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נפתלי קארו
בן הרה"ג ר' דוד שליט"א
ישיבת אורייתא ירושלים

ביתר עילית

עדינה לוק
בהר"ר מרדכי יהודה שליט"א
סמינר סטריקוב ירושלים
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום שלישי, ט"ו בסיון תשע"ט

אריה לייב קוזניץ
ב"ר דוד הי"ו

ישיבת שערי שמועות
גבעת זאב

חוה שפיצר
ב"ר יהודה הי"ו
סמינר מעלות
רמות ד' ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום חמישי, י"ז בסיון תשע"ט
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סרפהאוס
המיקום המושלם באוסטריה
שבו אוויר ואווירה נפגשים
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רקעל מים!

ענבים

הקבינט כונס לישיבה מיוחדת: חשש כי איראן 
תפעל נגד ישראל בגלל המתיחות במפרץ

באופן חריג, הקבינט המדיני־בטחוני התכנס בפעם השניה בתוך שלושה ימים לשעות ארוכות ^ הערכה: טהרן עלולה למתוח את החבל 
מול ארה"ב באמצעות פגיעה בישראל דרך חיזבללה או הג'יהאד האסלאמי

מאת מרדכי גולדמן

כונס  המדיני־בטחוני  הקבינט 
בצהריים   12:00 בשעה  אתמול 
במשרד ראש הממשלה בירושלים 
בישיבה  השתתפו  הקבינט  וחברי 
לשעות  עד  חריג  באופן  שנמשכה 
של  שניה  בישיבה  מדובר  הערב. 
שלושה  בתוך  שכונסה  הקבינט 
עו־ היא  ההערכות  פי  ועל  ימים, 
במפרץ  הגבוהה  במתיחות  סקת 

הפרסי בין ארה"ב לאיראן.
איראן  כי  חוששים  בישראל 
גרורותיה  את  להפעיל  עשויה 
ובסו־ בלבנון  חיזבללה   – באזור 
ריה, או ארגון הג'יהאד האסלאמי 
ברצועת עזה. על רקע המתקפות 
נפט  מכליות  נגד  איראן  שיזמה 
כי  היא  ההערכה  הפרסי,  במפרץ 
את  למתוח  תנסה  שטהרן  יתכן 
בא־ יותר,  עוד  ארה"ב  מול  החבל 

מצעות פגיעה בישראל. 
ובטחוניים  מדיניים  גורמים 
האלימות  סבב  כי  גם  העריכו 
שה־ עזה,  רצועת  מול  האחרון 

הג'יהאד  של  צליפה  בפיגוע  חל 
נבע  צה"ל,  קציני  נגד  האסלאמי 
גם  כך  טהרן.  של  ישירה  מהנחיה 
פעי־ שיגרו  שבהם  מקרים  מספר 

טווח  ארוכות  רקטות  הג'יהאד  לי 
לעבר ישראל. 

המודיעיני,  הניתוח  פי  על 
מחוסר  מאוכזב  בטהראן  המשטר 
האמ־ את  לאלץ  כה  עד  הצלחתו 

הסנק־ את  מחדש  לבחון  ריקאים 
ציות החריפות שהטילו על איראן 
ועל חברות הסוחרות עמה, שיצרו 
זה,  רקע  על  חמור.  כלכלי  משבר 
שהאיראנים  אפשרות  נשללת  לא 
באחד  פרובוקציה  ליזום  ינסו 
לה־ כדי  ישראל,  של  מגבולותיה 

סלים את אווירת המשבר האזורי 
לבחון  טראמפ  ממשל  את  ולחייב 

מחדש בדחיפות את צעדיו.
לה־ החלה  איראן  למעשה, 

הפרסי  במפרץ  צעדיה  את  סלים 
על  בתגובה  וחצי,  חודש  לפני 
האמריקאיות  הסנקציות  החרפת 
כלכלתה.  על  כבד  לחץ  שיצרו 
וב־ בישראל  העריכו  לכן  קודם 
על  משחקים  האיראנים  כי  מערב 
של  שהפסד  מקווים  הם  וכי  זמן, 
דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות 
לריכוך  יביא  הבאות  בבחירות 
ארצות  של  התקיפה  המדיניות 
הגרעין  לפרויקט  בנוגע  הברית 
המהלכים  סדרת  אולם  שלהם. 
פגיעה  שכללה  האיראניים, 
ותקיפות  במפרץ  נפט  במכליות 
סעודיים  נפט  אתרי  נגד  מל"טים 
על  העידה  אחריות),  קבלת  (בלא 
את  מאיצה  טהראן  מגמה:  שינוי 
מהלכיה, בתקוה שארצות הברית 

תחזור לשולחן המשא ומתן.
אלא שהתוצאה הזו לא הושגה 
הגיבו  לא  האמריקאים  בינתיים. 
וטרא־ ההתפתחויות,  על  בחרדה 

דיווח באיראן: נעצר חשוד 
בסיוע להברחת ארכיון 

הגרעין לידי ישראל

למעלה משנה לאחר המבצע הנועז:

לפי גורמי אופוזיציה באיראן, סגן מפקד המשמרות לעניינים 
אסטרטגיים נעצר לאחרונה בחשד לשת"פ עם המוסד ^ עוד דווח 

כי בכיר במשמרות המהפכה ערק / עמוד ג

חקירה של האו"ם קובעת: יורש העצר 
הסעודי קשור לרצח ג'מאל חשוקג'י 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

שנ־ חקירה  של  תוצאותיה 
והסתיימה  האו"ם  מטעם  ערכה 
בימים האחרונים פורסמו אתמול, 
דיפלומטי  משבר  לעורר  וצפויים 
ידי  על  ברצינות  יילקחו  אם  חריף, 
בעלי התפקידים הבכירים באו"ם. 
צוות החקירה שבראשו עמדה 
את  לבדוק  מונה  קלמאר,  א.  הגב' 
העיתונאי  של  הירצחו  נסיבות 
בעת  חשוקג'י,  ג'מאל  הסעודי 
הסעודית  בקונסוליה  שביקר 
לצורך  שבטורקיה,  באיסטנבול 

קבלת מסמכים רשמיים. 
קלמאר כותבת במסקנות הח־

קירה, כי היא לא מצאה כל ראיה 
אשם  הסעודי  העצר  שיורש  לכך 
ברצח חשוקג'י, אך היא כן מצאה 
את  המצריכים  ממצאים  מספיק 
סלמאן,  בן  מוחמד  של  חקירתו 
בהקשרים  עלה  ששמו  משום 
צורך  ויש  לחקירה,  בנוגע  רבים 
לשמוע את תגובתו על האישומים 

האפשריים כנגדו. 
טוענת  המיוחדת  החוקרת 
ומדי־ האו"ם  מוסדות  על  כי  עוד, 

סלמאן  בן  על  להטיל  העולם  נות 

מש־ סנקציות  כולה  סעודיה  ועל 
יתייצב  סלמאן  שבן  עד  מעותיות, 

לחקירה. 
שכתבה  בדו"ח  התייחסה  היא 
שופטת  שסעודיה  לעובדה  גם 
למ־ בחשד  נאשמים   12 בעצמה 
עורבות ברצח חשוקג'י, והתביעה 
להטיל  מבקשת  אף  הסעודית 
עונש מוות על חמישה מהם. "המ־

בדלתיים  מתנהל  בסעודיה  שפט 
לאו"ם  או  לציבור  מידע  סגורות, 
והסטנדרטים  בכלל,  נמסר  לא 
הולמים  אינם  מתנהל  הוא  שבהם 

נתניהו בתרגיל המלחמה בצפון: "יש לנו כוח 
השמדה גדול, שאויבינו לא ינסו אותנו"

רה"מ ביקר בתרגיל המלחמה בצפון, ואמר כי הוא "מתרשם מהשיפור במוכנות ומכוח ההשמדה של צה"ל" ^ הוא 
הוסיף: "השכנים שלנו מצפון, מדרום וממזרח מאיימים בהשמדתנו. אני אומר לאויבינו: אל תנסו אותנו"

מאת סופרנו הצבאי

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
המלחמה  בתרגיל  אתמול  סייר 
עם  בצפון  אלו  בימים  המתקיים 
כוכבי,  אביב  רב־אלוף  הרמטכ"ל 

השמדה  כוח  יש  "לצה"ל  והזהיר: 
אותנו".  ינסו  לא  שאויבינו  גדול, 
סקי־ נתניהו  שמע  הסיור  במהלך 
חיל  של  המלחמה  תרגיל  על  רות 
האוויר הנערך השבוע, ושוחח עם 
המשתתפים  והחיילים  המפקדים 

בו.
רב־ גדול  תרגיל  מסיים  "אני 

אני  זירות.  בכמה  צה"ל  של  זרועי 
במוכ־ מהשיפור  מאוד  מתרשם 

והמפקדים,  הלוחמים  מרוח  נות, 
של  ההשמדה  מכוח  ובעיקר 

הסיור.  בתום  נתניהו  אמר  צה"ל", 
שלנו  השכנים  את  שומע  "אני 
מאיימים  וממזרח  מדרום  מצפון, 
לאויבים  אומר  אני  בהשמדתנו. 
גדול  שמד  כוח  יש  לצה"ל  שלנו: 

מאוד. אל תנסו אותנו".
ראשון  ביום  החל  התרגיל 
תרגלו  בתמרון  אתמול.  והסתיים 
כלל זרועות החיל ובכללן טייסות 
הב־ הטיס  וכלי  המסוקים  הקרב, 

סוללות  כל  לצד  מאוישים  לתי 
בכמה  מלחמה  האווירית  ההגנה 
זירות. בתרגיל הופעלה לראשונה 
החמקן  מטוסי  עם  'אדיר'  טייסת 
האחרונות  בשנתיים  שהתקבלו 
תר־ תרגלו  הכוחות  מארה"ב. 

ואמצעי  טכנולוגיות  מול  חישים 
לחיזב־ הגיעו  לא  שעדיין  לחימה 

בעצימות  הופעלו  שטרם  או  ללה 
בין  סוריה.  צבא  ידי  על  מלאה 

עיראק: רקטות נורו לעבר 
בסיסים אמריקאים 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

האמריקאית  הכוננות 
של  אפשרות  לקראת  הגבוהה 
מתקפת טרור מצד איראן ועושי 
דברה בעיראק, הוכחה כנכונה גם 
השבוע, כשלפחות ארבע רקטות 

נורו לעבר בסיסים אמריקאים. 

מסוג  האחרונה,  הרקטה 
בסיס  לעבר  נורתה  קטיושה, 
מוסול.  לעיר  בסמוך  אמריקאי 
היא נחתה בשטח פתוח ולא היו 

נפגעים או נזק באירוע זה. 
נורו  השבוע  יותר  מוקדם 
בסיס  לעבר  רקטות  שלוש 
בג־ הבירה  באזור  אמריקאי 

היו  לא  זו  באירוע  וגם  דד, 
נפגעים. 

נחתה  כשבועיים  לפני 
זון'  ה'גרין  בתוככי  קטיושה 
בקרבת  בבגדד,  הירוק)  (האזור 
גם  האמריקאית.  השגרירות 
ולא  נפגעים  היו  לא  זה  באירוע 

נגרם נזק. 

הסוכנות לאנרגיה אטומית הכירה ברשות 
הפלסטינית; ישראל: "הפרת הסכמים"

בישראל הגיבו בחריפות לחתימת הסוכנות לאנרגיה אטומית על הסכם המכיר 
ברשות הפלסטינית: "נסיון להצטרף לארגונים בינלאומיים למטרות פוליטיות"

מאת כתב 'המבשר'

השגריר הפלסטיני לאוסטריה, 
צלאח עבד אל־שאפי חתם אתמול 
הסכם  על  פלסטין'  'מדינת  בשם 
כשמולו  הגרעיני  הנשק  הפצת  אי 
הסוכנות  ראש  אישי  באופן  חתם 
אטומית,  לאנרגיה  הבינלאומית 

יוקיה אמאנו. 
סבא"א  פקחי  ההסכם,  פי  על 
וביקורים  בדיקות  לערוך  רשאים 
באתרים ברשות הפלסטינית, כדי 
באנרגיה  נכון  שימוש  להבטיח 
כי  אמר  שאפי  עבדול  אטומית. 
מהווה  זה  הסכם  על  "החתימה 
פל־ שמדינת  לכך  נוספת  הוכחה 

ופעילה  מלאה  חברה  היא  סטין 
בקהילה הבינלאומית".

הפלסטינית  לרשות  כידוע, 
אין  גרעיניים.  כורים  כמובן  אין 

גרעיני  נשק  לפתח  יכולת  גם  לה 
אפילו  כאלה,  כוונות  גם  לה  ואין 
שמערכת  עוד  מה  נסתרות.  לא 
מפקחת  ישראל,  של  הבטחון 
חו־ הכנסת  ומונעת  עיניים  בשבע 

מרים מסוכנים, שיכול להיות להם 
אזרחיות  למטרות  כפול,  שימוש 
בעזה  וגם  באיו"ש  אבל  וצבאיות. 
יש בתי חולים ואוניברסיטאות עם 

שריפת חורש גדולה במורדות 
ליפתא בכניסה לירושלים

מאת חיים מרגליות

מאוד  גדולה  חורש  שריפת 
במורדות  הצהריים  אחר  התלקחה 
כבאים  לירושלים.  בכניסה  ליפתא, 
רבים הוזעקו למקום כדי לבלום את 
הכבאיות  אחת  ולכבותן.  הלהבות 
נפגעה באורח קל במהלך הפעילות.

עשרות כבאים נאבקו בלהבות 
למנוע  כדי  הוואדי  שלוחת  בתוך 
מתקני  עבר  אל  להתפשט  ממנה 
תחבורה  נתיבי  חיוניים,  תשתית 

ראשיים ובתים שהיו בקו האש.
רבי־ הוזנקו  למקום  כן,  כמו 
עיית מטוסי כיבוי של טייסת הכ־

השעות  במהלך  אך  'אלעד',  באות 
היתה  היא  השריפה  של  הקשות 
עוצמתית מאוד ודילגה במהירות 

מעל ראשי הכבאים בין עץ לעץ.

הצ־ רבה  פעילות  לאחר  רק 
ליחו הכבאים לבלום את הלהבות 
במהלך  השריפה.  את  ולאגף 
פעולות הכיבוי, עקב מיסוך העשן 
הכבד מהשריפה, תוך כדי פעולות 

נפלה  צוות  מפקדת  האש,  בלימת 
השריפה.  בשטח  בוער  בור  לתוך 
אותה  לחלץ  הצליחו  הכבאים 
ולהעביר אותה במצב קל לטיפול 

רפואי.

צילום: דוברות כב"ה ירושלים

היום יומא דהילולא של הרה"ק 
ה'אהל משה' זי"ע ממאקאווא

קהל רב יעלה על ציון קדשו בעיר מאקווא שבדרום הונגריה

של  דהילולא  יומא  היום 
משה'  ה'אהל  בעל  הרה"ק 
מגדולי  שהיה  זי"ע  ממאקאווא 
למ־ ומהלוחמים  הונגריה  וצדיקי 
שלפני  בדור  הנאמנה  היהדות  ען 
סיון  י"ז  ביום  באירופה,  החורבן 
בעיר מאקאווא שבדרום הונגריה.

