
ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
ש"ח  5.00 בא"י:  המחיר   | י"א  שנה   |  3193 גליון   | יוני   30  | תשע"ט  בסיון  כ"ז  חקת,  פר'  ראשון  יום   | בס"ד 
(הסבלנות) הכ"ז  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | לא  שני  מעשר   - ירושלמי   | יד  ערכין   - בבלי  היומי:  דף 

מתארגנים לאמירת 1000 ספרי תהילים בשבת
 עבור הילד שחלה במחלה הנוראה

 מרדכי אהרון
בן מירל יוכבד

כמו"כ מתארגנים ל-40 הפרשות חלה ושיר השירים
050-4168248  /  052-7614290
050-4110300  /  053-3177271

058-4597650 ניתן להשאיר הודעה

טראמפ מפתיע: "אני יוצא לקוריאה הדרומית 
אם קים מעוניין שיקפוץ לומר שלום על יד הגבול"

בקוריאה הצפונית הגיבו בהפתעה: "עדיין לא התקבלה הזמנה רשמית, זה יעמיק את הקשר האישי בין שני המנהיגים"

מאת יעקב א. לוסטיגמן

עם סיכומה של ועידת הפסגה 
שהתקיימה   Gה־20־ מדינות  של 
נשיא  פרסם  ביפן,  השבוע  בסוף 
ארה"ב דונלד טראמפ סיכום קצר, 
וכתב כי הוא מסיים סדרת פגישות 
עם אישים חשובים, בהם נשיא סין 
יוצא  הוא  מכן  ולאחר  ג'ינפינג,  שי 

לקוריאה הדרומית יחד עם הנשיא 
מון ג'יאה־אין. 

"אם קים ג'ונג און רואה את מה 
שאני מפרסם כאן", כתב טראמפ, 
קצ־ לפגישה  לקפוץ  מוזמן  "אתה 

רק  קצרה,  באמת  הגבול.  ליד  רה 
לומר שלום". 

מפתיעה  טראמפ  הודעת 
הבהיר  האחרונים  שבימים  משום 

כל  מתוכננת  לא  כי  הלבן  הבית 
במהלך  קים  ובין  בינו  פגישה 

הימים שבהם ישהה באסיה. 
קוריאני  הצפון  מהמשטר 
לפר־ מופתעת  תגובה  התקבלה 

כי  נאמר  ובה  טראמפ,  של  סומיו 
עדיין לא התקבלה הזמנה רשמית 
בצו־ הנושא  נבחן  לא  עדיין  ולכן 

והפגישה  במידה  אך  רצינית,  רה 

הקרו־ בימים  תתקיים  אכן  הזאת 
את  ויעמיק  נפלא,  יהיה  "זה  בים, 
הקשר האישי בין שני המנהיגים". 

כלי התקשורת האמריקאים ניסו 
לקבל גם את תגובותיהם של מקורבי 
כי  בלהט  טענו  לכן  שקודם  טראמפ 

אך  קים,  את  לפגוש  צפוי  אינו  הוא 
לפי  כך  להשגה,  ניתנים  היו  לא  אלו 

הדיווחים בתקשורת האמריקאית. 

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

בס"ד  

זמני קבלת קהל
חוקתלשבוע פרשת       

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

ע"יבין השעותיום

שני
בסיוןח כ"
)01/07(

הי"וחיים מילרהרב13:00-14:00

יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה

שלישי
סיוןבכ"ט

)02/07(
11:00-12:00

הי"ומיכל הלברשטאםהרב

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

רביעי
בסיוןל'
)03/07(

11:00-13:00
הי"ויוסף דייטשהרב 

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

11:00-13:00
הי"ומנחם ויזל רבה

ארגון "בבית"
.וביטוח לאומי לקשישיםיעוץ בנושא סיעוד

13:00-16:00
הי"וש.ד. כהןרבה

"למעשה"ארגון –יעוץ מס 
קרן פנסיה וכדו'אבטלה, הפרשות,זכויות העובד,מענה מקצועי בנושאי

16:00-17:00
הי"ויוחנן וייצמןהרב

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

שישי
תמוז' ב
)05/07(

10:30-12:00
הי"ומאיר פרושהרב

שר החינוךסגן  
ויו"ר מרכז אגודת ישראל בירושלים

ההרשמה מראש חובה
10:00-17:00בין השעות 02-5385251בטל' 

דיווח פלסטיני: ישראל וחמאס הגיעו להסכם 
על רגיעה; שיגורי בלוני התבערה – נמשכים

סוכנות ידיעות פלסטינית דיווחה כי ישראל וחמאס הגיעו להסכם לפיו ייפסק שיגור בלוני התבערה בתמורה להגדלת מרחב הדיג ^ בסוף השבוע נמשכו 
ההתפרעויות על הגדר ונמשך שיגור בלוני התבערה ^ בישראל נערכים גם לאופציה צבאית

מאת מרדכי גולדמן

הפלסטינית  הידיעות  סוכנות 
ישראל  כי  השבוע  בסוף  דיווחה 
רגיעה  הסכם  על  חתמו  וחמאס 
לפי  והאו"ם.  מצרים  בתיווך 
יפסיק  ההבנות  במסגרת  הדיווח, 
התבערה  בלוני  שיגור  את  חמאס 
את  וירסן  עזה  עוטף  יישובי  לעבר 

ההפגנות השבועיות על הגדר. 
נמ־ ההסכם,  חתימת  למרות 

על  ההפגנות  השבוע  בסוף  שכו 
הגדר ושוגרו בלוני תבערה לעבר 
אמש  הזהיר  מדיני  גורם  ישראל. 
הסנקציות  את  תחזיר  ישראל  כי 
הדלק  צמצום  כולל  חמאס  נגד 
יישמר.  לא  השקט  אם  והחשמל 
לאופציה  גם  נערכים  במקביל 

צבאית. 
בסוף  אישר  ישראלי  גורם 
"בהמשך  ההסכמות.  את  השבוע 
יש־ והמצרים,  האו"ם  של  לפניה 

מרחב  את  להחזיר  תאפשר  ראל 
וזאת  הדלקים  העברת  ואת  הדיג 
לאחר התחייבות שחמאס תפסיק 
אם  ישראל.  נגד  האלימות  את 
 – בהתחייבות  תעמוד  לא  חמאס 
הסנקציות",  את  תחזיר  ישראל 

אמר הגורם הרשמי.

שנחתם  ההסכם,  פרטי  לפי 
חמאס  ומצרים,  האו"ם  בחסות 

הפרחת  את  להפסיק  התחייב 
ישראל  לעבר  התבערה  בלוני 

השבועיות  ההפגנות  את  ולרסן 
החלה  ישראל  מנגד,  הגדר.  על 

לתחנת  סולר  הכנסת  לאפשר 
הכוח בעזה דרך מעבר כרם שלום 
ל־15 הדיג  מרחב  את  והגדילה 
מייל ימי. בנוסף ישראל התחייבה 
עזה  לרצועת  להשיב  הדיווח  לפי 
שהוחרמו  עזתיות  דיג  סירות   60

על ידי צה"ל.
גם אחרי פרסום דבר ההסכם, 
אותרו צרור בלוני תבערה במהלך 
במועצה  חקלאי  בשדה  שישי  יום 
האזורית אשכול. לא היו נפגעים. 
בלונים  צרור  נחת  יותר  מוקדם 
קיבוץ  בתוך  ממולכד  ספר  עם 
באשכול. חבלני המשטרה הוזעקו 
הממולכד  הספר  המוקדים.  לשני 
במטרה  בעברית  כיתוב  עם  היה 
סקרנים  או  ילדים  אליו  למשוך 
במועצה האזורית אשכול הבהירו 
בעקבות הספר הממולכד: "חשוב 
זיהוי  של  מקרה  בכל   – ביותר 
לא  אם  גם  כלשהו  חשוד  פריט 
יש  לגעת,  אין  לבלונים,  מחובר 
הישוב  לרבש"ץ  ולדווח  להתרחק 

במיידית".
בסוף השבוע נרשמו בסך הכל 
הבלונים,  מטרור  שריפות  כ־15 
לפי  מלהגיב.  נמנע  צה"ל  אך 
לאי־התגובה  הסיבה  הדיווחים, 
הקציבה  וישראל  מאחר  היא 
לחמאס טווח זמנים של 24 שעות 
כדי ליישם באופן מלא את הבנות 

הרגיעה.
ראשי מועצות העוטף ושדרות 
הנגב),  (שער  ליבשטיין  אופיר   –
עידאן  תמיר  (שדרות)  דוידי  אלון 
(חוף  רביבו  איתמר  נגב),  (שדות 

תכונה לרגל כינוס מועצות 
הקהילות בירושלים

תתקיים בע"ה יום שלישי הקרוב אור לר"ח תמוז ^ ציפיה לקראת נאומו 
של הגה"ח ר' מנשה ישראל רייזמן שליט"א שישא דברים במסגרת ההכנות 

לקראת סיום הש"ס בבלי של הדף היומי
מאת כתב 'המבשר'

ההכנות  נשלמות  בירושלים 
לקראת כינוס מועצות הקהילות 
שלי־ ביום  שיתקיים  בירושלים 
חודש  לראש  אור  הקרוב  שי 
פתיחת  בסימן  ויעמוד  תמוז, 
הש"ס  סיום  לקראת  ההכנות 
בעוד  היומי  הדף  במסגרת  בבלי 

פחות מחצי שנה.
פתיחת  על  יוכרז  בכינוס 
פע־ להרבות  פעולות  שרשרת 

בכל  היומי  הדף  ללימוד  לים 
ידונו  ובמהלכו  ואתר,  אתר 
מע־ להוסיף  ובאופנים  בדרכים 

ולפעול  היומי,  הדף  לומדי  גלי 
שלכל יהודי ללא יוצא מן הכלל, 
הדף  בלימוד  קבוע  שיעור  יהיה 

חוק קבוע מידי יום ביומו.

המ־ את  נמסר,  שכבר  כפי 
רבי  הגה"ח  ישמיע  המרכזי  שא 
שליט"א  רייזמן  ישראל  מנשה 
המופלאים  בשיעוריו  הנודע 
שישמיע  טעם,  בטוב  שנאמרים 
סיום  משמעות  על  מדברותיו 
הזדמנות  המהווה  היומי  הדף 
מיוחדת להרבות פעלים לתורה, 
משתתפי  את  ולהגביר  להרחיב 

השיעורים ולומדי הדף היומי.
חברי  יוזמנו  הכינוס  במהלך 
ולגבש  לטכס  הקהילות  מועצת 
הצעות ורעיונות לנושא חשוב זה, 
כיצד לנצל את כוח הקהילות איך 
וקהילה,  קהילה  בכל  ניתן  וכיצד 
ללימוד  תורה  שיעורי  להרבות 

הדף היומי במחזור החדש. 
הגי־ כבר  הקהילות  למועצת 
עו בימים האחרונות רעיונות מג־

וונים בדרכים להרחיב את מעגל 
היסטורי  כשמאורע  השיעורים 
של  לגלים  מעתה  כבר  גורם  זה 
רבבות  בקרב  וציפיה  התרגשות 
רחבי  ובכל  ישראל,  בית  עמך 
העולם היהודי ניכרת התעוררות 
דף  ללימוד  פעלים  להרבות 
רבות  מאות  הנמסר,  וכפי  היומי, 
עתה  כבר  הצטרפו  יהודים  של 
ללימוד המסכתות האחרונות של 
כלל  עם  יחד  לסיים  כדי  הש"ס, 
ישראל את המחזור ה־13, ותיכף 

ומיד להמשיך למחזור הבא.
לצד  הנושא  חשיבות  מפאת 
במהלך  שיעלו  נוספים  עניינים 
המוזמנים  מתבקשים  הכינוס, 
כדי  הנקוב  בזמן  ולהגיע  לדייק 
להתנהל  בע"ה  יוכל  שהכינוס 

כפי שתוכנן.

 
       

 

ועידת ה־20־G ננעלה: נשיא רוסיה 
פוטין תקף את הליברליות המערבית 

נשיא מועצת אירופה דונלד טאסק הגיב: "בעיניי, עבר זמנם של האוטוריטריות, פולחן האישיות ושלטון האוליגרכים"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הכלכלות  עשרים  מנהיגי 
במהלך  השתתפו  בעולם  הגדולות 
שה־ הפסגה  בוועידת  השבוע  סוף 
בי־ הבולטים  ואחד  ביפן,  תקיימה 
ניהם, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, 
ניצל את ההזדמנות כדי לתקוף את 

ערכי המערב הליברלי. 
אוכל  המערבי  "הליברליזם 
ערכי  על  פוטין  אמר  עצמו",  את 
הלי־ המגמה  "מנהיגי  המערב. 

