
מחר תיפתח בבחריין הוועידה האמריקאית

הפלסטינים תוקפים את הוועידה בבחריין: 
"כל הכסף שבעולם לא יצליח לפתות אותנו"

בכירים מפתח' וחמאס ממשיכים להתייחס בביטול לתכנית הכלכלית של הממשל האמריקאי: "זה נסיון 
לחסל את הסוגיה הפלסטינית, מברכים את המדינות המחרימות"
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ממשיכים  פלסטינים  בכירים 
הכלכ־ לתכנית  בביטול  להתייחס 
שפרטים  טראמפ  ממשל  של  לית 
שר  שלשום.  התפרסמו  עליה 
בשארה  שוקרי  הפלסטיני  האוצר 
אמר אתמול כי הפלסטינים "אינם 
לבנות  כדי  בחריין  לסדנת  זקוקים 
את עצמם, אלא זקוקים לשלום". 

של  האוצר  שרי  של  בכינוס 
הוסיף  בקהיר  הערבית  הליגה 
לסדנה  בהתייחסו  בשארה, 
בחריין:  בירת  מחר  שתתקיים 
שגשוג  יהיה  לפיו  הדברים  "סדר 
מציאותי".  אינו  שלום  ואז  כלכלי 
שהמצב  אמר  הפלסטיני  השר 
הפלסטינית  הרשות  של  הכלכלי 

על  הכספים  עיכוב  בשל  מסוכן 
ערב  למדינות  וקרא  ישראל,  ידי 
להעניק  כדי  בדחיפות  להתערב 
מי־ של 155  כלכלית  בטחון  רשת 

מיישום  כחלק  בחודש  דולר  ליון 
החלטות הליגה הערבית. 

של  המדינית  הלשכה  בכיר 
שכל  אמר  בדראן,  חוסאם  חמאס, 

בחריין  בפסגת  שיהיו  ההחלטות 
הממשל  של  מהתכנית  "חלק  יהיו 
הפ־ הסוגיה  לחיסול  האמריקאי 

נתניהו על יוזמת טראמפ: "נשמע את 
תכנית השלום בהוגנות ובפתיחות"

ראש הממשלה והיועץ לבטחון לאומי האמריקני סיירו בבקעת הירדן. "לא מבין 
איך הפלסטינים שללו את התכנית האמריקנית לפני שראו אותה"
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נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
האמריקני  לאומי  לבטחון  והיועץ 

בבקעת  אתמול  סיירו  בולטון  ג'ון 
הירדן, בתצפית 'גבעונית' וכן ערכו 
ירושלים,  מרחב  מעל  מוסק  סיור 

גדר הבטחון ובקעת הירדן.

במסגרת הסיורים שמעו ראש 
לאומי  לבטחון  והיועץ  הממשלה 
האמריקני סקירות בטחוניות מפי 
מפקד פיקוד מרכז אלוף נדב פדן, 
אל"מ  האזרחי  המינהל  ראש  סגן 
אל"מ  הבקעה  ומח"ט  קרמונה  שי 
אודי צור. "אני שמח מאוד לארח 
של  לאומי  לבטחון  היועץ  את 
שגריר  ואת  בולטון,  ג'ון  ארה"ב 
פריד־ דיוויד  בישראל  ארה"ב 

לסיור  היום  אליי  שהצטרפו  מן, 
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מועצת הקהילות בי־ם פותחת בפעולות לקראת סיום הש"ס בבלי

הגה"ח ר' מנשה ישראל רייזמן ישא 
דברים בכינוס מועצת הקהילות 

יו"ר אגו"י בירושלים הרב פרוש באגרת לחברי מועצות הקהילות: "נאה היא האכסניה 
שלכם לדון כיצד ניתן בכל קהילה להרבות שיעורי תורה ללימוד הדף היומי"
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ביום  שנה,  מחצי  פחות  בעוד 
כלל  יחגוג  תש"פ,  טבת  ז'  שב"ק 
את  וגווניו  שבטיו  לכל  ישראל 
סיום הש"ס בבלי במחזור השלוש 
ח'  ראשון  ביום  ולמחרת  עשרה, 
ברכות  מסכת  בלימוד  יחלו  טבת 
הארבע־ במחזור  בבלי  היומי  בדף 

עשרה. 
גורם  זה  היסטורי  מאורע 
התרגשות  של  לגלים  מעתה  כבר 
בית  עמך  רבבות  בקרב  וציפיה 
ישראל, ובכל רחבי העולם היהודי 
ניכרת התעוררות להרבות פעלים 
ללימוד דף היומי, כשמאות רבות 
עתה  כבר  הצטרפו  יהודים  של 
של  האחרונות  המסכתות  ללימוד 
כלל  עם  יחד  לסיים  בכדי  הש"ס, 
ותיכף  ה־13,  המחזור  את  ישראל 

ומיד להמשיך למחזור הבא.
בירושלים  הקהילות  מועצת 
פותחת  הבא  בשבוע  שמתכנסת 
פע־ להרבות  פעולות  בשרשרת 
והכינוס  היומי,  הדף  ללימוד  לים 
בדרכים  ידון  כאמור,  המרכזי 
לומדי  מעגלי  להוסיף  ובאופנים 

יהודי  שלכל  ולפעול  היומי,  הדף 
שיעור  יהיה  הכלל,  מן  יוצא  ללא 
קבוע בלימוד הדף חוק קבוע מידי 

יום ביומו.
ישמיע  המרכזי  המשא  את 
רייזמן  ישראל  מנשה  רבי  הגה"ח 
המו־ בשיעוריו  הנודע  שליט"א 

טעם,  בטוב  שנאמרים  פלאים 
ולה־ המעמד  את  לכבד  שנאות 

ומועילים,  נחוצים  דברים  שמיע 
שיעורים  הוספת  חשיבות  אודות 

ע"י קביעת עיתים לתורה. 
חברי  יוזמנו  הכינוס  במהלך 
ולגבש  לטכס  הקהילות  מועצת 

הצעות ורעיונות לנושא חשוב זה 
להגדיל תורה ולהאדירה.

בירוש־ אגו"י  יו"ר  כך,  בתוך 
לים הרב מאיר פרוש פנה באגרת 
הקהילות  מועצת  לחברי  מיוחדת 
ההתכנסות  לקראת  בירושלים 

שתתקיים בע"ה בשבוע הבא. 
פרוש:  הרב  מציין  בדבריו 
היותר  המתנות  שאחת  "כידוע 
אגודת  שהנחילה  נכבדות 
סמוך  היהודי  לעולם  ישראל 
ההצעה  קבלת  היתה  להיווסדה, 
שפירא  מאיר  רבי  הגה"ק  של 

הנשיא טראמפ יטיל חבילת סנקציות 
כבדות נוספות נגד המשטר באיראן 

הנשיא האמריקאי מגיב לביקורת שהוטחה בו: "לא ביטלתי את התקיפה באיראן, רק השהיתי אותה" ^ 
דיווח: מתקפת סייבר אמריקאית פגעה במרכזי שליטה ממוחשבים של משמרות המהפכה האיראניות
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טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
מגיב לביקורת הכבדה שהוטחה בו 
בארה"ב  שמרניים  תקשורת  בכלי 
לא  הוא  כי  וטוען  העולם,  וברחבי 
האמריקאית  התקיפה  את  ביטל 
אותה.  השהה  רק  אלא  באיראן, 
לתת  יחליט  שהוא  יתכן  לדבריו, 

והתקיפה  אחר,  במועד  ירוק'  'אור 
תצא לפועל במועד שימצא לנכון. 
טראמפ  אמר  הדברים  את 
את  ביטל  כי  שהצהיר  לאחר 
לא  היא  שלדעתו  משום  התקיפה 
שהיא  משום  פרופורציונאלית, 
של  חייהם  מחיר  את  גובה  היתה 
להפלת  כתגובה  איראנים,   150

מטוס לא מאויש. 

על פי הדיווחים, טראמפ אמר 
להימנע  מבקש  הוא  כי  ליועציו 
מגיב  אינו  הוא  ולכן  ממלחמה, 
"האנ־ האיראניות.  לפרובוקציות 

אותנו  לגרור  רוצים  הללו  שים 
על  טראמפ  אמר  למלחמה",  בכח 

האיראנים, "זה מבחיל אותי". 
טראמפ  התייחס  אתמול 
ול־ התקשורת  בכלי  לדיווחים 

ג'ון  לאומי,  לבטחון  יועצו  פיהם 
עליו  שמשפיע  זה  הוא  בולטון, 
זה  והיה  יותר,  התוקפני  בכיוון 
על  להורות  לו  גרם  שמלכתחילה 
תקיפה באיראן. "זה נכון שבולטון 
על  הנשיא  אמר  נצי",  אדם  הוא 
נוגע  כשזה  "אבל  הקרוב,  יועצו 
לאיראן אני מקשיב לכל היועצים 

הערב הילולת כ"ק מרן 
אדמו"ר מרחמסטריווקא זי"ע
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יחול  סיון,  לכ"ב  אור  הערב 
מרן  כ"ק  של  דהילולא  יומא 
מרח־ מרדכי  ישראל  רבי  אדמו"ר 
בסערה  שעלה  זי"ע,  מיסטריווקא 

השמימה ביום כ"ב סיון תשס"ד. 
יעלו  ישראל  בית  המוני 
בית  אדמו"רי  שבאהל  הק'  לציונו 
הר  במרומי  זי"ע  רחמיסטריווקא 
הק'  הציון  על  להשתטח  הזיתים, 
עולם  לבורא  שיח ותחינה  לשפוך 
שיזכו להוושע בזכותו הגדולה של 
ופועל  דישראל  צלותהון  עמוד 
רבים  אשר  הארץ  בקרב  ישועות 
נושעו על ידו בכח תפילותיו ובר־

כותיו הטהורות בהמשיכו ישועות 
בצל  הבאים  להמוני  ורפואות 
קורתו בדרך פלאית כחד מצדיקי 
גוזר  צדיק  בבחינת  בהיותו  קמאי 

והקב"ה מקיים.
המרכזית  ההילולא  סעודת 
בהיכל  ערב  לפנות  מחר  תתקיים 
דרחמיס־ הגדול  המדרש  בית 

משה,  גבעת  בשכונת  טריווקא 
מרן  כ"ק  מ"מ  בנו  בראשות 
ובהשתתפות  שליט"א  האדמו"ר 
תורה  גדולי  ורבנים  אדמו"רים 

ומעריצים  חסידים  וקהל  ויראה 
שי־ הטהור,  וזכרו  שמו  מוקירי 

לכבודו  הגדול  למעמד  תכנסו 
דיליה,  דהילולא  ביומא  צדיק  של 
ולה־ הגדולה  במורשתו  להתחזק 

קדשו  אמרות  נועם  צוף  על  תענג 
ואורחות חייו הטמירים.

תחבורה לציה"ק מישיבת רח־
משה.  גבעת  ברחוב  מיסטריווקא 
לאורך  אבטחה  סודרה  כי  נמסר 
למ־ הזיתים  להר  הנסיעה  מסלול 

שך כל שעות יום ההילולא.

הערב הילולת מרן 
הגרי"ש אונגר זצוק"ל

גאב"ד חוג חתם סופר בני ברק
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יומא  סיון  לכ"ב  אור  הערב 
דהילולא של מרן הגה"צ רבי יצחק 
חוג  גאב"ד  זצוק"ל  אונגר  שלמה 
חתם סופר ומייסד הישיבה 'מחנה 

אברהם' בני ברק.
בש־ תתקיים  הילולא  סעודת 
המ־ בית  בהיכל  בערב   8.30 עה 
מימון  רחוב  סופר  חתם  חוג  דרש 
אדמו"ר  מרן  בראשות  ברק  בבני 
חכמי  שליט"א,  סופר  חתם  מחוג 
ורבני הישיבה, ובהשתתפות קהל 

חברי הקהילה וצאצאיהם.
לאחר סעודת הילולא תתקיים 
בעל  של  לציונו  המרכזית  העליה 
האדמו"ר  מרן  בראשות  ההילולא 

שליט"א ותלמידי הישיבה.
מציינים  המוסדות  בהנהלת 
החל  ההילולא,  יום  כל  במהלך  כי 
תהיה  היממה  כל  ולאורך  מהערב 
במ־ קרה  שתיה  ותחולק  הצללה 

שומרי  ויזניץ  בביה"ח  הציון  תחם 
שבת, לרווחתם של מאות העולים 
המסוגל  כמקום  שנודע  לציון, 

להיפקד בדבר ישועה ורחמים.

שליט קוריאה הצפונית: "קיבלתי מכתב 
אישי מיוחד מנשיא ארה"ב טראמפ"

בבית הלבן מסרבים לאשר או להכחיש ^ לפני שבוע וחצי סיפר טראמפ כי 
קיבל "מכתב אישי וחם", מקים ג'ונג און
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קים  הצפונית,  קוריאה  רודן 
כי  השבוע  בסוף  הודיע  און  ג'ונג 

מהנ־ מיוחד",  אישי  "מכתב  קיבל 
נמסרו  לא  בהודעה  טראמפ.  שיא 
המכתב,  של  תוכנו  אודות  פרטים 
שהוא  הודיע  קים  כי  נאמר  אך 

מעמי־ מחשבה  להקדיש  "מתכוון 
קה" לתוכן המכתב, וכי הוא משבח 
ההערכה  יכולת  "על  טראמפ  את 
שהפגין  הלב",  ואומץ  הפוליטית 

בכתיבת המכתב. 
להכחיש  סירבו  הלבן  בבית 
של  הרשמי  הדיווח  את  לאשר  או 
קוריאה הצפונית, אך יש לציין כי 
לפני כשבוע וחצי היה זה טראמפ 
שחשף כי קיבל "מכתב אישי וחם" 

אהרן הופמן 
בהר"ר אליעזר הי"ו 
ישיבת אורייתא י-ם

ביתר עילית

רבקה רחל פרקל
בהר"ר פנחס הי"ו 
סמינר בית רחל
ביתר עלית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, מוצש"ק, אור לכ' בסיון תשע"ט

דוד הכהן קרפמן
בהר"ר חיים הי"ו 

ישיבת עמלה של תורה 
ברכפלד

מירי שיינברגר
בהר"ר יהודה הי"ו 
סמינר מורשת ירושלים ביתר
ביתר עילית 

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

  המשך בעמ' ה

  המשך בעמ' ה

  המשך בעמ' ה

  המשך בעמ' ה

  המשך בעמ' ה
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ביתר עילית: יום עיון והדרכה לצוות המקצועי 
בעיריה בנושא מניעת נשירה בקרב בני נוער

̂ ראש העיר: "נושא החינוך, האבחון והטיפול נמצא בראש  ביוזמת אגפי רווחה, חינוך, שפ"ח והתכנית הלאומית 
̂ מנהל אגף החינוך: "הדרך הטובה להגיע לליבו של ילד, היא התבוננות במעלותיו" סדר העדיפויות העירוני" 

מאת מאיר קליין 

למניעת  חינוכית  העצמה 
משולב  ייחודי  עיון  יום  נשירה: 
בביתר  נערך  העיריה  למחלקות 
רווחה,  אגפי  ביוזמת   – עילית 
והת־ הפסיכולוגי  השירות  חינוך, 
מניעת  הפרק:  על  הלאומית.  כנית 

תופעת הנשירה בקרב בני הנוער.
הצליחה  האחרונות,  בשנים 
ביתר עילית בס"ד לצמצם באורח 
הנשירה,  אחוזי  את  משמעותי 
מסגרות  התאמת  באמצעות  וזאת 
לתל־ מתאימות  וטיפול  לימוד 