המונים  פוקדים  שנה  מדי 
ההילולא  בעל  של  הק'  ציונו  את 
לישועת  בתפילה  ומעתירים  זי"ע 
ישועות  ורואים  והפרט  הכלל 
במקום  תפילתם  לאחר  גדולות 
בצוואתו  שכתב  וכמו  זה  קדוש 
ויבכה  קברי  על  שיבוא  "מי  הק': 
לשוב  שרוצה  שליש  בדמעות 
בתשובה בוודאי אסייע בידו. וכל 

נשמתי  לתיקון  דבר  שיעשה  מי 
אני מבטיחו שלא ילך מזה העולם 

בלא תשובה שלימה".
להסת־ שנים  ע"ה  במלאות 

סיון,  י"ז  חמישי  יום  היום  לקותו 
ביומא  ההתוועדות  תתקיים 
ובהיכל  מדרשו  בבית  דהילולא, 
ביוזמת  ושוחזר  ששופץ  קודשו 
מאקאווא  של  העולמי  הוועד 
מר־ דוד  מוה"ר  הרה"ח  בראשות 

גלי הי"ו מבני ברק.
במהלך ימי ההתוועדות יפקדו 
את קברי הצדיקים בשלושת בתי 
בהם  מאקאווא  בעיר  העלמין 
טמונים רבנים וצדיקים מהדורות 

הערב הילולא של כ"ק 
אדמו"ר מזלאטשוב זצ"ל

במלאות שלש שנים להסתלקותו
שנים  שלש  ימלאו  הערב 
של  מרומים  לגנזי  להסתלקותו 
מרדכי  רבי  הרה"צ  האדמו"ר  כ"ק 
בני  מזלאטשוב  מכלוביץ  מאיר 

ברק זצ"ל.
ב"ב  מזלאטשוב  האדמו"ר 
לאביו  תשט"ו  ניסן  בה'  נולד  זצ"ל 
מיכל  יחיאל  רבי  אדמו"ר  כ"ק 

את  מנתניה,  זצ"ל  מזלאטשוב 
חכמי  בישיבת  קנה  לימודו  משנת 
בלמודו,  חיל  עשה  שם  לובלין 
בקיאות  רכש  עצומה,  בהתמדה 
לקירבה  זכה  הש"ס,  בידיעת  רבה 
רבה ומיוחדת אצל מורו ורבו מרן 
זכה  וכן  זצוק"ל.  הלוי'  'שבט  בעל 

שלושה רוסים ואוקראיני נאשמים בהפלת 
המטוס באוקראינה לפני חמש שנים

הארבעה מואשמים על ידי צוות החקירה הבינלאומית 
כמי שהעבירו את טיל הנ"מ מרוסיה לאוקראינה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הבינלאומי  החקירה  צוות 
המ־ המטוס  הפלת  לאחר  שהוקם 
למלזיה  מהולנד  בדרכו  שהיה  לזי 
חמש  לפני  אוקראינה,  שמי  מעל 
מסקנות  את  אתמול  פרסם  שנים, 
החקירה, והצביע על ארבעה נאש־
מים מרכזיים. שלושה מהנאשמים 
אזרח  והרביעי  רוסים  אזרחים  הם 
חשודים  הארבעה  כל  אוקראיני. 
הצבא  של  מבסיס  הטיל  בהעברת 
הרוסי למזרח אוקראינה, שם נורה 
מה  המלזי,  המטוס  לעבר  הטיל 
שהוביל למותם של 298 בני אדם. 
הולנד,  הובילה  החקירה  את 

בהתרסקות  הנספים  מבין  שרוב 
מס־ אתמול  אזרחיה.  היו  המטוס 

רה התביעה ההולנדית כי מסקנות 
גיר־ איגור  על  מצביעות  החקירה 
פולא־ אולג  דובינסקי,  סרגיי  קין, 

טוב וליאוניד קרצ'נקו, כאחראים 
הם  הראשונים  שלושת  לאסון. 
רוסים, והרביעי כאמור אוקראיני. 
של  שמותיהם  כי  נמסר,  עוד 
טלפון  בשיחות  עלו  הארבעה 
מודיעין  ארגוני  ידי  על  שיורטו 
הע־ של  בהקשר  העולם,  ברחבי 

לאוקראינה.  מרוסיה  הטיל  ברת 
החוקרים  עתה  לעת  זאת,  עם 
את  ירה  מי  לומר  יודעים  אינם 
המ־ אם  ברור  ולא  בפועל,  הטיל 

טרה היתה להפיל מטוס צבאי או 
אזרחי. 

הארבעה  ההודעה,  פי  על 
הב־ של  בבסיס  הטיל  את  קיבלו 

בעיר  רוסיה  בצבא  ה־53  ריגדה 
הדרך  כל  אותו  והובילו  קורסק, 
מנ־ כשהם  אוקראינה,  למזרח  עד 

צלים את העובדה שבאותם ימים 
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ועידת בחריין נועדה לכשלון 
בשבוע  תיפתח  הלבן  הבית  ביוזמת  בחריין  ועידת 
במזרח  כשלונה.  את  להסביר  עכשיו  כבר  מותר  אבל  הבא. 
אפילו  או  שלום  לקדם  כדי  טובות  בכוונות  די  לא  התיכון 
תכנית כלכלית שתיטיב עם העם ותפתח פתח להתקדמות. 
לא  אבל  לפלסטינים.  נוגע  הוא  כאשר  קשה  הדבר  במיוחד 
רק להם. לפני שנים יצא שמעון פרס בהכרזות מפוצצות על 
כך ששלום עם ישראל יביא אושר ועושר לכל המדינות וכי 
לישראל יהיה תפקיד מפתח. ההכרזות הפחידו את העולם 

הערבי ונשיא מצרים חוסני מוברק סתם עליה את הגולל.

עצם הכוונה להתחיל את עסקת המאה בקידום כלכלה 
מסוגל  אינו  מלמדת כי הבית הלבן, כמו ממשלים קודמים, 
לרדת אפילו לתחילת דעתם של הפלסטינים. אלה הכשילו 
במצב  ישראל  את  דווקא  להעמיד  היו  שעלולות  תכניות 
על  אותן  דחתה  הפלסטינית  הסרבנות  כן  פי  על  ואף  נחות 
הסף. לפיכך ברור היה כי תכנית שרוקם נשיא אוהד ישראל 

תתקבל בחרם מופגן.

שהסכימו  ערב  ממדינות  כמה  יתברר  הבא  בשבוע  רק 
בתחילה להשתתף בה אכן יעשו זאת. חשובה מאוד נקודה 
טראמפ  ממשל  הנציגים.  של  המדיני  הדרג  והיא  נוספת 
הוועידה  מן  ישראל  של  המדיני  הדרג  את  להדיר  החליט 
ערביות,  בארצות  בכירים  של  השתתפותם  על  להקל  ובכך 
אבל בכך הוא כאילו פגע במהותה של הוועידה. אם בואם של 
שר האוצר וצמרת משרדו לוועידה היתה מביאה להרתעת 
טראמפ  של  הממשל  היה  בה  להשתתף  ערבים  בכירים 
מדינות  של  אפשרית  תרומה  לגבי  לקחים  להפיק  נאלץ 
ערב לקבלתה של ישראל כמדינה לגיטימית במזרח התיכון 
הוועידה  רעיון  שעצם  יתכן  הזאת  הבחינה  מן  המוסלמי. 
לבין  ישראל  בין  ונרקמים  ההולכים  ליחסים  הזיק  בבחריין 
נסיכויות המפרץ. אמנם החשש מאיראן קירב את הצדדים, 
אבל הם טרם הבשילו לכדי מאמץ משותף ופומבי לפתרון 

הבעיה הפלסטינית.

והבחירות  ממשלה  לכונן  נתניהו  של  כשלונו  את 
טרם  עוד  הוועידה  לכשלון  כגורמים  לראות  יש  החוזרות 
כל  היו  ממשלה  להרכיב  נתניהו  הצליח  אילו  שהחלה. 
הצדדים מבינים שיש ממשלה בישראל וכי הנשיא טראמפ 
הערבי  העולם  שרוי  עתה  אבל  לימינה.  וניצב  בה  תומך 
במבוכה. ומדוע עליו למהר ולסייע לטראמפ בעסקת המאה 
היהודית.  המדינה  בראש  יעמוד  נתניהו  שלא  יתכן  כאשר 
שטראמפ  ברורים  הלא  הסיכויים  עם  יחד  זאת  אפשרות 
התירוץ  את  הערבי  לעולם  מספקים  שניה  בקדנציה  יזכה 
להמשיך ולא לעשות את הצעדים הראשונים החשובים אל 

מציאות חדשה במזרח התיכון. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

משחק בקוביה
מלכת־ צפוי  שהיה  מה 
דבר,  של  בסופו  אירע  חילה 
בלילה שבין שלישי לרביעי, 

בעיריית טבריה.
רון קּוּבי, איש שהקדיש 
כל  את  לא  אם  מרבית  את 
מאז  לרשותו  שעמד  הזמן 
עיריית  לראשות  נבחר 
מי־ לפרובוקציות  טבריה 

דרכו  לקץ  הגיע  לוליות, 
העיר,  כשמועצת  הציבורית 
בפעם  הצביעה  גדול,  ברוב 
היה  ניתן  שבה  האחרונה 
הצעת  נגד  זאת  לעשות 
מעתה  שהגיש.  התקציב 
זמן  של  ענין  אלא  זה  אין 
וקובי  המועצה  שתפוזר  עד 
ייקרא להניח את המפתחות 
לו  שיערך  לשימוע  בכפוף 
על ידי האחראים על המחוז 

במשרד הפנים. 
נחשף  שהיה  אחר  אדם 
תוך זמן כה קצר לכשלון כה 
התפקיד  בביצוע  קולוסלי 
ממהר  היה  נבחר,  שאליו 
פנים  בבושת  להסתלק 
והרחק  הציבורית  מהזירה 
מזרקורים ופרסומים מגשש 

את דרכו.
כזה למשל היה ראש עיר 
לשם  שענה  במיוחד  כושל 
לא  אמנם  הוא  עידן.  פנחס 
הציבור  נגד  מלחמה  הכריז 
החרדי ונציגיו (אם כי באחד 
אל־ הרים  העלובים  מרגעיו 

קואליציוני  הסכם  דפי  על 
עליו היה חתום וקרע אותם 
הקרו־ עיניהם  לנגד  לגזרים 

הניצבים  של  מתדהמה  עות 
טרם  שעה  שבאותה  בחדר 
התכשיט  מי  לעכל  הספיקו 

שהתאזרח בלשכה).
לה־ הצליח  אמנם  עידן 

עביר תקציב אבל לא עלתה 
העיר  את  לאושש  בידו 
מהחובות  עליה  שהופקד 
בהן.  שקועה  היתה  שהיא 
כך  לידי  הדברים  הגיעו 
ועדת  בפני  שהואהתייצב 
והתחנן  הכנסת  של  הפנים 
להקים  החלטה  תקבל  שזו 
שמש־ וברגע  קרואה.  ועדה 

רד הפנים הרים את הכפפה 
לפתחו  שהוגשה  הנדירה 
העי־ את  לפזר  החליט  ואכן 
תמרו־ בבכי  פרץ  הוא  ריה, 

העליון  המשפט  בבית  רים 
נואשת  עתירה  הגיש  עת 
אבל  הרעה.  פני  את  לשנות 
השופטים הראו לו את כיוון 

הדלת.
נזכרתי בחדלונו של עי־

דן משום שהוא מיהר לאחר 
בקונ־ בחזרה  להצטנף  מכן 

כיית יו"ר ועד העובדים של 
מבלי  התעופה  שדות  רשות 
שנים  פומבי.  קול  להשמיע 
את  שוב  ניסה  והוא  נקפו 
של  בפריימריז  הפעם  מזלו, 
אך  לכנסת,  הליכוד  רשימת 
משם  גם  נבעט  מאוד  מהר 
הבחירות  ועדת  ידי  על 
המו־ בהגשת  רבב  שגילתה 

על  קיים  כמו  שלו.  עמדות 
שלפיה  הפרפרזה  את  עצמו 

הגנב חוזר למקום הפשע.
קּוּבי יכול היה להבין כי 
אוב־ בתיעוד  שעסוק  מי 

מתגרה  עצמו  של  ססיבי 
העיר  מאוכלוסיית  בחלקים 
יצליח  ולא  רחוק  יגיע  לא 
אבל  תקציב.  בה  להעביר 
הוא  כעת  לו.  אצה  דרכו 
רשימת  בראש  לרוץ  מבקש 
לא  לכנסת.  חילוני  ימין 

פחות. 
מכך  להתרגש  צורך  אין 
לא  גם  המידה.  על  יתר 
הוא  עוד  כל  בכך.  לעסוק 
ליברמן  את  להרגיז  מצליח 
מש־ משיווי  אותו  ולהוציא 

י את  קלו, זה לא רע. יכה קּובִּ
ִאיֶווט. בהצלחה.

משחק כיסאות
הקונספירציות  חובבי 
הזה  התרחיש  את  יאהבו 

אבל יש מי שמשתעשע בו.
החדשה  המתיחות  אם 
לאיראן  הברית  ארצות  בין 
תצא מכלל שליטה ותתפתח 
מי  יש  ח"ו,  מלחמה,  פה 
היתכנות  שקיימת  שאומר 
וד־ הקיים  המצב  להקפאת 

חיית הבחירות. יכול להיות 
יצירתי יוכל  שיועץ משפטי 
של  כינונה  להתיר  אפילו 

ממשלת חירום. 
ושמאלה  ימינה  מבט 
כולם  כי  מהרה  עד  יגלה 
יהיו מרוצים מהתרחיש. גם 
נבחרו  עתה  שזה  החדשים 
לצאת  ונאלצו  לתפקידיהם 
גם  קולות.  לקושש  מחדש 
מפני  החוששים  הוותיקים 
שלא  אלו  רק  נודע.  הלא 
לנסות  היו  ורוצים  נבחרו 
שוב את מזלם יחרקו שיניים 
כמו אלו שביקשו לטרוף את 
כל הקלפים וזממם לא עלה 

בידם.