ממיליוני  במנותק  חיים  ברלית 
את  שחיים  האחרים  האדם  בני 
חייהם". לדבריו, "הם 'כולאים' את 
ההורים ולא מאפשרים להם לחנך 
את ילדיהם בהתאם לערכים שהם 
מאמינים בהם. הם פוגעים באזר־

חים, ונצחון טראמפ בארה"ב, כמו 
המפלגות  של  בכוחן  הירידה  גם 
מוכיחים  באירופה,  הממסדיות 
המ־ הליברליזם  של  זמנו  שעבר 

ערבי". 
פוטין תקף בחריפות את נושא 
במדינות  חיים  "אנשים  ההגירה: 
שמ־ ומסורת  ערכים  עם  שלהם, 

קובלים כבר שנים רבות, ופתאום 
אדם  בני  מיליוני  להם  מייבאים 
למה  אחרת.  ותרבות  מסורת  עם 

זה מגיע להם?". 
קנצל־ את  במיוחד  ביקר  הוא 

כי  וטען  מרקל,  הגב'  גרמניה  רית 
היא ביצעה "טעות חמורה מאוד", 
הדלת  מדיניות  את  כשהובילה 

מהג־ מיליוני  והכניסה  הפתוחה, 
לחלוטין  שונה  תרבות  בעלי  רים 

לגרמניה". 
דונלד  אירופה  מועצת  נשיא 

טאסק הגיב על דברי פוטין ומתח 
מי  "בעיניי  נגדית:  ביקורת  עליו 
האוטוריטריות  אלו  זמנם  שעבר 
האישיות  פולחן  יחיד,  שלטון  של 

ושלטון  מדינות,  מנהיגי  של 
זמנם,  עבר  אלו  כל  האוליגרכים. 
גם אם לפעמים נראה שהם יעילים 
באופן זמני ובעניינים נקודתיים".

28/29)

30/31)

הנשיא טראמפ: "אם לא יושג הסכם בין ישראל 
לפלסטינים בכהונתי – זה כבר לא יקרה לעולם"
נשיא ארצות הברית התייחס במסיבת עיתונאים בתום פסגת ה־G20 לעסקת המאה, והעריך כי לא תהיה 

אפשרות נוספת להגיע להסכם שלום בין הצדדים
מאת כתב 'המבשר'

דונלד  הברית,  ארצות  נשיא 
במ־ השבוע  בסוף  התייחס  טראמפ, 
G20סיבת עיתונאים בתום פסגת ה־
ביפן לעסקת המאה, ואמר כי אם לא 
בין  שלום  להסכם  להגיע  יהיה  ניתן 
כהונתו  במהלך  לפלסטינים  ישראל 
הצדדים  בין  הסכם  ייחתם  לא   –
במהלך  יושג  לא  זה  "אם  לעולם. 
כהונתי – זה לעולם לא יקרה", אמר 

טראמפ לכתבים באוסקה. 
בש־ בבחריין  הסדנה  במהלך 

קושנר,  ג'ארד  אמר  שעבר,  בוע 
כי  ארה"ב,  נשיא  של  ויועצו  חתנו 
את החלק המ־ הוא יציג "בקרוב" 

ישראל  בין  שלום  תכנית  של  דיני 
יהיה  כי  אמר  קושנר  לפלסטינים. 
יהיו  הצדדים  כאשר  שלום  הסכם 
"מוכנים להגיד כן", אך הודה בכך 
לא  לעולם  הצדדים  ששני  שיתכן 

יעשו זאת. 
קושנר ציין גם כי "דרכי העבר 
לעשות  נמשיך  ואנו  עבדו,  לא 
מסגרת  לה  שיש  בדרך  זה  את 
על  ביקורת  העביר  ואף  הגיונית", 
כשאמר:  הפלסטינית,  הרשות 
ברקו־ מחזיקים  לא  "הפלסטינים 

נוגע  זה  כאשר  במיוחד  טוב  רד 
לסגירת עסקאות". 

חתנו  התראיין  כן  לפני  שבוע 
ואמר:  ג'זירה,  באל  טראמפ  של 
"אני חושב שעל כולם להבין שאם 
חייבת  היא  עסקה,  פעם  אי  תהיה 
השלום  יוזמת  בין  איפשהו  להיות 
הישרא־ העמדה  לבין  הערבית 

שגריר  גם  דומה,  באופן  לית". 
דיוויד  בישראל,  הברית  ארצות 
שלושה  לפני  התייחס  פרידמן, 

להסכם  צה"ל,  בגלי  בראיון  ימים, 
ולסדנה  התיכון  במזרח  השלום 
בבחריין. לדבריו, "המרכיב החסר 
וזה  הפלסטינית,  הנוכחות  הוא 
חבל. לא ברור מה מטרתם בחרם 

למענם.  נועדה  היא  הפגישה,  על 
אף אחד לא ביקש מהם לוותר על 
מבינים  לא  אנחנו  שאיפותיהם, 
שנחכה  אומר  לא  זה  אבל  זה,  את 

להם כי זה יכול לקחת זמן".

בעקבות איום מארה"ב:

הפלסטינים שחררו ממעצר את איש 
העסקים שהשתתף בוועידת בחריין
מנגנוני הבטחון הפלסטינים שחררו את סאלח אבו מיאלה, תושב חברון, שנעצר לאחר 
̂ ע"פ הדיווחים, השחרור הגיע בעקבות איום משגרירות ארה"ב שחזר מסדנת בחריין 

מאת כתב 'המבשר'

הפלסטינים  הבטחון  מנגנוני 
איש  את  השבוע  בסוף  שחררו 

העסקים סאלח אבו מיאלה, תושב 
חברון, שנעצר מוקדם יותר בביתו 
הכלכלית  מהוועידה  שחזר  לאחר 
מס־ פלסטינים  מקורות  בבחריין. 

רו, כי השחרור בא בעקבות מכתב 
איום משגרירות ארצות הברית.

פורסם  שעבר  השבוע  בסוף 
נעצר  מיאלה  אבו  כי  ב'מעריב' 
על  בוקר  לפנות  שישי  ביום 
רשות  של  הבטחון  מנגנוני  ידי 
השתתפותו  בשל  הפלסטינית 
על  בבחריין.  הכלכלית  בוועידה 
פי המקורות, מנגנוני הבטחון ניסו 
איש  גאנם,  אשרף  את  גם  לעצור 
איש  "בתקיפת  שנחשד  עסקים 
אך  שנה",  לפני  הבטחון  מנגנוני 
ליש־ ולהגיע  לברוח  הצליח  הוא 

עיסאוויה: צעיר פלסטיני 
שיידה זיקוקים נורה ונהרג

מאת חיים מרגליות

במהלך  נהרג  פלסטיני  צעיר 
ומג"ב  משטרה  כוחות  פעילות 
בעיסוואיה נגד מפרי סדר. השוט־
אלימות  סדר  בהפרות  נתקלו  רים 
וירי  אבנים  ידוי  שכללו  במיוחד 
השיבו  הלוחמים,  לעבר  זיקוקים 

באש והצעיר נהרג.
האירו־ את  שיחזרו  במשטרה 
עים ומסרו כי בשלב מסוים בפעי־
לות הגיח חשוד רעול פנים ובידו 
הסמטאות  מאחת  זיקוקים  כוורת 
והחל  במקום,  שהיה  לכוח  בסמוך 
לעבר  ישיר  בכינון  זיקוקים  בירי 
מטרים  של  ממרחק  זאת  הכוח, 
ממשית  סכנה  הווה  ובכך  ספורים 

ומידית לחייהם. 
שנשקפה  החיים  סכנת  נוכח 
מהירי  כתוצאה  השוטרים  לחיי 
הפ־ להוראות  ובהתאם  לעברם 

הלוחמים  אחד  ביצע  באש,  תיחה 
שהביא  המפגע  לעבר  ממוקד  ירי 
לניטרול הסכנה. המפגע שנוטרל, 
שנעצר  עיסוואיה,  תושב  כ־20  בן 
בעבר בגין כוונה לבצע פיגוע ירי 
פו־ לאחרונה,  ממאסר  והשתחרר 
נה במצב אנוש לבית החולים הד־
סה הר הצופים, שם מת מפצעיו.

"לא  כי  מדגישים  במשטרה 
לפגוע  ונסיון  כוונה  כל  נאפשר 
אזרח  ובכל  שוטרים  בלוחמים, 

לנט־ ונפעל  זיקוקים  ידי  על  אחר 
רול מידי של האיום, בכל זמן ובכל 

מקום".
  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

אליהו בנימין טננהויז
ב"ר יהושע הי"ו

ישיבת בית אברהם סלונים י־ם
ביתר עלית

רות גרינברג
ב"ר שמואל הי"ו
סמינר הישן י־ם
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום וערש"ק, כ"ה בסיון תשע"ט

חיים שמשון פדר
בהר"ר משה הי"ו

ישיבת סערט ויזניץ חיפה
אשדוד

רבקי הכט
בהר"ר יהושע ישעי' הי"ו 
סמינר "החדש" אשדוד
אשדוד

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום וערש"ק, כ"ה בסיון תשע"ט

אוזלת יד וחוסר 
אכיפה בשטחי 

C בשליטה 
ישראלית מלאה

הנתונים 
נחשפים: 

מדינת טרור 
מתבססת 

מעבר לפינה
 / עמ' ג
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יראת אלקים
הבסיס לחיים מתוקנים

השבוע ימלאו 95 שנה להירצחו של פרופסור ר' יעקב 
ישראל דיהאן ז"ל הי"ד ברחובה של העיר ירושלים, בליל 
הכנסת  בבית  ערבית  מתפילת  בצאתו  תרפ"ד,  סיון  כ"ט 
של 'שערי צדק'. הגילויים ההיסטוריים שפורסמו החודש 
בעקבות  בא  הרצח  כי  מגלים  'המבשר',  של  ב'שבועי' 
מפורש  באופן  שהתקבלה  ואומללה  נפשעת  החלטה 
התנועה  מראשי  ביותר  בכירים  אישים  ידי  על  ורשמי 
הציונית בימים ההם, ומאלה שהנהיגו את המדינה שקמה 
יהודי  של  הנתעב  הרצח  מכן.  לאחר  שנה  וארבע  עשרים 
בידי יהודי, זעזע את אמות הספים בארץ ישראל של אז, 
מדובר  הזה.  היום  עצם  עד  והדיו עדיין הולמים ונוקשים 
היסטוריית  בליבת  העומד  מעציב  באירוע  ספק  ללא 
את  להשמיע  זכותה  על  החרדית  היהדות  של  המאבק 

דברה.

היתה  ולערכיה,  לתורה  המסורה  הנאמנה,  היהדות 
זכותה  ועל  שהיא,  מי  להיות  זכותה  על  להאבק  צריכה 
מחוגי  הערכית  ההתבדלות  שמסר  כדי  הכל  לעשות 
ברצותם  הציונים,  ויופנם.  יעבור   – ומהמונם  הציונים 
היהדות  אל  שעו  לא  ומוסדותיה,  הארץ  על  להשתלט 
החרדית ואל בקשותיה. הם סברו כי מדובר אך באפיזודה 
מעלי  ארכיון  ובתיקי  במוזיאונים  יהיה  שעתידה  חולפת, 
הרוחניים,  הארגוניים,  הכלכליים,  הקשיים  אכן,  כי  אבק. 
היו  שנים,  באותן  התורתית  היהדות  התמודדה  עמם 
היא  ראשונים  של  נפשם  מסירות  ועיקר.  כלל  קלים  לא 
היהדות  ופרחה  קמה  דשמיא  ובסיעתא  לנו,  שעמדה 
קהילות  לתפארת,  פירות  והעלתה  שגשגה  החרדית, 
לחן  מעשה,  ואנשי  חסידים  עליה,  בני  אברכים  קדושות, 

ולכבוד, לכבוד ולתהלה.