השקעה  לכך,  הזקוקים  מידים 
ומניעת  מוקדם  באיתור  מרובה 
נשירה סמויה כבר בכיתות ביה"ס 
סדנאות  מערך  הקמת  היסודי, 
וטיפול  חינוך  התפתחות,  בנושאי 
לצוותים בבתי"ס, בתלמודי תורה 

ובישיבות ועוד. 
ומת־ מתרחבים  זו,  במסגרת 

בהובלה  העיריה,  אגפי  מקצעים 
אישית וסיוע צמוד של ראש העיר 
הרב מאיר רובינשטיין, מ"מ רה"ע 
הרב  ונוער  רווחה  תיק  ומחזיק 
מחזיק  וסגרה"ע  עוביידי,  יהודה 
יחד  זלץ,  דודי  הרב  חינוך  תיק 
עם מנהל אגף החינוך הרב יהודה 
הרווחה  אגף  ומנהלת  קורנבליט 

הגב' ע' אונגר.
במהלך העבודה האינטנסיבית 
בשטח, עלה צורך לקיים יום עיון 
במשותף  לנתח  שיאפשר  מיוחד 
ולבחון את גורמי הנשירה לסוגיה 
החינוכית  הגישה  את  להכיר  וכך 
העיון  ביום  מגזר.  לכל  המתאימה 
סדנאות  של  מרתק  מרתון  נערך 
המובילים  מהמומחים  והרצאות 
וצר־ מאפיינים  נדונו  בהן  בתחום, 

כים ספציפיים של קהלים שונים, 
בעלי  עולים,  משפחות  ביניהם 

תשובה ועוד.
רובינ־ מאיר  הרב  העיר  ראש 
שטיין ציין בדבריו, כי נושא החי־

נוך, האבחון והטיפול נמצא בראש 
וביקש  העירוני,  העדיפויות  סדר 
את "הלב הטוב", הרצון החם והכן 
של כל העובדים הבאים במגע עם 
לכל  והאהבה  האמון  ואת  הציבור 

ילד יהודי באשר הוא. 
מנהל אגף החינוך הרב יהודה 
הטובה  "הדרך  כי  ציין  קורנבליט 
ובחינוך  בקירוב  להצלחה  ביותר 
ילדים ונוער בסיכון היא התבוננות 

במעלותיהם מתוך עין טובה". 
גם  השתתפו  המיוחד  ביום 
החינוך  ממשרדי  רבים  מפקחים 
המעמד  את  שכיבדו  והרווחה, 
מתובנותיהם  הוסיפו  בנוכחותם, 
התפ־ אחוזי  ויצאו  המקצועיות 

העיריה  עובדי  מפעילות  עלות 
להעמיק  כולם  של  ומההירתמות 
הח־ בנושא  שיותר  כמה  ולטפל 
ועתידם.  הילדים  חינוך  של  שוב 
החינוך  במשרד  המפקחות  אחת 
אף בישרה, כי בעקבות היום הזה, 

סדנאות  של  מערך  בעיר  יוקם 
בנושא הורות.

עיון  יום  המארגנים,  לדברי 
תוש־ מול  רבה  תועלת  יביא  זה 

מאחד  יום  שהיה  כפי  העיר,  בי 
המקצוע  עובדי  כלל  בין  ומחבר 
פסיכולוגים,  קב"סים,   – ברשות 
עו"סים, מטפלים ומנהלי מרכזים, 
משותפים  דיונים  קיימו  אשר 
ומקצו־ אכפתיות  אחריות,  מתוך 

עיות, ויצאו עם תובנות והחלטות 
מעשיות ליום המחר.

סמוטריץ': "פסקת ההתגברות תהיה בלב המו"מ הקואליציוני"
שר התחבורה הנכנס ציין כי הצורך בחקיקה בנושא יהיה חלק מרכזי מקמפיין הבחירות וגם מדרישות 

מפלגתו כשתורכב הממשלה הבאה

מאת מאיר ברגר

בצלאל  הנכנס,  התחבורה  שר 
שעבר  בשבוע  השתתף  סמוטריץ' 
ההתגברות  בפסקת  שעסק  בכנס 
ושומרון  יהודה  מחקרי  בכנס 

באוניברסיטת אריאל. 
סמוטריץ'  השתתף  בו  הדיון 

'מרכז  המחקר  מכון  ידי  על  הופק 
אדם ואדמה' מבית תנועת רגבים.

על  בהרחבה  דיבר  סמוטריץ' 
הרשויות,  שלוש  באיזון  הצורך 
והצהיר כי הנושא יהיה בליבו של 
קמפיין הבחירות, וכך גם של המ־

הקמת  על  הקואליציוני  ומתן  שא 
הממשלה הבאה.

בין  המתח  על  "כשמדברים 
מערכת  לבין  לממשלה  הכנסת 
זו  לדמוקרטיה,  כסכנה  המשפט 
היחסים  מערכת  יסודית.  טעות 
שלוש  בין  הפרדה  על  שבנויה 
בכל  גדול  אתגר  היא  הרשויות, 
עם  מדינה  כל  דמוקרטית.  מדינה 
עם  מתמודדת  שלה,  הניואנסים 
המתח הזה, וכנקודת מוצא המתח 

הזה טוב ובריא", אמר.
"כשיש  כי  הדגיש  סמוטריץ' 
לגיטימ־ לה  שיש  אחת  מערכת 

ואינטלקטואלית  ציבורית  ציה 
האחרות,  המערכות  את  לאתגר 
סובלות  האחרות  והמערכות 
של  חולשה  זו  לגיטימציה –  מדה 
המחשבה  הדמוקרטית.  המערכת 
ללא  אנשים  הם  שהמשפטנים 
רק  שמתייחסים  עולם,  תפיסות 
השונות,  למערכות  מכני  באופן 
תכונות  לאנשים  כשמייחסים 

מלאכיות – זו בעיה".
רו־ ואני  דיאלוג  רוצה  "אני 

רוצה  אני  אבל  מתח,  אפילו  צה 
על  מבוסס  ובעיקר  שוויוני  אותו 
הכרה  ועל  אמיתיות  יסוד  הנחות 
במציאות ובטבע האדם והעולם", 

ציין.
המרכזיים  הכשלים  "אחד 
הוא  השלטת  המשפטית  בתפיסה 
דוקט־ מתמטיקה'.   = ש'משפט 

שנכון  אומרת  שפיט'  'הכל  רינת 
אזמל  באמצעות  נושא  בכל  לדון 
נזק  יצר  וזה  המשפטי,  המנתחים 
למערכת  והן  למציאות  הן  אדיר 

המשפט  מערכת  מדוע?  המשפט. 
וברורה  חדה  היא  טבעה  מעצם 
ולבן.  שחור  של  בצבעים  ופועלת 
מותר או אסור, חוקי או לא חוקי, 
יודע,  ילד  כל  אבל  זכאי.  או  אשם 
צבעונית  יותר  קצת  שהמציאות 
הס־ גמישות",  ודורשת  ומורכבת 

ביר סמוטריץ'.
"המציאות  כי  הוסיף  הוא 
בני  אנחנו  גמישויות.  מחייבת 
להיכנס  יכול  דבר  כל  ולא  אדם, 
אפשר  שאי  ברור  לקריטריונים. 
לחזור  רוצה  לא  אני   – בלעדיהם 
קורה  הכל  שבה  מפא"י  לימי 
 – המפלגתית  ההשתייכות  בזכות 
אבל יש קו אמצע בין שני הקטבים 

הללו".
סמוטריץ' חתם את דבריו בה־

הזה  "הנושא  לבחירות.  תייחסות 
הקו־ הקמפיין  של  ליבו  בלב  היה 

הנוכחי.  בקמפיין  גם  ויהיה  דם, 
לא רק כקמפיין אלא כהתחייבות 
בעזרת  שנקדם  עבודה  לתכנית 
שת־ הבאה  הימין  בממשלת  השם 

קום כאן אחרי הבחירות".
כדי  הכל  לעשות  "תפקידנו 
ליבר־ בלי  ימין,  ממשלת  להקים 
את  טירפד  אחריות  שבחוסר  מן 
בשבועות  הימין  ממשלת  הקמת 
את  בהסכמה  שתקדם  האחרונים, 
אותו סל של תיקונים נדרש. אנחנו 
ובע"ה  הכוח,  בכל  זה  על  נתעקש 
שתוודא  המאזניים  לשון  נהיה  גם 
שהתיקונים האלו יוצאים לפועל", 

סיכם.

לקראת בניית קרית החינוך החדשה: 

ראש עיריית עפולה והצוות המקצועי 
סיירו במוסדות ויזניץ בעיר

לראש העיר הצטרפו מהנדס העיר ומנהלת אגף החינוך ^ בקרוב תחל 
עבודת הבניה על קרית החינוך הענקית

מאת מאיר קליין 

עבודות  תחילת  לקראת 
התכנון והבניה על קרית החינוך 
הגיעו  עפולה,  בעיר  החרדית 
ראש העיר מר אבי אלקבץ ומה־
קנטור,  ישראל  מר  העריה  נדס 
יחד עם מנהלת אגף החינוך בעיר 
הגב' ט' ולדמן, לסיור התרשמות 
של  החינוך  במוסדות  ולמידה 

קהילת ויז'ניץ בעיר.
את  החלו  המשתתפים 
תורה  התלמוד  במתחם  הסיור 
ניידים,  במבנים  הנמצא  הנוכחי 
לבנות  הספר  בית  במתחם  וכן 
בקרוואנים,  הוא  גם  שנמצא 
ההת־ של  מהצרכים  והתרשמו 

מוסדות  של  המבורכת  רחבות 
למבנים  במעבר  והצורך  החינוך 

קבועים וגדולים יותר.

בין  סייר  המקצועי  הצוות 
מה־ והתרשם  הלימוד  כיתות 

של  והמקצועית  הגבוהה  רמה 
השאר  כשבין  החינוך,  אנשי 
על  התלמידים  עם  שוחחו  אף 
חוויית  ועל  הנלמד  החומר 
מש־ כשהם  והלימוד,  החינוך 

הפדגוגית  ההשקעה  את  בחים 
והחינוכית.

ראש  כינס  הסיור  בתום 
בהש־ עבודה  ישיבת  העיר 

ויז'ניץ  מוסדות  מנכ"ל  תתפות 
בעפולה הרב יעקב זורגר ומנה־
לי מוסדות החינוך, בו דן יחד עם 
מהנדס העיריה והצוות המקצו־

עי על הצורך בהאצת הבניה של 
והמשך  החרדי,  החינוך  קרית 
בין  המותאם  הפעולה  שיתוף 
לאנשי  בעיר  החינוך  מחלקת 

החינוך החרדיים.

התכנון  וועדת  בישיבת 
לאחרונה  אושרה  העיריה,  של 
הסופיות  הבינוי  תכניות  האצת 
חר־ חינוך  קרית  של  להקמתה 

בית  ילדים,  גני  הכוללת  דית 
שתו־ ועוד,  תורה,  תלמוד  ספר, 

בעפולה  החדשה  בשכונה  קם 
ויז'ניץ  לקרית  בצמידות  עילית, 

על מאות תושביה.
מבנה  יוקם  התכניות  פי  על 
כי־  16 הכולל  לבנות  ספר  בית 

חדרי  ענקית,  וחצר  לימוד  תות 
סמוך  במתחם  וספריה,  ספח 
מפואר  תורה  תלמוד  ייבנה 
לבני  נוספות  כיתות   16 הכולל 
הקהילה עם חצר משחקים רח־

מושלם.  בקומפלקס  ידיים  בת 
כיתות   8 בניית  מתוכננת  בנוסף 
גן, 4 לבנים ו־4 לבנות, כשבסמוך 

לכל כיתה חצר מיוחדת. 
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'אהוד ברח' חוזר 
אהוד ברק מאמין כנראה שהעם בישראל לוקה בשכחה. 
ביותר  הגרוע  הממשלה  ראש  את  מניע  מה  כן  לא  שאם 
בתולדות מדינת ישראל לרצות להקים מפלגה ולהתחרות 
בבחירות בעוד פחות מתשעים יום? זאת אולי הסיבה שהוא 
מריץ לתקשורת את שותפו החדש, מי שהיה סגן הרמטכ"ל, 
את  שיזכיר  מי  יהיה  לגולן  גם  הרי  אבל  גולן.  יאיר  האלוף 
נאומו השערורייתי שבו ניסה להשוות בין המצב החברתי־
פוליטי בארץ למצב בגרמניה בשנות השלושים המאוחרות.

לקדמת  ולשוב  לנסות   (78) הקשיש  ברק  את  דוחף  מה 
הפוליטיים.  מהחיים  פרש  מאז  מעשור  יותר  כבר  הבמה? 
בעבודה לא סולחים לו את פרישתו הרועמת ממנה והקמת 
מממשלות  לאחת  בטחון  כשר  וחבירתו  חדשה  מפלגה 
יעשו  בה  לנגוס  ממנו  למנוע  שכדי  להניח  מותר  נתניהו. 
הלוחצים  תומכיו  ואולי  פניו.  את  להשחיר  הרבה  בכיריה 
של  שבעיצומו  גול  דה  לגנרל  אותו  מדמים  ל'רוץ'  עליו 
משבר פוליטי ממושך ותוך כדי מלחמת דמים באלג'יר בא 
שדווקא  סבורים  הם  האמנם  צרפת.  את  להציל  מאחוזתו 
כסאו  את  ופינה  השניה  האינתיפאדה  בהדברת  שכשל  מי 

לאריאל שרון הוא התרופה לחולאי המדינה?

שלא  'ביצה  החדשה  היוזמה  את  מכנה  אמנם  ברק, 
נולדה'. אף על פי כן גם ככזאת היא מהווה מכה קשה ל'כחול 
לבן' שכן הוא ינסה לקושש מבין בוחריה את בוחריו. אחד 
מרביעיית מנהיגיה הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי הוא יריב 
בטחון  כשר  האחד  השניים,  בין  העימות  ברק.  של  מושבע 
בסכסוכים  ביותר  המכוערים  אחד  היה  כרמטכ"ל  והשני 
בצמרת מערכת הבטחון. רק לאחרונה נסתיים משפטו של 

בעל מסמך 'הרפז'. 

לצרף,  רוצה  פוליטיות  נאמנויות  שהחליף  כמי  ברק 
לבני,  את  מינו,  בן  שהוא  לעורב  ההולך  הזרזיר  בבחינת 
אבל  ההצעה  את  דחתה  היא  שעה  לפי  החדשה.  למפלגתו 
לבמה  לחזור  הפיתוי  נוכח  לעמוד  תוכל  זמן  כמה  ברור  לא 

הפוליטית.

ברק כיום איש עסקים ואיל הון יתבקש בוודאי להסביר 
תמורת  וקסנר  מקרן  שקיבל  הדולר  מיליון  שני  פשר  את 
הוא  ברק  שאהוד  כך  על  שחולק  מי  אין  ערך.  שלא  מחקר 
יש  אבל  בצה"ל.  ביותר  המעוטר  הקצין  מוכשר.  איש 
התקוות  את  הגשים  לא  כרמטכ"ל  בתקופתו  כי  הטוענים 
שתלו בו. מכנים אותו כ'טפלון' משום שתקלות או מחדלים 
נקלעו  שחייליה  הגיס  מפקד  סגן  היה  הוא  בו.  דבקו  לא 
למארב הקומנדו הסורי בקרב סולטן יעקב במלחמת לבנון 
הראשונה. אבל את המחיר שילם מפקד האוגדה ינוש בן גל, 
ולכן איבד את הסיכוי להתמנות לרמטכ"ל. אף שבזמן הקרב 
בו  שדבק  ברח'  'אהוד  הכינוי  וזכור  מקומו.  את  מילא  ברק 

בעקבות אסון צאלים. 

