים 

052-7143111
[20050756]

הקרוב  בגאולה"  "הבית 
משה'  'זכרון  לשטיבלאך 
ברמה  אירוח  דירות  בניין 
02-5641111 להזמנות  גבוהה. 
b5641111@gmail.com - -

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

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

10-20
[20052696]

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

053-310-20-26
[20043211]

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

053-3188842
[20040846]

במגדלי ַ למנכ"ל  אישית  עוזרת   •
13,000 ש''ח • סוכן/ת  ב.ס.ר. -11,000
מכירות שטח ללקוחות קיימים + רכב 
כשרות  נאמן   • ש''ח   11,000 צמוד, 
ש"ח לשעה.  למאפייה בירושלים, 36 
www.glatjobs.co.il ג'ובס  גלאט 

073-70-55-666
[20052821]

• סוכנת שטח לתחום הפאנות + רכב 
והדרום,  המרכז  לתושבות  צמוד, 
מזכיר/ה   • ש''ח.   13,000  –  9,000
הייטק  לחברת  אדמיניסטרטיבית 
ש''ח   10,000  - ש"ח   9,000 במרכז, 
למאפייה  משמרת  ומנהל  אופה   •
10,000  –  8,000 ירושלים,  במרכז 
www.glatjobs. ג'ובס  גלאט  ש''ח 

co.il 073-70-55-666
[20052820]

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]

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]

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 

ללימודי  קבוצה  מתארגנת 

הכשרה באומנות באווירה שמורה 

של  הידועה  ברמה  ומוקפדת 

קבלה  בראיון  מותנה  חיל.  אשת 

0504154152 באין מענה להשאיר 

הודעה.
[20052703]

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]

חובות  יט     שני  מעשר  ירושלמי:  היומי  דף  ב     ערכין  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הט"ו (הצידה)    משנה יומית: עדויות א, ד-ה    הלכה 
יומית: או"ח תקכז, יח-כ    רמב"ם יומי: שכירות י-יב    שו"ע הרב - רב יומי:
נא, ה - ה, בסי' ס"ו    דף היומי - זוהר: תצוה, סו-עח    חפץ חיים: לה"ר א, 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קיט: א-ב  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:098:158:138:078:138:07סו"ז ק"ש מג"א
9:079:109:099:049:089:04סו"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

12:4112:4312:4212:3912:4112:38חצות היום
13:1713:1813:1813:1513:1713:14מנחה גדולה

19:5219:4919:5019:5119:4819:49שקיעת החמה
זמנים למחר

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

5:295:375:365:325:355:31הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
 ,80 עקיבא  רבי   03-5798072 שפירא ברק בני      2 רזיאל  אסתר   052-5260744 חומה הר  פארם  סופר  ירושלים
פארם  סופר  08:00 עד   19:00 מהשעה   4 המלך  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור סופרפארם  אביב תל  ב"ב    
077-8881490 יגאל אלון  סופרפארם יד אליהו 077-8882200 רח' אורלוזרוב 208 מהשעה 19:00 עד 24:00 אורלוזרוב
סופר  חיפה רמז     פינת  סמילנסקי  רח'   077-8880780 רמז פארם  סופר  נתניה עד 24:00     מהשעה 19:00   51
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 סופרפארם 077-8880790 שד' בן גוריון 6    רמת גן פארם סיטי סנטר

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

03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.22-
אתמול: 211.22-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
27-18

תל אביב
28-22

חיפה
27-20

גולן
29-18

טבריה
34-23

גליל
27-16

באר שבע
32-20

אילת
40-25

מזג האויר
ללא שינוי ניכר בטמפ'

היום - מעונן חלקית עד נאה. 
הטמפרטורות יהיו ללא שינוי 

ניכר. עד שעות הצהריים ייתכן 
טפטוף עד גשם מקומי קל 

בעיקר בצפון הארץ.

רביעי - נאה עם עלייה קלה 
בטמפרטורות.

חמישי - בהיר עד מעונן חלקית, 
ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. 

שישי - נאה עם עלייה קלה 
בטמפרטורות.

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466

פתאל החזקות (1998) בע"מ ("החברה")
מכוח  שפורסם   ,2019 ביוני   16 מיום  מדף  הצעת  דוח  פי  על  הצעה  תוצאות  בדבר  הודעה 
תשקיף מדף של החברה מיום 15 בפברואר 2018, הנושא תאריך 16 בפברואר 2018 ("דוח 

ההצעה" או "דוח הצעת המדף")
בדוח ההצעה הוצעו לציבור 187,500,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') של החברה   .1

("אגרות החוב (סדרה ב')").
בהצעה  "היחידות"),  (להלן:  יחידות  ב-187,500  לציבור  הוצעו  ב')  (סדרה  החוב  אגרות   .2
אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה (להלן: "המכרז") אשר לא יפחת מ-1,046 ש"ח 

ליחידה ("המחיר המזערי ליחידה"). הרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:
1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב')  

1,046 ש"ח במחיר השווה ל-104.6% מערכן הנקוב    
1,046 ש"ח סה"כ מחיר מזערי ליחידה     

מתוך היחידות שהוצעו לציבור במכרז, ביחס ל-150,000 יחידות (המהוות 80% מהיחידות   .3
לרכישתן  מוקדמת  התחייבות  ניתנה  ההצעה)  דוח  פי  על  לציבור  בהנפקה  המוצעות 

ממשקיעים מסווגים ששמותיהם פורטו בדוח ההצעה.
במכרז שהתקיים ביום 16 ביוני 2019 נתקבלו 35 בקשות לרכישת 150,000 יחידות (כולל   .4

35 בקשות ממשקיעים מסווגים לרכישת 150,000 יחידות כאמור לעיל).
מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 1,046 ש"ח ("המחיר האחיד ליחידה").  