אלקים  יראת  אין  אם  כי  הוא  דיהאן,  מפרשת  הלקח 
במקום הזה – והרגוני. זהו מוסר ההשכל לדורות מפרשה 
כאובה זו. ההידרדרות הרוחנית והמוסרית של אלו שאינם 
סרים למשמעת התורה – אין לה סוף או תחום. התנתקות 
והטהורה,  הקדושה  תורתנו  חיים,  מים  מבאר  הציונות 
היא שהביאה לכך שגם רצח של איש יהודי, ישר בעיניה. 
יראת אלקים היא הדבר היחידי שיכול לחשל את הנפש 
ולחסן את הרוח. התורה וארחותיה מעדנים רוחו של אדם 
את  להטעים  עלינו  תרומיות.  מדות  לידי  אותו  ומביאים 
הצמאים וחזקה כי מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, 
ופעילות בלב אוהב עשויה לחולל מהפך לטובה, עדי יעשו 
יעלו  אז  או  שלם,  בלבב  רצונו  לעשות  אחת  אגודה  כולם 

לציון מושיעים והיתה לה' המלוכה והממשלה לעדי עד.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

ימין
לצפות  היה  מותר 
שאך  מי  מצד  צניעות  למעט 
לפני  האחרונות,  בבחירות 
לא  מעטים,  לא  שבועות 
אחוז  את  לעבור  הצליחה 
את  לראות  ונאלצה  החסימה 

הכנסת מבחוץ.
המשפטים  כששרת 
על  מדברת  שקד,  לשעבר, 
להיות  שעשויה  כמי  עצמה 
יש  בעתיד,  הממשלה  ראש 
בכך יותר מגוזמה גרוטסקית. 
מאדם  הנדרש  המינימום 
אחר  לא  עצמו  שרואה 
הממשלה  לראשות  ממועמד 
דו  רצוי  מינימלי,  מספר  הוא 
ספרתי בשלב ראשון לפחות, 
העומדים  מנדטים  של 

מאחוריו. 
על  גם  למשל  אומרים 
על  חולם  שהוא  ליברמן 
הוא  אבל  הממשלה  ראשות 
זאת  לומר  לא  יודע  לפחות 
יצחק  השומע  כל  כי  בקול 
את  שכנע  מי  ברור  לא  לו. 
הקונסטלציה  שלנוכח  שקד 
שנוצרה  הנדירה  הפוליטית 
בחירות  בדמות  ב',  למועד 
לשחרר  ניתן  חוזרות, 
להם  שאין  חלומות  פומבית 

אחיזה במציאות.

ושמאל
הנוכחי  השבוע  תחילת 
השמאל  את  מוצאת 
שטרם  באופוריה  הישראלי 
שככו הדיה מאז הכריז אהוד 

ברק על כניסתו למרוץ.
העיתון לאנשים חושבים 
את  השבוע  בסוף  הקדיש 
מאמר המערכת שלו לשורה 
על  שהעתיר  שבחים  של 
הממשלה  ראש  של  ראשו 
שידעה  ביותר  הכושל 
לעומת  קומה.  מאז  ישראל 
האנמיות ואפס הכריזמה של 
גנץ, נדמה כי גם קהה חושים 
להתרגש  שלא  יכול  אינו 
לזירה  שמכניס  מהקצף 

שחקן בדמותו של ברק.
על  מתלונן  גם  'הארץ' 
גנץ בצדק על כך שאי אפשר 
היה  כי  בו  להבחין  שלא 
לממשלת  להצטרף  ֵמַה  כָּ
היה נתניהו  רק  הליכוד אילו 
הזו,  ההאשמה  את  הצדה.  זז 
השמאל,  של  ראותו  מזווית 
לפתחו  להטיל  כמובן  אפשר 
של ברק עם תוספת קלה. לא 
נראה שברק, לו נבחר למקום 
שהיה  כלשהי  ברשימה  טוב 
מבטיח את בחירתו לתפקיד 
בכיר,  אופציונלי  קואליציוני 
לממשלה  לחבור  מהסס  היה 
אם  גם  הליכוד  בראשות 
בראשו.  עומד  היה  נתניהו 
זאת  עשה  כבר  הוא  עובדה. 
מפלגתו  את  בהותירו  בעבר, 
שממנה מיהר לפרוש, בהלם 

מוחלט.
הדאגה היחידה שמדירה 
היא  השמאל  מעיני  שינה 
הפנימית  ההתכתשות  סכנת 
לבן  כחול  אם  שורותיו.  בין 
של  השם  נטולת  ומפלגתו 
מהלומות  יחליפו  רק  ברק 
כמובן  הדבר  מילוליות, 
ראש  של  לידיו  ישחק 
באושר  שיאחל  הממשלה 
לשני  הצלחה  רב  ובפרגון 
שבכחול  אחרי  הצדדים. 
את  לפתוח  מיהרו  לא  לבן 
הדלתות בפעם הקודמת, אין 
לעשות  ימהרו  שהם  סיבה 
זאת הפעם. אבל כעת מנופף 
הפומפוזית  בדמותו  רק  לא 
המועמדים  באוסף  גם  אלא 

שהוא מלהק לרשימתו. 
הגדולים  הסיכויים 
שמולי  שאם  כך  על  מדברים 
העבודה,  לראשות  ייבחר 
הרשימה  בין  החיבור 
יהיה  ברק  לבין  בראשותו 
הוא  עתה  (כבר  ותכוף  מהיר 
מוכפש על כך מצד המתחרים 
כזה,  במצב  במרוץ).  נגדו 
ומרצ,  שהעבודה  ימלט  לא 
הוא  (שגם  הורביץ  בראשות 
עם  חיבורים  שולל  אינו 
לברק.  יחברו  מפלגות)  עוד 
בין  ההתכתשות  הזה,  בקצב 
לבין  המשולשת  המפלגה 
כחול לבן תהיה בלתי נמנעת. 
בין  ההבדלים  בינתיים, 
הללו  הגושים  ראשי  שני 
בלתי נראים לעין. ברק, גנרל 
מה  באמת  לו  שאין  לשעבר 
היום  בסדר  לשינוי  להציע 
ההכרזה  מלבד  המדינה  של 
נתניהו.  לא  רק  הגרונית: 
לו  שגם  לשעבר,  גנרל  גנץ, 
אין באמת מה להציע לשינוי 
המדינה  של  היום  בסדר 
המתאמצת  ההכרזה  מלבד 
להיות גרונית: רק לא נתניהו.

יידרש  משמאל  הבוחר 
חלופות  שתי  בין  להכריע 
שיתקשו להציג את יתרונות 

האחת על פני רעותה.

תפרוצי
נמל  אמור  רשמית, 
להיסגר  דב  שדה  התעופה 

ביום שני הקרוב.
מעשית, ספק גדול אם זה 
במרכז  רשויות  ראשי  יקרה. 
להשבית  מהבוקר  מתכוונים 
של  כאקט  שירותיהן  את 
הסגירה  לנוכח  מחאה 

המסתמנת.
שלטון  בימי  כנהוג 
יוכרע  לא  דבר  שום  נתניהו, 
כל עוד ניתן יהיה להשיג עוד 

דחיה ועוד דחיה.

גל חום כבד פוקד את 
אירופה: היום צפויה הקלה 

 לפחות שמונה בני אדם מתו מהחום בספרד ובצרפת ^ בצרפת התמודדו 
בימים האחרונים עם שריפות יער נרחבות

למרות המתיחות הרבה סביב פרשת הרפז

ח"כ אשכנזי: "אין לי שום 
בעיה לשבת עם ברק"

עם זאת הבהיר הרמטכ"ל לשעבר, מראשי כחול לבן, כי "בינתיים לא קיבלנו 
שום הצעה"

מאת מאיר ברגר

מספר ארבע בסיעת כחול־לבן, 
לערוץ  התראיין  אשכנזי,  גבי  ח"כ 
ראש  של  לחזרתו  והתייחס  השני 
הפו־ למגרש  לשעבר  הממשלה 
כל  לו  אין  כי  מבהיר  כשהוא  ליטי 
יחד  מפלגה  באותה  לשבת  בעיה 

עם אהוד ברק.
לפו־ ברק  אהוד  של  "הכניסה 

מפתיע",  דבר  לא  היא  ליטיקה 
על  התחמם  "הוא  אשכנזי.  טען 
מי  כל  שנים.  כמה  כבר  הקווים 
לטובת  ולתרום  לבוא  שיכול 
המדינה – 'ברוך הבא'. הוא הכריז 
שיש לנו מטרה משותפת, אין לנו 
מטרה  באותה  אנחנו   – יריבות 
על  בא  שהוא  רואה  לא  אני  לכן 

חשבוננו".
"אני מבין שהוא רוצה לעשות 
ו'מרצ'  'העבודה'  עם  איחודים 
דבר  בהכרח  לא  זה  מבחינתנו   –
גרוע. אנחנו לא פוסלים אף אחד, 
הצעה",  שום  קיבלנו  לא  בינתיים 
הסביר אשכנזי אך הדגיש כי "הוא 
לחבירה  עצמו  את  משייך  כרגע 
אנ־ שמאל,  לא  אנחנו   – מרצ  עם 

את  מתייגים  לא  אנחנו  מרכז.  חנו 
עצמנו בשמאל".

לאחר מכן הוסיף כי "אם אהוד 
יעשה איחודים בשמאל אז במפה 
הפוליטית של ישראל תהיה חלו־

גוש  בשמאל,  גוש  של  ברורה  קה 
במרכז – מפלגת כחול לבן גדולה, 
וגוש בימין – יכול להיות שזה דבר 

טוב".
הרפז  לפרשת  בהתייחסו 
ומשקעי העבר העלולים להפריע 
כי  אשכנזי  אמר  ביניהם,  לחיבור 

בצורה  באירועים  נפגשים  "אנחנו 
אקראית, לוחצים ידיים, מחליפים 

מילה". 
זה  הפרשה  של  הענין  "בכלל 
שייך לעבר, הדגיש אשכנזי. "אמ־

רתי את זה כמה פעמים. השארתי 

את זה בעבר – לא תקוע שם, אני 
בש־ באתי  אני   – קדימה  מסתכל 

ביל לשרת את המדינה. "אם אהוד 
אז  השלטון  להחלפת  יסייע  ברק 
בעיה  שום  לי  אין  וסהלן.  אהלן 

לשבת עם ברק או לדבר איתו".

ח"כ שמולי: "מפלגת 
העבודה עלולה להיכחד"
בדבריו הבהיר כי יפעל לחיבור עם אהוד ברק: "אם 

אבחר – אפעל לאיחוד עם אהוד ברק"
מאת מאיר ברגר

מועמד  שמולי,  איציק  ח"כ 
כי  אמר  העבודה  מפלגת  לראשות 
אם ייבחר להנהגת המפלגה, יפעל 
החד־ רשימתו  עם  חיבור  ליצירת 
לשעבר,  הממשלה  ראש  של  שה 

אהוד ברק.
שמולי פתח את דבריו בסכנה 
"הס־ כי  ואמר  למפלגה  הנשקפת 

כנה למפלגת העבודה היא ברורה. 
סף  על  היא  להיכחד.  עלולה  היא 
השאלה  בסקרים.  החסימה  אחוז 
להוציא  שיוכל  המועמד  מי  היא 
צרי־ אנחנו  מההריסות.  אותה 

אנשים  הרבה  אלינו  להחזיר  כים 
שאני  מאמין  ואני  בדרך  שאיבדנו 
האיש שמתאים לזה. כרגע יש לנו 
לבנות  הוא  הראשון  אתגרים:   2
מחדש את מפלגת העבודה. והשני 
הוא להגדיל את הסיכוי של הגוש 

להחליף את השלטון".
עם  חיבור  של  האפשרות  על 

"הדרך  כי  שמולי  אמר  ברק  אהוד 
מפל־ את  מחדש  להעמיד  היחידה 

והסיכוי  הרגליים  על  העבודה  גת 
של הגוש לנצח היא בחיבורים. יש 
לי ולברק אותה מטרה והיא להח־

ליף את השלטון. אני נפגש עם ברק 
ועם אחרים כדי להביא חיבורים".

חיבור  גם  פסל  לא  שמולי 
עם  העבודה  מפלגת  של  מחדש 
אפעל  "אני  לבני.  לשעבר  ח"כ 
עם  וגם  ברק  עם  גם  לחיבורים 
לבני". על אמירתו של עמיר פרץ, 
שהוא לא יהיה מוכן להיות מספר 
2 של ברק: "זו אמירה שמכשילה 
חיבורים  לעשות  צריך  חיבורים. 

בלי אגו".
כניסה  של  אפשרות  על 
הבחירה:  לאחר  נתניהו  לממשלת 
אחרי  כי  הפרק,  על  עומד  לא  "זה 
כתבי  נתניהו  נגד  יוגשו  הבחירות 
אסור  העבודה  למפלגת  אישום. 
מכתבי  מגן  חומת  לנתניהו  לתת 

האישום".