ישראל  למדינת  ברק  גרם  ביותר  החמור  הנזק  את  אבל 
יאסר  עם  להיפגש  יצא  יועציו  אזהרות  כל  למרות  כאשר 
עראפת בקיימפ דייויד, וויתר לו וויתורים מופלגים לרבות 
שיצליח  האמין  עראפאת  ריקות.  בידיים  ושב  בירושלים 
מסקרן  השניה.  באינתיפאדה  ופתח  מברק  יותר  לסחוט 

לדעת מה אומרים הסקרים, האם העם שכח ואולי יברח? 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

הצילו
שאופפת  הקדחתנות 
בזירה  ואחרים  כאלו  שוליים 
את  לרבע  בנסיון  הפוליטית 
המערכות  את  לשדד  המעגל, 
היציאה  את  מחדש  ולאפס 
מכל  יותר  מעידה  לבחירות, 
על תכונה אחת שהיא המכנה 
שנוטל  מי  כל  של  המשותף 

חלק במאמצי השווא הללו.
ניתן  הזו  התכונה  את 
בהלה.  אחת.  בתיבה  לסכם 
וליתר דיוק: פאניקה. מדובר 
ישנים  וגם  חדשים  בח"כים 
את  קשה  בדרך  שהפנימו 
יומא  כל  לאו  חז"ל  מאמר 

אתרחיש ניסא. 
הצליחו,  הם  אחת  פעם 
המקרים  של  המכריע  ברוב 
שלא  הללו,  הפרסונליים 
בזכותם וכלל לא הודות לכי־

להיבחר  האישיים,  שוריהם 
ולצבוט את עצמם כשהוקרא 
שמם בעת הצהרת האמונים. 
שלא  חוששים,  באמת  הם 
ומתקשים  חרדים  לומר 
פחד,  מרוב  בלילות  להירדם 
על  תחזור  לא  הזו  שהזכיה 

עצמה.
מספר  שחלפו  אחרי 
שבועות ומשום מקום לא נצ־

פית ישועה מובטחת שתוודא 
מנסים  הבית,  אל  שובם  את 
בעיקר  שונים,  כוחות  יחד 
ולס־ לעצמם  לומר  נואשים, 

ביבתם: אולי התייאשנו מהר 
מדי. אולי לא כלו כל הקיצין 
לקונה  לאתר  עוד  ואפשר 
נשיג  אם  שבחסותה  בחוק 
החתימות  מספר  את  מחדש 
לאתחל  נוכל  דרוש,  שאולי 
מחדש את הקדנציה הנוכחית 

ולבצע בה תחיית המתים. 
את  הולם  באמת  זה 
להיות  שעלולה  ההתפתחות 
שעוברת  מי  של  חלקו  מנת 
תחילה  קשה.  בשורה  עליו 
באה  לאחריו  ההלם.  בא 
עלולה  בתווך  ההשלמה. 
הקשה  והיא  ההכחשה  לצוץ 
יותר מכל השלבים האחרים. 
כי זו עלולה שלא לנטוש את 
ולרדוף  הבשורה  את  החווה 

אותו לילות וימים.
אדם  זאת  לבטא  הטיב 
אתמול  שהתעניין  אחד 
קולות  על  הדיווחים  לשמע 
לבטל  המבקשים  העוועים 
שהיו  אחרי  הבחירות  את 
לבלתי הפיכות: עד מתי ניתן 
באש־ להשתעשע  עוד  יהיה 

ליה הזאת. אימתי לדברי הכל 
לחשב  עוד  יהיה  אפשר  אי 
ול־ ניתוחים  לנתח  חשבונות, 

בלתי  לחיבורים  להגיע  נסות 
אפשריים שיכנסו מחדש את 

הכנסת שהתפזרה זה מכבר.
תשובה  תישמע  שלא  עד 
משתמעת  שאינה  ברורה 
להופיע  ימשיכו  פנים,  לשתי 
ידיעות  עוד  במחוזותינו 
שחר  להן  שאין  וספקולציות 
ואחרים  כאלו  נסיונות  על 
בכנסת  חיים  של  רוח  להפיח 
הנוכחית באמצעות תרגילים 
בספרי  שגם  ואחרים  כאלו 
טרם  החדשניים  המתמטיקה 

נוסו או שולבו.
תופיע  לא  לדעת:  כדאי 
שתשים  כזו  ברורה  הכרעה 
שימשיכו  החלומות  את  לאל 
אחרים.  על  אחרים  לחלום 
היהודית  המדינה  היא  כזו  כי 
מרובי  מחוקיה  מעטים  שלא 
גבינה  זו  היתה  משל  חורים 
במקפיא  שנותרה  שוויצרית 
בבוקר  לסועדים  הוגשה  ולא 

חג השבועות. 

היכונו
אהוד  על  לומר  אפשר 

ברק דברים רבים.
גאוותו  על  לדבר  אפשר 
המפורס־ מן  שהן  ויהירותו 

ראיה.  צריכות  שאינן  מות 
כש־ על  לדבר  גם  אפשר 

כראש  המהדהדים  לונותיו 
פרק  על  שחתום  הממשלה 
כיהן  בו  ביותר  הקצר  הזמן 
דבר  בתפקיד.  כלשהו  אדם 
עליו.  לומר  אפשר  אי  אחד 

שוטה מופלג הוא לא.
מה  את  היטב  יודע  ברק 
יודעים.  אלו  שורות  שקוראי 
אין סיכוי שדווקא הוא יקטוף 
ויג־ האבודים  המנדטים  את 

לו  אין  שלטוני.  למהפך  רום 
גם סיכוי של ממש לעבור את 
אחוז החסימה. מניין הבטחון, 
ומרוב  זאת  ניסה  כבר  הוא 
שהיה בטוח שלא יצליח פרש 

בזמן.
המגעים  פשר  כן  אם  מה 
שו־ אישים  עם  מנהל  שהוא 
לרשי־ לצרפם  מנת  על  נים 

של  המטרה  הדמיונית.  מתו 
להשמיע  למדי:  פשוטה  ברק 
שלא  עד  רמים  כה  קולות 
בכ־ ומישהו,  ברירה  תישאר 

ייבהל,  בעבודה,  או  לבן  חול 
להצטרף  לו  ויקרא  יזדעק 

לאלתר.

היזהרו
אסונות  של  גל  אחרי 
באתרי בניה, הופיעה ההתע־

שתות המיוחלת.
על  הורה  העבודה  משרד 
סגירת שורה של אתרי בניה. 
במקום  פשוט.  הכי  קל,  הכי 
לעו־ לבדוק  תקנים,  להוסיף 

טיפול  להעניק  ליקויים,  מק 
שמספקת  לתשתית  שורש 
סוגרים  האסונות,  לכל  בסיס 

וגמרנו.

"אימון אישי זה לא רק מקצוע – זה דרך חיים"
קאוצ'ינג'   – אישי  'אימון  המילים 
הפכו לתופעה פורצת דרך בעולם, בארץ 
ובמגזר החרדי – כאשר כאן הגיע 'מרכז 
עידן  צביקה   – והמקים  היזם  עם  אלון' 
על  שוקד  שנים  כעשר  של  ובמהלך   –
והכשרת  אישי  לאימון  קורסים  מסירת 
נפרדים  בקורסים  אישיים,  מאמנים 

לגברים ולנשים. 
אלון'  'מרכז  בשערי  באו  כבר  רבים 
את  לייעל  כדי  עצמם,  את  להעשיר  כדי 
העמותה  וניהול  הכספים  גיוס  עבודת 
ולרכוש מקצוע מתגמל שאפשר לעסוק 
בו בכל זמן ואפילו בנוסף לעבודתך הר־

בנוסף,  הכנסתך.  את  להגדיל  וכך  גילה 
של  מראשיתו  כבר  מגלים  התלמידים 
מעמיק  שינוי  בם  מתחולל  כי  הקורס 
ובמערכות  האישיים  בחיהם  גם  ומיטיב 
היחסים במעגלי החיים הסובבים אותם. 
לעזור  הוא  אלון'  'מרכז  של  "החזון 
שהם  השינויים  את  לחולל  לאנשים 

רוצים כל כך לחולל...".
נפרדים  קורסים  פותח  אלון'  'מרכז 
ערב.  או  בוקר  קורסי  ולנשים,  לגברים 
צביקה עידן מעביר את הקורסים כשל־

צדו מרצים ומרצות – מבכירי המאמנים 
החומר  ואימון.  הוראה  שעות  אלפי  עם 
וב־ הלכתית  ומפוקח  נבדק  הלימודי 
של  אישוריהם  את  קיבל  השנים  מהלך 
במגזר  שם  ידועי  ורבנים  אדמו"רים 
החרדי וליווי אישי של הרב אריה מונק, 

מנכ"ל 'בית חם'. 
מק־ על  מקפידים  אלון'  ב'מרכז 

יסודית,  היא  הלימודים  ותכנית  צועיות 
מת־ הקורס  במיוחד.  ומקיפה  מעמיקה 
מפגשים   30 חודשים,  כ־8  פני  על  פרס 
שבועיים של 4 שעות לימוד כ"א ובאופן 
ה־ לימודי  את  גם  משלבים  אנו  ייחודי 

NLP המתקדמים כולל הסמכה.
כדי לתת לציבור הזדמנות ממשית 
מחיר  גם  זה,  מעצים  בקורס  ללמוד 
הקורס הוא הזול ביותר בשוק, והוא ניתן 
לפריסה רחבה במיוחד של 20 תשלומים 

ללא ריבית או הצמדה.

עם הפנים למחר
'מרכז אלון' חש את השטח במגזר 
החרדי וקורא את הצרכים העולים ממנו 
ולכן החליט לספק מענה יישומי־מקצועי 

נוסף לבוגריו, כפי שצביקה סיפר לנו:
במ־ העולה  הצורך  את  רואים  "אנו 
קאוצ'ינג  באמצעות  לטיפול  החרדי  גזר 
להגברת  מקום  יש  עדיין  זאת  עם  ויחד 

הקמת  על  החלטנו  ולכן  לכך,  המודעות 
החר־ במגזר  אישיים  לאימונים  'המרכז 

פונים  מאות  חם'.  'בית  עם  בשיתוף  די', 
לאימון  כזקוקים  שיאובחנו  חם'  ל'בית 
אלון'  ו'מרכז  זה,  למרכז  יופנו  אישי, 
ידאג לספק את המאמנים מתוך בוגריו. 
בהשגת  לתלמידינו  נעזור  כך  מתוך 
מתאמנים ובהגדלת הכנסתם, וגם נספק 
מאמנים מקצועיים ברמה גבוהה ביותר 

לאוכלוסיה הזקוקה להם.
פת־ מתן  על  שוקדים  אנו  "בנוסף, 
בתחום  מסוימות  לנישות  מקצועי  רון 
על  הוחלט  לאחרונה  ממש  האימוני. 
השקת קורסי התמחות לניהול עמותות 
וגופים עסקיים, מאמני משפחה בתחום 
יחסים במשפחה כאשר קורסים אלו ימ־
מקצועיים  אישיים  מאמנים  ידי  על  סרו 

מובילים בתחומם".
קורסים  פותח  אלון'  'מרכז  כאמור 
במהלך כל השנה –וכבר בפתח 2 קורסים 
הפתיחה   – ברק  בבני  לגברים  חדשים 
באשדוד  סיון,  כ"ד  הקרוב,  חמישי  ביום 
ועדיין  תמוז  י"ד  רביעי  ביום  הפתיחה   –
שנפתח  נשים  לקורס  להצטרף  אפשר 

בימי ראשון בבני ברק
נוספים:  לפרטים 
aloncenter2019@ ,054-8567848

gmail.com; www.alon.coach
מצד  במקצועיות  צביקה  וצביקה? 
מלווה  שני,  מצד  וענווה  ובצניעות  אחד 
גדולה  ותמיכה  באמונה  תלמידיו  את 
חייהם  בהמשך  הלימודים,  לאורך 
הוא  בכלל.  ועד  והמקצועיים  האישיים 
כי  החיים,  לכל  אישי  מנטור  נשאר 
הם  כולם  התלמידים  אלון',  ב'מרכז 

משפחה אחת גדולה.

מכבי: הוזלה של 100 מיליון שקל בתשלומי הביטוח 
המשלים לחברי הקופה

'מגן זהב' יהנו  כל חברי מכבי בעלי 
החל מתחילת יולי מהפחתה במחיר. ירי־
בדגש  הגילאים  בכל  תורגש  המחיר  דת 
על בני 61 ומעלה ועל משפחות עם ילדים. 
'מכבי  חברי  גם  כי  מדגישים  במכבי 
שלי' נהנים מההפחתה, שכן כולם חברים 
גם ב'מכבי זהב'. ירידת המחיר התאפשרה 
הודות להעברת הזכות לבחירת מנתח אל 
סל הבריאות הממלכתי. מהלך ההפחתה 

הוא התאמת ההוצאות בפועל לגביה מן 
החברים. 

וזוג  ילדים  ארבעה  עם  משפחה 
פחות  ש"ח   16 ישלמו  30־45  בני  הורים 
בכל חודש, מדובר בהוזלה של 192 ש"ח 
לשנה למשפחה. זוג גמלאים יהנו מהפ־
חתה חודשית של 18 ש"ח ובחישוב שנתי 

מדובר על 216 ש"ח. 
הב־ משרד  ידי  על  אושר  המהלך 

רן  מכבי,  מנכ"ל  לדברי  כנדרש.  ריאות 
החשובות  הזכויות  את  לנו  "יש  סער: 
פוחתות  ההוצאות  כעת  ביותר.  והרחבות 
אז אנחנו מפחיתים את העלות לחברים. 
גם  הבריאות  מערכת  את  להוביל  נמשיך 

בביטוח המשלים".
המ־ מהביטוח  הניתוחים  העברת 
בחלקה  תוקצבה  הבריאות  לסל  שלים 
בעלות  הפחתה  יש  ולכן  המדינה  ידי  על 

הביטוח המשלים. בחירת המנתח והאפ־
שרות לבצע את הניתוח באסותא תימשך 
ותחול על כל חברי מכבי. כך נהנים חברי 
מכבי משני היתרונות – הן הפחתה בדמי 
ההשתתפות  ביטול  והן  החודשיים  החבר 

העצמית בניתוחים. 
איש,  מליון   2 חברים  זהב'  ב'מכבי 
מכבי.  חברי  מכלל  אחוזים   86 המהווים 
זהו השיעור הגבוה ביותר של חברי שב"ן 
מבין כל הקופות. סכום ההפחתה במכבי 
בקופות  ההפחתות  מן  משמעותית  גבוה 

האחרות. 