משחק חדש
הברית,  ארצות  נשיא 
בפ־ פתח  טראמפ,  דונלד 
השני  המרוץ  את  לורידה 

לנשיאות המדינה. 
מצ־ בארה"ב  הסקרים 
ביעים על נסיגה בתמיכה לו 
לסוק־ להזכיר  העת  זו  אבל 

רים ולפרשנים את התחזית 
רובם המכריע  של  הוודאית 
שהסתיימו  הבחירות  לפני 

בנצחונו. 40
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המשנה ליועמ"ש ל'כחול לבן': מינוי 
השרים בממשלת המעבר- חוקי

המשנה ליועמ"ש עו"ד זילבר קובעת כי המגבלה על מספר השרים שנקבעה 
בחוק יסוד הממשלה אינה חלה על הממשלה הנוכחית

מאת מאיר ברגר

המשנה ליועמ"ש, עו"ד זילבר, 
דחתה את פניית מפלגת כחול לבן, 
לקבוע  מהיועמ"ש  ביקשה  אשר 
מוגבל  נתניהו  הממשלה  ראש  כי 
רשאי  הוא  אותם  השרים  במספר 

למנות בתקופת ממשלת המעבר.
לבן,  כחול  אנשי  לטענת 
בראשית  שחוקקה  השעה  הוראת 
כהונתה של הכנסת ה־20 וביטלה 
פקעה  השרים  מספר  מגבלת  את 
ה־21,  הכנסת  של  כינוסה  לאחר 
הכנסת  חברי  של  מינויים  ולכן 
פרץ וסמוטריץ' לשרים הוא בלתי 

חוקי.
בחוות הדעת שניתנה בתגובה 
נקבע  זילבר  של  מטעמה  לפנייה 
קשורה  איננה  השעה  הוראת  כי 
הכנסת,  של  כהונתה  לתקופת 
אלא למועד כינונה של הממשלה, 

צורפו  אליה  הנוכחית  והממשלה 
היא  וסמוטריץ'  פרץ  השרים 
ממשלה שכוננה בתקופת כהונתה 
בתקופת  ולא  ה־20  הכנסת  של 

כהונת הכנסת ה־22.
חריג  ופוליטי  משטרי  "מצב 
של  פיזורה  לאחר  נוצר  אשר  זה, 
של  קבלתו  ולאחר  ה־20  הכנסת 
העשרים  הכנסת  התפזרות  חוק 
ואחת, אינו משנה את העובדה כי 
ממשלה  היא  הנוכחית  הממשלה 
של  כהונתה  בתקופת  שכוננה 
 – כוננה  טרם  וכי  ה־20,  הכנסת 
הכנסת  של  כהונתה  בתקופת  בין 
ה־21 ובין בכלל – ממשלה חדשה 
לפניית  במענה  נכתב  לאחריה", 

כחול לבן.
לטעמנו  אין  אלו,  "בנסיבות 
בסיס לטענה כי משהתקבל החוק 
העשרים  הכנסת  להתפזרות 
להוראת  תחולה  עוד  אין  ואחת, 

ב־2015 בכנסת  שנתקבלה  השעה 
הממשלה  חוק־יסוד:  במסגרת 
(תיקון מס' 3 והוראת שעה לכנסת 
ה־20), בה נקבע במפורש כי המג־

בלה על מספרם המרבי של חברי 
על  המגבלה  גם  כמו  הממשלה, 
השרים  סגני  של  המרבי  מספרם 
שכוננה  ממשלה  על  יחולו  'לא 
הכנסת  של  כהונתה  בתקופת 

ה־20'", נאמר עוד.
"אין מדובר בפרשנות 'טכנית', 
מיישום  הנובעת  במסקנה  אלא 
כל־ השעה  הוראת  תחולת  של 

יש  כי  אפוא,  מצאנו,  לא  שונה. 
מקום לקבל את טענתכם כי מינוי 
בעת  המתקיימות  בנסיבות  שרים 
מס־ להגדלת  שיביא  באופן  הזו 
ל־19 מעבר  הממשלה  חברי  פר 
חוק־ הוראות  את  מעיקרו  סותר 

בחוות  נקבע  הממשלה",  יסוד: 
הדעת.

הכלכלן הראשי באוצר: זינוק חד של 
37 אחוזים ברכישת דירות באפריל

מאת שלמה גרין

במ־ חד  גידול  נרשם  באפריל 
דירות  לרכישת  העסקאות  ספר 
סך  אשתקד.  לאפריל  בהשוואה 
מתוכן   ,8,300 על  עמד  העסקאות 
בשוק  נרכשו  דירות  אלף   7.3
ענף  מסקירת  עולה  כך  החופשי, 
שפר־ באפריל  למגורים  הנדל"ן 
באוצר.  הראשי  הכלכלן  אגף  סם 
גדל  אשתקד  לאפריל  בהשוואה 
החופשי  בשוק  העסקאות  מספר 

ב־37 אחוז.
שנמ־ החדשות  הדירות  סך 
אלף   2.9 על  עמד  באפריל  כרו 

בסבסוד  דירות  אלף  מזה  דירות, 
ממשלתי. בהשוואה לאפריל אש־

תקד נרשם גידול חד של 51 אחוז 
במכירות הקבלנים בשוק החופשי 
מכירת  בסך  אחוז   67 של  וגידול 
בסב־ אלו  (כולל  חדשות  דירות 

לחודש  בהשוואה  ממשלתי).  סוד 
של  מתונה  ירידה  נרשמה  הקודם 
חדשות  דירות  במכירת  אחוז  כ־2 
בשוק החופשי, זאת על אף מיעוט 

ימי העבודה באפריל. 
ע"י  דירות   970 נרכשו  במרץ 
החוד־ הרמות  אחת  משקיעים, 
ברכישות  ביותר  הנמוכות  שיות 
מאז  לפחות  השוק  של  זה  סגמנט 

בשי־ (רק  הקודם  העשור  תחילת 
העשור  תחילת  מאז  חודשים  שה 
הקודם נרכש מספר נמוך יותר של 
בהשוואה  משקיעים).  ע"י  דירות 
רכישות  גדלו  אשתקד  לאפריל 
בעיקר  אחוז,  ב־17  המשקיעים 
במיוחד  הנמוכה  הרמה  רקע  על 

שנרשמה באפריל אשתקד. 
באפריל  המשקיעים  מכירות 
הסתכמו ב־1.6 אלף דירות, גידול 
חד של 22 אחוז, בפילוח גיאוגרפי 
המש־ במכירות  הגידול  כי  נמצא 

האזורים,  כל  את  הקיף  קיעים 
במיוחד  בולט  והוא  חדרה,  למעט 

באזור המרכז ובאזור רחובות.

ריבלין: "איזונים ובלמים – 
נשמת אפה של המדינה"

נשיא המדינה השתתף בכנס פרידה ממבקר המדינה יוסף שפירא המסיים 
את תפקידו בימים הקרובים.

מאת דוד שמואלי

נשיא המדינה, ראובן ריבלין, 
ממבקר  הפרידה  בכנס  השתתף 
הציבור,  תלונות  ונציב  המדינה 
חיים  יוסף  בדימוס  השופט 

שפירא.
היא  המבקרת  "הרשות 
המב־ הרשויות  של  האחות 

והשופטת.  המחוקקת  צעת, 
לא  שהביקורת  לוודא  עלינו 
מתר־ אלא  בדו"חות,  נשארת 

אמר  ולתיקון",  לפעולה  גמת 
הנשיא.

"ביקורת  כי  הוסיף  הוא 

משמעותית,  להיות  יכולה 
בהתמדה  נעשית  היא  כאשר 
בפיקחות  ביעילות,  ובחריצות, 
כפי  המערכות,  של  ובהבנה 
מקרים  מעט  בלא  שהוכחת 
המבקר.  אדוני  כהונתך  במהלך 
ידי־ להיות  המדינה  ביקורת  על 

דתה של המערכת הממשלתית, 
טובה  ביקורת  שלה.  אויבת  לא 
לתיקונים  להוביל  שיכולה 
מסתכמת  איננה  הנדרשים, 

בדו"חות".
לדבריו, "האיזונים והבלמים 
נשמת  הם  השלטון  רשויות  בין 
הדמוקרטית.  המדינה  של  אפה 

למבקר  לתת  כולנו  חובתנו 
רשות  כל  תפקידו.  את  למלא 
בע־ תפקידה  את  למלא  צריכה 

שהיא  תוך  ובאחריות,  צמאות 
לשטחה  לזלוג  לא  מקפידה 
כאשר  רק  אחרת.  רשות  של 
תפקידה  את  ממלאת  רשות  כל 
יותר,  ולא  פחות  לא  וייעודה, 
הרשויות  ליתר  מאפשרת  היא 
לשמור על עצמאותן ולמלא את 

תפקידן".
הנשיא  ביקש  דבריו  בתום 
להודות למבקר היוצא על שבע 
הצ־ לו  ואיחל  בתפקיד,  שנותיו 

לחה בהמשך דרכו.

ראש עיריית בית שמש בסיור 
במוסדות קהילת ניו סקווער

שמש,  בית  עיריית  ראש 
העיר  מועצת  וחבר  בלוך  ע'  ד"ר 
ביקרו  ווליצקי  צבי  שמש,  בית 
ניו־סקווער  קהילת  במוסדות 
בכירי  את  פגשו  שם  בארה"ב 
בין  היחסים  מערכת  הקהילה. 
שבניו  לזו  שמש  בבית  הקהילה 
כעשרים  לפני  החלה  סקווער 
שנה והיא חשובה לשני הצדדים. 
היא  כיום  שמש  בבית  הקהילה 

מניו  הקהילה  של  השלישי  הדור 
סקווער. 

ניו־סקווער,  עיריית  ראש 
את  בירך  שפיצר,  ישראל  הרב 
"אני  שמש:  בית  עיריית  ראש 
פועלך  על  לך  להודות  רוצה 
למרות  הקהילה.  עבור  הרב 
כחצי  עיר  כראש  מכהנת  שאת 
השינוי  את  רואים  בלבד,  שנה 
עם  השותפות  בעיר.  שחל  הרב 

ואנ־ לנו  חשובה  שמש  בית 
ההזדמנויות  על  שמחים  חנו 

לעזור". 
שמש:  בית  עיריית  ראש 
חשובה  הקהילה  עם  "השותפות 
הטוב  מיצירת  חלק  וזה  לכולנו 
בבית  הקהילות  בתוך  המשותף 
העיר  למען  להן  ומחוצה  שמש 
הישראלית  והחברה  בפרט 

בכלל".

טרגדיה בקרית גת: פעוטה נפטרה בשנתה
מאת חיים מרגליות

הכרתה  את  איבדה  פעוטה 
במהלך שנתה, בבית בקרית גת. 
כוחות רפואה שהוזעקו למקום 
רפואי  טיפול  לה  להעניק  ניסו 

אך הם נאלצו לקבוע את מותה.
חובש  פרידמן  יחיאל 
"כשה־ סיפר:  הצלה'  ב'איחוד 

היו  המשפחה  בני  למקום  גענו 
תוך כדי החייאה בהדרכה טל־

הצלה'.  'איחוד  ממוקד  פונית 

החייאה  בפעולות  המשכנו 
טיפול  ניידת  צוות  להגעת  עד 
את  לקבוע  שנאלצו  נמרץ 
כי  סיפרו  המשפחה  בני  מותה. 
משנת  התעוררה  לא  הפעוטה 

הלילה".

נס בבת ים: משקולת נפלה 
ממנוף ואיש לא נפגע

מאת חיים מרגליות

בצומת  בניה  באתר  נס 
הנביאים  רחוב   – הקוממיות 
כבדה  משקולת  ים.  בת  בעיר 
ממנוף  בערב  שלישי  ביום  נפלה 

לא  איש  הנס  למרבה  אך  גבוה, 
נפגע.

כו־ כי  נמסר  מהמשטרה 
למקום  הגיעו  משטרה  חות 
משרד  נציג  עם  יחד  במהירות, 
נפ־ נוספים.  וגורמים  העבודה 

נסיבות  לבדיקת  חקירה  תחה 
המקרה.

נחסמו  הנפילה,  בעקבות 
לת־ באזור  כבישים  מספר 

המשקולת  לפינוי  עד  נועה, 
ירושלים: פעוט אותר שנפלה.

משוטט לבדו לפנות בוקר
מאת חיים מרגליות

פעוט כבן שנתיים אותר לפנות 
ברחו־ לבדו  משוטט  כשהוא  בוקר 

בות ירושלים. 
לפנות   4:30 לשעה  סמוך 
המשטרה  במוקד  התקבל  בוקר, 
שנתיים  כבן  פעוט  אודות  דיווח 
באזור  לבדו  משוטט  שנמצא 
לרחוב  סמוך  הדוידקה,  כיכר 

יפו בעיר.
למקום,  שהגיעו  שוטרים 

שכתובת  הילד,  על  אחריות  לקחו 
דקות  מספר  תוך  אותרה  מגוריו 
נעדר.  שבנו  דיווח  שאביו  לאחר 
חזרה  הפעוט  את  השיבו  השוטרים 
לאחר  זומן  האחרון  וזה  לאביו, 
להמשך  המשטרה  לתחנת  מכן 
הפעוט  של  יציאתו  נסיבות  בירור 

מהבית.
המ־ מספר  חידדו  במשטרה 

למניעת  ההורים  לציבור  לצות 
מקרים דומים. בכל עת בו שוהים 
וביחוד  בבית,  קטנים  ילדים 

הד־ כי  לוודא  יש  לילה,  בשעת 
להוציאו  ואף  במפתח  נעולה  לת 
למניעת  גבוה  במקום  ולהניחו 
שיש  ככל  הילדים.  ידי  על  גישה 
לס־ מומלץ  עליון,  בריח  מנעול 

בטיחות  כאמצעי  אותו  גם  גור 
נוסף.

לדלת  פרט  כי  להקפיד  יש 
דלתות  שאר  הראשית,  הכניסה 
ושערים  מרפסות  לרבות  הבית 
יהיו  החוצה,  גישה  ישנה  מהם 

נעולים אף הם.

להסתופף בצילם של רבים מגדו־
משנתם  את  זי"ע.  הדור  צדיקי  לי 
בהליכותם  עיניו  חזו  אשר  ואת 
קודש  בחרדת  העביר  בקודש 

לשומעי ליקחו.
להקים  זכה  רבות  שנים  לפני 
בני  בצפון  זלאטשוב  ביהמ"ד  את 
לתורה  אור  מגדל  המשמש  ברק, 
מת־ בו  כולה.  לסביבה  ותפילה 

מניני  וכן  תורה,  שיעורי  קימים 
תפלה למאות יהודים המתפללים 
שם מדי יום ביומו. במידת אהבת 
וכיבד  קירב  בו  שיקדה  ישראל 
במאור פניו את מתפללי בית מד־

רשו מכל החוגים והעדות שקבעו 
נודע  מדרשו.  בבית  תפלתם  את 
דרשותיו  מרגליות,  מפיק  כפה 

רבים  קודש,  אש  בלהבת  נאמרו 
לי־ רגליו  כיתת  ואף  מעון,  השיב 

ישראל  בני  לקרב  מדברותיו  שא 
לאבינו שבשמים. 

שא־ ומאכוביו  יסוריו  אף  על 
בפניו.  היתה  צהלתו  אותו,  פפו 
קורתו  בצל  לבאים  פנים  האיר 

ושמח תמיד בשמחתם,
קודש  שבת  ערב  שישי  ביום 
תשע"ו,  סיון  י"ח  שלח  פרשת 
ונסתלק  בפתאומיות  התמוטט 
חסידיו  לב  למגינת  מרומים  לגנזי 
את  בתדהמה  שקיבלו  ומעריציו 
הסתלקותו,  על  המרה  הבשורה 
המונים  פריחתו.  בשיא  כשהוא 
בראשות מרנן ורבנן גדולי וצדיקי 
הדור ליוו אותו בבני ברק ובנתניה 

למנוחת עולמים. 