ב'  ההיענות לבקשות וקביעת המחיר האחיד ליחידה נעשו בהתאם לסעיף 1.4.1 בנספח   .5
לדוח ההצעה, כדלקמן:

31 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 145,954 יחידות, אשר נקבו במחיר הגבוה   (1)
מהמחיר האחיד ליחידה, נענו במלואן.

האחיד  במחיר  הנוקבות  יחידות,   4,046 לרכישת  מסווגים  משקיעים  של  הזמנות   4  (2)
ליחידה, נענו במלואן.

התמורה ברוטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב (סדרה ב') שיוקצו על פי דוח ההצעה   .6
היא 156,900 אלפי ש"ח.

אגרות החוב (סדרה ב') שתונפקנה על פי דוח ההצעה תונפקנה ללא ניכיון ושיעור הניכיון   .7
המשוקלל של אגרות החוב (סדרה ב') שבמחזור, לאחר הרחבת הסדרה כאמור, יעמוד על 
0.4336% ("שיעור הניכיון המשוקלל"). שיעור הניכיון המשוקלל לצרכי מס לכל הסדרה 
חושב בהתאם להסדר ב"מסלול ירוק" שהוגש על ידי החברה לרשות המסים ואושר על 

ידה ביום 18 באוקטובר 2018.



איראן טוענת כי פירקה רשת ריגול 
CIA אמריקאית ועצרה מספר סוכני

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אמרי־ ריגול  סוכני  של  רשת 
קאים פורקה בימים האחרונים על 
ומספר  בריתה,  ובנות  איראן  ידי 
המרכ־ הביון  סוכנות  של  סוכנים 
כך  נעצרו.   (CIA) ארה"ב  של  זית 
מדווחת המועצה העליונה לבטחון 

לאומי באיראן. 
לכלי  שמסר  רשמית  בהודעה 
המועצה  מזכיר  אומר  התקשורת 
הצליחה  איראן  כי  שמחאני,  עלי 
שפעלה  הריגול  רשת  את  לחשוף 
להשיג  סייבר  לוחמת  באמצעות 
ולאחר  איראניים,  צבאיים  סודות 
כמה  עם  המידע  את  ששיתפה 
מה־ כמה  נעצרו  בריתה,  מבעלות 

סוכנים והרשת כולה פורקה. 
שנ־ הרשת  שמחאני,  לטענת 

אחת  היתה  איראן  ידי  על  חשפה 
והמשמעו־ הפעילות  הרשתות 
האמרי־ הריגול  של  ביותר  תיות 

קאי נגד איראן. 
אותן  הן  מי  נמסר  לא  בהודעה 
שיתפה  שעמן  ברית  בנות  מדינות 
מדינות  ובאלו  המידע,  את  איראן 
הביון  סוכני  של  המעצרים  בוצעו 
אם  נמסר  לא  כן  כמו  האמריקאים. 
אמריקאים  מודיעין  באנשי  מדובר 
בעצמם, או שאלו אזרחים מקומיים 
שגויסו על ידי האמריקאים בדרכים 

כספיות או אידיאולוגיות. 
בנושא  העוסקים  מומחים 
של  בנכונותה  ספק  מטילים 
כי  ומציינים  האיראנית,  ההודעה 
בשקרים  אחת  לא  נתפסה  איראן 
לבטחון  הקשור  בכל  מביכים 
לא  הם  זאת,  עם  שלה.  הלאומי 
שוללים את האפשרות שדיווחים 
לפחות  אמת,  על  מבוססים  אלו 

באופן חלקי. 
השורות  כתיבת  למועד  נכון 
אמרי־ התייחסות  פורסמה  טרם 

קאית לדיווח האיראני. 

באורח נדיר: דולפין 
בודד נצפה בחוף אילת

מאת ח. אבישלום

ברשות  הימית  היחידה  פקח 
דו־ נתוני  ומרכזת  והגנים  הטבע 
ידי  על  הוזעקו  במחמל"י,  לפינים 
שנצפה  לאחר  הימי  השיטור  צוות 

דולפינן בחוף הצפוני באילת. 
היחידה  פקח  עומסי,  עמרי 
הימית ברשות הטבע והגנים, מס־
ביר כי "קיבלתי דיווח על דולפינן 
שנראה לבדו בחוף הצפוני באילת, 
הגעתי יחד עם נציגת מחמל"י, על 

מנת לבדוק האם הדולפינן במצו־
קה וזקוק לטיפול רפואי".

מחמל"י,  מארגון  פיינגולד,  ד' 
חריג  באירוע  "מדובר  כי  הוסיפה 
בו נראה הדולפינן לבד ולא בלה־

באילת  בר  בדולפיני  תצפית  קה. 
דולפיננים  מיוחדת.  תצפית  הינה 
הם מין נפוץ בים האדום וגם במ־

פרץ אילת אך תצפית של דולפינן 
לע־ נצטרך  ואנחנו  מדאיגה  בודד 
קוב אחריו על מנת לבדוק את הנ־
סיבות להתנתקות שלו מהלהקה".

צילום: עמרי עומסי – רשות הטבע והגנים.
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