 הפחתהמכבי זהב מחיר החל מ־1.7.19מכבי זהב (מחיר ישן)קבוצת גיל

0₪11.27₪9.76₪1.51־17

18-24₪37.21₪34.53₪2.68

25-29₪49.33₪45.30₪4.03

30-45₪67.52₪62.48₪5.04

46-60₪74.95₪69.91₪5.04

61-70₪94.50₪85.34₪9.16

71+₪102.95₪93.89₪9.06

מר רן סער מנכ"ל מכבי

הסכום המוצג בטבלה הוא בהתאם להצמדה למדד

הרגל נעולה בנעל 16 שעות ביממה – אך בנעל 'אומן' זו לא בעיה
התפיסה המקצועית־רפואית של מומחי 'אומן' מלמדת כי זיעה היא לא בעיה, אלא חלק מבריאות הרגל • יש 
להם דרך מוכחת להימנע מההיבטים הלא נעימים של הזיעה • המשל מהחיים: קחו את הרגל ועיטפו אותה 
בשקית ניילון... זה מה שקורה לרגל התקועה ברפידה סינטטית, ואת התחושה האומללה הזו מונעים ב'אומן'

ותוקעי  הסנדלים  לנועלי  בניגוד 
הצי־ ובנעלי־אצבע,  בכפכפים  הרגליים 
מכל  סגורות  נעליים  נועל  החרדי  בור 
עבריהן. הרגלים נתונות ו"נעולות", תרתי 
משמע, בנעליים, משך 16 שעות ביממה. 
הרגל מזיעה, במיוחד בקיץ. האם יש מה 
לעשות כדי למנוע את ההיבטים הלא כל 

כך נעימים שלה?
האולטימטיבי  היצרן  'אומן',  מומחי 
ואורטופדיה,  ואיכות  יוקרה  נעלי  של 
במיוחד לציבור החרדי, קובעים כי זיעה 
בלוטות  ואדרבה:  אדרבה  בעיה.  אינה 
של  הבריאות  ממערכת  חלק  הן  הזיעה 
הרגל והן חיוניות. אמנם, צריך לדעת על 
נעימים  הלא  מההיבטים  להימנע  הדרך 

של הזיעה. 
לשם כך, יש את הפיתוחים של מו־

הכי  במשל  משתמשים  הם  'אומן'.  מחי 
פשוט: קחו את הרגל ועיטפו אותה בש־

לרגל  שקורה  מה  בערך  זה  ניילון...  קית 
מרפידתה  שחלקים  או  סינטטית  בנעל 
הזו  האומללה  התחושה  את  סינטטיים. 
הנוש־ הרפידה  בעזרת  ב'אומן',  מונעים 

מת, מעור, שהם מציעים. 
לנעלי 'אומן' מעטפת פנימית עשויה 
מטבע  שהוא  מעור,  איכותי,  מחומרי 
סינטטיים  מחומרים  ולא  נושם,  ברייתו 

אטומים.
נגלה נא סוד מן הטבע: בורא עולם 
עשה  העור,  את  החיים  לבעלי  שהעניק 
האדם.  של  עורו  גם  כך  נושם.  אותו 
גם  הסינטטיים,  החומרים  זאת,  לעומת 
החוזק  את  לחקות  מצליחים  הם  אם 
והאלסטיות של העור הטבעי, לעולם לא 
יגיעו לתכונת הנשימה שלו. והתכונה הזו 

הרי כה חשובה!
בנעלי 'אומן' כל הנעל (מלבד הסו־
חלקים  ללא  מעור,  עשויה  כמובן)  ליה, 

של סקאי או דמוי עור.
של  הפנימיות  הרפידות  כן,  על  כי 
ומותאמות  זיעה  סופגות  'אומן',  נעלי 
למגזר שנעול בתוך הנעליים כ־16 שעות 

ביום.
בעוד  להצטייד  מומלץ  בכך.  די  אין 
של  אנטומיות  לטקס  רפידות  ערכת 
'אומן', ולהחליף מדי יומיים את הרפידה 

המיוזעת, לצורך אוורור.
הרגליים  ושטיפת  גרביים  החלפת 
'טיפ':  המומחים  נותנים  ערב,  מדי 
מסייעת לשמירת בריאות, רעננות ונקיון 
הרגל ומחסלת את הבקטריות שגורמות 

לריח לא נעים. 
מי שיעשה כן – אומרים ב'אומן' – 
לא רק שלא יסבול מריח הזיעה, הוא גם 
יאריך את חיי הנעל. תקנו פחות? אולי... 
מזה  בעיקר  מרוצים  כמוכרים  אנו  אבל 

שהלקוחות מרוצים.

*8016www.yhnadlan.co.il
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בבודפשט חגגו סיום מסכת בכורות במסגרת הדף היומי
קהילת  חגגה  סיון,  ט"ו  ג'  ביום 
מסכת  סיום  את  בבודפשט  חב"ד 
בבית  בוקר  כל  הנלמדת  בכורות 

הכנסת 'חברה ש"ס ליובאוויטש'.
'מגיד השיעור' הגר"ב אוברל־

נדר אב"ד בודאפעסט הביא בתוך 
דברי ההדרן מה שמבואר בספרים 
בקשר לקדושת הבכור, שזה מורה 
דבר  כל  של  ההתחלה  שאת  לנו 
צריך להקדיש לה', וזה משפיע גם 

שמים.  לשם  שיהיה  ההמשך  על 
השיעור  משתתפי  לזה,  בדומה 
לקבוע  כדי  בבוקר  שמשכימים 
עתים לתורה, הרי זה ודאי משפיע 
היום  כל  במשך  העבודה  כל  על 

שתהיה ברוח התורה והיראה.

היומי  השיעור  משתתפי 
מתוך  תורה  דבר  אחד  כל  אמרו 
מיושבי  להיות  שזכו  לה'  הודאה 
לדברי  ולהשכים  המדרש  בית 
מסכת  את  לגמור  ושזכו  תורה 

בכורות.
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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)

ד'-י"א תמוז | 7-14.7.19 | הכל כלול במחיר
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
עשירה, שתייה חמה וקרה 24 שעות ביממה, מזנון בריכה, קפה ועוגות אחר הצהריים, ארוחת חצות קלה.
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.

ילד הפלא דודי לינקר

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



יום שני, כ"א בסיון תשע"ט | המבשר | עמוד ד

מצווה 
לתרום 
ממעשר

 ₪240,000
ב-150 

תשלומים
רו"ח 

זיו האפט 
BDO

בהכוונת 
גדולי הדור 

שליט"א
ייעוץ משפטי 

יגאל ארנון 
ושות'
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לחזור למקורות!

הרב י. טוורסקי ביטוי הולם |

אנו נמצאים בעידן בו המודעות להשקעה 
אישי,  אימון  וגוברת.  הולכת  הנפש  בתחום 
ייעוץ רגשי, שיטות ודרכי טיפול במגוון סוגים 

שאין כאן המקום לפורטם כי רבים הם.
בתופעה  מדובר  בעיקרון  ספק,  אין 
ואף  נעזרים  וטובים  רבים  ביותר.  מבורכת 
שחדרה  זו  להתמקצעות  הודות  נושעים 

למחננו פנימה.
זה  דור  נשתנה  מה  השואלים:  ולרבים 
הסתדרו  תמיד  כיצד  הקודמים?  מהדורות 
לסוגיהם?  וההכשרות  היועצים  כל  ללא  טוב 
ישרים  דורות  לגדל  וסבותינו  זקננו  זכו  כיצד 

כל  ללא  ומבורכים 
ושיטות  עצות  אותן 
אבותינו  שערון  שלא 

מעולם?
התשובה הפשוטה 
באותן  אכן  כי  היא, 
רבים  היו  תקופות 
ולא  היטב  צמחו  שלא 
התפתחו בצורה נכונה. 
עשויים  היו  רבים 
ולהגיע  יותר  להצליח 
בכל  ויעדים  למטרות 
אילו  שהוא,  תחום 
ללמוד  משכילים  היו 
ודעת  מנסיון  ולשמוע 

המומחים.
בס"ד  כיום,  אמנם 
ישנם כלים רבים לסייע 
נער  מתמודד.  לכל 
כמבוגר.  צעיר  כזקן, 
לכל  פתוחות  הדלתות 
בכל  ומבקש  דורש 
צריכים  שהוא.  תחום 

ללמוד  וייעוץ,  לעזרה  ולפנות  לגשת  רק 
ולהתמקצע.

בכל זאת, יורשה לנו להעלות הארה עבור 
כל  ממחוזותינו,  והמומחים  המטפלים  עולם 

אחד בשמו הטוב יבורך.
היא  הקדושה  שתורתנו  לדעת  כדאי 
ספרי  כלום.  יחסר  לא  בה  אשר  היקר  האוצר 
החסידות והמוסר הקדושים הינם מקור מים 
חיים בלתי נדלה של חכמת חיים. מעיין מפכה 

בעוז של הדרכה לכל נפש באשר היא. 
נוספת  תשובה  כאן  טמונה  תרצו,  אם 
התשובה:  היום.  עד  הסתדרו  איך  לשאלה 

המחנכים הדגולים והמשפיעים של פעם היו 
סודות  ותבונה,  חכמה  של  מסות  שואבים 
דרך,  וציוני  טיפים  ותובנות,  כלים  חיים, 
ספרי  מתוך   – מעשיים  ופתגמים  צימוקים 
בהם  והפכו  בהם  הפכו  והמוסר.  החסידות 

ומצאו הכל בהם.
אמנם, גם כיום ישנם מומחים שהציבו כנר 
לרגלם את ספרי המוסר והחסידות. מהם הם 
שואבים את הידע ואת דרכי הריפוי והטיפול 
גדולי  אם  שהוא.  תחום  בכל  הסוערת  לנפש 
שלהם  והתעצומות  העוז  את  ינקו  ישראל 
גם  יהיה  לא  שזה  מדוע  אלו,  קודש  מספרי 
שכבות  לכל  הפתרון 

האומה?
בוודאי  מאידך, 
ישנה גם חכמה בגויים. 
'חכמה  חז"ל  כמאמר 
ואכן  תאמין',  בגויים 
גדולי ישראל מעודדים 
את  הצורך  בעת  גם 
במקורות  ההסתייעות 
או  גויים,  של  חכמה 
שומרי  שאינם  יהודים 
לנו  אל  אך   – תורה 
כי  ולשכוח  להיסחף 
מקור כל החכמות הוא 

התורה הקדושה.
להשקיע  לנו  אל 
מדי  ולהתלהב  מדי 
חיצוניות,  מחכמות 
אם עדיין לא רכשנו די 
החסידות  בספרי  ידע 
המדברים  הנפלאים 
איש  כדבר  הנפש  אל 
לנו  אל  רעהו.  אל 
עמן  לסיים  אחרות,  חכמות  עם  להתחיל 

ולהיוותר רק עם מקורות אלו לחוד.
בעת  יתירה  זהירות  נדרשת  וגם, 
שמתעסקים בחכמות שאינן על פי תורה. יש 
להוציא יקר מזולל בעדינות רבה. להשליך את 
הקליפה ואת השמרים, ולקלוט רק את הפרי 

והסולת. 
חבל מאוד לעזוב מקור מים חיים ולחצוב 
בארות בארות נשברים, בשעה שבהישג יד יש 
ומצוקה  שאלה  לכל  החיים  פתרונות  את  לנו 
לנו  המסורים  הקדושים  במקורותינו  נפשית 

מסיני. 

המחנכים הדגולים 
והמשפיעים של פעם 
היו שואבים מסות של 
חכמה ותבונה, סודות 
חיים, כלים ותובנות, 

טיפים וציוני דרך, 
צימוקים ופתגמים 

מעשיים – מתוך ספרי 
החסידות והמוסר. 

הפכו בהם והפכו בהם 
ומצאו הכל בהם

אושר במשאל טלפוני: סמוטריץ' 
ופרץ מונו לשרים בממשלה

ההצבעה התקיימה במשאל טלפוני. מאחר שמדובר 
במינוי לממשלת מעבר הכנסת לא נדרשת לאשר 

את צירופם של השניים לשולחן הממשלה

מאת מאיר ברגר

אתמול  אישרו  הממשלה  שרי 
של  צירופם  את  טלפוני  במשאל 
סמוט־ בצלאל  וח"כ  פרץ  רפי  ח"כ 

ריץ' כחברים בממשלה.
אותה  ההחלטה,  הצעת  פי  על 
טלפוני,  במשאל  השרים  אישרו 
ואילו  החינוך  לשר  מונה  פרץ 

סמוטריץ' מונה לשר התחבורה.
למ־ נתניהו  מתכוון  בהמשך 
הקבינט  לחבר  סמוטריץ'  את  נות 
ימונה  פרץ  ואילו  בטחוני  המדיני 

למשקיף בקבינט.
שפורסמה  נתניהו  בהודעת 
"לבקשת  נאמר  שעבר  בשבוע 
כי  סוכם  הימין  מפלגות  איחוד 
הרב רפי פרץ ימונה לתפקיד שר 
החינוך ומשקיף בקבינט וח"כ בצ־

לאל סמוטריץ' ימונה לתפקיד שר 
התחבורה וחבר בקבינט".

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

ח"כ  שנים.  עשרות  מזה  שראל 
לראש  הודו  סמוטריץ'  וח"כ  פרץ 
הממשלה בנימין נתניהו על האמון 
והוסיפו כי השותפות העמוקה בין 
מפלגות  ואיחוד  הדתית  הציונות 
הימין לבין הליכוד בראשות ראש 
תימשך  נתניהו  בנימין  הממשלה 
גם במערכת הבחירות ולאחריה".

תקף  המינוי,  אישור  לאחר 
גנץ,  בני  לבן',  'כחול  מפלגת  יו"ר 
הממשלה  ראש  החלטת  את 
האיחוד  יו"ר  את  למנות  נתניהו 
סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ  הלאומי 

לחבר הקבינט המדיני־בטחוני.
בטחונית  בהפקרות  "מדובר 
המ־ משפטית.  חסינות  תמורת 
מתערע־ באזור  ציאות הבטחונית 

רת, ואנחנו במרחק החלטה קצרה 
במז־ ראינו  לא  שכמותה  מלחימה 

רח התיכון מאז מלחמת המפרץ", 
טען גנץ.

"ובמה עסוק נתניהו, מר 'איראן 
בצ־ בהכנסת  הבוקר?  הכל',  לפני 
הבטחוני,  לקבינט  סמוטריץ'  לאל 
יש־ במדינת  ביותר  הרגיש  החדר 

ראל", הוסיף יו"ר כחול לבן.
אזר־ שעודד  "אדם  לדבריו, 

ולהתעמת  כבישים  לחסום  חים 
'לדלל'  וקרא  הבטחון  כוחות  עם 
בחדר,  ישב  עזה,  אוכלוסיית  את 
מול רמטכ"ל וראש מוסד שיפרטו 
הרגי־ הבטחוניות  התכניות  את 

שם  והדיון  ביותר,  והסודיות  שות 
המדינה  ולטובת  ברצינות  יתנהל 

ואזרחיה?".
"ביבי – אל תמכור את בטחון 
תהפוך  אל  חסינות,  עבור  ישראל 
לסחר־מכר  שלנו  הבטחון  את 
מינוי  את  עצור  ואישי.  פוליטי 

סמוטריץ' לקבינט", קרא גנץ.