ציון  ליד  ונראה  סמוך  נטמן 
מזלאטשוב  האדמו"ר  כ"ק  אביו 
זצ"ל בבית החיים ותיקין בנתניה. 
לי"ח  אור  חמישי  יום  הערב 
הילולא  סעודת  תתקיים  סיון 
כ"ק  של  הטהור  לזכרו  מרכזית 
במ־ זצ"ל,  מזלאטשוב  האדמו"ר 
באולם  ורבנים,  אדמו"רים  עמד 
בבני   16 איש  חזון  רח'  באבוב 
הגדול  אחיו  בהשתתפות:  ברק, 
כ"ק אדמו"ר מזלאטשוב שליט"א, 
ובהשתתפותם של חשובי הרבנים 
לכבו־ מדברותם  שישאו  שליט"א 

דו ולזכרו של בעל ההילולא.
החל מהערב ובמשך היום למ־

בבית  לציונו  עליה  תתקיים  חרת 
להעתיר  בנתניה  ותיקין  החיים 

בדבר ישועה ורחמים.

הערב הילולא של כ"ק אדמו"ר מזלאטשוב זצ"ל

אברהם  רבי  הרה"ק  הקודמים 
תלמיד  זי"ע  ראבינשטיין  הערש 
שנ־ זי"ע  מלובלין'  ה'חוזה  הרה"ק 

פטר בשנת תק"ץ ועל פי המסופר, 
על מקום קברו היה 'לבת אש' בז־

מן השבעה להסתלקותו – עמודא 
דנהורא. 

אול־ זלמן  שלמה  רבי  הגה"ק 
מאנן זי"ע בעמ"ח 'יריעות שלמה', 
של  רבה  שנה  כשלושים  שהיה 
מאקאווא עד שנת תרל"ד, והרה"צ 
בעל  זצ"ל  סופר  מנלי  מנחם  רבי 
קברם  שגם  צאן',  עדרי  'שלושה 

שופץ ע"י הוועד העולמי. 
תתקיים  דהילולא  ביומא 
אחה"צ  ובשעות  רבים  תפילת 
'קרו־ מיוחד  תפילה  מעמד  יערך 

המצוינת  בציון  לבוא'  ישועתי  בה 
לישועת הכלל והפרט.

תתקיים  ההילולא  סעודת 
'חסדי  אורחים  הכנסת  בבנין 

מוה"ר  הנה"ח  ע"י  שנבנה  אבות' 
רו"מ  הי"ו  פארהאנד  מרדכי 
לזכרו  בוינה  משה'  'אהל  ביהמ"ד 

של בעל ההילולא זי"ע.
לאור  יצא  האחרונה  בשנה 
מבעל  משה'  'אהל  הק'  הספר 
מיוחדת  במהדורה  ההילולא, 
'אהל  מכון  ע"י  בדרך'  'ובלכתך 
יקרים  פנינים  ובו  בארה"ק  משה' 
בעל  של  וחידושיו  תורתו  דברי 

ההילולא, 
כן יצא השנה לאור הספר 'עץ 
אפרים' במהדורה מפוארת מחתנו 
של בעל ההילולא הגה"ק רבי אפ־

שהיה  הי"ד,  זצ"ל  ראזנפעלד  רים 
מתיבתא  וריש  סענדרא  גאב"ד 
ונהרג  במאקאווא  הרמה  בישיבה 
בשנת  עולם  הרס  בימי  עקה"ש 

תש"ד ביום כ"ג סיון.
הוש־ במשרדי הוועד העולמי 

האורחים  לקליטת  ההכנות  למו 
העולם  מרחבי  שיגיעו  הרבים 

להשתתף בהילולא.
סלילת  הושלמה  כן,  כמו 
העלמין  לבית  המוביל  הכביש 
שנים  העיר.  בפאתי  הנמצא  הישן 
לבית  לנסוע  צריכים  היו  רבות 
או  ועגלות  סוסים  על  העלמין 
הש־ בין  הבוץ  עקב  בטרקטורים 

דות בדרך המובילה לבית העלמין 
מאות  מזה  העיר  בפאתי  הנמצא 

שנים.
בשנים האחרונות פעל הרה"ח 
העולמי  הוועד  יו"ר  מרגלי  דוד 
ממשלת  גורמי  מול  מאקאווא 
לה־ המקומית  והעיריה  הונגריה 

לטובת  הכביש  סלילת  את  סדיר 
העולים לציוני הקודש של מצוקי 
ארץ הטמונים בבית העלמין ואכן 
הס־ מלאכת  הושלמה  אלו  בימים 

ולקראת  הראשון  שלב  של  לילה 
ויוכלו  המלאכה  תושלם  החגים 
הע־ לבית  עד  רכבים  עם  להגיע 

למין.

  המשך מעמ' ראשון

היום יומא דהילולא של הרה"ק ה'אהל משה' זי"ע ממאקאווא
  המשך מעמ' ראשון

נעצרו חברי כנופיית גנבי רכבים באזור גוש דן
מאת חיים מרגליות

של  יזומה  פעילות  במהלך 
המשטרתית,  אתגר  יחידת 
ש"י  מחוז  עם  פעולה  בשיתוף 
נעצרו  פשיעה,  גורמי  נגד  וצה"ל 
המ־ חשודים  שמונה  בקלקיליה 
שתייכים לכנופיות גנבי רכב שפ־

באזור  האחרונים  בשבועות  עלו 
המרכז וגוש דן.

אשר  כנופיות  בחברי  מדובר 
ולאורך  שיטתי  באופן  פעלו 

רכב  כלי  בגניבת  עסקו  תקופה 
וקטנועים, החל משלב איתור כלי 
הרכב, גניבתם ועד העברתם לפי־

חיפושים  במהלך  בשטחים.  רוק 
קטנועים,  שבעה  נתפסו  שבוצעו 
שלדות   10 מנועים,  שבעה  רכב, 
מחשבים  ושלושה  קטנועים  של 

של כלי רכב.
האחרונים  השבועות  במהלך 
דפוסי  את  אתגר  יחידת  למדה 
לרבות  החשודים,  של  הפעילות 
הסתירו  בהם  המקומות  איתור 

את כלי הרכב הגנובים במשחטות 
בשטחים.

אלה  כגון  מבצעים  לאור 
ירידה  שעברה  בשנה  נרשמה 
רכבים.  בגניבות  אחוז  כ־15  של 
למקד  תמשיך  ישראל  "משטרת 
תופעות  כנגד  נחושה  אכיפה 
על  ישיר  באופן  המשפיעות 
במ־ ורכושו  הנורמטיבי  האזרח 

החיים  איכות  על  לשמור  טרה 
תקינה",  חיים  שגרת  ולאפשר 

נמסר.
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מאת כתב 'המבשר'

אופוזיציה  גורמי  של  דיווחים 
הפר־ בשפה  חברתיות  ברשתות 
סית טוענים כי מחמד תולאיי, סגן 
אס־ לעניינים  המשמרות  מפקד 
באיראן  "נעצר"  ומעקב  טרטגיים 
סייע  כי  העלתה  שבדיקה  לאחר 
למוסד להוציא את ארכיון הגרעין 

של איראן ולהעבירו לישראל.
נמשכו  האיראניות  הבדיקות 
ובמה־ משנה,  למעלה  במשך 
מספר  התפרסמו  הזו  השנה  לך 
דיווחים, בעיקר מחוץ לאיראן, על 
בריחת מפקדים בכירים למדינות 

אחרות ומעצרם של אחרים.
במקביל, בוצעו מספר שינויים 
מבניים במבנה משמרות המהפכה 
שיתכן וקשורים לבעיות פנימיות 
ישראל  של  שמה  הכוח.  במבנה 
בע־ אחת  לסוגיה  לפחות  שורבב 
ומעצר  בכיר  מפקד  עריקת   – נין 
משמרות  דובר  נוסף.  בכיר  של 
הכחיש  שריף,  רמצ'אן  המהפכה, 

את הדיווחים. 
סא"ל (במיל.) מיקי סגל, ראש 
במרכז  וחוקר  לשעבר  איראן  ענף 
ומדינה,  ציבור  לענייני  הירושלמי 
באיראן  ידיעות  סמך  על  דיווח 
מעמיקה  חקירה  כי  ובעיראק, 
הברחת  מאז  באיראן  שנערכה 
את  הובילה  לישראל  הארכיון 
ראשי המודיעין האיראני למסקנה 
כי תולאיי הוא הבכיר ביותר מבין 
ששיתפו  האיראניים  הגורמים 

שהיה  ולאחר  ישראל  עם  פעולה 
נתון תחת מעקב, נעצר לאחרונה. 
לכן,  קודם  שבועות  מספר 
דיווחו גורמי אופוזיציה כי הגנרל 
מפקד  אז  עד  שהיה  נצירי,  עלי 
המה־ במשמרות  השמירה  יחידת 

כשבאמתחתו  מאיראן  ברח  פכה 
המשמרות  על  מאוד  רגיש  חומר 
'מדינה  לידי  להעבירו  במטרה 

זרה' כדי לקבל מקלט מדיני.
הכחישו  המהפכה  משמרות 
הדיווח,  את  ימים  מספר  לאחר 
שהרא־ תמונה  לפרסם  דאגו  ואף 

מונה  בו  בטקס  נוכח  נצירי  כי  תה 
משמרות  למפקד  סלאמי  חסן 
תפקידו  לכן,  קודם  יום  המהפכה. 

מפקד  על  הוטל  נצירי  עלי  של 
שעד  ג'מירי,  פתחללה  בשם  אחר 
המשמרות  יחידת  מפקד  היה  אז 

במחוז יזד במרכז איראן.
האופוזיציה  זאת,  למרות 
כי  לטעון  המשיכה  איראנית 
לכן  קודם  ברח  נצירי  עלי  הגנרל 
עם  השכנות  המדינות  לאחת 
המשטר  אך  רגיש,  בטחוני  חומר 
הסכנה,  גודל  את  שהבין  האיראני 
כבני  באיראן  במשפחתו  החזיק 
שאם  לנצירי,  איום  ושיגר  ערובה 
משפחתו  חיי  מיידית  יחזור  לא 

יהיו בסכנה. 
והופיע  חזר  הוא  הנראה  ככל 
משמרות,  מפקדי  החלפת  בטקס 

למ־ עקבותיו  נעלמו  שוב  מאז  אך 
רות טענות המשטר שהוא ממשיך 
בתפ־ המהפכה  במשמרות  לשרת 

קיד אחר. 
פארס,  הידיעות  סוכנות 
המהפכה,  משמרות  עם  המזוהה 
קול  קובץ  באפריל  פרסמה  אף 
מכחיש  נצירי  (לכאורה)  נשמע  בו 

שהועבר  וטוען  מאיראן  ברח  כי 
מתפקידו במסגרת הליך שגרתי.

על  הדיווחים  ריבוי  לאור 
של  בכירים  מפקדים  עריקת 
פרסם  לחו"ל,  המהפכה  משמרות 
רמצ'אן  המהפכה  משמרות  דובר 
הכחיש  בה  רשמית  הודעה  שריף 
מפקדים  לפיהם  הדיווחים  את 
יצאו  או  ברחו  נעצרו,  בכירים 

מאיראן.
בהודעה נכתב כי כדי להכתים 
ולטשטש את התמיכה הרחבה לה 
בקרב  המהפכה  משמרות  זוכים 
לה,  ומחוצה  באיראן  הקהל  דעת 
להפצת  איראן  של  אוייביה  פונים 
וברשתות  בתקשורת  שמועות 
ובכירי  מפקדי  נגד  החברתיות 
לאור  במיוחד  המהפכה  משמרות 

המינויים החדשים בארגון. 
סלאמי  חסן  של  מינויו  מאז 
למפקד משמרות המהפכה, בוצעו 
הארגון.  בשורות  רבים  חילופים 
(לשע־ פדוי  עלי  מונה  היתר,  בין 

במשמרות  הימי  הכוח  מפקד  בר 
מקום  ממלא  לתפקיד  המהפכה) 
רזא  ומחמד  המשמרות  מפקד 
תיאום  לענייני  לסגן  מונה  נק'די 

במטה העליון של המשמרות.
הידיעות  סוכנויות  כן,  כמו 
הודיעו  המשמרות  עם  המזוהות 
במ־ שינויים  על  האחרונה  בעת 

התייעלות  במסגרת  הארגון,  בנה 
לקראת עימות אפשרי עם ארה"ב 
במפ־ המתיחות  הגברת  בעקבות 

של  מעמדו  היתר  בין  הפרסי.  רץ 
חסין טאיב, איש דת ומפקד בכיר 
בתפקיד  שנים  מספר  מזה  הנושא 
רם של פיקוד על יחידת המודיעין 
יותר  עוד  התחזק  המשמרות  של 
לאחר השינויים האחרונים במבנה 

הכוחות. 
בקרב  עריקות  על  הדיווחים 
המהפכה  במשמרות  בכירים 
בכי־ שמשקיעים  הרב  והמאמץ 

כמו  להכחישם,  בארגון  רים 
בשורות  המבניים  השינויים  גם 
ככל  מצביעים,  לאחרונה  הארגון 
ומא־ דעות  חילוקי  על  הנראה, 

יתכן  בשורותיו.  פנימיים  בקים 
עם  למתיחות  קשורים  שאלה 
ארה"ב על רגע התחזקות השפע־

התגובה  ודרכי  הסנקציות  של  תן 
הגוברת  המצוקה  על  האיראניות 

מבית.

דיווח באיראן: נעצר חשוד בסיוע 
להברחת ארכיון הגרעין לידי ישראל

למעלה משנה לאחר המבצע הנועז:

לפי גורמי אופוזיציה באיראן, סגן מפקד המשמרות לעניינים אסטרטגיים נעצר לאחרונה בחשד לשת"פ עם המוסד 
^ עוד דווח כי בכיר במשמרות המהפכה ערק

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
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יותר משנה לבחירות: טראמפ השיק 
את קמפיין הבחירות לנשיאות 

בנאום שנשא בפני המוני מעריצים בפלורידה במשך יותר משעה תקף 
טראמפ בחריפות את הדמוקרטים וטען כי "הם יהרסו את אמריקה"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
שלישי  יום  של  בערבו  השיק 
הבחירות  קמפיין  את  השבוע 
מערכת  לקראת  לנשיאות,  שלו 
בעוד  לסיומה  שתגיע  הבחירות 

יותר משנה. 
את טקס ההשקה ערך טרא־

בפלורידה,  המונית  בעצרת  מפ 
במיוחד  ארוך  נאום  נשא  שם 

במשך שעה ו־20 דקות. 
טראמפ  מתח  בנאומו 
המפלגה  על  נוקבת  ביקורת 
המתמודדים  ועל  הדמוקרטית 
לקראת  מטעמה  בפריימריז 
הבחירות לנשיאות. הוא הקדיש 
מספר משפטים בנאומו גם לגב' 
בבחירות  הביס  אותה  קלינטון, 

הקודמות לאחר קמפיין סוער. 