לראשונה בהיסטוריה: עיריית ניו יורק 
הקצתה סכום כסף לפעילות ארגון 'הצלה'
זו הפעם הראשונה בהיסטוריה בה מכירה עיריית ניו יורק בארגון המתנדבים 

החשוב 'הצלה', והיא מוכנה להקצות לו מימון כחלק מהתקציב שלה 

מאת א. למל

ניו  עיריית  יורק.  בניו  תקדים 
לתקציב  להכניס  החליטה  יורק 
השנתי בסף 150,000 דולר לסיוע 

לחברת הצלה.
חבר המועצה החרדי בניו יורק, 
ר' חיים דייטש, הודיע בסוף השבוע 

שעבר שארגון 'הצלה' יקבל תקציב 
מהעיריה. מדובר בבשורה מיוחדת 
החר־ הקהילות  תושבי  עבור 

הראשונה  הפעם  שזו  משום  דיות 
ניו  עיריית  מכירה  בה  בהיסטוריה 
החשוב  המתנדבים  בארגון  יורק 
לו  להקצות  מוכנה  והיא  'הצלה', 

מימון כחלק מהתקציב שלה.

פעי־ בחשיבות  ההכרה  לאור 
המועצה  בישיבת  הוחלט  לותו 
למ־ לו  להעניק  האחרון,  בשבוע 

דולר  אלף  וחמישים  ממאה  עלה 
לצורך פעילותו.

'הצלה'  ארגון  נענה  שנה  מדי 
מחמישים  ליותר  יורק  ניו  בעיר 

אלף קריאות לעזרה.

מאת יעקב א. לוסטיגמן

בשבוע  פקד  כבד  חום  גל 
האחרון את אירופה, ובעיקר את 
החזאים  הלבנה.  היבשת  מערב 
במי־ הקלה  תהיה  שהיום  צופים 
דות החום, אך ימשיך להיות חם 

מהרגיל לעונה. 

באזור  הדיווחים,  פי  על 
צרפת  שבדרום  גאר  העיר 
 – צלזיוס  מעלות   45.9 נמדדו 
ביותר  הגבוהה  הטמפרטורה 

שנמדדה בצרפת אי פעם. 
בימים  התמודדו  בצרפת 
יער,  שריפות  גל  עם  האחרונים 
צוותי  לצד  פעלו  כיבוי  ומטוסי 

הקרקע כדי להשתלט על האש. 
עוד נמסר כי לפחות שמונה 
בספרד  מהחום  מתו  אדם  בני 
החום  גל  הכה  שבהן  ובצרפת, 
לעומת  ביותר  הגבוהה  ברמה 
בהן  שגם  אירופה  ארצות  שאר 
היה חם מאוד אך במידה פחותה 

מזו שבשתי המדינות הללו. 

ארה"ב ממשיכה לשנע כוחות לעבר המפרץ: 
כעשרה מטוסי חמקן נוספים הוצבו בקטאר 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

המל"ט  הפלת  לאחר  שבוע 
הגנה  מערכת  ידי  על  האמריקאי 
מדווחת  איראן,  של  אווירית 
לת־ ''קרוב  העבירה  כי  ארה"ב 
F-22 מדגם  חמקן  מטוסי  ריסר'' 
המש־ בקטאר,  עודייד  אל  לבסיס 
האוויר  חיל  של  קדמי  כמעוז  מש 

ובאזור  התיכון  במזרח  האמריקאי 
המפרץ. 

מטוסי החמקן הועברו לבסיס 
לפי בקשת פיקוד המרכז של צבא 
המזרח  אזור  על  האחראי  ארה"ב, 

התיכון. 
פי־ כי  דווח  אחרונים  בימים 

גם  מהפנטגון  ביקש  המרכז  קוד 
סוללות נוספות של טילי פטריוט 

שיוצבו באזור לצורך שיפור ההג־
מתקפות  או  טילים  ירי  מפני  נה 

מל"טים של איראן. 
בחודש שעבר העבירה ארה"ב 
גם  בקטאר  עודייד  אל  לבסיס 
מדגם  מפציצים  מטוסים  ארבעה 
בק־ מוצבים  עדיין  ואלו   ,B-52

מול  אפשרי  עימות  לקראת  טאר 
איראן. 

ההסתדרות מאיימת במחאה 
מיום שני אם שדה דב ייסגר
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מאת שלמה גרין

בסוגיית  הכרעה  לקראת 
נערכים:  בהסתדרות  דב,  שדה 
לילית  חירום  התייעצות  בתום 
ההסתדרות  יו"ר  של  בלשכתו 
בהשתתפות  בר-דוד,  ארנון 
בהסתדרות  האיגודים  ראשי 
ההס־ יו"ר  קרא  הארגון,  ובכירי 

תדרות לראש הממשלה בנימין 
ההחלטה  את  לקבל  נתניהו 
והטובה  המושכלת  הנכונה, 
העיר  תושבי  למען  ביותר 
ישראל  מדינת  תושבי  אילת, 
המלו־ בענפי  העובדים  וכל 
שע־ והתעופה  התיירות  נאות, 
סגירת  ממהלך  להיפגע  תידים 

שדה דב. 

לנתניהו  קרא  בר-דוד 
התמונה  את  ולראות  לשקול 
של  לדחייה  ולהביא  הכוללת 
"ככל  התעופה.  שדה  סגירת 
שתתקבל החלטה לסגירת שדה 
להפ־ ראש  בכובד  אשקול  דב, 

נרחבים  ארגוניים  צעדים  עיל 
בבוקר",  שני  מיום  החל  במשק 

אמר בר-דוד.

חוף אשדוד: נערים חולצו מעומק 
הים לאחר שנסחפו עם קיאק

מאת חיים מרגליות

על  הים  לעומק  שיצאו  נערים 
למצוקה  נקלעו  מתנפח,  קיאק  גבי 
הרחק מהחוף. סיור של אופנוע־ים 
מיחידת השיטור הימי הבחין בהם 

וחילץ אותם לחוף מבטחים.
יום  של  הצהריים  בשעות 
אופנוע  של  פעילות  בעת  שישי, 
אשדוד,  באזור  המשטרתי  הים 
כבני  נערים  בשני  השוטר  הבחין 

מתנפח  קיאק  גבי  על  שהיו   14
לעזרה.  וצועקים  מנופפים  שהם 
את  לברר  לעברם  הפליג  השוטר 

פשר הענין ולהגיש להם סיוע. 
השניים  כי  העלתה  בדיקה 
על  באשדוד  הנפרד  מהחוף  יצאו 
בעזרת  וחתרו  מתנפח  קיאק  גבי 
משוטים לכיוון עומק הים. בשלב 
נוכ־ לחוף,  לחזור  בבואם  מסוים, 

הרחק  נסחפים  הם  כי  לדעת  חו 
הנערים  שני  מערב.  צפון  לכיוון 

לא  ואם  תשישות,  לסף  הגיעו 
החל  היו  עליו  הקיאק  בכך,  די 
עלה  עוד  אט.  אט  אוויר  לאבד 
ונופפו  לעזרה  זעקו  השניים  כי 
רחו־ שהיו  מכיוון  אך  במשוטים, 

שיבחין  מי  היה  לא  מהחוף  קים 
במצוקתם, עד שכאמור עבר ימאי 
בפעולות  בהם.  והבחין  המשטרה 
הש־ מקצועיות,  ימיות  חילוץ 

לחוף  בשלום  והובאו  חולצו  ניים 
מבטחים.
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מאת כתב 'המבשר'

נחשפת:  ההשתלטות  תכנית 
חד־ נתונים  מציגה  רגבים  תנועת 
שים ומדאיגים בדבר ההשתלטות 
הפלסטינית על הקרקעות בשטחי 
ישראלית  בשליטה  הנמצאים   C
הבלתי  הבניה  המשך  תוך  מלאה, 

החוקית בסיוע אירופי.
בש־ עובדות  בקביעת  מדובר 

לתפיסת  פיאד  תכנית  פי  על  טח 
הקמת  לקראת  טריטוריאלי  רצף 
פי  על  עתידית.  פלסטינית  מדינה 
המבנים  כמות  שנספרו,  הנתונים 
כמעט  חוקים  הבלתי  הפלסטינים 
הכפילה את עצמה במהלך העשור 
הממשלה  ראש  מכהן  בו  האחרון 

בנימין נתניהו.
המבנים  מספר  עמדו  ב־2009 
על   C בשטחי  חוקיים  הבלתי 
29,784 כאשר ב־2018 היו 58,435

המדאיג  שהנתון  אלא  מבנים, 
הבנוי  השטח  תפיסת  הינה  יותר 
עמד  זה  ב־2009  כאשר  בדונמים, 
78,626 לעומת  דונם   44,538 על 

דונם ב־2018.
היישובים  ההשוואה,  לשם 
תופסים   c בשטחי  הישראלים 
בעשור  מהשטח.  בלבד  כ־2.5% 
בפחות  ההתיישבות  גדלה  הזה 
תפסה  ב־2008  דונם.  מ־10,000 

לעומת  דונם  ההתיישבות 47,327 
56,700 דונם ב־2018.

"השתל־ מצטרפת  זה  לנתון 
הרשות  שמבצעת  חקלאית"  טות 
הפלסטינית – עיבוד חקלאי בלתי 
חוקי במאות אלפי דונמים נוספים 

או  רשומות  מדינה  אדמות  של 
הנמצאות בהליכי רישום, על מנת 
באמצעות  בשטח  עובדות  לקבוע 

עיבוד וחזקה.
אל הנתונים הללו נחשפו בש־

רשויות  ראשי  האחרונים  בועות 

בימים  לצאת  צפויים  אשר  ביו"ש 
אי  נגד  חריף  בקמפיין  הקרובים 
עובדות  קביעת  והמשך  האכיפה 

בשטח על ידי הפלסטינים.
מה־ ידרשו  הרשויות  ראשי 

ממשלתית  תכנית  לאשר  ממשלה 
הקמת  המשך  למניעת  ישימה 
c בשטחי  הפלסטינית  המדינה 
כן  כמו  לתכנית.  לוחות  וקביעת 
ידרשו אכיפה כנגד הבניה הפלס־

טינית החדשה הבלתי חוקית.
תנועת  מנכ"ל  דויטש,  מאיר 

חשיפת  בעקבות  אמר  רגבים, 
הנתונים, כי "עם תחושות לב ניתן 
המספרים  כאן  אבל  להתווכח, 
מדברים, והם לא נתונים לוויכוח. 
הרשות   – בשטח  קוו  סטטוס  אין 
לי־ הרף  ללא  פועלת  הפלסטינית 

צור עובדות בלתי הפיכות בשטח, 

ומנהיגיה  ישראל  מדינת  כאשר 
פשוט ישנים. אם ממשלת ישראל 
ית־ ישראל  אזרחי  תתעורר,  לא 

טרור  מדינת  של  למציאות  עוררו 
הם  האלה  הנתונים  לפינה.  מעבר 

קריאת השכמה".

הנתונים נחשפים: מדינת טרור 
מתבססת מעבר לפינה

אוזלת יד וחוסר אכיפה בשטחי C בשליטה ישראלית מלאה

מעל 28,000 מבנים פלסטינים חדשים לא חוקיים הוקמו בעשור האחרון באזורים הישראליים ביהודה ושומרון

מגזין פורבס:

האדם העשיר ביותר בניו יורק 
הוא ראש העיר לשעבר בלומברג

בלומברג מחזיק בהון של 58.3 מיליארד דולר

מאת א. למל

יהודי  בלומברג,  מייקל 
לשעבר  יורק  ניו  כמושל  שכיהן 
ידי  על  הוכתר  עסקים,  ואיש 
העשיר  לאיש  'פורבס'  המגזין 
בן  בלומברג  יורק.  בניו  ביותר 
המידע  חברת  מייסד  ה־77, 
הפיננסי הנושאת את שמו ובעל 
מיליארד  ב־58.3  המוערך  הון 

דולר.
בבוסטון  נולד  בלומברג 
בבית  וגדל  שבמסצ'וסטס, 
פרבר  במדפורד,  כשרות  שומר 
הנרי  ויליאם  אביו,  בוסטון.  של 
ובנו  נדל"ן  סוכן  היה  בלומברג, 
בלובמרג,  'אליק'  אלכסנדר  של 

מהגר יהודי מרוסיה. 
בחב־ בכיר  שותף  היה  הוא 

סלומון'  'האחים  הברוקרים  רת 
מסופי  במכירת  הונו  את  ועשה 
מידע פיננסי לחברות הסוחרות 
התב־ זו  פעילות  סטריט.  בוול 

בלומברג  חברת  במסגרת  צעה 
כיום  שמו.  על  ונקראת  שהקים 
והמידע  החדשות  חברת  זוהי 
בעו־ בגודלה  השניה  הפיננסי 

בבעלות  מחזיק  בלומברג  לם. 
כ־88% מהחברה.