בוריס ג'ונסון וג'רמי האנט הם המועמדים 
הסופיים לראשות ממשלת בריטניה 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הצב־ סיבובי  ארבעה  בתום 
הפרלמנט  חברי  בין  שנערכו  עה 
שמייצגים את המפלגה השמרנית 
שע־ שבוע  בסוף  נבחרו  הבריטית, 
בר שני הנציגים שיתמודדו זה מול 
שבהם  הכלליים,  בפריימריז  זה 
ישתתפו כל חברי המפלגה, כ־160

אלף בני אדם. 
אל המרוץ נגשו עשרה מחברי 
בפרלמנט,  המכהנים  המפלגה 
בזה  נשרו  הם  סבבים  ובארבעה 
הסיבוב  שבתום  עד  זה,  אחר 
עם  החברים  שני  נותרו  הרביעי 
אחוז התמיכה הגבוה ביותר בתוך 
המפלגה: שר החוץ לשעבר בוריס 
מאדריכלי  לאחד  שנחשב  ג'ונסון 
הברקזיט, ושר החוץ המכהן ג'רמי 

האנט. 
בפ־ ייבחרו  המתמודדים  שני 

כחודש,  בעוד  שיתקיים  ריימריז 
לאחר  יתמנה  מביניהם  והמנצח 
מכן לראש הממשלה, מעצם היותו 
מנהיג מפלגת השלטון השמרנית, 

נוס־ כלליות  בבחירות  צורך  ללא 
פות. גם ראש הממשלה המכהנת, 
בדרך  לתפקיד  נבחרה  מיי,  הגב' 
קודמה  של  התפטרותו  לאחר  זו 
ולאחר  קמרון,  דיוויד  בתפקיד 
מכן פיזרה את הפרלמנט והכריזה 
זכתה  בהן  חדשות,  בחירות  על 
אותה  שהשאיר  דחוק  לנצחון 
מובהק  רוב  ללא  אך  בשלטון, 

בפרלמנט. 
התפטרותה של מיי מהתפקיד 
באה לאחר שנכשלה  בנסיונותיה 
שיהיה  ברקזיט  להסכם  להביא 
הפרלמנט.  חברי  רוב  על  מקובל 
על  המתמודדים  שני  לעומתה, 
התפקיד שאחד מהם יחליף אותה, 
מציגים גישה נוקשה ועיקשת, של 
גם  מחיר,  בכל  לברקזיט  הליכה 

ללא הסכם. 
תמך  שמלכתחילה  ג'ונסון 
מא־ אחד  כאמור  והיה  בברקזיט 

כבר  טוען  המרכזיים,  דריכליו 
לחלוטין  להיפרד  יש  כי  רב  זמן 
שום  ללא  האירופי,  מהאיחוד 
של  החופש  את  שיגביל  הסכם 

בריטניה לקבל החלטות כלכליות 
לעומתו,  עצמאי.  באופן  ואחרות 
נגד  העם  במשאל  הצביע  האנט 
שהברקזיט  לאחר  אך  הברקזיט, 
החלו  האירופי  ובאיחוד  אושר 
כבד  לחץ  הבריטים  על  להפעיל 
מיישום  אותם  להניא  בנסיון 
לחתום  אותם  לאלץ  או  ההחלטה, 
זה  היה  משפיל,  כניעה  הסכם  על 
האנט שקרא לחברי מפלגתו ולב־
ריטים כולם "להתאחד נגד האויב 

המשותף – האיחוד האירופי". 
וגינו  האנט  על  כעסו  בבריסל 
בחריפות את דבריו, אך האנט לא 
"כשלו־ כי  והבהיר  מדבריו  נסוג 

אל  בריטניה  כמו  מעצמה  חצים 

הקיר, היא לא נלחצת, היא מגיבה 
בחריפות". 

וביתר  הקהל  דעת  מסקרי 
הפני־ ההצבעה  מתוצאות  שאת 
מית, ניתן לראות כי הסיכויים של 
הכללי  בפריימריז  לנצח  ג'ונסון 
של המפלגה גבוה הרבה יותר מזה 
של האנט. בסיבוב הרביעי והאח־
רון של ההצבעה קיבל גו'נסון 160
המפלגה  חברי  של 330  מהקולות 
האנט  ואילו  בפרלמנט,  המכהנים 
זאת,   עם  בלבד.  קולות   77 קיבל 
מסע  לנהל  שלם  חודש  כעת  יש 
יכול  עוד  והאנט  נרחב,  תעמולה 
פני  על  בנצחון  ולזכות  להפתיע 

ג'ונסון. 

בית הדין של הליכוד אישר 
את האיחוד עם כחלון

בית הדין של הליכוד דחה שורת עתירות נגד 
החלטות מזכירות הליכוד בנוגע לביטול הבחירות 

הפנימיות במפלגה וההסכם עם רשימת כולנו
מאת מאיר ברגר

הליכוד,  תנועת  של  הדין  בית 
בראשות עו"ד מיכאל קליינר, דחה 
החלטות  נגד  עתירות  של  שורה 
להרכבת  בנוגע  הליכוד  מזכירות 

רשימת הליכוד לכנסת ה־22.
נגד  שלושה  של  דחוק  ברוב 
שניים דחה בית הדין את העתירה 
נגד ההסכם עם מפלגת כולנו אשר 
מקומות  ארבעה  ברשימה  שריין 

לנציגי המפלגה.
עתירות  הדין  בין  דחה  בנוסף 
הפריימריס,  ביטול  נגד  שהוגשו 
תוך שהוא קובע כי חוקת הליכוד 

מער־ שתי  של  מצב  צפתה  לא 
זו  כך  כל  סמוכות  בחירות  כות 

לזו.
את  הדין  בית  דחה  כן,  כמו 
שבי־ עידן  פנחס  של  עתירתו 
במקום  אותו  ולמקם  לשוב  קש 
לכנסת  הליכוד  ברשימת  ה־19 
בן  יעקב  של  עתירתו  ואת  ה־22 
שצריך  זה  הוא  כי  שטען  סעדון, 
ה־19 במקום  ממוקם  להיות 

ברשימה.
עם זאת בית הדין קבע כי הח־
לטות על שריון מועמדים נוספים 
יזדקקו  יתקבלו,  אם  ברשימה, 

לאישור מרכז המפלגה.

האם יש עדיין סיכוי לבטל את מערכת הבחירות המיותרת?

דיווח: מגעים התנהלו לביטול מערכת 
הבחירות; ב'כחול־לבן' מכחישים

בערוץ 12 דווח אמש כי מתקיימים מגעים בין שתי המפלגות הגדולות לביטול הבחירות באמצעות רוב של 
80 ח"כים. ב'כחול־לבן' הכחישו את הדיווח

מאת מאיר ברגר

'כחול־לבן'  ברשימת  בכירים 
האחרון  בשבוע  דנו  בליכוד  וגם 
פיזור  חוק  את  לבטל  באפשרות 
חוק  חקיקת  באמצעות  הכנסת 
ברוב של 80 חברי כנסת – כך דווח 

בחדשות 12.
והתכ־ במידה  הדיווח,  פי  על 

נית תזכה לתמיכת שתי המפלגות 
ממשלת  בהמשך  תוקם  הגדולות, 
הגדו־ המפלגות  שתי  בין  אחדות 

לות.
היעדר  לצד  כי  לציין  יש 

גם  הפוליטי,  במגרש  הבהירות 
המהלך  של  המשפטית  היתכנותו 
התייחסות  אין  שכן  ברורה  אינה 

ברורה בחוק למהלך מסוג זה.
החוק  חקיקת  ערב  כזכור, 
מגעים  התנהלו  הכנסת  לפיזור 
לכינון ממשלת אחדות בין הליכוד 

היה  לפיד  ח"כ  אולם  ל'כחול־לבן' 
זה ששלל את המהלך על הסף.

בתגובה:  נמסר  לבן  מכחול 
לביטול  אחת  אפשרות  רק  "יש 
לטפל  יתפנה  נתניהו   – הבחירות 
לבן  וכחול  המשפטים  בענייניו 

תוביל ממשלה רחבה".

הוזלה במחירי הביטוחים המשלימים 'כללית מושלם זהב' ו'פלטינום'
לקוחות 'כללית' ייהנו מביטוח בריאות משלים הכדאי והמשתלם ביותר, ההוזלה תבטיח חסכון שנתי של 

כ־500 ש"ח למשפחה

בשורה ללקוחות כללית: החל מה־1
התש־ בדמי  נוספת  הוזלה  צפויה  ליולי 

לום החודשיים בתכניות 'כללית מושלם 
זהב' ו'כללית פלטינום'. ההוזלה בתעריף 
החודשי חלה על כל קבוצות הגיל, בשתי 
התכניות, כשסכום ההוזלה הגבוה ביותר 
הינו בגילאי 60 ומעלה. להפחתה בתעריף 
ו'כללית  זהב'  מושלם  ב'כללית  החודשי 
פלטינום' משמעות גדולה בעיקר כאשר 
היא  שכן  משפחה  של  בתקציב  מדובר 
ומעלה  ש"ח  כ־500  של  חסכון  מבטיחה 
מכבי  למול  משפחתי  הרכב  בכל  לשנה, 

ומאוחדת. 
ההפחתה בתעריף החודשי מתבצעת 
באישור משרד הבריאות וכחלק מהמגמה 

לצמצום ההוצאה הפרטית על בריאות.
בנוסף חשוב לציין כי ב'כללית' ישנה 
מהילד  כאשר  ביותר,  משמעותית  הטבה 
הרביעי ואילך ההצטרפות היא חינם אין 
למשפחה  המחיר  את  שעושה  מה  כסף, 
השירו־ מגוון  ועם  ביותר.  הנמוך  למחיר 

תים המירבי ביותר.
אהוד  פרופ'  'כללית'  מנכ"ל  לדברי 
תכניות  את  מציעה  "כללית  דודסון, 
מב־ ביותר,  הכדאיות  המשלים  הביטוח 

חינת עלות הפרמיה ומגוון הכיסויים. היא 
שומרת על יתרון במחיר למול המתחרים, 
משפחות  בקרב  בעיקר  מורגש  זה  יתרון 
עם ילדים". עוד מוסיף פרופ' דודסון, "אנו 
פועלים כל העת להוספת שירותים חד־
שים ולהציע את השירותים המתקדמים 
מתבטא  הדבר  לקוחותינו.  עבור  ביותר 
המותאמים  ומקיפים  רחבים  בכיסויים 
לכל גיל, החזרים גבוהים ובתעריף חודשי 

נמוך".

שיפוץ נרחב בבית הקברות בעיר 
חוסט על ידי אגודת 'אהלי צדיקים'

נצבעו מחדש הקברים של בת ונכדת הרה"ק רבי 
מרדכי מנדבורנה זי"ע

בישראל  ואם  עיר  חוסט,  העיר 
של  ושמעה  שמה  הימים,  משכבר 
ואבירי  גדולי  למרחוק,  יצאה  העיר 
ופיארו  ברבנות  שם  שימשו  הדור 
את כותל המזרח בעיר. בראשם ניתן 
למנות את הגאון הקדוש בעל 'ערוגת 
הבושם' זי"ע. שנים חלפו מאז החורבן 
הגדול, והעיר עמדה בשממונה ובחו־

צדיקים'  'אהלי  שאגודת  עד  רבנה, 
מאיר  ישראל  הרב  של  בראשותו 
של  והדרה  פארה  את  תחזיר  גבאי, 

העיר כראוי וכיאות לה.
הרב  של  הנמרצת  בפעילותו 
יחז־ משה  רבי  הרה"ג  הועמד  גבאי, 
שליט"א, מצא־ שרגא גרינוולד  קאל 
צאי מרן ה'ערוגת הבושם' ואחד מה־

והועמד  העיר,  של  לעתידה  דואגים 
כרבה הרשמי של העיר חוסט מטעם 
השלטונות. הרב גרינוואלד שליט"א, 
דואג לחיי קהילה ורוחניות שאט אט 
מתחילים לפרוח בעיר, כאשר אגודת 
הפ־ מאחורי  עומדת  צדיקים'  'אהלי 
עילות הענפה באופן שוטף וחודשי.

בית העלמין היהודי בעיר, היווה, 
שהכל  תלפיות  תל   – קדם  בשנות 
פונים אליו, מקום מנוחתם כבוד של 
מצוקי  רבים,  בדורות  עולם  גדולי 
ארץ שהאירו את שמי היהדות באור 
תורתם ובהוד יפעתם. אלא ששיקומו 
מהר־ מורכב  נראה  העלמין  בית  של 

מלפעול  התייאשו  וטובים  רבים  גיל, 
עבורה. אך לא איש כר' ישראל מאיר 
 – מורכב  שיותר  מה  שיירתע,  גבאי 

יותר אתגרי. 
הת־ שכללה  נמרצת  פעילות 
קירות  והזזת  שלטוניות  ערבויות 
בטון, וכמובן – כסף – והרבה, הביאו 
חדא  בצוותא  המיוחלת.  לתוצאה 
האגודה  פועלת  גרינוואלד,  הרב  עם 
לשיקום המוני מצבות בבית העלמין 
תיקונם.  על  ולהעמידם  העיר  של 
בתקופה האחרונה קיבל בית העלמין 
צורה מיוחדת, אגודת 'אהלי צדיקים' 
אף שוקדת על ניקיונו של בית העל־

מין ומעמידה לשם כך ממונה מיוחד 
האחראי על התחזוקה במקום.

גולת הכותרת של פעילות 'אהלי 
הקמת  היא  חוסט,  בעיר  צדיקים' 

קברו  על  והמחודש  המפואר  האוהל 
הבושם'  'ערוגת  בעל  הגה"ק  של 
הגה"ק  גם  טמונים  לצידו  אשר  זי"ע, 
'בית  בעל  והגה"ק  זי"ע  שיק  מהר"ם 
הטהור  ולזכרם  לכבודם  זי"ע;  היוצר' 
פועלי  וקדושים  צדיקים  אותם  של 
העיר  באי  הארץ.  בקרב  ישועות 
עיניים  מאירת  בחזות  יפגשו  חוסט, 
זכרה  ואת  עברה  את  מכבדת  אשר 

של העיר. 
הרב  ביקש  האחרונים  בימים 
'אהלי  מאגודת  שליט"א  גרינוואלד 
המצבות  שתי  את  שתשפץ  צדיקים' 
הקברות  בבית  לאחרונה  שהתגלו 
בחוסט, של שתי נערות יחסניות בנות 
בדמי  שנלקחו  וטהורים  קדושים  של 
'הבתולה  של  היא  אחת  ל"ע.  ימיהן 
היקרה מ' יוכבד בת הרב ר' מרדכי נ"י 
מנאדבורנא' – בתו של הרה"ק הרבי 
ר' מרדכי מנדבורנה זי"ע, והשניה היא 
מרת  והצנועה  היקרה  'הבתולה  של 
יעקב  ישראל  מו"ה  הרב  בת  גיטיל 
שליט"א ונכד הרב הצדיק המפורסם 
 – מנדבורנא'  שליט"א  מרדכי  מו"ה 

נכדתו של הרה"ק מנדבורנה. 
בבית  הדוממות  המצבות  שתי 
סי־ תחתן  מקפלות  בחוסט,  החיים 

פור כואב של שתי טרגדיות כפולות 
נדבורנה,  לבית  המלוכה  במשפחת 
נגדעו  המשפחה  מבנות  ששתיים 
באיבן עוד בחיי זקנם הק' מנדבורנה 
המצבות  את  הרים  גבאי  הרב  זי"ע. 
מעל פני האדמה לאחר שחלק ניכר 
שיפץ  פנימה,  שקעו  כבר  מהמצבות 
צבע  הכיתוב,  את  ותיקן  האבנים  את 
את המצבות מחדש והעמידן על תילן 

לזכרון עולמים. 
שוקדים  צדיקים'  'אהלי  באגודת 
אורחים'  'הכנסת  הקמת  על  כעת 
פני  את  שיקדם  ומפואר,  מיוחד 
ולהשת־ העיר  פני  את  לחון  הבאים 

בארץ  אשר  הקדושים  קברי  על  טח 
המה, שיוכלו להשיב את נפשם כראוי 
מרובים  למאמצים  הודות  וכיאות. 
שהפעילו הרב גבאי והרב גרינוואלד, 
מהעיריה  האישורים  בס"ד  התקבלו 
בקרוב  וממש  המקומי,  ומהשלטון 

יוקם הבנין לתפארה.

הפחתה
בש"ח בכל קבוצת

גיל החל מה־1.07.19

תעריפים אחרי הפחתה
החל מה־1.7.201

קבוצת גיל
סה"כ הפחתה זהב +

פלטינום
סה"כ זהב + פלטינוםכללית פלטינוםכללית מושלם זהב

0-170.55.5713.7219.29

180.9515.5413.7229.26

19-234.531.4437.7769.21

244.531.4437.7769.21

25-294.531.4437.7769.21

304.531.4437.7769.21

31-34545.1643.6888.84

35-39545.1643.6888.84

40-445.552.0644.3796.43

455.552.0644.3796.43

46-495.552.0644.3796.43

50-544.856.1949.72105.91

55-594.856.1949.72105.91

6095859.15117.15

61-6495859.15117.15

65-6912.562.3573.11135.46

701162.3574.23136.58

71-791162.3574.23136.58

80+1162.3574.23136.58

הפרמיות המפוחתות החל מה 1.7.2019 ללקוחות כללית מושלם וכללית פלטינום:

אסירים ביקרו ב'יד ושם'
מאת חיים מרגליות

של  פעולה  שיתוף  במסגרת 
בי־ ושם',  ו'יד  הסוהר  בתי  שירות 
'יד  במוזיאון  אסירים  עשרות  קרו 
ושם' כדי ללמוד על לקחי השואה.
תכ־ היא  הרוח'  'נצחון  תכנית 

החינוך  מערך  של  משותפת  נית 

בשב"ס ומדור כוחות הבטחון ב'יד 
ושם'.