טראמפ  הזהיר  בנאומו 
מפני  האמריקאי  הציבור  את 
יעלו  שהדמוקרטים  האפשרות 
לשלטון פעם נוספת. "הם יהרסו 
את אמריקה", אמר. הוא ציין את 
במהלך  שלו  החוזק  נקודות  כל 
מכהן  כבר  הוא  בה  התקופה 
התהדר  וחצי,  כשנתיים  כנשיא, 
על  מפעיל  שהוא  הכבד  בלחץ 
ההיש־ את  הכלכלי,  בנושא  סין 

גים וההסכמים החדשים שחתם 
העליה  את  וקנדה,  מקסיקו  מול 
הירידה  סטריט,  בוול  הגבוהה 
האבטלה  בשיעור  המשמעותית 

והישגים כלכליים נוספים. 
מנאומו  משמעותי  חלק 
לרדיפה  הוקדש  טראמפ  של 
שנבחר  מהיום  חווה  שהוא 
הדמוקר־ ידי  על  לתפקיד, 

בתפקידים  דברם  ועושי  טים 

בחריפות  ביקר  הוא  רשמיים. 
נגדו  שהתנהלה  החקירה  את 
רוב־ המיוחד  התובע  בראשות 

שלא  התקשורת  ואת  מולר,  רט 
כדי  סיבות  לחפש  הפסיקה 
שליליים  דיווחים  עליו  לכתוב 
החיוביים  הדברים  את  ולבטל 

שעשה. 
למצוא  גם  הבטיח  טראמפ 
ומחלות  הסרטן  למחלת  תרופה 
ביקו־ נגדו  שעורר  מה  אחרות, 

מאחר  בתקשורת,  מחויכת  רת 
טראמפ  דונלד  בכורו  שבנו 
של  ליריבו  בזמנו  לעג  ג'וניור, 
שהלה  לאחר  ביידן,  ג'ו  טראמפ 
הבטיח לרפא את מחלת הסרטן. 
טראמפ  כתב  הזדמנות  באותה 
ב־50 הית  "איפה  לביידן  הבן 

חיכית  ולמה  האחרונות  השנה 
עד עכשיו". 

שליח הממשל האמריקני למאבק באנטישמיות:

"יש לשים שומר חמוש בכל בית 
כנסת ומוסד יהודי בארה"ב

"שבעים וחמש שנה לאחר השואה באירופה יהודים פוחדים לצאת מביתם, 
פוחדים לחיי ילדיהם, פוחדים לחבוש כיפות זו בושה" אמר אלן קאר

מאת א. למל

בכל  חמוש  שומר  לשים  "יש 
בארה"ב",  יהודי  ומוסד  כנסת  בית 
שליח  קאר  אלן  אתמול  אמר 
בא־ למאבק  האמריקני  הממשל 
בכנס  דברים  שנשא  נטישמיות, 
לנו־ המשרד  של   BDSב־ המאבק 

שאים אסטרטגיים.
"בארה"ב  כי  הוסיף  קאר 
תחת  מוגנים  אנטישמים  נאומים 
הדיבור.  חופש  במסגרת  החוקה 
אלא  צנזורה  לא  היא  התשובה 

חייב להיות גינוי. גם ההבחנה בין 
היא  לישנה  חדשה  אנטישמיות 

מאוד מסוכנת".
לחקיקה  התייחס  בדבריו 
שהשוותה  בגרמניה   BDSה־ נגד 
לאנטי־ ישראל  מדינת  שנאת  את 

בגרמניה  שעבר  "החוק  שמיות. 
בגלל  קרה  זה  במקרה.  עבר  לא 
שארה"ב, מדינת ישראל וארגונים 
חשובה.  עבודה  עושים  יהודיים 
היום   BDSשה־ אומרת  גרמניה 
וממותגת  ממוחזרת  גרסה  הוא 
של אנטישמיות. האבחנה הזו היא 

משמעותית וזה כתוצאה מעבודת 
רבים".

הזהיר  גם  האמריקני  השליח 
מפני מצב האנטישמיות באירופה. 
מתייחסים  האירופים  "המנהיגים 
ומאוד  ברצינות  לאנטישמיות 
לאחר  שנה  ש־75  מכך  נבוכים 
פוח־ יהודים  באירופה  השואה 

לחיי  פוחדים  מביתם,  לצאת  דים 
כיפות.  לחבוש  פוחדים  ילדיהם, 
הדרגים  מכל  מנהיגים  בושה.  זו 
לע־ שחייבים  אומרים  באירופה 

צור את זה".

טבריה חוזרת לקרשים 

ז. חשין ביטוי הולם |

להשתקע  החל  החרדי  שהציבור  בעת 
בעיר הקודש טבריה, לפני קרוב לעשור, רבים 
אברכי  יכולים  כיצד  בתמיהה,  גבות  הרימו 
במעוז  לגור  ה'  לדבר  חרדים  חסידיים  משי 

חילוני שכזה?
בהסתכלות  רק  קיימת  היתה  התמיהה 
כלל  מקרוב  המהלך  את  שליוו  אלו  מרחוק. 
שונה  שהמצב  היטב  הבינו  הם  התפעלו.  לא 

לגמרי.
ראשונים  שהיו  קרלין,  חסידי  האברכים, 

החסמים,  את  לפרוץ 
בתוככי  דירות  ברכישת 
טבריה  של  השיכונים 
להתגורר  ופשוט  עילית, 
לשכנים  בינות  במקום 
מכל הסוגים ומרעין בישין 
על  אז  סיפרו   – כלשהם 
של  מעניינת  מנטליות 
בשונה  טבריה,  תושבי 
המוכרת  מהחילוניות 

ברחבי הארץ.
חולפים  "כשאנו 
קודש,  בשבת  ברחוב 
הצהוב  בקפטן  עטויים 
בשטריימל,  וחבושים 
אותנו.  מכבדים  השכנים 
הם מחביאים את הסיגריה 
גבם  מאחורי  הדלוקה 
ב'שבת  אותנו  ומברכים 
תיארו   – חמימה"  שלום' 

המתיישבים הראשונים.
אך  הצער.  למרבה  שבת  מחלל  "שכני, 
לעולם לא ידליק את מנוע הרכב טרם יוודא 
שהרחוב ריק מחרדים. הוא אינו רוצה לצער 
שומרי  את  מכבד  הוא  אדרבה,  ולהתריס. 
שהוא  למרות  ומעריץ.  אותם  אוהד  השבת, 
חסידי  אברך  סיפר   – כלל"  דתי  אינו  עצמו 

אחר.

את  הסבירו  הוותיקים  הטבריינים 
שנאת  היתה  לא  מעולם  בפשטות.  הדבר 
ה'להכעיס'ניקים  את  שם  אין  בטבריה.  דת 
אהדה  שם  היתה  תמיד  אחרים.  שבמקומות 
המקום,  זקני  העידו  מסורת,  ואהבת  לדת 
לכך  הסכימו  במקום  שהשתכנו  והצעירים 

בפה מלא.
אמנם, התגלעו פה ושם קשיי התאקלמות, 
בעיקר בעקבות ההבדלים הטבעיים ודומיהם. 
שום  היתה  לא  וחרדיות  דת  מבחינת 

בעיה.
עד שהגיע האיש וההסתה. 
את  'להרים  שהתיימר  זה 
הוא  מהקרשים'.  טבריה 
הצליח בזדון להתסיס ולהסית 
להעלות  תמימים,  קהלים 
שנאה  של  עכור  גל  על  אותם 
אותם.  מאפיין  אינו  שכלל 
ברובם  עצמם  התושבים 
לקרשים  וחזרו  כבר  התפכחו 
הטבעיים של טבריה. הם שבו 
שורשים  שלהם.  לשורשים 
הערצה  מסורת.  ערכים.  של 
וכבוד לדת, לתורה ולשומריה. 
השקרית  הבועה  התנפצה  כך 
חוף  על  המציאות  סלעי  מול 

הכינרת.
האיש  החליט  בינתיים, 
נדון  הבה  הכנסת.  אל  לרוץ 
היתה  שזו  זכות  לכף  אותו 
לא  לטבריה  וההתנכלות  מתחילה  מטרתו 
אומר:  הווי  קפיצה,  קרש  אלא  עבורו  היתה 

להרים את רוני מהקרשים... 
ישחקו  אביגדור.  את  רון  יכה  כך,  או  כך 
זה  את  זה  יפילו  לפנינו,  הדת  שונאי  הנערים 
תבוא  התורה  ולעולם  הקרשים  אל  חזרה 

הרווחה.  

ביקורת על שב"ס; "המחבלים 
ביקשו – המיסוך הסלולרי הוסר"
המחבלים בכלא רמון איימו בהשבתה מחודשת ובשב"ס הוחלט להסיר לפרק 

את המיסוך הסלולרי עליו הוחלט לפני חודשים אחדים

מאת סופרנו הצבאי

בע־ האחרון,  השבוע  בסוף 
הכ־ המחבלים  של  האיום  קבות 
לואים בכלא רמון בחידוש שביתת 
את  להסיר  בשב"ס  הוחלט  הרעב, 
מדווח  כך  הסלולריים.  החסמים 
החלה  החסמים  סוגיית  'מעריב'. 
במסגרת המאבק בהברחה המונית 
הכ־ לבתי  סלולריים  טלפונים  של 

לא הבטחוניים.
הבטחו־ לאסירים  משהתברר 

מערכת  מהפעלת  שכתוצאה  ניים 
משתבשת  הסלולריים  החסמים 
חשמליים  מכשירים  של  פעולתם 
בלוטות'  אוזניות  (בעיקר  שונים 
המח־ בכירי  איימו  אלחוטיות), 

באגף  שעצורים  חמאס  של  בלים 
בחידוש  רמון  בכלא  הבטחוני 

מהומות ובשביתות שונות.
בסופו של דבר הורדה מערכת 
החסמים, ובכך נפגעה באופן מע־
שי גם היכולת לחסום שיחות מה־

ניידים  מכשירים  באמצעות  כלא 
שמוברחים בדרכים שונות.

את  ביקרו  בטחון  גורמי 
מערכת  את  להסיר  ההחלטה 
רמון  בכלא  הסלולריים  החסמים 
אל  השב"ס  בכירי  התנהלות  ואת 
פעם  אחר  "פעם  האסירים:  מול 
בעיה  לפתור  בוחרים  בשב"ס 
להתמודד  חשש  מתוך  מקומית 
עם אלימות ומהומות בבתי הכלא. 
בכל פעם שהם מפעילים כוח ול־

חץ, הם זוכים לוויתורים ומקבלים 
את רצונם, ומה שקורה בבתי הכ־

לא מקרין גם על גזרות אחרות".
הקשחת  על  "מההבטחות 

תנאי האסירים הבטחוניים לאחר 
שלא  הוועדה  המלצות  פרסום 
וה־ גמגום  ועד  בשטח,  בוצעו 
ססנות מול האסירים בכל הקשור 
הסלולריים.  החסמים  להתקנת 
מנהל  באמת  מי  ברור  באמת  לא 
או  האסירים  הנהגת  הכלא,  את 
שירות בתי הסוהר", תוהה הגורם 

הבטחוני המצוטט ב'מעריב'.
הח־ "התקנת  שב"ס:  תגובת 
בבית  הפיילוט  במסגרת  סמים 
שי־ ע"פ  מבוצעת  רמון  הסוהר 
ובלו"ז  בלבד  מבצעיים  קולים 
שקובע שב"ס. בדיוק כפי שהאגף 
בהח־ אוכלס  רמון  הסוהר  בבית 

קבע!  שהוא  ובלו"ז  שב"ס  לטת 
עוד  צפויים  הפיילוט  לסיום  עד 
בהתאם  שונות  טכניות  בדיקות 

לדרישות שב"ס".

כשאנו חולפים 

ברחוב בשבת קודש, 

עטויים בקפטן הצהוב 

וחבושים בשטריימל, 

השכנים מכבדים 

אותנו. הם מחביאים 

את הסיגריה הדלוקה 

מאחורי גבם ומברכים 

אותנו ב'שבת 

שלום' חמימה'
נתניהו מציג את הארכיון שהועבר לישראל
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של  המזרחי  הארץ  חבל  היה  כבר 
המו־ בשליטת  מצוי  אוקראינה 

בין  והגבול  הפרו־רוסיים,  רדים 
היה  אוקראינה  מזרח  לבין  רוסיה 
נשק  של  חופשי  למעבר  פתוח 
של  הלחימה  לצרכי  הסוגים,  מכל 
המורדים. הטיל שנורה היה מסוג 

'באק'. 
אחדים  ימים  כי  לציין  יש 
היה  כבר  המטוס  הפלת  לאחר 

באמצעות  הופל  הוא  כי  ברור 
טיל קרקע אוויר מתוצרת רוסית. 
טילים  כי  טוענת  רוסיה  זאת,  עם 
לצבא  גם  בעבר  סופקו  זה  מסוג 
להניח  סביר  כן  ועל  אוקראינה, 
שהוא נורה על ידי צבא אוקראינה 

עצמו. 
יש לציין כי אף אחד מארבעת 
החשודים אינו עצור עדיין, ונראה 
כי לפני הפרסום הפומבי של מס־

לאתר  נסיון  נעשה  החקירה  קנות 

בסוכנות  הצלחה.  ללא  אך  אותם, 
'אינטרפקס'  הרוסית  הידיעות 
רוסיה  שממשלת  אתמול  דווח 
החקירה  מסקנות  את  תקבל  לא 
ולא תסגיר את שלושת החשודים 
הרוסיים לידי התביעה ההולנדית, 
לעומת  אוקראינה  ממשלת  אך 
ממצאי  את  בחוק  מאמצת  זאת 
את  לעצור  תנסה  והיא  החקירה 
הסג־ לצורך  האוקראיני  החשוד 

רתו. 
עוד דווח, כי הארבעה צפויים 
הנראה  ככל  מואשמים  להיות 
בכל  ייערך  משפטם  וכי  ברצח, 

אם  ובין  יתייצבו  אם  בין  מקרה, 
לא. יתכן שבסופו של דבר תיאלץ 
חומרת  את  להפחית  התביעה 
להשיג  תרצה  אם  האישומים 

הרשעה, משום שיהיה קשה מאוד 
במטרה  הועבר  שהטיל  להוכיח 
מטרה  כנגד  שימוש  בו  לעשות 

אזרחית. 