בלומברג  היה  שנותיו  רוב 
הדמוקרטית.  המפלגה  חבר 
מטעם  התמודד  תשס"א  בשנת 
והחליף  הרפובליקנית  המפלגה 
בראשות  ג'וליאני  רודולף  את 
תשס"ה  בשנת  יורק.  ניו  עיריית 
הוא נבחר לתקופת כהונה שניה.

פרש  הקדנציה  באמצע 
והפך  הרפובליקנית  מהמפלגה 
ובשנת  פוליטית  לעצמאי 
כהונה  לתקופת  נבחר  תשס"ט 

כשב־ העיר,  בראשות  שלישית 
בתפקיד  כהונתו  שנות   12 משך 
הסתפק  יורק,  ניו  עיריית  ראש 
בש־ אחד  דולר  בסך  במשכורת 

מהיהודים  לאחד  נחשב  ואף  נה 
העשירים בעולם.

שמונה  כי  אמר  כשנה  לפני 
המפ־ את  שעזב  לאחר  שנים 

חוזר  הוא  הדמוקרטית,  לגה 
שפרסם  בהודעה  לשורותיה. 
הדמוקר־ למפלגה  כשהצטרף 

טית אמר "היום נרשמתי מחדש 
למפלגה הדמוקרטית, בה הייתי 
אף  בלומברג  חיי".  מרבית  חבר 
נימק את הצטרפותו המחודשת 
לדמוק־ זקוקים  ו"אנחנו  מאחר 

האיזונים  את  לספק  כדי  רטים, 
בתחילה  שלהם".  והבלמים 
להתמו־ שוקל  שהוא  הודיע 

טראמפ  ארה"ב  נשיא  מול  דד 
בהמשך  אך  הבאות,  בבחירות 

הודיע שלא יתמודד.

מגדל בלומברג

אשקלון: חקירה נגד עבריינים 
שנתפסו משליכים פסולת בחוף

עשרות אלפי חפיסות סיגריות 
הוברחו במארזי אטריות

מאת חיים מרגליות

בה־ חשוד  מזון  חברת  מנהל 
להתחמק  במטרה  סיגריות  ברחת 
מי־  2.5 של  בסך  מסים  מתשלום 
הוברחו  הסיגריות  שקלים.  ליון 

בתוך מארזי אטריות.
נעצר  המזון  חברת  מנהל 
והגשת  סיגריות  להברחת  בחשד 
להשתמט  במטרה  כוזבת  הצהרה 
השלום  משפט  בית  מס.  מתשלום 
לבקשת  נעתר  לציון  בראשון 
ת"א  ומע"מ  מכס  חקירות  יחידת 
ומרכז, והורה על שחרורו בתנאים 

מגבילים.
הגיש  המעצר,  בקשת  פי  על 
המנהל רשימון לשחרור טובין על 
שם החברה, בו הצהיר כי המשלוח 
להכנה  אטריות  של  אריזות  מכיל 
בידוק  שבמהלך  אלא  מהירה. 
אש־ במכס  המכולות  של  ושיקוף 

'פקטים'  אלף  כ־12.5  התגלו  דוד, 
עם  קופסאות)  עשר  של  (מארזים 
אריזות  בתוך  שהוחבאו  סיגריות 
ארוזות  היו  כאמור,  שבהן,  קרטון 

גם אטריות להכנה מהירה.
כי  נכתב  המעצר  בבקשת 
המ־ ערך  אשר  בהברחה  מדובר 
כ־2.5 על  עומד  ממנה  הנגרע  סים 

מיליון ש"ח. ברשות המיסים אמרו 
המתוחכמת  ההסלקה  שיטת  כי 
מעידה על המאמץ הרב שהשקיעו 

את  להטעות  בנסיונם  המבריחים 
רשויות המכס.

השלום  משפט  בית  שופטת 
ערבות  השאר,  בין  לחשוד  קבעה 
ער־ ש"ח,  אלף   50 בסך  עצמית 

הארץ  מן  יציאה  עיכוב  וצו  בויות 
לכחצי שנה.

מאת חיים מרגליות

של  ממוקדת  בפעילות 
המשרד  של  הירוקה  המשטרה 
משאית  נתפסה  הסביבה  להגנת 
באתר  בנין  פסולת  שהשליכה 
אשקלון.  בחוף  פיראטי  פסולת 
ייחק־ הרלוונטיים  הגורמים 
כתב  נגדם  ויוגש  באזהרה  רו 

אישום.
הירו־ במשטרה  דרום  צוות 
קה של המשרד להגנת הסביבה 

באופן  ימים  מספר  במשך  פעל 
פיראטי  פסולת  באתר  סמוי 
אשקלון  חוף  האזורית  במועצה 
ואסף ראיות על מפעילי האתר, 
המתחם  בעלי  העבודה,  שיטת 

וההתנהלות הכללית.
פסו־ שהושלכה  לאחר 

באמצעות  שונים  מסוגים  לת 
ולפני  פסולת  פינוי  משאיות 
כיסוי הפסולת באדמה, הצוות – 
בשיתוף פעולה עם כוח של מג"ב 

– ביצע אכיפה פלילית גלויה. 

תפס  הפעילות  במסגרת 
הצוות משאית שממנה הושלכה 
האתר  בתוך  מעורבת  פסולת 
נתפסה  המשאית  הפיראטי. 
ונלקחה לחניון ייעודי. במקביל, 
הפסולת  פינוי  פעולות  החלו 

לאתר מורשה.  
פתחה  הירוקה  המשטרה 
הקרובים  ובימים  חקירה,  תיק 
כל הגורמים הרלוונטיים ייחקרו 
אישום  כתב  יוגש  ואף  באזהרה 

נגד כל המעורבים.

כביש 65: הולכת 
רגל נהרגה בתאונה

מאת חיים מרגליות

הת־ קטלנית  דרכים  תאונת 
65 בכביש  שישי  בליל  רחשה 
פאחם.  אל  אום  לצומת  סמוך 
רכב פרטי פגע בהולכת רגל, בעת 

שחצתה את הכביש.
אום  תושבת  הרגל,  הולכת 
אל פאחם בת 25 נפצעה באורח 
החייאה  נסיונות  ובתום  אנוש 

את  לקבוע  רפואה  גורמי  נאלצו 
תו־ הרכב,  נהג  במקום.  מותה 

נפגע   24 בן  פאחם  אל  אום  שב 
המרכז  אל  ופונה  קל  באורח 

הרפואי העמק בעפולה.
כביש  כי  נמסר  מהמשטרה 
65 נסגר לתנועה מצומת אום אל 
הת־ ובוחני  מערב  לכיוון  פאחם 

נועה של משטרת ישראל הגיעו 
למקום לבחינת נסיבות התאונה.

שפרעם: פעוטה אותרה משוטטת 
ברחובות בשעות לפנות בוקר

מאת חיים מרגליות

ילדה כבת ארבע אותרה לפנות 
משו־ כשהיא  שישי,  יום  של  בוקר 
שפרעם.  ברחובות  לבדה  טטת 
הכביש  ליד  אותה  גילו  אזרחים 

והזעיקו את המשטרה.
שוטרים שהגיעו למקום, לקחו 
אותה  והביאו  הילדה  על  אחריות 
רבים  שוטרים  המשטרה.  לתחנת 
השתתפו בחקירה ואיתור משפח־

תה של הילדה. לאחר מספר שעות 
אותרה משפחתה של הילדה.

הילדה  את  השיבו  השוטרים 
עדות,  מהם  שגבו  לאחר  להוריה 
לת־ להגיע  אותם  זימנו  ובמקביל 
חנת המשטרה ביום ראשון לצורך 
המשך בירור נסיבות יציאתה של 

הילדה מהבית.
להורים,  ממליצים  במשטרה 
קט־ ילדים  שוהים  בו  עת  בכל  כי 
לילה,  בשעת  ובמיוחד  בבית,  נים 

יש לוודא כי הדלת נעולה במפתח 
במקום  ולהניחו  להוציאו  ואף 
היל־ ידי  על  גישה  למניעת  גבוה 

דים. ככל שיש מנעול בריח עליון, 
כאמצעי  אותו  גם  לסגור  מומלץ 

בטיחות נוסף.
פרט  כי  להקפיד  יש  כן  כמו 
שאר  הראשית,  הכניסה  לדלת 
מרפסות  לרבות  הבית  דלתות 
ושערים מהם ישנה גישה החוצה, 

יהיו נעולים אף הם.
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לראשונה: החשב הכללי גייס חוב לטווח ארוך 
מאד של 50 שנה בהיקף של 500 מיליון אירו

מאת שלמה גרין

רוני  באוצר  הכללי  החשב 
חזקיהו, החליט על ביצוע הנפקה 
פרטית למשקיע מוסדי באירופה 
אירו  מיליון   500 של  בהיקף 
זו  בהנפקה  שנה.   50 של  לטווח 
לראשונה  נכנסת  ישראל  מדינת 
של  מאוד  מצומצמת  לקבוצה 
המנפיקות  איכותיות  מדינות 
כאשר  מאוד,  ארוכים  לטווחים 
עד כה המדינה הנפיקה לטווחים 

של עד 30 שנה. 
בריבית  בוצעה  ההנפקה 
המ־ אחוז,   2 של  באירו  קבועה 

בהשוואה  נמוכה  עלות  שקפת 
להנפקות ארוכות קודמות.

מדינת  של  האשראי  דירוג 
בביקושי  לגידול  הביא  ישראל 
לחוב  האיכותיים  המשקיעים 
ולראיה  ישראל,  ממשלת  של 
בינואר האחרון הממשלה ביצעה 
2.5 של  בהיקף  ציבורית  הנפקה 
בהנפ־ המשקיע  אירו.  מיליארד 

קה זו הינו קרן פנסיה מהגדולות 
הנחשבת  באירופה  והמובילות 
לא  אשר  איכותית,  למשקיעה 
החוב  באגרות  בעבר  השקיעה 

של מדינת ישראל.
שר האוצר משה כחלון אמר 

ישראל  כלכלת  של  "חוזקה  כי 
והמו־ המשקיעים  באמון  נבחנת 

בה.  העולמיים  הפיננסים  סדות 
אמון  הבעת  היא  הזו  ההנפקה 
היש־ ובמשק  ישראל  בכלכלת 

ראלי, אך יותר מכך, היא מבטאת 
שמדינת  בכך  העולם  אמון  את 
אני  להישאר.  כדי  כאן  ישראל 
על  החשכ"ל  אגף  את  מברך 
והמסורה  המקצועית  העבודה 

שהביאה להישג הזה".
חזקיהו  רוני  הכללי,  החשב 
של  הגובר  "הביקוש  כי  אמר 
בעולם  המובילים  המשקיעים 
להנפקות החוב הישראלי לטווח 

ארוך מסמל את האמון הרב בכ־
לכלת ישראל ואת הגישה הנוחה 
ההון  לשווקי  ישראל  מדינת  של 
לטווח  ההנפקה  הבינלאומיים. 
מאסטרטגיית  כחלק  נעשית  זה 
המקבעת  החוב,  טווח  הארכת 
לטווח  הנמוכה  הריבית  את 

ארוך".
גיל  הכללי,  לחשב  בכיר  סגן 
הינה  "ההנפקה  כי  הוסיף  כהן 
חלק ממדיניות ניהול החוב הכו־
הגלוב־ בשווקים  הנפקות  ללת 
ליים לצורך גיוון מקורות המימון 
והגדלת בסיס המשקיעים הזרים 

בחוב מדינת ישראל".

לראשונה מאז פרשת חיסול העיתונאי חשוקג'י: 
הנשיא טראמפ נועד עם יורש העצר הסעודי

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מק־ ירד  הסעודי  העצר  יורש 
דמת הבמה של ההנהגה הסעודית 
בעקבות  האחרונים,  בחודשים 
העיתונאי  של  החיסול  פרשת 
את  שהשחירה  חשוקג'י,  ג'מאל 

בר־ סלמאן  בן  מוחמד  של  דמותו 
חבי העולם. 