בשמונה  התקיימה  התכנית 
להנחיל  במטרה  בארץ  סוהר  בתי 
את זכרון השואה בקרב האסירים 
אוניברס־ בערכים  עיסוק  תוך 

התכנית  במסגרת  אנושיים.  ליים 
פעולה  שיתופי  הסוהר  בתי  יצרו 

קהילתיים עם ניצולי השואה.
במהלך התכנית התקיים סיור 
לימודי ב'יד ושם' בהשתתפות 52

בתכנית  חלק  שלקחו  האסירים 
האסירים  סגל.  אנשי   45 ובליווי 
עדותו  את  ושמעו  במוזיאון  סיירו 
מר  השואה  ניצול  של  המרגשת 

שמעון גרינהויז.
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ועידת רפואה והלכה 2 ביוזמת מכבי שירותי בריאות
אשר  הרבנים  לכנס  במקביל 
בה־ החולף  בשבוע  באשדוד  נערך 
שתתפות מאות רבנים ובברכתם של 
מפגש  נערך  שליט"א,  הדור  גדולי 
נשים ורבניות בהובלת מנהלת המחוז 
הגב' ק' שכטר, מנהלת התפעול הגב' 
ל' שי, המנהלת הרפואית הגב' א' רו־
טלוי ומנהלת השיווק הגב' ל' אליעד.

נשות  עשרות  השתתפו  באירוע 
מוסמכות,  ואחיות  רבניות  קהילה, 
של הר־ חברות ארגון פנינת הטוהר 

בנית ח' יעקובוביץ.
את הכנס פתח הרב משה גרינ־
בוים, מנהל תחום ידע וחברות במחוז 
הנהלת  את  בברכה  שקידם  הדרום 
המחוז והודה לכל המארגנים והמא־

בדבריו  החשוב.  הכינוס  על  רגנות 
המבורך  הקשר  חשיבות  את  הדגיש 
של מכבי שירותי בריאות עם הרבנים 

וארגון פנינת הטוהר באשדוד. 
הגב'  דברים  נשאה  מכן  לאחר 
הר־ שנשאה  המחוז  מנהלת  שכטר, 

צאה מרתקת וחשובה אודות הקשר 
בין המבוטח לקופת החולים, הסיבות 
ודרכי  המודרני  בעולם  לתחלואה 
וחיזקה  העצימה  בדבריה,  המניעה. 
הגב' שכטר את התפקיד החשוב של 

והחשי־ משפחתה  בבריאות  האשה 
בות בזיהוי סממנים מוקדמים וטיפול 

מונע. 
בהמשך מסרו הרצאה ד"ר גוהר, 
רוטלוי,  א'  וד"ר  מחוזי  נשים  רופא 
גילוי  בנושא  המחוזית  הרופאה 
ומקצועי.  חדש  פן  והביאו  מוקדם 
בסיום ההרצאה נערך פאנל שאלות 
ותשובות בהובלת הרבנית יעקובוביץ 
ועל  היוזמה  על  למכבי  שהודתה 
שיתוף הפעולה הפורה לתועלת כלל 

התושבים.
דברי סיום נשמעו מפי הרב משה 
שלזינגר, יו"ר ארגון פרי חיים שהגיע 
במיוחד בשביל לשאת דברים ולתת 

נופך הלכתי ומקצועי לכנס.
המשתתפות הודו להנהלת מכבי 
היותה  על  המבורכת,  היוזמה  על 
ועל  המבוטחים  לצרכי  קשובה 
ראשי  עם  המבורך  הפעולה  שיתוף 

הקהילות בעיר.
נ'  הגב'  בכנס  השתתפו  בנוסף, 
אשדוד  מרחב  מנהלת  לביא,  דרור 
האחות   – חכמי  ד'  הגב'  וסגניתה 
מנהל  קליין,  אריה  הרב  ההלכתית, 
בלמס,  כ'  הגב'  במחוז,  חרדי  מגזר 
מתאמות  לצד  הלכתית  אחות 

והגב'  גינת  ר'  הגב'  הקהילה  קשרי 
ח' שילר.

לאורך  מקדם  דרום  מחוז  מכבי 
לתו־ ואירועים  פעילויות  הדרך  כל 

הנושאים  בכלל  המבוטחים  עלת 
הקשר  בריא,  חיים  לאורח  הנוגעים 
מקצועי  וטיפול  והלכה  רפואה  בין 

שירותי  מכבי  מבוטחי  ומתקדם. 
בריאות במחוז הדרום נהנים מפריסת 
שירותים רחבה, שירותים מקצועיים 
המ־ לכלל  אישי  ויחס  ומתקדמים 

הרפואיים  המרכזים  בכל  בוטחים 
העולם  לתפיסת  בהתאם  שבדרום. 
של מכבי שדוגלת במתן שירות מק־

צועי ועם זאת, יחס אדיב ואישי לכל 
החברים.

הפ־ יריית  את  מהווה  זה  אירוע 
בין  המיוחד  הקשר  בפיתוח  תיחה 
ובסיס  הטוהר  פנינת  לארגון  מכבי 
איתן לכנסים חשובים לתועלת ציבור 

חברי מכבי באשדוד בהמשך הדרך.

שליט קוריאה הצפונית: "קיבלתי מכתב 
אישי מיוחד מנשיא ארה"ב טראמפ"

לא  כמובן  "אני  און.  ג'ונג  מקים 
יכול להראות לכם את תוכן המכ־

תב", אמר אז טראמפ לעיתונאים, 
חם  מאוד  אישי,  מאוד  הוא  "אבל 

ומאוד נחמד". 
וקים  טראמפ  של  היחסים 
ידעו עליות ומורדות. כהונתו של 
הולכים  באיומים  נפתחה  טראמפ 
חמורים  עלבונות  ואף  ומחריפים 
המתיחות  און.  ג'ונג  קים  כלפי 
החל  כשטראמפ  לשיאה  הגיעה 

לרכז כוחות צבא גדולים מול חופי 
קולות  והשמיע  הצפונית  קוריאה 
הולכת  אינטנסיבית  תקיפה  של 
הפיצוץ  לפני  רגע  אך  ומתקרבת, 
בעלילה  חדה  תפנית  חלה  הגדול 
לחברים  הפכו  המנהיגים  ושני 
הפסגה  פגישת  במהלך  קרובים 

שלהם בסינגפור. 
התכנ־ האחרונים  בחודשים 
שניה  פסגה  לועידת  השניים  סו 
קים  אכזב  הפעם  אך  בווייטנאם, 
הוועידה  את  ונטש  טראמפ  את 
את  משאיר  כשהוא  בעיצומה, 
העדכון  את  לבדו  למסור  טראמפ 

הוועי־ סיום  עם  התקשורת  לכלי 
דה. 

זהירות  טראמפ  הפגין  מאז 
אך  קים,  על  כשדיבר  יותר  רבה 
מאמין  הוא  כי  להצהיר  המשיך 
שקים הנו אדם רציונלי ושלבסוף 
הפערים  על  לגשר  יצליחו  הם 
שבמ־ להסכם  ולהגיע  האדירים 

הצפונית  קוריאה  תתפרק  סגרתו 
לעומת  קים  הגרעינית.  מנשקה 
אך  הפוכים,  מסרים  העביר  זאת 
לתלם  שב  הוא  כי  נראה  כעת 
שיפור  לקראת  לחתור  ומתחיל 

היחסים עם טראמפ. 

הנשיא טראמפ יטיל חבילת סנקציות 
כבדות נוספות נגד המשטר באיראן 

הע־ כל  את  בחשבון  ולוקח  שלי, 
מדות".

בנוסף הודיע טראמפ כי היום 
הוא יטיל על איראן חבילה חדשה 
וכואבות.  כבדות  סנקציות  של 
האחרונה  שבשנה  לאחר  זאת, 
חסרות  סנקציות  עליה  הטיל 
זאת,  עם  סבבים.  במספר  תקדים 
סנק־ שהטיל  האחרונות  בפעמים 
סנקציות  אלו  היו  איראן  על  ציות 
סמליות בעיקר, משום שהן כמעט 
איראן  על  הגבלות  הוסיפו  לא 
סנ־ תחת  מצויה  הכי  בלאו  שגם 
מהסבבים  במיוחד  כבדות  קציות 

הקודמים. 
ב'וושינגטון פוסט' האמריקאי 
גם  הורה  טראמפ  כי  מדווחים 
לבצע מתקפת סייבר אינטנסיבית 
ובמהלכן  המהפכה,  משמרות  נגד 
מרכז  את  האמריקאים  שיתקו 
יחידות  של  הממוחשב  השליטה 
המהפכה.  משמרות  של  הטילים 
מגורם  אישור  קיבל  לא  הדיווח 
מדובר  בו,  הנטען  לפי  אך  רשמי, 
שבו־ במשך  שתוכננה  במתקפה 

'אור  מתן  ועם  חודשים,  ואף  עות 
ירוק', היא בוצעה בפועל בתוך זמן 
קצר. עוד נמסר כי בפנטגון הציעו 
על  הזאת  המתקפה  את  לבצע 
בשבועות  האיראניים  המחשבים 
תקפה  שאיראן  לאחר  הקודמים, 
וב־ בפוג'יירה  הנפט  מכליות  את 

מפרץ עומאן. 

הפלסטינים תוקפים את הוועידה בבחריין
הנייר  על  רק  יהיו  ולכן  לסטינית 
הגיבור  הפלסטיני  ועם  מאחר 
החופש  למען  שנים   100 שנאבק 
לא יולך שולל וכל הכסף שבעולם 
זכותו  על  לוותר  אותו  יפתה  לא 

למולדת על כל אדמת פלסטין". 
רבה  רוח  מורת  הביע  בדראן 
ערביות  מדינות  של  מהשתתפות 
לקונצנזוס  "בניגוד  מנמה  בסדנת 
הסף  על  שדוחה  הפלסטינים  של 
וקורא  בפסגה  ההשתתפות  את 
להחרים אותה". "מדיניות ההרע־

העם  את  תוביל  לא  הכלכלית  בה 
שלנו לקבל את עסקת המאה שלא 
תצליח", אמר בדראן. "אנחנו מב־

רכים את כל המדינות שמחרימות 
ושמראות  בבחריין  הוועידה  את 
את העמדה הערבית האמיתית".  
עיתו־ מסיבת  נערכה  אתמול 

בהשתתפות  בעזה,  מיוחדת  נאים 
כל הפלגים הפלסטינים, במהלכה 
בפעי־ רחבה  להשתתפות  קראו 

בכינוס  בחריין.  סדנת  נגד  לויות 
החזית  במשרדי  כן  לפני  שנערך 
הדמוקרטית, הביעו נציגי הפלגים 
סדנת  לגבי  ש"הקונצנזוס  תקוה 
המגעים  על  גם  ישליך  בחריין, 

בענין הפיוס הפנים פלסטיני".
קרא  השבוע  בסוף  כזכור, 
תהלוכות  של  העליון  "הוועד 
לפל־ המצור"  ושבירת  השיבה 

ביום  בצעדות  להמשיך  סטינים 
הסיסמה  תחת  הקרוב  שישי 
"להפיל את כינוס בחריין". בנוסף, 
ביום  שביתה  תהיה  עזה  ברצועת 
"יונפו  במהלכה  הקרוב,  שלישי 

דגלי פלסטין ודגלים שחורים". 
לואי קריותי, בכיר בחזית הע־
"לכבד  העזתים  לכל  קרא  ממית, 

שתסתיים  הכללית,  השביתה  את 
נגד  ענק  בעצרת  הערב  בשעות 
מסר  להעביר  כדי  בחריין,  פסגת 
מאוחדים  שאנחנו  העולם  לכל 
רבי־ ביום  במנמה".  הוועידה  נגד 
כנס  וייערך  הצעדות  יימשכו  עי 
הפ־ הסוגיה  חיסול  "נגד  לאומי 
כפי  בחריין",  בוועידת  לסטינית 

שנמסר בהודעה של הוועד.
הפרלמנט  דובר  כך,  בתוך 
כי  טען  לריג'אני,  עלי  האיראני, 
להתנגדות  תוביל  המאה  עסקת 
גדולה יותר לישראל על ידי ארגו־
נים פלסטינים מיליטנטיים. "טרא־

גורלו  על  עסקה  לעשות  רוצה  מפ 
הדובר.  טען  הפלסטיני",  העם  של 
כבוד  עם  משחק  המביש  "הצעד 
ההתנ־ תנועות  את  ויחזק  האומה 

שרק  יבינו  הפלסטינים  שכן  גדות, 
דרך התנגדות הם יוכלו להצליח".

הודעות חוק תכנון ובניה - 24/06/19

הודעות חוק תכנון ובניה - 24/06/19

נתניהו על יוזמת טראמפ: "נשמע את 
תוכנית השלום בהוגנות ובפתיחות''

בבקעת הירדן", אמר נתניהו.
"כפי שאתה יכול לראות, ג'ון, 
לישראל  מספקת  הירדן  בקעת 
מינימ־ אסטרטגיים  וגובה  עומק 

ליים הדרושים להגנה על המדינה 
שלנו. הנוכחות שלנו כאן מבטיחה 

גם יציבות ובטחון לאזור כולו".
ראש הממשלה הוסיף, "לאלה 
לשלום  להגיע  שכדי  שאומרים 
בקעת  את  לעזוב  ישראל  על 
יביא  לא  זה  אומר:  אני  הירדן, 
וטרור.  מלחמה  יביא  זה   – שלום 
היינו שם כבר ואיננו רוצים להיות 
שם שוב". נתניהו הדגיש כי "בכל 
הסכם שלום עתידי עמדתנו תהיה 

שנוכחותה של ישראל כאן חייבת 
יש־ של  בטחונה  למען  להימשך 

ראל ולמען בטחון כולם". 
ראש  אמר  המאה  עסקת  על 
את  נשמע  "אנחנו  הממשלה 
הוגן  באופן  האמריקנית  ההצעה 
כיצד  להבין  יכול  אינני  ופתוח. 
התכנית  את  שללו  הפלסטינים 
בה.  יש  מה  שמעו  שאפילו  לפני 
אנחנו  להתקדמות.  הדרך  לא  זו 
מאמינים שהשלום קשור לבטחון 
מבטיחה  כאן  נוכחותנו  בו.  ותלוי 
מבטי־ ובעקבותיו –  הבטחון,  את 

חה שלום".
'גבעונית"  התצפית  בנקודת 
עם  נתניהו  שוחח  הירדן  בבקעת 

על  בולטון  לאומי  לבטחון  היועץ 
חשיבות הבקעה בשמירת הבטחון 
מכן,  לאחר  ישראל.  מדינת  של 
והיועץ  הממשלה  ראש  קיבלו 
סקירה  האמריקני  לאומי  לבטחון 
'קאסר  ובאתר  התצפית  בנקודת 
אל יהוד', מפי סגן מתאם פעולות 
(מיל')  תא"ל  בשטחים  הממשלה 
הפי־ תכנית  על  גולדשטיין,  גיא 

תוח הסביבתית של פרויקט פינוי 
המוקשים ופיתוח התיירות באזור. 
היועץ  גם  השתתפו  בסיור 
לבטחון לאומי וראש המל"ל מאיר 
בישראל  ארה"ב  שגריר  שבת,  בן 
ישראל  ושגריר  פרידמן  דיוויד 

בארה"ב רון דרמר.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

הכנסיה  של  כינוסה  בימי  זצוק"ל 
אלול  בחודש  הראשונה  הגדולה 
הדף  לימוד  את  לסדר  תרפ"ג, 
יש־ תפוצות  בכל  בבלי,  היומי 

השנה  דראש  א'  מיום  החל  ראל 
;תרפ"ד.