מפ, לפי שעה, אינו נגרר למלחמת 
האיראנים.  עם  פומבית  איומים 
בעליית  מגיב  אינו  הנפט  שוק  גם 
זקוקה  שאיראן  חדה,  מחירים 

לנוכח  נואשת,  כמעט  במידה  לה 
הדברים  הנפט.  בייצוא  תלותה 
תקיפת  לאחר  גם  השתנו  לא 
שעבר.  בשבוע  השניה,  המכליות 
לת־ קשר  מכחישה  עצמה  איראן 

ורומזת  והנשנות  החוזרות  קיפות 
כי מדובר בפרובוקציה מצד גורם 
אחר, המבקש לסבכה עם ארה"ב.
האמ־ שנקטו  היחיד  הצעד 

פרסום  הוא  כה  עד  ריקאים 
על  השבוע  בתחילת  ההודעה 
משלוח של כאלף חיילים נוספים 
המשבר.  לנוכח  התיכון  למזרח 
איראן  של  האחרונות  "ההתקפות 
על  שקיבלנו  מודיעין  מאששות 

הכוחות  של  עוינת  התנהגות 
שאיראן  קבוצות  ושל  האיראניים 
שר  מקום  ממלא  אמר  מפעילה", 
ההגנה האמריקאי פטריק שנהאן, 
שיעזוב את תפקידו. "הדבר מסכן 
ואינטרסים  אמריקאים  אזרחים 
בעקבות  באזור".  ארה"ב  של 
ההחלטה על שיגור החיילים הנו־

הצדדים  לכל  רוסיה  קראה  ספים 
לגלות ריסון.

הסוכנות לאנרגיה אטומית הכירה ברשות 
הפלסטינית; ישראל: "הפרת הסכמים"
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עיריית באר שבע - מרחב תכנון מקומי באר - שבע
605-0563148

קק
הודעה בדבר אישור תכנית מס' 

ק ן

117 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 בדבר אישור תכנית  נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף
ע

/ במ / 206, 5 / מק / 2265 גרסת  המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס': שינוי 5
, ן ןק ק ף ףע ע

מס' 605-0563148
ארץ חמדה  באר שבע כתובת: השטחים הכלולים בתכנית ומקום: ישוב: הוראות:3 גרסת תשריט: 3
עד: 52 52

ץץ
גוש: 38444 מחלקה:  שלם  25

ק
עד:  מחלקה: 25 גוש: 38444 גושים/ חלקות לתכנית: 34

מגרשי מגורים  עיקרי התכנית: שינוי לתוכניות מס' 5/במ/206 ו 5/מק/2265
ע קק

מטרת התכנית: חלקי
בלבד) שכונת נווה נוי באר 

קק
חד משפחתיים "בנה ביתך", עבור בית מס' 34 ארץ חמדה (מגרש 225

מ"ר עבור תוספת בניה בקומה  מ"ר ל 246
))

. הגדלת זכויות בניה למטרה עיקרית, מ 200
ץ ע , עך , ך

1 שבע ע"י:
.קביעת מבנים להריסה 

קק
.שינוי קווי בניין לפי סעיף 62א (א) (4). 3

, ק ,ע ק ע
א', לפי סעיף 62א(א1)(1)(א)(1)  2

ע ע

14/12/2018 בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה    .(
ע ק ף ע ן ק

19) (א)  62א  סעיף  לפי 
ע ,,

נמצאת  האמורה  התכנית  29/11/2018 בתאריך:   8020 י.פ:   ,3858 דף  מספר:  פרסומים:  בילקוט 
ע ) ) ף ע

במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה ככר מנחם בגין  2 ת.ד.15 באר – שבע טל: 6840640: 08
ךך , ף ףק ק

טל אל-על יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה
ן ןן

הועדה המקומית לתכנון ובניה בית שמש
התכנון לחוק   149

ןן
סעיף לפי  הודעה 

ק קע ע

בזה  ניתנת  התשכ"ה-1965. והבניה 
ףף

כי:  האמור  לחוק   149 סעיף  לפי  הודעה 
הנ"ל 
: :ור ר

לוועדה  הגיש/ה  הלוי  עודד 
האמ האמלחוק לחוק 49 ף סע ל ףהודעה סע ל הודעה

הבקשה:  מהות  להקלה.  בקשה 
ל ה לוועדה ה ש הג הלו לוועדהעודד ש/ה  הג הלו  עודד 

מגורים  לדירת  שטח  תוספת 
קשה: ה מהות להקלה. קשה:קשה ה מהות להקלה. קשה

הקלה  מבוקשות:  הקלות  קיימת. 
מגור רת לד שטח ת מגורתוס רת לד טח

משטח המגרש. שימוש עיקרי: 
ק ק קק ק ק

6%
קק

תוספת 
ק קע

הבקשה:  תאור  מגורים. 
 ,52075207 גוש:   .

ק
זמין רישוי   – הבניה  ןב

קק
בנין:  תיק  ב. 
,

211
ןןןן
מגרש:   ,21 חחלקה: 

הה
 .20190151

ן ןק ק
ה, מס' בקשה:

,
1400065014
, קק

הנוסח במסירת  אין  שמש. בבית 
ק ק, ,

בתכתובת:  כת
בדבר המהנדס  את  לחייב  כדי  כאמור  ללפרסום 

ן

החורג לשימוש  או  להקלה  הבקשה  פרטי  נכונות 
או כדי לחייב את הועדה לאשרם אף אם לא תוגש

ק קק ק

התנגדות לבקשה. הבקשה תיבדק לגופה  במסגרת
ף

הבקרה המרחבית. התנגדות להקלות המבוקשות
ק ק קק

פרסום מתאריך  יום   14 תוך  להגיש  ניתן  הנ"ל 
קק

לתכנון המקומית  הוועדה  למשרדי  זו  הודעה 
ך ך ן

(כתובת רמב"ש 
ן ק

8 נחל שורק ובניה בית שמש, רח' 
 בית שמש). התכנית

ק
למכתבים: מרכז מסחרי ת.ד. 5

,

מוצעת לעיון במשרדי הועדה בימים ובשעות קבלת
.02-5954870

קק
קהל הרגילות. ניתן להתקשר לטל': 

ען ן ע ע

שמעון גולדברג – יו"ר הועדה
ק קן ן
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חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965, מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: חוף אשקלון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':633-0694950

שם התכנית: מתקן פוטו וולטאי הודיה, גרסת התכנית: הוראות -  20 תשריט -  14
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן:
"החוק"), כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון מופקדת תכנית מפורטת מס': 633-0694950.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה. התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
שינוי התכנית:  מספר  היחס  סוג  הבאות:  לתכניות  המתייחסת  הרשאות  או  היתרים 
ד/ 777, שינוי 6/ 02/ 234, פירוט תמא/ 10/ ד/ 10/ 1, פירוט תמא/ 10/ ד/ 10, כפיפות
תמא/ 35/ 1, כפיפות תמא/ 35, כפיפות תמא/ 34/ ב/ 3, כפיפות תממ/ 4/ 14, ללא
שינוי 6/ 03/ 156/ 2.  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: הודיה. שטח חקלאי
גושים  .Y: 619700 קואורדינטה   ,X: 166300 קואורדינטה  הודיה.  למושב  מזרחית 
וחלקות: מוסדר: גוש: 2684 חלקי חלקות: 6, 8, 9, 10.  מטרת התכנית: יצירת מסגרת
תכנונית להקמת מתקן פוטו-וולטאי בשטחי המשבצת של מושב הודיה. עיקרי הוראות
התכנית: 1. הקמת מתקן פוטו-וולטאי בהספק של עד כ-10 מגה-וואט לצורך הפקת
ומתקנים חקלאית  קרקע  של  משולב  ליעוד  חקלאית  מקרקע  ייעוד  שינוי   .2 חשמל. 
הנדסיים. 3. קביעת שימושים ותכליות. 4. קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות.
5. קביעת הוראות בניה. 6. קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר. 7. קביעת
כמתקן פעילותו  תום  עם  קודם  חקלאי/ליעוד  לעיבוד  השטח  להחזרת  תנאים 
האמורים שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל  פוטו-וולטאי. 
פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון www.iplan.gov.il. כל מעוניין
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה
לתכנון המחוזית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של 
העתק  .08-6263795 טלפון:   84100 שבע  באר   4 התקווה  הדרום,  מחוז  ולבניה 
ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון,   אשקלון 78100.
כן אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות  לחוק,  (א)  לסעיף 103  בהתאם 
היא שעליהן  העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 
מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות

חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - 1989.
דוד לפלר יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום
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הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קריית טבעון

 לחוק התכנון 
ן

149 הודעה לפי סעיף
ק

בזאת  ניתנת  תשכ"ה-1965.  והבניה 
הנ"ל  לוועדה  הוגשה  כי  הודעה 
בקשה להקלה: בגוש: 10593, חלקה: 
. המבקש/ת: עליזה 

קק
1 232, ב: רח' גפן

בקיר  הקלה  להקלה:  בקשה  דרורי. 
קק ן

במקום  מ'   3.07 פתחים ללא  אטום 
ק קק

במשך  להגיש  יש  התנגדות 
ק

מ'.  4
זו,  הודעה  פרסום  מיום  יום  15
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 
,

ובניה קריית טבעון, כיכר בן-גוריון 
 .36100 טבעון קריית   1060 ת.ד. 

עידו גרינבלום – יו"ר הוועדה
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הבינלאומיים",  הסטנדרטים  את 
לעצור  יש  "ולכן  טוענת,  היא 
מיידי  באופן  הזה  המשפט  את 
שקיפות  מתוך  שוב  אותו  ולערוך 
משפ־ לסטנדרטים  ובהיצמדות 

טיים בינלאומיים". 
חיסולו  פרשת  התפוצצה  מאז 
הסעו־ בקונסוליה  חשוקג'י  של 

של  קרנו  ירדה  באיסטנבול,  דית 
רבים  בעיני  סלמאן  בן  מוחמד 
מאז  להופיע  ממעט  הוא  בעולם. 
שונים  דיווחים  ולפי  בתקשורת, 
המלך  אביו  ובין  בינו  היחסים  גם 
עד  מאוד,  עכורים  נעשו  סלמאן 

כדי נתק בין השניים. 

יורש העצר הסעודי 
קשור לרצח 

ג'מאל חשוקג'י 

היתר מדובר על כמות גדולה של 
ההגנה  ומערכות  מדויקים  טילים 
S-300 המתקדמות  האווירית 

.S-400ו־
במר־ פגיעה  גם  תרגלו  בחיל 

וכן  האוויר  חיל  של  תקשורת  כזי 
ונחיתה.  המראה  במסלולי  פגיעה 
לה־ היכולת  נבחנת  אלה  במצבים 

משיך לתפקד ולהילחם.

"יש לנו כוח השמדה 
גדול, שאויבינו 
לא ינסו אותנו"

שבהן  וכימיה,  לפיזיקה  מחלקות 
יש ציוד רפואי וציוד מחקרי, המ־
גרעי־ חומרים  של  רכיבים  כילים 

בחקלאות  גם  בנוסף  כאשר  ניים, 

בחומרים  שימוש  יש  ובתעשיה 
גרעיניים.

לתו־ שתיכנס  ההצטרפות, 
היא  שנה,  מחצי  פחות  בעוד  קף 
בהנהגת  שלה  מהמאמצים  חלק 
שיותר  לכמה  להצטרף  מאזן  אבו 
ושל  בכלל  בינלאומיים  ארגונים 
בסו־ ולזכות  בפרט,  האו"ם 
במעמדה  להכרה  דבר  של  פו 

כמדינה.
בחריפות  הגיבו  בישראל 
של  נוסף  בנסיון  "מדובר  למהלך: 
להצטרף  הפלסטינית  הרשות 
במטרה  בינלאומיים  לארגונים 
יש־ פוליטיות.  למטרות  לנצלם 
הר־ בנסיונות  מכירה  איננה  ראל 
שות להצטרף לארגונים ולאמנות 
בלבד.  מדינות  חברות  בהן  כאלה 
של  הפרה  בכך  רואה  ישראל 
לשון  הבינלאומיים",  ההסכמים 

ההודעה הרשמית.
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ממשק טלפוני חדש לבעלי נכסים.
[20049060]

ירושלים | מכירה
חדשה!  ירמיהו,  ברח'  בבלעדיות! 
חזית!  גדול!  מחסן  מ''ר,  כ130 
''אברמצי'ק  גמיש  למטר.   28,500
02- או   0548-456-212 נכסים'' 

9966522
[20052864]

בבלעדיות! בפנינת חמד, כ50 מ''ר, 
1,450,000שח  תמיד.  מושכרת 
0548-456- נכסים''  ''אברמצי'ק 

212 או 02-9966522
[20052863]

בשוק!  חדשה  נדירה!  הזדמנות! 
קומה  חד',   3 [שמגר]  בכדורי, 
נכסים''  ''אברמצ'יק  נמוכה! 

0548456212 או 02-9966522
[20052862]

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]

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  השבת חנות 135 
052-7658-638 חזק  הכי  מיקום 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052220]

4.5 אילן  בר  הנביא  בשמואל  מציאה 
לבניה  אפשרויות   + ק"ג  מטר   85 חד 
1760.000שח  רק   38 תמא  או  בגג 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052219]

רק  מחסן   + מטר   115 חד   4 בבלוי 
2590.000 שח  * 3 חד מפוארת כ 80
052-7658- 2050.000שח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20052105]

צמוד לגבעת משה 4 חד 104 מטר 
חודשים   4 כניסה  לגמרי  חדשה 
שח   2550.000 רק  מעלית  ק"ה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052104]

יחידה   + מטר   67 חד   3 בקארו 
38 תמא   + מושכרת  מטר   6
לגמרי,  חדש  לבית  התחיבות 
רק  5050שח  חודשית  תשואה 
052-7658-638 1480.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052102]

שנכנס  בבלזר!!  החדש  בפרויקט 
לאישור אחרון! 2.5 חד 40 מטר + 36
1280.000ש"ח,  רק  צמוד  חלל  מטר 
רק  מרפסות   2  + מטר   40 חד"   2
052-7658-638 שח   860.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052072]

חד   3 במלאכי  מציאה!  הגיוועלדיגע 
75 מטר + 2 יחידות-דיור + גג 70 מטר 
052-7658-638 2870.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052018]

שמואל  הדר  בעץ  זוכה!  הקודם 
הנביא 4.5 חד 84 מטר + זכויות תמא 
38 רק 1765.000ש"ח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052015]

דיור  יחידות   2 במא"ש  מזומן  לבעלי 
6400 תשואה  כל-אחת  מטר  כ-25 
אפשרות  1230.000שח  רק  שח 
052- 630.000ש"ח  ב  אחד  לקנות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051962]

מטר   108 חד   5 בפולנסקי  מציאה!! 
2190.000ש"ח  רק  ק"א  משופצת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051961]

4 בוטיק!  פרוקיט  ברוך!!  מקור  בלב 
חד   3.5  *  2400.00 רק  מטר   92 חד 
כניסה  שח   2150.000 רק  מטר   82
"היימשע   052-7658-638 חודש   12

תיווך-הנדלס"
[20051960]

מטר   106 -4חד'  משה  לגבעת  צמוד 
108  * 2550.000ש"ח  רק  בבניה 
רק  לכניסה  מוכנה  חדשה  מטר 
052- ק"ה  מעלית  2760.000ש"ח, 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051762]

דיור  יחידות   3 שערים  מאה 
מטר   75 סה"כ  מושכרות 
רק  שח   7000 חודשית  תשואה 
052-7658-638 1650.000ש"ח 