האח־ השבוע  בסוף  זאת,  עם 
לא  הוא  כי  סלמאן  בן  הראה  רון 
בכוונתו  וכי  מקום,  לשום  הולך 
ההנהגה.  לקדמת  לחזור  להתחיל 
של  המשלחת  בראש  עמד  הוא 

של  הפסגה  לוועידת  סעודיה 
עם  נועד  ואף   ,Gה־20־ מדינות 
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בשו־

לי הוועידה. 
סלמאן  בן  את  כינה  טראמפ 
אותו  שיבח  ואף  הטוב",  "חברי 
דיונים  היו  בעבר  ש"אם  כך  על 

מממנת  סעודיה  אם  ושאלות 
כאלו  טרור  בפעולות  ומשתתפת 
לח־ זה  את  עצרת  אתה  ואחרות, 

לוטין". 
עם  חשוקג'י  של  הפגישה 
לכך  ברור  סימן  מהווה  טראמפ 
במ־ חשבו  שאולי  למה  שבניגוד 
למלך  האחרונים,  בחודשים  ערב 
שום  אין  הנראה  ככל  סעודיה 
מוחמד  בנו  את  להחליף  כוונה 
המ־ למרות  אחר,  עצר  ביורש 
ביניהם  ששררה  הכבדה  תיחות 
רצח  בעקבות  האחרונה  בתקופה 

חשוקג'י. 

מצווה 
לתרום 
ממעשר

 ₪240,000
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כביש 89: הרוג בתאונת דרכים
התרחשה  פרטי,  לרכב  אופנוע  בין  קטלנית  דרכים  תאונת 
בכביש 89 בין צומת גוש חלב לצבעון. במקום נקבע מותו של רוכב 
האופנוע. שוטרי משטרת ישראל הגיעו למקום ונסיבות התאונה 

נחקרות.

יפו: אדם טבע בים
ב'איחוד  חובשים  ביפו.  עליה)  (גבעת  עג'מי  בחוף  טבע  אדם 
הצלה' סניף תל אביב ביצעו בו החייאה מוצלחת. איברהים עיוטי 
חובש ב'איחוד הצלה' סיפר: "ביצעתי החייאה מוצלחת על הטובע 
(תושב רמללה) שנמשה מהמים על ידי אזרחים ללא דופק ונשימה. 
לאחר דקות ממושכות (כ־40 דקות) של החייאה חזר דופק ונשימה 
ולאחר מכן הוא נלקח על ידי בני משפחתו להמשך קבלת טיפול 

רפואי בבית החולים ברמללה".

חיפה: פעוטות נכוו ממים רותחים
שני תאומים כבני שנה וחצי נכוו ממים רותחים בביתם בחיפה. 
רפואי  סיוע  להם  העניקו  כרמל  מרחב  הצלה'  ב'איחוד  חובשים 

ראשוני. 
חובשים  עם  "יחד  סיפר:  הצלה'  ב'איחוד  חובש  שור  ישי 
רותחים  ממים  שנכוו  לאחר  ראשוני  סיוע  להם  הענקנו  נוספים 
תוך כדי שהותם במקלחת. לאחר הסיוע הראשוני הם פונו להמשך 
קבלת טיפול רפואי בבית החולים כשמצבו של אחד מהם מוגדר 

בינוני ושל אחיו התאום קל עד בינוני".

תל אביב: אדם טבע בחוף שרתון
אדם כבן 70 נמשה מהמים בחוף הים בשרתון, כשהוא מחוסר 
הכרה. כונני הצלה גוש דן הגיע למקום והעניקו לו טיפול רפואי 
להמשך  פונה  הוא  הדופק  חזרת  לאחר  החייאה.  פעולות  שכלל 
קבלת טיפול רפואי בבית החולים איכילוב בעיר כשהוא מורדם 

ומונשם ומצבו מוגדר קשה.

בת ים: הולך רגל נפצע בתאונה
שנפגע  לאחר  חמישי  ביום  בינוני  באורח  נפצע  רגל  הולך 
הצלה''  ב''איחוד  חובש  מזרחי,  בני  ים.  בבת  בלפור  ברחוב  מרכב 
שהעניק לו טיפול רפואי ראשוני בזירת התאונה סיפר כי הפצוע 
רפואי  טיפול  קבלת  להמשך  נמרץ  טיפול  בניידת  פונה   60 כבן 
בבית החולים כשהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו ובפלג גופו 

העליון.

חנתון: פצוע בהתהפכות רכב
רכבו  מהתהפכות  כתוצאה  בינוני  באורח  נפצע  אחד  אדם 
בשבוע שעבר, בסמוך לקיבוץ חנתון, במהלך תאונה עם משאית. 
בזירת  ראשוני  רפואי  טיפול  העניקו  הצלה'  ב'איחוד  חובשים 
צוותי  שהתהפך.  מרכבו  אזרחים  ידי  על  שחולץ  לפצוע  התאונה 

כיבוי פעלו בזירה עקב אופי התאונה.

מודיעין עילית: הולכת רגל נפצעה
הולכת רגל נפצעה ביום ה' באורח בינוני לאחר שנפגעה מרכב 
שהתנגש בעמוד חשמל ברחוב נתיבות המשפט במודיעין עילית. 
היא טופלה על ידי חובשים ב'איחוד הצלה' סניף מודיעין עילית. 

נהג הרכב נפצע באורח קל.

הרצליה: רוכב אופנוע נפצע
רוכב אופנוע נפצע בתאונת דרכים עם רכב פרטי, בדרך שבעת 
הכוכבים בהרצליה. רוני סלע ראש סניף 'איחוד הצלה' בהרצליה 
מסר: "הענקנו סיוע ראשוני בזירת התאונה לרוכב האופנוע שסבל 
היחידה  חוס"ן  צוותי  כן  כמו  התחתונות.  בגפיים  קשה  מפציעה 
לסיוע נפשי של 'איחוד הצלה' העניקו עזרה ראשונה נפשית לנהג 

הרכב שלקה בחרדה בעקבות התאונה".

ירושלים: הולך רגל נפצע
בירושלים.  גדי  עין  ברחוב  מרכב  נפגע   65 כבן  רגל  הולך 
רפואי  סיוע  לו  העניקו  ירושלים  סניף  הצלה'  ב'איחוד  חובשים 
ראשוני בזירת התאונה. אליה בניזרי חובש ב'איחוד הצלה' סיפר: 
מוגדר  ומצבו  התאונה  בזירת  ראשוני  רפואי  סיוע  לו  "הענקנו 
בינוני עד קשה. לאחר מכן הוא פונה להמשך קבלת טיפול רפואי 
התחתונות  בגפיים  קשה  מפגיעה  סובל  כשהוא  החולים  בבית 

ומחבלות ופציעות בראשו ובפלג גופו העליון".

קצרים // חיים מרגליות

שמרו על כללי הבטיחות. ונשמרתם!

משרד התחבורה במבצע סילוק חובות אגרות רישוי
מאת חיים מרגליות

במבצע  יצא  התחבורה  משרד 
להסדרת חובות אגרת רישוי רכב. 
מכתבים  נשלחו  מהמבצע  כחלק 
חוב  צברו  אשר  רכבים  לבעלי 

הצעה  עם  הרכב  רישוי  אגרת  בגין 
לסילוקו.

מסבירים  התחבורה  במשרד 
רישוי  אגרת  מתשלום  פטור  כי 
הרכב  רשיון  בו  מהרגע  רק  ניתן 
מופקד במשרד הרישוי או כאשר 
לצמיתות  מהכביש  מורד  הרכב 
במשרדי  נמסרת  כך  על  והודעה 

הרישוי.
רכבים  בעלי  לחובת  כלומר, 
לא  אך  עשו שימוש ברכבם,  שלא 
הורידו אותו מן הכביש במערכות 
אגף הרישוי, נצבר חוב מהרגע בו 
האחרון  הרכב  רשיון  תוקף  תם 
בעל  הגיע  בו  הרגע  ועד  ששולם 
לצורך  הרישוי  למשרד  הרכב 

הורדת הרכב מהכביש.
רכב  בעל  לחובת  לדוגמה: 
אך  ב־01.01.2018  פג  שרשיונו 
במאי  רק  הרשיון  את  הפקיד 
2018 ינואר  בין  חוב  נצבר   ,2019

למאי 2019.
חריג  באופן  מאפשר,  המבצע 
הרכב  הורדת  את  פעמי,  וחד 
מהכביש ואת הסדרת החוב בגינו. 

אי־שי־ על  להצהיר  מאפשר  הוא 
מוש ברכב בדיעבד (בזמן המבצע 
על  חתום  לתצהיר  ובכפוף  בלבד, 
לה־ במקביל  וזאת  דין)  עורך  ידי 

סרת הרכב מהכביש לצמיתות וכן 
הצהרה על אי שימוש ברכב.

ברכב  שימוש  נעשה  לא  אם 
מעו־ הרכב  ובעל  רשיונו,  פג  מאז 

מהכביש  הרכב  את  להוריד  ניין 
לצמיתות (עקב התיישנות, פירוק 
למלא  יש  אחרות),  נסיבות  או 

החוב,  לבעלי  שנשלח  הטופס  את 
בצירוף תצהיר חתום על ידי עורך 
השי־ הפסקת  מועד  מצוין  בו  דין, 

מוש ברכב. 
הפ־ יום  כי  בתצהיר  יצוין  אם 

בו  ליום  זהה  ברכב  השימוש  סקת 
פג תוקף הרשיון – ייגרע (יימחק) 
הרכב ממאגר כלי הרכב בתנועה, 
והחוב יימחק. עם זאת, האפשרות 
שימוש  אי  על  בדיעבד  להצהיר 

ברכב תקפה לזמן המבצע בלבד.

נעצרו ערבים שרכשו כלי 
נשק ברשת האפלה

שני אחים ערבים ממזרח ירושלים נעצרו לאחר שהזמינו אקדח ותחמושת 
באמצעות רשת 'דארק־נט', בניגוד לחוק

מאת כתב 'המבשר'

משטרת  של  סמויה  פעילות 
שני  של  למעצרם  הביאה  ישראל 
ירושלים,  ממזרח  ערבים  אחים 
לר־ נט'  ה'דארק  ברשת  שפעלו 
אחד  נגד  מחו"ל.  נשק  כלי  כישת 
תובע  הצהרת  הוגשה  החשודים 
בית  למעצר  שוחררו  והשניים 

בתנאים מגבילים.
בנושא  המשטרה  חקירת 
והתנהלה  סמוי  באופן  נפתחה 
איסור  צו  תחת  האחרון  בחודש 
החשד  פי  שעל  לאחר  פרסום, 
החשו־ אחד  של  פנייה  התבצעה 

נט',  ה'דארק  רשת  באמצעות  דים 
לרכישת אקדח ושילוחו לישראל.

החקירה  של  התקדמותה  עם 
הסייבר  חוקרי  פעלו  הסמויה, 
אמצעים  במגוון  המשטרה  של 
לאיסוף  מתקדמים  טכנולוגיים 
ראיות נגד החשוד המרכזי, שרכש 
שילם  עבורו  'גלוק',  מסוג  אקדח 
במטבע וירטואלי סכום שווה ערך 

לכ־1400 דולרים.

המשטרה,  בחקירת  עלה  עוד 
אופציות  בדק  אף  החשוד  כי 
בי־ באמצעותן  שונות,  שילוח 

מנת  על  האקדח  את  לשלוח  קש 
רשויות  ידי  על  ייתפס  שלא 

החוק.

בחשד  נחקרו  ואחיו  החשוד 
החזקת  רשות,  בלי  נשק  ליבוא 
פשע.  קשר לביצוע  נשק וקשירת 
תובע  הצהרת  שהוגשה  לאחר 
בתנאים  השניים  שוחררו  בנושא, 

מגבילים.

טורקיה: תאומים זהים התחלפו בכלא
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טור־ בדרום  זהים  תאומים 
החוק,  ברשויות  להתל  ניסו  קיה 

וגם הצליחו, אך לא לאורך זמן. 
בן  מוראט  התאומים,  אחד 
באחרונה  לרצות  החל  ה־19, 
אחיו  ממושך..  מאסר  עונש 
לבקר  הגיע  חוסיין,  התאום, 
של  רגע  ניצלו  והשניים  אותו, 
הסוהרים,  מצד  דעת  הסחת 
כדי להתחלף. חוסיין נכנס לתא 
הכליאה, ואילו מוראט יצא דרך 

מבקר  כל  כמו  הראשי  השער 
אחר בביתה כלא. 

קצר  זמן  שכעבור  אלא 
להבחין  הסוהרים  הצליחו 
הטורקית  והמשטרה  בתרמית, 
האסיר  אחר  במצוד  פתחה 
המש־ בבית  אותר  הוא  הנמלט. 