"רעיון נשגב זה של לימוד הדף 
היומי נהפך ב"ה לנחלת הכלל בכל 
מאות  כאשר  והחוגים,  העדות 
את  יום  מידי  לומדים  כ"י,  אלפים 
הדף היומי. בעוד כחצי שנה ביום 

שב"ק ז' טבת תש"פ, יסיימו לומדי 
הדף היומי את לימוד הש"ס במח־

זור ה־י"ג, ולמחרתו ביום הראשון, 
היומי  הדף  לימוד  את  יתחילו 

במחזור ה־י"ד.
מוע־ של  האכסניה  היא  "נאה 

לדון  להתכנס,  כדי  הקהילות  צת 
וכיצד  איך  רעיונות,  ולהעלות 
ניתן בכל קהילה וקהילה, להרבות 
היומי  הדף  ללימוד  תורה  שיעורי 
הרב  מציין  הבעל"ט",  במחזור 

פרוש.

הגה"ח ר' מנשה ישראל רייזמן ישא 
דברים בכינוס מועצת הקהילות 

  המשך מעמ' ראשון
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ממשק טלפוני חדש לבעלי נכסים.
[20049060]

ירושלים | מכירה
מפוארת  חלומות  דירת   80 בגוש 
 + ג'.  ק.  ח'   4 מ'   115 כ  כוכבים.   5
המאה  עסקת  מרפסת.   + מעלית 

ייעוץ נדל"ן 052-76-5000-1.
[20052901]

בחשמונאים  במחיר!!  ירדו 
נטו.  מ'  נמוכה 100  קומה  דופלקס 
עם היתר בניה לעוד 50. מתאימה 
 .3,300,000 למשקיעים.  מאוד 
052- נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 

.76-5000-1
[20052900]

קומה  ביונה  מ'   80 במחיר!!  ירדו 
משופצת  סוכה.  מרפסת   + א' 
ברמה גבוהה. מחולקת ל 2 יחידות 
מושכרת ב- 8000 ש''ח. 2,100,000. 
052- נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 

.76-5000-1
[20052899]

38 תמא   + מ'  כ-80  אילן  בבר 
מ'   25) מתקדמים  בהליכים 
נוספים). + אפשרות ליחידה כ-40
מ'. 2,300,000. עסקת המאה ייעוץ 

נדל"ן 052-76-5000-1.
[20052898]

מרפסת   + מ'   80 חד'   3 בהזית 
גדולה סגורה. קומה א' 2,400,000. 
052- נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 

.76-5000-1
[20052897]

כ--32 דיור  יחידות   2 בהזדמנות! 
מושכרת  במא"ש.  כ"א  מ'   35
 .1,200,000 כ"א.  ש''ח  בכ-4000 
אפשרות לקנות גם בנפרד. עסקת 
המאה ייעוץ נדל"ן -052-76-5000

.1
[20052896]

מ'   110 חדרים   4 הכהן  בעלי 
הגג  על  מ'  חדרים 27  ג' + 2  קומה 
המאה  עסקת  ש''ח.   3,300,000

ייעוץ נדל"ן 052-76-5000-1.
[20052895]

בבר אילן 3 חדרים כ-60 מ' קומה 
המאה  עסקת  ש''ח.   1,700,000 ב' 

ייעוץ נדל"ן 052-76-5000-1.
[20052894]

חדש  דופלקס  ישראל  בבית 
א'  קומה  מ'  כ-120  חדרים   4
המאה  עסקת  שח.   2,300,000

ייעוץ נדל"ן 052-76-5000-1.
[20052893]

דירות  דרושות  רציניים  לקונים 
052- נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 

76-5000-1
[20052892]

במקור  בבלעדיות!  בשוק  חדשה 
כ82 חד   4 טוב,  הכי  מקום  ברוך 
בניה  להתר  התחיבות   + מטר 
לממד ומרפסת ק"א 3 כיווני אוויר, 
052-7658-638 2290.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052890]

מחולקת  מ"ר,   130 כ-  דירה  בתנובה 
נוף,  גבוהה,  קומה  יחידה,   + חד'   4 ל 
תיווך  בבלעדיות  ש''ח   3,400,000

058-3269915
[20052887]

ק"ד  מ"ר,   70 כ-  חד'   3 דירת  בדוד, 
ש''ח   2,050,000 נוף,  מעלית,   +

בבלעדיות תיווך 058-3269915
[20052886]

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

צביקה רוזן 052-763-4444
[20052883]

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

צביקה רוזן 052-763-4444
[20052882]

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

צביקה רוזן 052-763-4444
[20052881]

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]

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

072-3969911
[20052791]

4חד'  בלבד!  לזריזים  בתנובה, 
קומה  גדול,  סלון  מוארת,  מושקעת, 

נוחה! יעד נדל"ן - 072-3969911
[20052790]

בהזדמנות בתנובה, דירת גן מרווחת, 
4חד' + חצר גדולה, מחיר מעולה! יעד 

נדל"ן – 072-3969911
[20052789]

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]

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
ומעלה  מ"ר   150 דירות  דרושות 
כדורי  תנובה/  בפרויקטים  בשכירות 
ונמוכות  גבוהות  קומות  והסביבה, 

תיווך צביקה רוזן 052-763-4444
[20052905]

חדשה,  יח"ד  לזו"צ,  במקור-ברוך 
סוכה,   + קומפלט  מרוהטת  מפוארת, 

מיידית 054-8442224
[20052902]

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

763-4444
[20052880]

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

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בני ברק | מכירה
מציאה!! בר' עקיבא, 120 מ"ר, 3 כ"א, 
לחלוקה,  אופציה  מיידי,  ב',  קומה 

תיווך 054-8514143
[20052878]

חד'   3-4 דירות  נותרו  שח"ל  בסוף 
"תיווך-ט. ש''ח  מ1,550,000  החל 

זינגר" 03-619-0004
[20052871]

בשטרסר 3 חדרים משופצת כחדשה 
"תיווך-ט. ש''ח   1,730,000 חזית  ק"א 

זינגר" 03-619-0004
[20052870]

נותרו  ברוריה!  היוקרתי  בפרוייקט 
03- תיווך-ט.זינגר"  אחרונות!  דירות 

619-0004
[20052869]

בני ברק | השכרה
200מ"ר  ענקית  כהנמן(ככר-אדלר) 
מחוברות)  (2דירות  אחד  מפלס 
4כיוני-אוויר  מעלית   + קומה-ג' 
גבוהה  ברמה  מהיסוד  משופצת 
מיידי 11,500גמיש לטווך ארוך -052

7638542
[20052903]

בקוטלר 4 חד', ק"ב מושקעת בעיצוב 
052- חזיתית.  ממוזגת,  אדריכלי, 

7171037 לל"ת
[20052889]

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

טוב 0527120124
[20052877]

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

אותי'. השירות ללא תשלום!
[20052729]

מזומן  לבעלי  שמש!  בית  בלב 
 + מטר   70 חד   3 רחוב-סיני  מציאה! 
180 מטר חלל עם חלונות לנוף + 250
חלונות  עם  כניסה  בקומת  חלל  מטר 
רגילים רק 1240.000שח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052297]

בלב בית שמש! ר' סיני 3 חד 70 מטר 
עם חלונות נרמלים  + 180 מטר חלל 
כניסה  בקומת  חלל  מטר   250  +
052-7658-638 1240.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

באר שבע | מכירה
מ"ר,   90 חד'   4 דירת  י"א  בשכונה 
משופצת,  יח"ד,   2 ל-  מחולקת 
6 מעל  תשואה  ומושכרת,  מרוהטת 

% 800,000 ש''ח. 052-7180205
[20052891]

קרית גת 
בקריה  ק"ב  מרפסות   2  + חד'   3
מושקעת  חד'   4 החדשה 970.000
החדשה  בקריה  ק"ג  גבוהה  ברמה 
לקריה  קרוב  חד'   2 1.290.000
למשקיעים  חד'   3 600.000
 + הותיקה  בקריה  חד'   3 550.000
מגוון  ועוד   800.000 ואופציות  גג 

נכסים 0533161345
[20052885]

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

050-4141561
[20052859]

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 052-76264073
[20052867]

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

058-3200060
[20052835]

חדש, ֹ מבנה  הזמנים  בבין  להשכרה 
אוכל  חדר  (ביכנ"ס),  גדול  אולם 
מיטות,   100 שינה,  חדרי   14 מרווח, 

ממוזג. 077-3305028
[20052879]

מפוארת  וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
הקיץ  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@ 0583208091

gmail.com
[20050219]

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. 

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 
לביה"ז בקרית ברסלב דירה מרווחת, 
לאר"י  גדולה  מרפסת  חדשה, 

ולרשב"י. 055-6788862
[20052884]

לביה"ז בקרית ברסלב דירה מרווחת, 
לאר"י  גדולה  מרפסת  חדשה, 

ולרשב"י. 055-6788862
[20052884]

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 
לשבתות  בבית-חלקיה  ענק  קמפוס 
-80איש  מינימום  בין-הזמנים  וימי 

054-8464489 / 052-7111907
[20052904]

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

4162290
[20052831]

ומטופחת  נקיה  נופש  יחידת 
וערסלים  עץ  נדנדת  מיטות,   9-10
052- ג'קוזי.  כולל  לזוג  צימר   +

7689144
[20032621]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

4109434
[20041631]

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

7616720-1
[20040110]

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

715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

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

10-20
[20052696]

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

053-310-20-26
[20043211]

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

053-3188842
[20040846]

מלמד ַ דרוש  בב"ב  חשוב  לת"ת 
מנוסה ויר"ש לכיתה נמוכה ומחנך 
לפקס' -0722 קו"ח  גבוהה  לכיתה 

606442
[20052907]

מלמד  דרוש  בירושלים  ליטאי  לת"ת 
אפשרות  הקריאה  בהוראת  מומחה 
גם למשרה חלקית קו"ח ניתן לשלוח 

ל-077-3180559
[20052873]

סוג  חשבונות  מנהל/ת  בירושלים 
יתרון.  שכר  חשב/ת  המאזן.  עד   3
שליטה  שנים.   10 של  מוכח  ניסיון 
בדוחות  ומעקב  באקסל  מלאה 
 - למייל  קו"ח  העובדים.  של  עבודה 
shlomoshlomo100@gmail.com
[20052872]

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]

לעבודה  פקיד/ה  יוקרתי  לארגון 
מסמכים  להקלדת  מהבית, 
נדרש  לא  נוחות,  שעות  ותמלולם, 
חרדית  לחברה   *  3,500 ניסיון, 
לעבודה  פקיד/ה  שאול  בגבעת 
6,000 נוחות,  שעות  משרדית, 
בב"ב  שקט  נדל"ן  למשרד   * ש''ח. 
8,000 נוחות,  שעות  מזכיר/ה. 

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]

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]

אומנות 

הקורס המבוקש של " עולם הניר" 
בונוס  הבא,  בשבוע  אי"ה  יפתח 
אשת  השבוע,  לנרשמות  מיוחד 

חיל, 0504154152
[20052802]

השבת אבידה 

אילן  בר  ברחוב  תינוק  נעל  נמצא 

בירושלים בשבת 053-3124957

[20052908]

בביתר  סיון  בט"ז  כסף  סכום  נמצא 

שעלתה  לאשה  כנראה  שנפל  עילית 

על קו 139 לב"ב 052-7649710

[20052906]

מכוניות  בשטיפת  תפילין  זוג  נמצאו 

שליד קבר רחל 052-5322377

[20052874]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 

 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 

1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003

[20042291]

חובות  כה     שני  מעשר  ירושלמי:  היומי  דף  ח     ערכין  בבלי:  היומי  דף 
ב-ג   ב,  עדויות  יומית:  משנה  (השאיפה)     הכ"א  הנפש  חשבון  הלבבות: 

הלכה יומית: או"ח תקלא, ה-ז    רמב"ם יומי: מלוה ולוה ז-ט    שו"ע הרב 
- רב יומי: נג, ו-ח    דף היומי - זוהר: תצוה, קכח-קלג    חפץ חיים: לה"ר ב, 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קכב: ה-ו  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:128:138:118:168:148:08סו"ז ק"ש מג"א
9:089:099:089:119:109:06סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:429:439:419:459:449:39סוף זמן תפלה מג"א
10:1910:2110:1910:2210:2110:17סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4112:4312:4212:4412:4412:40חצות היום
13:1713:1913:1813:1913:1913:16מנחה גדולה

19:5319:5019:5419:5019:5119:52שקיעת החמה
זמנים למחר

3:433:433:393:483:453:36עלות השחר
4:354:354:324:394:374:30זמן ציצית ותפילין

5:345:395:305:385:375:33הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073- סנטר פארם 054-6698118 צביה ויצחק 5 אפ טאון גילה עד צאת החג    בני ברק סופר פארם גילה ירושלים
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד  סופרפארם מינסטור 2688970 אהרונוביץ 12, ב"ב    תל אביב
מגדל  פארם  סופר  עד 24:00 מהשעה 19:00  טאגור 32  רבינדרנט  רח'   077-8880920 מילמן בית  פארם  סופר  08:00
8331107 רח' שטמפר 14    חיפה רפא-אל 077-8881720 רח' אחד העם 9 מהשעה 19:00עד 24:00    נתניה שלום
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל  סופרפארם 077-8882240 רחוב שונית 12    רמת גן סופר פארם רמת הנשיא
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: 211.24-
אתמול: 211.23-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
33-22

תל אביב
30-24

חיפה
29-22

גולן
36-22

טבריה
38-25

גליל
31-21

באר שבע
35-22

אילת
40-29

מזג האויר
עלייה קלה בטמפרטורות

היום - נאה עם עלייה קלה 
בטמפרטורות, בעיקר בהרים 

ובפנים הארץ.

שלישי - תחול עלייה נוספת 
בטמפרטורות. ייעשה חם 

מהרגיל בהרים ובפנים הארץ 
והביל במישור החוף. תחול 

הכבדה בעומסי החום.

רביעי - יוסיף להיות חם ויבש 
בהרים ובפנים הארץ והביל 

במישור החוף.

חמישי - מעונן חלקית עד נאה. 
תחול ירידה בטמפרטורות אך 
יוסיף להיות חם מעט מהרגיל 

ברוב האזורים.

חמישירביעישלישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ("החברה")
בדבר  הודעה  פרסמה  היא   2019 ביוני,   20 ביום  כי  להודיע  מתכבדת  החברה 
 .2019 ביוני,   19 ביום  שפורסם  מדף  הצעת  לדוח  בהתאם  הנפקה  תוצאות 
שכתובתו ערך  ניירות  רשות  של  האינטרנט  באתר  מפורסמת  ההודעה 

www.magna.isa.gov.il ובאתר של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ 
ניירות  לרכישת  הזמנה  מהווה  אינה  זו  הודעה   .www.tase.co.il שכתובתו 

הערך.