"היימשע תיווך -הנדלס"
[20051758]

ק"א  מטר   90 גאולה  במרכז  חנות 
2360.000 רק  חזית  כדירה)  (רישום 
ש"ח 052-7658-638 "היימשע תיווך-

הנדלס"
[20051757]

בגאולה 2 יחידות דיור סה"כ 80 מטר 
לחודש  כ8000ש"ח  חודשית  תשואה 
052-7658-638 2130.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051756]

בזכרון משה 3 חד 60 מטר + חלל 100
2600.000שח  רק  חלונות  עם  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051595]

הכביש  על  מטר   200 חנות  בגאולה 
חודשית  תשואה  שח   7500.000 רק 
ש"ח   60000 האחרונות  שנים  ב10 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051594]

בגובה  מטר   92 חד   4 שערים  במאה 
להרחבה  אופציות  מלאת   5.30
052- 2280.000שח  רק  ולהכפלה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051487]

מבחר  הנדלס:  -ל'  תיווך"  "היימשע 
האזורים  בכל  למכירה  דירות 
ומחירי  טובים  במחירי  החרדים 
מאגר  ברשותינו  כן  כמו  מציאה, 
אדיר של לקוחות רצינים שמחפשים 
צבי  נווה  גאולה  אזורי  בכל  דירות 
ללא  ויעוץ  נכס  הערכת   ,80 וגוש 

תשלום 052-7658-638
[20051485]

צבי  בנווה  מציאה!  מזומן!  לבעלי 
יחזקאל מקלט 210 מטר עם חלונות 
לבית  במיוחד  מתאים  למכירה  וגובה 
ציבורי  מוסד  כל  או  ישיבה  כנסת 
052-7658-638 2100.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051435]

דו-פלקס  מפתח  דמי  משה  בזכרון 
שח   1550.000 רק  חד'   5 מטר   120
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051414]

מדהימה  פנטהוז  דירת  חיים  בדברי 
 ,40 לעוד  בניה  התר   + מטר   180
שיא  מיקום  וחזית,  מדהים,  נוף 
052-7658-638 4800.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

בונבונירה  דירת  בבלוי  במחיר!!  ירדו 
2030.000 רק  ק"א  מטר   80 חד   3
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20051351]

ירושלים | השכרה
לזו''צ,  להשכרה  יחידה  בכדורי, 
[אנ''ש] פינוי תמוז, ק''ג . 4000שח, 
0504-165- נכסים''  ''אברמצ'יק 

775 או 02-9966522
[20052866]

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

775 או 02-9966522
[20052865]

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
מרווחת   3 השלושה  באזור 
מיידית  חזית  ק"ב  כחדשה  ומשופצת 
03- "אפיק-נכסים"  1,820,000ש"ח 

054-2250000 5791514
[20052861]

ק"ב  210מ"ר  דופלקס  רמב"ם  באזור 
"אפיק-נכסים"  2,300,000ש"ח  חזית 

053-3128884 03-5791514
[20052850]

בניה  בסיום  מעולה  במיקום  בפ.כץ 
חזית  ק"א  מ.שמש   + גדולים  3ח' 
03- "אפיק-נכסים"  1,450,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20052849]

חצר   + ק"ק  2.5ח'  יגאל  באזור 
03- "אפיק-נכסים"  1,350,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20052848]

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

5791514
[20052847]

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

5791514
[20052846]

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

מיידי "אפיק-נכסים" 03-5791514
[20052845]

חזית  ק"א  3ח'  יגאל  באזור 
"אפיק-נכסים"  מיידי  1,520,000ש"ח 

053-3128884 03-5791514
[20052844]

2 חדש  בנין  החיים  באור  בלעדי 
מיידי  אכלוס  סוכה  מ.   + חדרים 

058-3202530 1,220,000
[20052792]

דירות  נותרו   71 זבוטינסקי  פרויקט 
אכלוס  חדרים   3/3.5/4 בודדות 
ש''ח  מ1400000  החל  12חודשים 

אלבה-נדל"ן 054-844-6671
[20048462]

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]

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 
חלל עם חלונות נרמלים  + 180 מטר 
כניסה  בקומת  חלל  מטר   250  +
052-7658-638 1240.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

קרית גת 
 + בחדשים  יפיפיה,  חד'   3 בהזדמנות 
נוסף  מבחר   * מחסן   + מורחב  מטבח 
אייזנבאך  תיווך  נוספות.  דרושות   *

050-4141561
[20052859]

חדרים   3 להשקעה,  השנה,  מציאת 
מושכרת,  מהיסוד,  משופצת  ק''ג 
ינקלביץ  מ.  ''פסגות''  בלבד.   620,000

0533-199-102
[20052858]

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
מציאה! בקריה 3 חדרים + מרפסת + 
 + חדרים   3 החדשה  ובקריה  אופציה 

2 מרפסות 05276264073
[20052867]

2 בחדשים,  מושקעת   3 למכירה 
לל"ת  ממשית,  הרחבה  מרפסות, 

054-8461410
[20052779]

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. 
השקעות נדל"ן 

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

058-3200060
[20052835]

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]

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]

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]

מרום כנען צפת 
חדשים  צימרים   2 בצפת  כנען  בהר 
 + גדולה  חצר  למשפחות  ומפוארים 

בריכה. 0504174677
[20052366]

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]

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

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]

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]

בסיכון ַ לנוער  חרדית  לפנימייה 
אם  בית *  הורי  זוג  דרושים: *  בצפון 
קו"ח  מדריכים/ות.   * מרכזית  בית 

ol77777@wallw.com :למייל
[20052860]

כתיבת  בתרגום,  מהבית  עבודה   •
 • ומצגות  לשונית,  עריכה  תוכן, 
מהבית  חסד  ארגון  לניהול  מזכירה 
ומנהל  אופה   • ביום  שעות  לכמה 
ירושלים,  במרכז  למאפייה  משמרת 
ג'ובס  גלאט  ש''ח   10,000  –  8,000
www.glatjobs.co.il 073-70-55-

666
[20052857]

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, 
לשעה  ש"ח   36 בירושלים,  למאפייה 
www.glatjobs.co.il ג'ובס  גלאט 

073-70-55-666
[20052856]

 +  10-17 מ  לת"ת  מזכיר  בירושלים 
והקלדה  גרפיקה   12:00 עד  ו'  יום 

חובה קו"ח ל- 02-6513749
[20052837]

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]

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]

שידוכים 
מידות  אמיד,  שמח,  בן 44  גרוש  ת"ח 
טובות, מחפש עד 42 פתוח להצעות 

050-4133933
[20052855]

אולמות 
"פריילעך"  אולמי   - ברק  בבני  חדש 
מצוות,  לבר  שמחה  של  יוקרה 
צומת  וכנסים.  ברכות  שבע  אירוסין, 
058- להזמנות:  השומר  עזרא 

3215030
[20051559]

תמלול 
רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 
052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20051562]

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 

בכותל  עור  בכריכת  סידור  נאבד 

באייר 02-5383271 כ"א  ב-  המערבי 

053-3176666

[20052854]

במוצ"ש אבד בקו 450 מי-ם לאשדוד 

שקית עם נעלי אישה. 053-3163325

[20052853]

סיון,  י"ד  שני  ביום  גארטל,  נאבד 

עזרא-  רח'  או  חן  ארמונות  באזור 

גבעת פנחס, בב"ב 053-3193384

[20052851]

שבועות  בערב  בטרמפ  נשכח 

ברכב  שקית  בי-ם  נחמיה  ברח' 

0504105070

[20052838]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 

 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 

1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003

[20042291]

חובות  כא     שני  מעשר  ירושלמי:  היומי  דף  ד     ערכין  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הי"ז (ההתבודדות)    משנה יומית: עדויות א, ח-ט  
הלכה יומית: או"ח תקכז, כד - תקכח, ב    רמב"ם יומי: שאלה ופקדון ג-ה  

שו"ע הרב - רב יומי: נא, ט-יג    דף היומי - זוהר: תצוה, פח-צט    חפץ חיים:
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קכ: לה"ר א, ה-ו  

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:118:128:108:158:148:07סו"ז ק"ש מג"א

9:079:089:079:109:099:05סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:419:429:409:449:439:38סוף זמן תפלה מג"א

10:1810:2010:1810:2110:2110:16סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:4112:4212:4112:4312:4312:40חצות היום

13:1613:1813:1713:1813:1813:15מנחה גדולה
19:5219:4919:5319:4919:5019:52שקיעת החמה

זמנים למחר

3:423:423:383:473:443:35עלות השחר
4:344:354:314:384:364:29זמן ציצית ותפילין

5:335:395:295:375:365:32הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
 ,62 עקיבא  רבי   6182278 סנטר רפואה  ברק בני  מלחה     קניון   052-4689736 מלחה קניון  פארם  סופר  ירושלים
פארם  סופר  עד 08:00   מהשעה 19:00  המלך 4  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור  סופרפארם  אביב תל  ב"ב     
יגאל   077-8881490 אליהו   יד  סופרפארם    24:00 עד   19:00 מהשעה   208 אורלוזרוב  רח'   077-8882200 אורלוזרוב
סופר פארם  8853404 רח' אמנון ותמר קניון פולג    חיפה גרין פארם אלון 51 מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל  סופרפארם 077-8880200 שד' ההסתדרות 55    רמת גן סינמול לב המפרץ
6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף    אשדוד אהרון 165 מהשעה 8:00 עד 01:00    חולון
סופר 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: 211.225-
אתמול: 211.22-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
30-20

תל אביב
30-22

חיפה
27-20

גולן
32-18

טבריה
35-23

גליל
28-16

באר שבע
35-20

אילת
41-28

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

תחול עליה קלה בטמפרטורות 
בעיקר בדרום הארץ.

שישי - נאה. הטמפרטורות יהיו 
ללא שינוי ניכר.

שבת - מעונן חלקית עד בהיר. 
תחול ירידה קלה בטמפרטורות. 

במהלך הבוקר ייתכן טפטוף 
בצפון הארץ.

ראשון - מעונן חלקית עד בהיר 
עם עליה קלה בטמפרטורות.

ראשוןשבתשישי

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  בהלכות  לשאלות  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

מועצה אזורית עמק המעיינות
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 212/2019

המיועדת  צעירים  במרכז  הפעילות  כלל  על  אחריות  התפקיד:  הגדרת 
ייעוץ  באמצעות  וזאת  בלימודים,  להשתלב  המשוחררים  לחיילים  לסייע 
והכוונה לרבות מתן מידע על זכויות חיילים משוחררים והפנייתם לגורמים 
החיילים  אוכלוסיית  עם  קשר  יצירת  *ייזום  מימושן:  לשם  הרלוונטיים 
*מתן  המקומית.  ברשות  הצעירים  למרכז  והזמנתם  באזור  המשוחררים 
מידע מעודכן ושירותי ייעוץ, הדרכה והכוונה על זכויות חיילים משוחררים. 
לחיילים  והקרן  האגף  של  ייחודיות  לתוכניות  מועמדים  ושילוב  *איתור 
אקדמאיות  הקדם  המכינות  הגבוהה,  ההשכלה  בתחומי  משוחררים, 
והקרן  האגף  עם  שוטפים  עבודה  קשרי  *קיום  המקצועיות.  וההכשרות 
והכוונה  תדרוכים  קבלת  לרבות  הביטחון,  במשרד  משוחררים  לחיילים 
לצורך  בהתאם  תקופתי,  *מעקב  צעירים.  מרכז  מנהל  באמצעות  מקצועית 
ולנסיבות, אחר אוכלוסיית הזכאים להטבות הלומדים במוסדות להשכלה 
תעודה  בלימודי  מקצועיות,  בהכשרות  אקדמיות,  הקדם  במכינות  גבוהה, 
של  פעילות  ופיתוח  צרכים  *בחינת  השכלה.  והשלמת  (הנדסאי/טכנאי) 
מתאימות  הכשרות  תכנון  לצורך  באזור,  ותעסוקה  מקצועית  הכשרה 
באמצעות  מלגות  של  נתונים  אימות  על  *אחריות  משוחררים.  לחיילים 
הכנה  סדנאות  לביצוע  ארגונית  מנהלית  *אחריות  וסטודנטים.  מלגאים 
לחיילים לקראת שחרור, בתיאום עם הגורמים המוסמכים בוועדת ההיגוי 
תעסוקה  לימודים  ירידי  המידע,  מפגשי  אורך  לכל  *נוכחות  התוכנית.  של 
והכשרות, כנסי משתחררים ובסדנאות הכנה לקראת שחרור ואחריו מטעם 
האגף והקרן, ללא קשר להיקף המשרה. *ביצוע מטלות נוספות, ככל שיידרש 

ע"י הממונה.
כפיפות ארגונית: מנהלת מרכז צעירים.

דרישות התפקיד: השכלה: תואר ראשון במדעי החברה/הרוח/חינוך/עו"ס.
ניסיון מקצועי: *היכרות טובה עם מערכת החינוך, מכללות ואוניברסיטאות 
ברשות  הניתנים  השירותים  עם  *היכרות  מקצועית.  להכשרה  ומוסדות 
המקומית. *היכרות עם התעשייה ותחום התעסוקה באזור. *ניסיון בתחום 

ההדרכה/ייעוץ.
בכתב  גבוה  ביטוי  כושר  מעולה.  בינאישית  תקשורת  ייחודיות:  דרישות 
עם  ובעבודה   office בתוכנת  מלאה  שליטה  בצוות.  עבודה  יכולת  ובע"פ. 
מחשב ועם תוכנות ייעודיות. גמישות בשעות העבודה, לרבות עבודה בשעות 

אחה"צ והערב. ניידות ורכב - חובה.
המשרה המוצעת היא בהיקף של 100%. מתן השירות מכוח התפקיד הינו 
ההתקשרות  תקופת  הירדן.  עמק  למוא"ז  וגם  המעיינות  עמק  למוא"ז  גם 
המח"ר/העו"ס  בדירוג  העסקה   .6/2020 לחודש  עד  היא  זה  למועד  נכון 
חובה  כאחד.  ולגברים  לנשים  מיועדת  המשרה  להשכלה).  (בהתאם 
בדרישות  העומדות  פניות  רק   - הפניה  בעת  ואישורים  תעודות  להעביר 
לשלוח: נא  המשרה  שם  בציון  והמלצות  תעודות  קו"ח,  תענינה.  הסף 

adi@maianot.co.il, לא יאוחר מיום 30/6/2019 בשעה 09:00 בבוקר.