הנראה  ככל  הסתתר,  שם  פחה 
לא  שהתרמית  אמונה  מתוך 
יבינו  לא  ושהסוהרים  תתגלה 
במקומו  שנשאר  זה  הוא  שאחיו 

בכלא. 
ואילו  לתאו,  הוחזר  מוראט 

לצורך  למעצר  נלקח  חוסיין 
נסיון  בגין  לדין  והבאה  חקירה 
במ־ כחוק.  שלא  אסיר  לשחרר 

קביל מנסה המשטרה הטורקית 
לר־ חוסיין  הסכים  מדוע  להבין 

צות עונש מאסר ממושך במקום 
היתה  כוונתו  והאם  מוראט, 
לצמיתות,  אותו  להחליף  באמת 
או השניים התכוונו להעביר את 
רו־ ביצוע  תוך  המאסר  תקופת 

טציות קבועות כשפעם זה כלוא 
והאחר משוחרר ולאחר מכן הם 

מתחלפים. 

גרמניה: התושבים נלחמו 
בניאו נאצים ביוזמה מקורית

מאת א. למל

הש־ בסוף  הפגינו  איש  כ־300 
בוע ברחובות הכפר אוסטריץ שב־
ניאו־נאצים  של  כינוס  נגד  גרמניה 

שנערך במקום.
הסתפקו  לא  התושבים  אולם 
במחאה והתגייסו כדי לרכוש את 
המקומיים  במרכולים  הבירה  כל 
לא  הקיצונים  שלפעילים  כדי 

יישאר.
ניאו־ כ־600  הגיעו  לכינוס 

אסר  המשפט  בית  אולם  נאצים, 
שה־ מחשש  בירה  לצרוך  עליהם 

והמשטרה  אלימות,  יעודד  דבר 
מהם  החרימה  למקום  שהגיעה 

כ־4,200 ליטרים של בירה.
החליטו  אוסטריץ  תושבי 
שום  לניאו־נאצים  להשאיר  שלא 
הם  מתואמת  ובפעולה  תחליף 
במ־ בירה  ארגזי  מ־200  יותר  קנו 

לייבש  ”רצינו  הסמוכים.  רכולים 
כלום“,  להם  יישאר  שלא  אותם, 

הסבירו בסיפוק.

ראש ממשלת סקסוניה, מייקל 
התרשמותו  את  הביע  קרצ‘מר, 
התושבים  שנקטו  מהיוזמה  הרבה 
לקי־ הבהירו  במעשיהם  כי  ואמר 

צונים שהם אינם רצויים.
באזור  היו  דבר  של  בסופו 
שוטרים – 1,400 יותר  הפסטיבל 

ניאו־נאצים.  מאשר   – במספר 
בשנה שעברה, כשלא הוטל איסור 
מספר  המשתתפים,  על  בירה 
הניאו־נאצים היה כפול מזה שהיה 

השנה.
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ממשק טלפוני חדש לבעלי נכסים.
[20049060]

ירושלים | מכירה
2.5 יח"ד  מציאה!  יעקב,  בנווה 
הריהוט  כל  כולל  מ"ר   45 חדרים 
ב2600ש"ח  מושכרת  חשמל  ומוצרי 

ב-415,0000 שקלים 054-8429749
[20052953]

6 מטר   180 כ  פנטהוז  בסנהדריה!! 
מעלית   + ענק  וגג  דיור  יחידת   + חד 
מדהים  נוף  חניה,   + גדול  מחסן   +
052-7658-638 3930.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052916]

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]

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]

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
חצר  בגאולה  חד'   5 דופלקס 
מתאים  ק"ק,  מרפסות,   2 ו-  קטנה 
תיווך  מידיית.  כניסה  למדרשיה, 

02-6568578
[20052918]

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 
מיוחדת!   * גמיש  ש''ח   8,000 מעלית 
פינתי  120מ"ר,  חד'   4 מרדכי!  תכלת 
ק"ב  שירותים   3 מרפסות   2 וחדשה 
גמיש תיווך 02-5379474,  2500דולר 

053-3179474
[20052387]

בפולנסקי בובונירה חדשה ומפוארת 
4 חד מרוהטת ברמה גבוהה מאד רק 
פסח  אחרי  מיד  כניסה  לחודש   8000
תיווך- "היימשע   052-7628-176

משה"
[20052150]

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

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בני ברק | מכירה
דירות 4 ו-5 חד' בבניה מקבלן במרכז 

בני ברק 03-5785777
[20052951]

 + 5ח'  דופלקס  השלושה  באזור 
מרפסת מסודר ומרווח ק"ד + מעלית 
2,610,000ש"ח  לחלוקה)  (לא  חזית 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20052946]

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

053-3128884 03-5791514
[20052945]

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

053-3128884 5791514
[20052944]

באזור עזרא/ויזניץ 3ח' + שלד 40מ"ר 
+ 40מ"ר בק"ק 2,250,000ש"ח "אפיק-

נכסים" 03-5791514
[20052943]

סלון  יפהפיה  ענקית   5 ויזניץ  ליד 
מעלית   + ק"ד  גדולים  ומטבח 
מושכרות!  יח"ד   3  + חניה   + חזית 
03- "אפיק-נכסים"  3,550,000ש"ח 

5791514
[20052942]

במיכה דופלקס 6חד' 2 סוכות גדולות 
2,300,000ש"ח  לל"ת  חזית  מוארת 

052-7618640 גמיש 054-8409058
[20052931]

בני ברק | השכרה
דירת 3 חד' יוקרתית חדשה סוכה 
בנין  נדבורנא  א.  מרוהטת  מרפסת 

חדש לל"ת 055-6843316
[20052952]

יחידת דיור מרווחת חדשה ומפוארת 
ק"ג + מעלית במעונות ויזניץ / עזרא 

052-7624906
[20052941]

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]

ק"ג,  כהנמן  ברח'  לזו"צ  יח"ד 
2,600 מיידית,  קומפלט,  מרוהטת 

ש''ח. 052-7637730
[20052814]

בני ברק | משרדים
בגדלים  מבוקש,  באזור  משרדים 
מיידית,  מצוינים,  במחירים  שונים, 

לפרטים 052-7133387
[20052948]

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]

בית שמש | מכירה
סלונים3 בשכונת  דירה  מציאה! 
תיווך  מרפסות   2 ק"ג  כ"א   3 חדרים 

052-7607174
[20052937]

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]

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]

צפת | השכרה
3 חד' ברחוב קרן היסוד ק"כ שמורה 

וממוזגת 052-7680349
[20052935]

3 בצפת  עשר  האחד  ברחוב 
נוף  ושמורה.  משופצת  חדרים, 
058- מיידית.  כניסה  ואויר. 

7663059
[20042250]

השקעות נדל"ן 
חדשה  סטודיו  דירת  רוממה  במרכז 
מדהים  נוף   + מאד  ומושקעת 
משכנתא  ללא  3.500ש"ח  שכירות 
053- הורוביץ"  "תיווך  620.000ש"ח 

3180093
[20052930]

באשדוד דירת סטודיו חדשה 30מ"ר 
שכירות  מושקעת  ממ"ד  חדר  הכולל 
ללא  גמיש  420.000ש"ח  2.500ש"ח 
053- הורוביץ"  "תיווך  משכנתא 

3180093
[20052929]

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

gmail.com
[20050219]

בחיפוש  יקר  זמן  לעצמך  תחסוך 
מושלם,  לנופש  עכשיו  חייג  הנופש 
1700-707- עלות.  ללא  ניתן  השרות 

509
[20047926]

מול  חלומית  במושבה  נופש  וילת 
שבתות  לקבוצות,  מתאים  הכינרת 
בריכת  השנה,  ולימות  וחתן  גיבוש 

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
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]

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. 

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]

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]

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]

בב"ב ַ למנכ"ל  אישית  עוזרת 
13,000 ש''ח * סוכן/ת שטח  11,000-
ללקוחות קיימים + רכב צמוד, 11,000
בתרגום,  מהבית  עבודה   * ש''ח 
www. ג'ובס  גלאט  ועריכה,  כתיבה 

glatjobs.co.il 073-70-55-666
[20052940]

מזכירה לארגון חסד מהבית * מנהל 
8,000 בירושלים,  למאפייה  משמרת 
מאפה  לבית  ב'  נהג   * ש''ח   10,000 –
גלאט  לשעה,  ש''ח   40 בירושלים, 
www.glatjobs.co.il 073-70- ג'ובס

55-666
[20052939]

 * בירושלים   פאות  לחברת  מזכירה 
שיער  עיצוב  לחנות  ופאנית  מזכירה 
במרכז,  חרדי  לרו"ח  מנה"ח   * בב"ב  
לישיבה  מנה"ח   + ש''ח   10,000
יצירתית  גרפיקאי/ת    * בירושלים 
ג'ובס  גלאט  חרדי,  למוסד  מהבית 
www.glatjobs.co.il 073-70-55-

666
[20052938]

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

606442
[20052907]

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 

הכשרה  ללימודי  קבוצה  מתארגנת 

ומוקפדת  שמורה  באווירה  באומנות 

ברמה הידועה של אשת חיל. מותנה 

באין   0504154152 קבלה  בראיון 

מענה להשאיר הודעה.
[20052703]

השבת אבידה 

בנרתיק  פלסטיק  משקפים  נאבד 

053- קווים.  באוטובוס  כחול 

3190068
[20052947]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 

 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 

1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003
[20042291]

חובות  לא     שני  מעשר  ירושלמי:  היומי  דף  יד     ערכין  בבלי:  היומי  דף 
ד-ה   ג,  עדויות  יומית:  משנה  (הסבלנות)     הכ"ז  הנפש  חשבון  הלבבות: 

הלכה יומית: או"ח תקלו, ב-ד    רמב"ם יומי: מלוה ולוה כה-כז    שו"ע הרב 
- רב יומי: נג, לא-לג    דף היומי - זוהר: כי תשא, נ-נח    חפץ חיים: לה"ר ג, 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קכה: ג-ד  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:148:158:128:188:168:10סו"ז ק"ש מג"א
9:109:119:099:139:129:07סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:449:459:439:479:469:41סוף זמן תפלה מג"א
10:2110:2210:2110:2310:2310:19סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4312:4412:4412:4512:4512:42חצות היום
13:1813:2013:1913:2013:2013:17מנחה גדולה

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

3:463:463:413:503:483:39עלות השחר
4:374:384:344:414:394:32זמן ציצית ותפילין

5:365:425:325:405:395:35הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073-2688970 סנטר פארם 054-6849274 מסילת ישרים 14 עד צאת החג    בני ברק מרפאת מסילת ישרים ירושלים
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור אהרונוביץ 12, ב"ב    תל אביב
077-8881070 ויצמן  077-8882590 רח' אלנבי 65 מהשעה 19:00 עד 24:00  סופרפארם איכילוב סופר פארם בלפור
077- סופר פארם נווה שאנן 8822695 רח' שער הגיא 14    חיפה גבע 14 א' מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00 סופרפארם 8880440 טרומפלדור 56    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח'  6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף    אשדוד אהרון   חולון
נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.25-
אתמול: 211.25-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
29-20

תל אביב
30-23

חיפה
28-23

גולן
32-21

טבריה
37-25

גליל
29-19

באר שבע
34-21

אילת
41-29

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

תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

שני - נאה עד מעונן חלקית, 
ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

שלישי - נאה, ללא שינוי ניכר 
בטמפרטורות.

רביעי - ללא שינוי של ממש 
במזג האוויר.

רביעישלישישני

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466

אודורו מערכות בע"מ, ח.פ. 51-393240-0 
(להלן: "החברה")

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור ביצוע חלוקה
לפי סעיף 303 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999
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,

6721422 56
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עיריית פתח-תקווה, הועדה 
המקומית לתכנון ובניה פ"ת

והבניה  (149) לחוק התכנון  פי סעיף  הודעה על 
הוגשה  כי  הודעה  בזה  ניתנת  תשכ"ה-1965. 
בקשה  ובניה-פ"ת  לתכנון  המקומית  לוועדה 
ספיר  דרך  בכתובת:  חורג  להקלה/שימוש 
מס':  בקשה   2225 בנין:  תיק  תקווה.  פתח   23
תכנית  לפי   .463 חלקה:   6355 גוש:   .20171255
המתאר החלקה נמצאת באזור: 1/1271. בקשת 
בעלי החלקה היא להתיר להם בהמשך לפרסום 
מאושרת  לבקשה  יח"ד   1 תוספת  הקודם: 
 20 סה"כ  שטחים,  תוספת  ללא  יח"ד  ל-19 
הנדסה  מנהל  באתר  בבקשה  לעיין  ניתן  יח"ד. 
http://www.petah-tikva.muni.il/ בכתובת: 
Engineering/newengine/Pages/request2.
הנדסה.  במנהל  והמידע  השירות  ובמרכז   aspx
יואיל  הנ"ל,  להקלה  התנגדות  לו  שיש  מי  כל 
להגישה לוועדה תוך 15 יום מפרסום הודעה זו. 