03-5300701



3.5 שנות מאסר בשל העלמת מס בשיעור של מיליונים
מאת חיים מרגליות

לאחרו־ הוטל  חמור  דין  גזר 
מנהלה,  ועל  בניה  חברת  על  נה 
פיקטיביות  חשבוניות  קיזוז  בגין 
להקטין  במטרה  למע"מ,  בדיווחיו 
במע"מ  החייבות  הכנסותיה  את 
3.5 נגזרו  המנהל  על  החברה.  של 

עליו  והוטל  בפועל,  מאסר  שנות 
ועל החברה קנס בסך כולל של 280
בעקבות  ניתן  הדין  גזר  ש"ח.  אלף 
המחלקה  שהגישה  אישום  כתב 
לאחר  ירושלים  מע"מ  המשפטית 
ומע"מ  מכס  חקירות  של  חקירה 

ירושלים.
כלל  האישום,  כתב  פי  על 
חשבו־ למע"מ  בדיווחיו  הנאשם 
עשרה  חמש  שם  על  כוזבות  ניות 
ביצעו  לא  אשר  שונות,  חברות 
בפועל עסקאות עם החברה. סכום 
עמד  שנוכה  בחשבוניות  המע"מ 
על כ־6.5 מיליון ש"ח. הדבר נעשה 
מזויפים  במסמכים  שימוש  תוך 
כאשר  כח,  מיופי  או  קש  ובאנשי 
חלקם כלל אינם ידעו ששמותיהם 

נוצלו למטרה זו.
באחת החברות נעשה שימוש 
תוך  שנפטר,  אדם  של  בחברה 
משל  החשבוניות  על  שמו  רישום 
חברות  בשתי  החיים.  בין  היה 
נוספות, דאג הנאשם לרישום של 
בן משפחתו כמיופה כוח של הח־

בשמן –  לפעול  שיוכל  כדי  ברות, 
וזאת ללא ידיעת בעליהן. במקרה 
אחר, הוציא הנאשם צ'קים לפקו־
דתן של שתי חברות, אשר נפרעו 
למזומנים בידי הבעלים הרשומים 
זאת  כל  לנאשם.  והושבו  שלהן 
להקטין  ובמטרה  במודע  נעשה 
את חבות המס של החברה, לאורך 
גדולים  כספיים  ובהיקפים  שנים 
תוך ביצוע שורה של מעשי רמיה 
הנאשם  שביצע  העבירות  וזיוף. 
הסבו נזק ישיר של מיליוני שקלים 

לקופה הציבורית.
כי  עלה  המשפט  במהלך 

חלק  ביצוע  בגין  נחקר  הנאשם 
המשיך  אך  בעבר,  אלו  מעבירות 
שיטת  את  שינה  ואף  בביצוען 
את  להסתיר  וניסה  שלו  הפעולה 
גם  הוא  החקירה.  לאחר  מעשיו 
מעשיו,  על  חרטה  כל  הביע  לא 
למועד  עד  הוסרו  לא  והמחדלים 

גזר הדין.
בין  השופט  כתב  הדין  בגזר 
במע־ "הראה  הנאשם  כי  השאר 

בעולם  ממש  של  מעורבות  שיו 
לנקוט  נכונות  המס,  עבריינות 
מנת  על  מתוחכמות  רמיה  בדרכי 
עם  וקשר  מעשיו,  את  להסוות 
לר־ זה  לצורך  מתאימים  גורמים 

עדותו  הקרובה...  בסביבתו  בות 
שדרך  אדם  של  רושם  הותירה 
הכזב והרמיה אינה זרה לו, באופן 
המשתלב במעשים שביצע לאורך 

שנים".

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
40- קרית צאנז נתניה -

*8510

1

!

"

1

בחירות חוזרות באיסטנבול: נציג מטעם 
האופוזיציה ניצח את המועמד של ארדואן 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

לשלטון  הבחירות  סאגת 
אתמול  הגיעה  בטורקיה,  המקומי 
לנשיא  צורבת  בתבוסה  לסיומה 
מדווחים  כך  ארדואן.  טאיפ  רג'פ 

כלי התקשורת בטורקיה. 
נקראו  איסטנבול  תושבי 
בבחירות  ולהצביע  אתמול  לצאת 
לאחר  העיר,  לראשות  חוזרות 
הקודמות  הבחירות  שתוצאות 
בחי־ הוראה לקיים  נפסלו וניתנה 

רות חוזרות. 
הבחירות  תוצאות  ביטול 
הנשיא  של  מהלך  היה  הקודמות 
ארדואן, לאחר שהמועמד מטעמו 
הממשלה  ראש  העיר,  לראשות 
הפסיד  יילדרים,  בינאלי  לשעבר 
תנועת  למועמד  דחוק  בפער 
הרפו־ העם  מפלגת  האופוזיציה, 

בליקנית, אקראם איממולו. 
החוזרות  שבבחירות  אלא 
אי־ הצליח  אתמול  שהתקיימו 

ולאחר  הפער,  את  להגדיל  ממולו 
ספירה של כ־95 אחוזים מהקולות 
נמסר כי איממולו מוביל עם 53.6

אחוזים מהקולות שנספרו, לעומת 
45.4 אחוזים ליילדרים. 

יילדרים,  המובס,  המועמד 
המנצח  את  ובירך  בהפסד  הודה 
איממולו על ניצחונו, כשהוא מא־

חל לתושבי איסטנבול שאיממולו 
את  וינהל  רצונם  את  היטב  ישרת 

העיר על מי מנוחות. 
של  ארוכה  מסורת  לארדואן 
יריבים  כנגד  משפטית  רדיפה 
פוליטיים, ונראה כי על אף שהוא 
ייאלץ לקבל את תוצאות הבחירות 
איממולו  של  עתידו  באיסטנבול, 
אינו בטוח. עם זאת, התוצאה עצ־

למעמדו  קשה  למכה  נחשבת  מה 
שבתקשורת  משום  ארדואן,  של 
הטורקית וגם בזו העולמית הוצגו 
המקומיות  לרשויות  הבחירות 

אר־ של  מעמדו  על  עם  כמשאל 
באנקרה  שהפסיד  ולאחר  דואן, 

הגדולה  בעיר  גם  וכעת  הבירה 
כי  נראה  איסטנבול,  והחשובה 

מעמדו אינו איתן כפי שהיה קודם 
לבחירות לרשויות המקומיות. 

כביש 431: רוכב אופנוע נהרג

נסיון הפיכה באתיופיה: רמטכ"ל הצבא 
נורה למוות בביתו על ידי מאבטחו האישי 

כמו כן נורו למוות ראש מדינת המחוז אמהארה ועוזרו ^ מאחורי נסיון ההפיכה עומדים גורמים בצבא 
בראשותו של קצין בכיר – רובם נעצרו

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

במ־ באתיופיה,  הפיכה  נסיון 
להש־ בצבא  גורמים  ניסו  סגרתה 
אמהארה.  המחוז  מדינת  על  תלט 
צבא  רמטכ"ל  נורה  העת  באותה 
שבבירה  בביתו  למוות  אתיופיה 
הנראה  ככל  זאת,  אבבה,  אדיס 
לה־ הצבא  ביכולת  לחבל  בנסיון 
נסיון  את  ולסכל  המצב  על  שתלט 

ההפיכה. 
הירי  את  הדיווחים,  פי  על 
הראש  שומר  ביצע  ברמטכ"ל 
הנראה  שככל  לאחר  שלו,  האישי 
בא־ המהפכנים  עם  זאת  תיאם 

מהארה. 
הר־דר,  בעיר  כי  דווח,  עוד 
התנהלו  אמהארה,  מחוז  בירת 
באזור  שעות  במשך  אש  חילופי 
האש  בחילופי  הממשל.  בנייני 

המחוז  מדינת  מושל  גם  נהרגו 
היו  הנראה  ככל  האישי.  ועוזרו 
הללו,  בתקריות  נוספים  הרוגים 
אך רשת התקשורת קרסה באזור, 
מוגב־ ממנו  המגיעים  והדיווחים 

לים בלבד. 
אביי  אתיופיה  ממשלת  ראש 
בה  רשמית  הודעה  פרסם  אחמד, 
בישר על מותו של הרמטכ"ל בידי 
על  וסיפר  אליו,  הקרובים  אנשים 
נסיון ההפיכה באמהארה. בהמשך 

כי  באמהארה,  מקומי  בכיר  דיווח 
מרבית  וכי  סוכל,  ההפיכה  נסיון 
כמה  אך  נעצרו,  בו  המעורבים 
ומתנהל  חופשיים  עדיין  מהם 

מצוד בעקבותיהם. 
נסיון  את  כי  נמסר,  עוד 
אסא־ הגנרל  והוביל  יזם  ההפיכה 

הבטחון  על  הממונה  טסיגה,  מנו 
אתיופיה.  צבא  מטעם  באמהארה 
נוספים  קצינים  הצטרפו  אליו 
המדינה,  בצבא  אחרים  וגורמים 

לפי  חרוץ,  כשלון  נחל  הנסיון  אך 
הדיווחים. 

מתיחות  שוררת  באתיופיה 
כי  ונראה  מאוד,  חריפה  אתנית 
אותו  לנצל  ניסה  טסיגה  הגנרל 
מהמדינה  חלק  על  להשתלט  כדי 
יתק־ הנראה  ככל  בו.  ולשלוט 
דיווחים  הקרובים  בימים  בלו 
הפ־ על  אור  שישפכו  נוספים 

המדינה  את  שמסעירה  רשה 
האפריקנית.

נתב"ג: פועל נהרג בתאונת עבודה
מאת חיים מרגליות

קטלנית  עבודה  תאונת 
של  מחסנים  במבנה  התרחשה 
בן  התעופה  בנמל  שילוח  חברת 
על  נפל  כבד  עבודה  כלי  גוריון. 
נהרג  מהם  אחד  פועלים.  שני 
לבית  ופונה  נפצע  והשני  במקום 

החולים.
מדובר  כי  נמסר  מהמשטרה 
על מלגזה של חברת מטענים שנ־

פלה ממתקן הרמה (ליפט) בשטח 
בשיתוף  חקירה  נפתחה  השדה. 
נסיבות  לבירור  העבודה  משרד 

התאונה.
מתנדב  יעקובוביץ  מיכאל 
"מדובר  כי  סיפר  שפלה,  זק"א 
סמוך  שעבדו  פועלים  בצוות 
לתקן  כדי  (ליפט)  הרמה  למתקן 
התיקון  במהלך  במלגזה.  תקלה 
פועלים  שני  על  נפלה  המלגזה 
למ־ כשהגעתי  תחתיה.  שעמדו 
60 כבני  פועלים  שני  ראיתי  קום 

שכובים לצד המלגזה עם פגיעות 
במצב  פונה  מהם  אחד  קשות, 

השומר.  תל  החולים  לבית  קשה 
נקבע  השני  הפועל  של  מותו 
במקום לאחר שנסיונות ההחייאה 

כשלו. מתנדבי זק"א שפלה טיפלו 
בגופת ההרוג ובאיסוף הממצאים 

בזירה".

סוכלה פריצת דרך בשמורת טבע בשטח B במדבר יהודה
השמורה נמצאת באחריות הרש"פ, אך זו אינה אוכפת בה את החוק ^ יחידת הפיקוח יחד עם כוחות 

צבאיים הגיעו למקום ותפסו טרקטור ומשאית
מאת סופרנו הצבאי

יחידת הפיקוח במנהל האזרחי 
סיכלה במהלך סוף השבוע פעילות 
בלתי חוקית לפריצת והכשרת דרך 
בשמורה ההסכמית במדבר יהודה 

.B הנמצאת בשטח
ק"מ  כחמישה  שאורכה  הדרך 
בש־ ההסכמית  בשמורה  נמצאת 

אחריות  תחת  המצוי  שטח   ,B טח
במסג־ זאת  הפלסטינית,  הרשות 

רת הסכמי אוסלו.
אכיפה  היעדר  בשל  זאת,  עם 

חוקיות  בלתי  פעילויות  כלפי 
באזור, אישרו באופן חריג מתאם 
פעולות הממשלה בשטחים וראש 
פעילות  את  האזרחי  המנהל 
וצ־ מניעת  לצורך  זאת,  האכיפה. 

המשפיעים  סביבה  מפגעי  מצום 
על כל האזור.

התקבל  לכן  קודם  יומיים 
חוקיות,  בלתי  עבודות  על  דיווח 
בעקבותיו הגיע כוח צבאי למקום 
הצליחו  הפעילות  מבצעי  שני  אך 

להימלט מהמקום.
התקבל  השבוע  סוף  במהלך 
העבודות  כי  והתגלה  נוסף,  דיווח 
יחד  הפיקוח  יחידת  ממשיכות. 
למקום  הגיעו  צבאיים  כוחות  עם 
בעת  ומשאית  טרקטור  ותפסו 
למגרש  הועברו  הכלים  העבודה. 

ההחרמות בעציון.
הפיקוח,  יחידת  מנהל  לדברי 
מרקו בן שבת: "פריצות דרך בלתי 
בש־ לעבור  יכולות  אינן  חוקיות 

באזור  מדובר  כאשר  בטח  תיקה, 
לשמירה  הסכמים  נחתמו  שעליו 
ואכיפה. יחידת הפיקוח משקיעה 

גדו־ מאמצים  להשקיע  ותמשיך 
לים כדי למנוע פגיעה ולשמור על 

האזור לדורות הבאים".

תעריפי הנסיעה במוניות 
מתייקרים בשיעור של 3.2%

מאת חיים מרגליות

הת־ קטלנית  דרכים  תאונת 
הצהריים  לפני  אתמול  רחשה 
למחלף  סמוך   ,431 בכביש 
פגעה  משאית  דרום.  רמלה 
נהרג  האופנוע  ורוכב  באופנוע 

במקום.

ב'איחוד  חובש  פרץ  ישראל 
הצלה', היה בזירה וסיפר כי "למ־

רוכב  של  מותו  נקבע  הצער  רבה 
התאונה  בזירת   40 כבן  האופנוע 
מהן  הקשות  הפציעות  אופי  עקב 

סבל".

צילום: דוברות זק"א

מאת חיים מרגליות

במונית  הנסיעה  תעריפי 
יתייקרו מהיום בשיעור ממוצע 
לצו  בהתאם  אחוזים,   3.2 של 
מצרכים  מחירי  על  הפיקוח 

ושירותים.
החדש,  התעריף  פי  על 
נסיעה  של  התחלתי  מחיר 
שק־  12.40 על  יעמוד  במונית 

כיום.  שקלים   12 במקום  לים, 
עליית התעריפים משקפת את 
הת־ בסל  שחלו  ההתייקרויות 

מינואר  המוניות  בענף  שומות 
2018 עד לינואר 2019.

התעריף עבור הזמנת מונית 
בטלפון יהיה 5.20 שקלים בכל 
במקום 5 אילת),  הארץ (למעט 

עבור  התשלום  כיום.  שקלים 
במונית  ומעלה  שלישי  נוסע 
יהיה 5 שקלים בכל הארץ (למ־

עט אילת), במקום 4.80 שקלים 
תוספת  עבור  התשלום  כיום. 
מזוודה יהיה 4.40 שקלים בכל 
במקום  אילת),  (למעט  הארץ 

4.30 שקלים.
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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)

ד'-י"א תמוז | 7-14.7.19 | הכל כלול במחיר
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!
במלון תהנו מחדרים מחודשים ומשודרגים. פנסיון מלא: 4 ארוחות ביום, ארוחות שף ברמה קולינרית 
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.

ילד הפלא דודי לינקר

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

2019

לקבלת הקטלוג
ומידע על יעדים
נוספים:
tourolam@gmail.com
www.tour-olam.co.il

חייגו עכשיו: 03-5791710

  בכשרות המהודרת של הרב ד. ש. זולדן שליט“א
מו“צ קהילת סרט ויזניץ חיפה

א‘ תמוז
עד04.07 

כ“ה אב
 26.08

1991 -

סרפהאוס
המיקום המושלם באוסטריה
צילום: מתאם פעולות הממשלה בשטחיםשבו אוויר ואווירה נפגשים
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