לתפקיד: רכז/ת חיילים משוחררים 
במרכז צעירים בעמק המעיינות



נשיאות האיחוד האירופי: 
"מחויבים למאבק באנטישמיות"

מאת א. למל

הגלובלית  הוועידה  ברקע 
הקונגרס  ביוזמת  הראשונה, 
מנכ"לי  של  העולמי,  היהודי 
הקהילות היהודיות מרחבי העולם 
על  האחראים  הממשלות  ונציגי 
הוציאה  באנטישמיות,  המאבק 
(רומ־ האירופי  האיחוד  נשיאות 

ניה) הצהרה ובה התחייבה לתרום 
לה־ בינלאומיות  ביוזמות  ולתמוך 

הניצבים  האתגרים  עם  תמודדות 
ההצה־ היהודיות.  הקהילות  בפני 

רה פורסמה במסגרת הוועידה בה 
לקחו חלק 57 מנכ"לי קהילות יחד 
השונות  הממשלות  נציגי   32 עם 

למאבק באנטישמיות. 
במשך  התקיים  אשר  הכנס, 
איחד  רומניה,  בבירת  יומיים 
הקהילות  מנהיגי  בין  לראשונה 
הנציבים  לבין  בעולם  היהודיות 
"המטרה  באנטישמיות.  למאבק 
המרכזית של הכנס היא לזהות את 
באנטישמיות  בטיפול  האתגרים 
ולהציע  בעולם,  וגדלה  ההולכת 
למיגורה",  פרקטיים  פתרונות 
היהודי  הקונגרס  מנכ"ל  אמר 

העולמי רוברט זינגר.
האיחוד  של  הנשיאות  הצהרת 
התפתחות  סיפקה  בכנס,  האירופי 
מש־ לפעולות  שתוביל  דרמטית 

של  "המסקנות  בשטח:  מעותיות 
המפגש מלמדות כי עדיין יש צורך 
להתמודד עם אתגרים משמעותיים, 
ויש לשקול צעדים מעשיים בנושא", 
צורך  שיש  והודגש  בהצהרה  נכתב 
הבאים:  בתחומים  צעדים  בנקיטת 
1) יצירה ושיפור הדיאלוג, ושיתוף 
בט־ את  להבטיח  מנת  על  הפעולה 

קידום   (2 היהודיות.  הקהילות  חון 
ההגדרה הבינלאומית לאנטישמיות 
חינוך  מחקר,  מימון   (IHRA. 3 של
איסוף  שיפור   (4 השואה.  וזכרון 
קידום  שנאה,  פשעי  של  הנתונים 
לרשויות  מיוחדות  הכשרה  תכניות 
וכן  הפלילי  והמשפט  החוק  אכיפת 
המעורבים  לארגונים  תמיכה  מתן 
על  נתונים  באיסוף  פעיל  באופן 

פשעי שנאה.
בנאום בפרלמנט הרומני אמרה 
ראש ממשלת רומניה וגב' דנצ'ילה: 

רומניה  ממשלת  כהונת  "במהלך 
הצבנו  האירופי,  האיחוד  כנשיאת 
המאבק  לקידום  חשובה  מטרה 
בשנאת  סובלנות,  בחוסר  בגזענות, 
זרים, פופוליזם, אנטישמיות ובשיח 
ממשלתה  כי  והוסיפה  שנאה",  של 
האדם  "כבוד  של  לערכים  מחויבת 
אז־ בין  הפער  וצמצום  וזכויותיו 

נושאים  האירופי,  האיחוד  רחי 
עם  לדיאלוג  ישירות  המתקשרים 
דנצ'ילה  היהודיות".  הקהילות 
רומניה  של  מאמציה  את  הדגישה 
בתחום החינוך, המחקר והזכרון של 

השואה והמאבק באנטישמיות.
הבולטים  המשתתפים  בין 
ארה"ב  שליח  קאר  אילן  בכנס: 
פליקס  באנטישמיות,  למאבק 
באנ־ למאבק  גרמניה  נציב  קליין 
מתא־ שנורביין  פון  ק'  טישמיות, 

של  באנטישמיות  המאבק  מת 
האיחוד האירופי ורבים נוספים.

מנכ"ל  נאם  הוועידה  בסיום 

רוברט  העולמי  היהודי  הקונגרס 
היסטורי  באירוע  "מדובר  זינגר: 
מיוחדים,  שליחים  יחד  שהביא 
איר־ בינלאומיים,  ארגונים  ראשי 

ואת  בינלאומיים  יהודיים  גונים 
העולמי  היהודי  הקונגרס  רשת 
מרחבי  היהודיות  הקהילות  של 
העו־ באתגרים  לדון  כדי  העולם 

מודים  אנו  הקהילות.  בפני  מדים 
מעורבותה  על  רומניה  לממשלת 
נז־ הבה  אלה.  באתגרים  וטיפולה 

כור תמיד – פחות חשוב מי עומד 
אתם,  לצדך.  עומד  מי  אלא  נגדך, 
למאבק  המיוחדים  השליחים 
הרומנית  והנשיאות  באנטישמיות 
בהנהגת  האירופי  האיחוד  של 
דנצ'ילה,  ויוריקה  הממשלה  ראש 
הראיתם כי אתם עומדים לצידנו, 
העם היהודי. בשם נשיא הקונגרס 
לאודר  רונאלד  העולמי,  היהודי 
והנהגת הקונגרס היהודי העולמי, 

אנו מודים לכם".
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מרגיע לך נופש

אין מה לאמר, מרגיע לך רילקס...
רילקס מפתיעה: נופש נשים שלא חוזרים ממנו עייפים...

נופש הקיץ של רילקס מושלם בשבילך
מפנק, מלא הווי וחוויה, במלון היוקרתי ’גלי צאנז’ החדש

- תוכניות מובילות רק מהשורה הראשונה -

רילקס. מרגיע לך נופש

בס"ד

פנסיון מלא
 כולל א. צהרים
בהגעה ובעזיבה

מתחם שופינג
מושקע

קפה ומאפה
חופשי

הגרלות
ופינוקים אישיים

היחיד
ללא ימי שיא

ארוחות
שף גורמה

office@relax-il.com    073.382.7737 :לקבלת תוכניה, מידע והרשמה

< סוגרים רישום! נותרו חדרים אחרונים >
מסלול אקסטרה

שני-שלישי > 2 ימים ולילה
ה'-ו' תמוז (8-9/07)

שני-רביעי > 3 ימים ו-2 לילות
ה'-ז' תמוז (8-10/07)

XLמסלול מסלולי מדיום יום ולילה
שני-שלישי
ה'-ו' תמוז
(8-9/07)

שלישי-רביעי
ו'-ז' תמוז

(9-10/07)

לים
לגמו מוכר הנופש

והבי“ח: קופ“ח מול דרים
הס

- מרילוס בשיטת -

מסלול מיוחד!
מותאם כהכנה

לנשים לפני לידה
עם החזרים

לזכאיות

מותאם במיוחד לרכזות חברתיות!

המלון בהכשר ועד הכשרות
- קרית צאנז נתניה -

6
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כש...כינורות 
מצרף עוד כליזמר 

עם מופעים וקומזיצים מרגשים

שבת מוזיקלית 
במלון כינורות

המוזיקאי המלחין והמעבד
בני לאופר

מארח את
אמן הקלרינט

שרגא פראנק
במופע כליזמרים

מופע כליזמר אותנטי - חסידי

בירת הכלכלה בגרמניה: מעמד 
מרגש של הכנסת ספר תורה

שמחת התורה בפרנקפורט – הבירה הכלכלית של גרמניה ואירופה ^ ספר התורה הוכנס לבית הכנסת 
שע"י בית חב"ד המרכזי של פרנקפורט

מאת א. למל

הכל־ הבירה  פרנקפורט,  בעיר 
בראשית  נערך  גרמניה,  של  כלית 
ברוב  תורה  ספר  הכנסת  השבוע 
כתיבת  בסיום  שהחלה  והדר,  פאר 
האותיות האחרונות בספר התורה 
הפאר  ממלונות  באחד  המהודר – 
בתו־ יצאו  ומשם  העיר  במרכז 
גדולה  בתהלוכה  ובמחולות  פים 
תורה,  של  לכבודה  ומפוארת 

מאבטחת  פרנקפורט  כשמשטרת 
את התהלוכה וריקודי השמחה אל 
בית הכנסת של בית חב"ד המרכזי 

בעיר. 
רב  ביוזמת  נכתב  התורה  ספר 
הקהילה ואב"ד פרנקפורט, הגאון 
ושליח  הבלין  ירחמיאל  יוסף  רבי 
גו־ זלמן  הרב  בפרנקפורט  חב"ד 

רביץ, ונתרם ע"י מאות מתושביה 

היהודים של העיר שנענו לקריאה 
לקחת  ובשמחה  במרץ  ונרתמו 
חלק בספר התורה שנכתב לזכות 

אחדות יהודי העיר. 
את הפרויקט כולו ליוו שלוחי 
מנדל־ משה  הרב  הנכבדים  חב"ד 

עם  יחד  רוזנברג,  מנחם  והרב  סון 
תלמידי הישיבה, המהווה תשתית 
הנ־ התורה  לקול  קבועה  תורנית 

בפרנקפורט,  ובעוז  בגאון  שמע 
התורנית  בהיסטוריה  הידועה 
עטרת  חזרה  וכעת  שלה  והרבנית 
של  הנהגתו  תחת  העיר,  יהדות 
האב"ד הגאון הרב הבלין שליט"א 
הישיבה  בראשות  גם  העומד 

ששמה הטוב יצא למרחקים. 
והכנסת  ההקפות  בסיום 
בבית  הקודש  לארון  תורה  הספר 
המרכזי  חב"ד  בית  שע"י  הכנסת 
לס־ הגדול  הציבור  הוזמן  בעיר, 

חסידית  והתוועדות  מצוות  עודת 
בהשתתפות  רב,  זמן  שנמשכה 
העיר  רב  מנדלסון  מרדכי  הרב 
שלום  הרב  הסמוכה,  קרלסרואה 
באד  העיר  רב  רבינוביץ  דובער 
גיט־ יעקב  הרב  והגאון  הומבורג, 

רבנים  ועוד  פרייבורג.  אב"ד  לר 
ואישי ציבור שהעלו על נס הפעי־

שמתרחשת  והענפה  הגדולה  לות 
כיום בפרנקפורט.

מגדל תצפית עתיק אותר בחפירות בדרום
מאת ח. אבישלום

ממלכת  מימי  תצפית  מגדל 
חזקיהו  שלטון  ימי   – יהודה 
בחפירות  לאחרונה  נחשף  המלך, 
עם  יחד  צה"ל  של  ארכיאולוגיות 
צנחנים  בבסיס  העתיקות  רשות 

בדרום הארץ. 
בנקודה  הוקם  המגדל, 
הוא  כך  ובשל  גבוהה,  גיאוגרפית 
חברון,  הרי  אל  תצפית  אפשר 
שפלת יהודה ועוטף אשקלון. הוא 
במיוחד,  גדולות  מאבנים  נבנה 
טון,  לשמונה  מגיעות  שחלקן 
והשתמר לגובה של כשני מטרים. 
ליפ־ וולדיק  גנור  סער  לדברי 

שיץ, מנהלי החפירה מטעם רשות 
האסטרטגי  "מיקומו  העתיקות, 
של המגדל שימש כנקודת תצפית 
הפליש־ האויב  מול  אל  והתראה 

היתה  שלו  מהערים  שאחת  תי, 
הראשון,  הבית  בימי  אשקלון. 
מגד־ מערך  בנתה  יהודה  ממלכת 

לים ומצודות שהיוו נקודות קשר, 
להעברת  כדרך  ואיתות  התראה 
זה,  מגדל  שדה.  ומודיעין  מסרים 
התצפית  מנקודות  אחת  הוא 
הגדולות  הערים  בין  שקישרו 

בסביבה, אשר שכנו באתרים בית 
ותל  עיטון  תל  (מרשם),  מרסים 
המסרים,  העברת  לצורך  לכיש. 
בהשאת  העתיקה  בעת  השתמשו 
ובמשואות  ביום,  עשן  משואות 
אש בלילה. יתכן שמגדל התצפית 
ממגדלי  אחד  הוא  עתה,  שנחשף 

השאת המשואות".

בשם ה' נעשה ונצליח

שנות ניסיון
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הזמנות:

החופשה המושלמת: תכניות ופעילויות מרתקות מדי יום ולילה

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

| הכל כלול במחיר ד'-י"א תמוז | 7-14.7.19
7 לילות - יום חינם

חבילות 2-3-4 לילות

מחיר לילד עד גיל 17

חדש! 10 תשלומים

חבילת סופ"ש במחיר מיוחד
חמישי-ראשון פרשת בלק | ח'-י"א תמוז | 11-14.7

מתקני המלון פתוחים עד שעה
₪3790לפני שבת ויפתחו בצאת השבת רק

הקיץ הזה תהנו מחופשה ברמה ובסטנדרטים הגבוהים ביותר!
ארוחות ביום, ארוחות שף ברמה קולינרית  במלון תהנו מחדרים מחודשים ומשודרגים. פנסיון מלא: 4
שעות ביממה, מזנון בריכה, קפה ועוגות אחר הצהריים, ארוחת חצות קלה. עשירה, שתייה חמה וקרה 24

כניסה חופשית לספא, הכולל: בריכת מי ים-המלח, ג�קוזי, סאונה רטובה / יבשה, חדר כושר, סולריום 
נפרד, בריכת מים מתוקים חצי אולימפית עם קירוי מיוחד, מגלשות מים אטרקטיביות, התעמלות מים 
ופעילויות  תכניות  הרצאות,  שמעון,  ראובן  הניסיון עתיר  השחיה  מורה  המים  איש  ע"י  שחיה  ולימוד 
ועוד. לנשים  והתעמלות  מחול  ערבי  היומי,  דף  שיעור  לשעון,  מסביב  המשפחה  לכל  מרתקות 

32 חדרי טיפולים ובריכת גופרית - במחירים אטרקטיביים.

דודי לינקר הפלא ילד

החזן העולמי
יצחק מאיר הלפגוט

המרצה ר' מאיר שוורץ
משקאות חמים, מיצים, 
בירות ומשקאות מוגזים, 

שלגונים מרעננים
הכל 
כלול

24 מרחצאות
חמים

בריכה
ענקית

פנסיון 
מלא

שפע של הפעלות ויצירות לילדים 
לאורך כל היום במתחם ממוזג 

בליווי צוות חינוכי, מנוסה ואחראי
מופע מרכזי לילדים מדי יום בשעות אחה"צ

דו"ח האו"ם: 71 מיליון 
בני אדם נעקרו מבתיהם 

בעקבות מלחמה 
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מצב  את  הבוחן  שנתי  דו"ח 
פור־ העולם,  ברחבי  הפליטים 
סם אתמול על ידי האו"ם ולפיו 
והעקורים  הפליטים  מספר 
במלחמות  בתיהם  את  שאיבדו 
לא  ועדיין  אלימות,  ובאירועי 
מי־  71 על  עומד  אליהם,  שבו 

ליון. 
בעליה  מדובר  הדו"ח  לפי 

וע־ פליטים  מיליון  שני  של 
שעברה,  השנה  לעומת  קורים 
לעו־ אחוזים  כ־65  של  ובעליה 

מת מספר העקורים והפליטים 
לפני כעשור. 

החדשים  העקורים 
האחרונות  בשנים  שנוספו 
העימות  מאזורי  בעיקר  הם 
דרום  סוריה,  המשמעותיים: 
מזרח  מיאנמר,  מאלי,  סודאן, 

אוקראינה ועוד. 