אוריאל בוסו מ“מ ראש העיר, יו"ר
הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת

דיווח פלסטיני: ישראל וחמאס הגיעו להסכם 
על רגיעה; שיגורי בלוני התבערה - נמשכים

 – (אשכול)  ירקוני  וגדי  אשקלון) 
העבירו דרישה משותפת בעקבות 
ההסכם: "שמענו דיווחים על הס־
של  הפסקה  לכלול  שאמורה  דרה 
כל הפרחות הבלונים, וכבר בבוקר 
ובלונים  שריפות  לכמה  עדים  אנו 
פעולה,  כל  כולו.  העוטף  בשטחי 
שיחה  וכל  הסכם  כל  הסדר,  כל 
מיידית  הפסקה  לכלול  צריכה 
לא  והבלונים.  השריפות  כלל  של 
נקבל פחות מכך. הממשלה חייבת 
הנפץ  ובלוני  השריפות   – להבין 
להגיב  ועלינו  דבר  לכל  טרור  הם 

לשריפות כמו שהן: מתקפת טרור 
על אזרחי מדינת ישראל. אנו דו־

רשים לעצור את הטרור הזה אחת 
ולתמיד".

פלסטי־ כ־7,000  במקביל, 
למוקדי  השבוע  בסוף  הגיעו  נים 
באחת  הרצועה.  בגבול  ההפגנות 
תבע־ בקבוק  הושלך  התקריות 

שנסע  צה"ל  של  ג'יפ  לעבר  רה 
הרצועה.  בדרום  הגבול  גדר  ליד 
באותו  באירוע.  נפגעים  היו  לא 
את  חצה  פלסטיני  מפגין  האזור, 
פגע  ללא  ושב  קצר  לזמן  הגבול 
אחרים  מפגינים  הרצועה.  לשטח 

ואבנים  חבלה  מטעני  השליכו 
צה"ל  כוחות  הגבול.  גדר  לעבר 
הפגנות  לפיזור  באמצעים  השיבו 

ובירי לעבר חלק מהמתפרעים.
בתוך כך, שליח האו"ם למזרח 
שוחח  מלאדנוב  ניקולאי  התיכון 
מנהיג  עם  בטלפון  יותר  מוקדם 
ועדכן  הנייה  איסמעיל  חמאס 
במסגרת  שהושגו.  בהבנות  אותו 
צפויה  השבוע  במהלך  הרגיעה, 
עזה  ולרצועת  לישראל  להגיע 
המצרי  המודיעין  מטעם  משלחת 
יישום  את  ולוודא  לבסס  כדי 

ההבנות בין הצדדים.

הפלסטינים שחררו ממעצר את איש 
העסקים שהשתתף בוועידת בחריין

ראל. כוחות הבטחון הפלסטיניים 
האבטחה  מצלמות  את  החרימו 
את  ועזבו   – בביתו  והמסמכים 

המקום.

מבין  אחד  הוא  מיאלה  אבו 
ששמותיהם  פלסטינים  עשרה 
פורסמו ברשתות החברתיות כמי 
הבגידה",  ב"סדנת  שהשתתפו 
ביקורת  עליהם  ונמתחה  כלשונם, 

"בוגדים"  הכינוי  כולל  נוקבת 
הכיבוש",  עם  פעולה  ו"משתפי 
ידי  על  כמנודה  הוכרז  מהם  אחד 
"מוכר  כונה  אחר  ואילו  משפחתו 

אדמות ליהודים".

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
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ונצליח נעששה ה' בשם

ממללווןן ללייאאווננררררדדדדוווו קקלללאאאאבבבב יםם הההממלללחחח ((((ננייררוווונננההה לללשששעעעבבברררר)) 

אוטוטו...
 זה קורה!

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

להזמנות ולקבלת פרוספקט מפורט חייגו:

החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט | ילד הפלא דודי לינקר
הקלידן שייע ברים מבלגיה | בעלי מנגנים מובחרים

חמישי - ראשון | ח'-י"א תמוז 11-14.7
מתקני המלון פתוחים עד שעה לפני שבת ויפתחו בצאת השבת

חבילת סופ"ש 
פרשת בלק

במחיר עונג שבת 
מדהים

נותרו חדרים 

אחרונים 
לאמצ"ש

מטעמי השבת

מרחצאות חמים

להקת ענק של דולפינים 
נצפתה במפרץ אילת

מאת ח. אבישלום

מה־ דולפינים  כ־40  של  להקה 
בראש  נצפתה  אפור  גרמפוס  מין 
רשות  פקחי  ידי  על  אילת  מפרץ 
כ־800 של  במרחק  והגנים  הטבע 

מטרים מהחוף.
מפרץ  אקולוג  זבולוני  אסף 
הס־ והגנים,  הטבע  ברשות  אילת 

ביר כי "הגרמפוסים הם דולפינים 
לה־ יכול  שגודלם  יחסית  גדולים 

שונה  נראים  הם  מטרים.  ל־4  גיע 
מדולפיני אף בקבוק. בניגוד לדו־

מוארך,  שפיהם  בקבוק  אף  לפיני 
פניהם של הגרמפוסים פחוס".

נפוצים  הגרמפוסים  לדבריו, 
והטרו־ הממוזגים  האזורים  ברוב 

פיים באוקיינוסים והימים ברחבי 
ובים  התיכון  בים  לרבות  העולם, 
ישראל.  חופי  לאורך  האדום 
מצויים  הגרמפוסים  כלל,  בדרך 
בהם  באזורים  החוף,  מקו  הרחק 

אילת  במפרץ  עמוקה.  הקרקעית 
השיפוע הוא תלול מאוד ולכן הם 

נצפו קרוב יחסית לקו החוף.
הש־ באחד  ראו  אף  הפקחים 

לבים אם וגור, כאשר האם עוזרת 
המים  פני  על  לצוף  הצעיר  לגור 
הגרמ־ של  צבעם  לנשום.  כדי 

כאשר  ללבן,  אפור  בין  נע  פוסים 
צלקות.  לראות  מרבים  עורם  על 
בלהקה שנצפתה ניתן היה לראות 
פרטים עם פציעות בסנפירי הגב.

ניו ג'רזי: אגודת ישראל באמריקה מביעה 
דאגה מביטול הפטור לחיסונים מטעמי דת

למרות העמדה הברורה שיש לחסן, גינוי ההפגנה נגד החיסונים ופתיחת 
מרפאות לצורך חיסונים – אגו"י מתנגדת לביטול הפטור מנימוקי דת

מאת א. למל

באמריקה  ישראל  אגודת 
מהצעת  וחשש  דאגה  הביעה 

במדי־ לאחרונה  שהתקבלה  חוק 
התנגדותה  למרות  ניו־ג'רזי,  נת 
בנושא,  שניהלה  משפטי  ומאבק 
לקבלת  האפשרות  את  המבטלת 

פטור מחובת התחסנות נגד חצבת 
מטעמי דת.

באמריקה  ישראל  אגודת 
ברור  כי  דעתה  את  כבר  הביעה 
נגד  המתחסנים  "מספר  שכאשר 
החרדיים  בבתי־הספר  חצבת 
והאורתודוקסים במדינת ניו יורק 
הנור־ היא  ההתחסנות  הינו 96%, 

וכי  שלנו,  הברורה  החברתית  מה 
את  יותר  עוד  לחזק  מאוד  חשוב 
בקהילה  הגבוה  החיסונים  אחוז 
גינתה  היא  כמו־כן,  היהודית". 
שהת־ חיסונים  נגד  ההפגנה  את 

התפרצות  של  בעיצומה  קיימה 
החצבת, עם הדעות חסרות הטעם 
במסגרת  שהושמעו  והמקוממות 

ההפגנה.
בצעד  ארגנה  ישראל  אגודת 
פא־ בבורו  רבות  מרפאות  יזום 

בהן  וויליאמסבורג,  פלטבוש  רק, 
פירסמה  בחינם;  חיסונים  ניתנו 
בגודל  אינפורמטיביות  מודעות 
ובעיתונים  במגזינים  מלא  עמוד 
שקראו  בקהילה  לאור  היוצאים 
יחד  פעלה  וכן  להתחסן;  לציבור 
עם מחלקות הבריאות של מדינת 
להפצת  יורק,  ניו  והעיר  יורק  ניו 
ולהורים,  לבתי־ספר  חיוני  מידע 
המביא בפניהם את הצעדים הטו־

התפשטותה  למניעת  ביותר  בים 
של מחלה זו. "עמדתנו ופעולותי־

נו סביב סוגיה זו היו ברורות לכל 
אורך הדרך".

אגודת  כאמור,  זאת,  כל  עם 
הצעת  את  בחשש  רואה  ישראל 
לאחרונה,  שהתקבלה  החוק 
בקשה  להגיש  האפשרות  לביטול 
לקבלת פטור מחובת ההתחסנות, 
יש־ אגודת  כאשר  דת.  מטעמי 

משפטיים  בצעדים  נאבקה  ראל 
חששה  את  הביעה  היא  שונים, 
והדגישה  המחוקק,  הגוף  בפני 
הראשון  "התיקון  כי  העובדה  את 
לחוקה, והעיקרון החוקתי החשוב 
מפגיעה  הממשלה  הימנעות  של 
היסוד  מאבני  הינם  הדת,  בחופש 
עיקרון  זהו  ארצות־הברית.  של 
מסתמך  שלנו  הבוחרים  שציבור 
המאפשר  היום־יום,  בשגרת  עליו 
כיהודים  באמריקה  לחיות  להם 
 – זה  עיקרון  של  שחיקה  חרדים. 
מבלי להתייחס לשאלה האם הוא 
באופן  שלנו  הדת  בחופש  פוגע 

מיידי – מציבה תקדים מסוכן.
בהתח־ במיוחד  נכון  "הדבר 

כבר  הקיים  שהחוק  בעובדה  שב 
דת  מטעמי  פטור  ביטול  מאפשר 
של  במקרה  הרשויות,  על־ידי 
צעד  כן  כמו  מחלות.  התפרצות 
בת־ הקיים  במצב  מטפל  אינו  זה 
שם  הילדים,  בגני  החיסונים  חום 
היא  חיסונים  במתן  ההתרשלות 
הגדולה ביותר, עם רוב מכריע של 
כמו  בהם.  שאירעו  החצבת  מקרי 
כן החוק אינו מוסיף אמצעי הגנה 
לים  מעבר  נסיעה  של  למקרים 
מחלות  של  להופעתן  המקור   –
כאלו שאינן אופייניות לאמריקה. 
יתר על כן, התנועה נגד החיסונים 
שאינה  בינלאומית  תופעה  הינה 
מתייחדת למגזר או דת מסוימים. 
לחשי־ הציבור  של  מוגבר  חינוך 

ההיבדקות  וסכנת  החיסונים  בות 
עם  יותר,  מקיפה  גישה  מהווה 

השפעות לטווח ארוך".
חיסון  אחוזי  עם  בקיצור, 
הישיבות  ברוב  ממילא  גבוהים 
ברור  לא  היהודיים,  ובתי־הספר 
היה  אילו  זה,  תגובתי  אמצעי  אם 
לכן,  קודם  שנה  כחוק  מתקבל 
המחלה  התפרצות  את  ממתן  היה 
לרשותנו  עומדים  "כאשר  השנה. 
וללא  פולשניים,  פחות  אמצעים 
יותר,  גדולה  השפעה  בעלי  ספק 
תקוותנו היא כי המחוקקים ינצלו 
את כוחם בעתיד לנווט את דרכם 
בדרך לא קיצונית של שמירה על 
האיזון בין קידום בריאות הציבור, 
שלמותה  על  שמירה  תוך־כדי 
מסיימת   – האישית"  החירות  של 
את  באמריקה  ישראל  אגודת 

הודעתה.

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
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 לקבלת תוכניה, מידע והרשמה: 073.382.7737   

< מספר המקומות מוגבל! הבטיחי את מקומך >
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

הבי"ח: מול הסדרים

מסלול מיוחד!
מותאם כהכנה

לנשים לפני לידה
עם החזרים

לזכאיות

2019

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

חייגו עכשיו: 03-5791710

סרפהאוס
המיקום המושלם באוסטריה
שבו אוויר ואווירה נפגשים

  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 -

צילום ערן גיסיס


