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אמש בחצות: מחירי הדלק 
הוזלו ב־12 אגורות לליטר

מאת שלמה גרין

מחירי  הוזלו  בחצות  אמש 
בפיקוח,  הנמצאים  הדלק  מוצרי 
הדלק,  בתחנות  לצרכן  הנמכרים 
במ־ ההיחלשות  המשך  בעקבות 

חירי הנפט בעולם. 
בנזין  לליטר  המרבי  המחיר 

לצרכן  עופרת  נטול  אוקטן   95
(כולל  עצמי  בשירות  בתחנה 
ש"ח   6.25 על  יעלה  לא  מע"מ) 
מחודש  אג'  של 12  ירידה  לליטר, 
מלא  שירות  בעד  תוספת  קודם. 
לליטר  אגורות   21 על  תעמוד 
מחודש  שינוי  ללא  מע"מ),  (כולל 

קודם.

לקראת יום ההילולא העשרים וחמש

למעלה מרבבת חסידי חב"ד יתכנסו 
היום בהיכל 'ארנה' להתוועדות מיוחדת
ערב יום ההילולא העשרים וחמש של כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל, 

יתכנסו קרוב ל־15,000 חסידי חב"ד בהיכל ארנה בירושלים לעצרת והתוועדות 
מיוחדת בארגון 'צעירי אגודת חב"ד'

העשרים  ההילולא  יום  ערב 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  וחמש 
מליובאוויטש זצוק"ל, ינהרו היום 
מרבבת  למעלה  הצהריים,  אחר 
הארץ,  רחבי  מכל  חב"ד  חסידי 
לעצרת  בירושלים,  'ארנה'  להיכל 
'צעירי  ידי  על  המאורגנת  ענק 

אגודת חב"ד' בארץ הקודש.
מיוחדת  התוועדות  זו  תהיה 
בה  ומעוררת,  מרגשת  במינה, 
המסרים  סביב  החסידים  יתלכדו 

הקדושים של הרבי זצוק"ל.

שורשיים  חסידים  שם  יהיו 
מבית, לצד בעלי תשובה. שלוחים 
תלמידי  צעירים.  לצד  וותיקים, 
ישיבה, לצד תינוקות של בית רבן. 

תיעוד לוויין: סוללת S-300 רוסית הוצבה 
באזור בסוריה שהותקף בעבר על ידי ישראל

מערכת הנ"מ הרוסית S-300 נפרסה בסוריה באזור שלפי פרסומים זרים הותקף מספר פעמים על ידי 
ישראל ^ בין היתר היא מגינה על מחסן נשק עם טילי קרקע־קרקע מתקדמים ואתרים צבאיים נוספים

מאת סופרנו הצבאי

סוללת טילי נ"מ S-300 מתק־
דמת מתוצרת רוסיה נפרסה באופן 
כך  שבסוריה.  מייסף  באזור  מלא 
הישראלי  הלוויין  מתצלומי  עולה 
מדובר  אימג'סאט.  חברת  של 
כמה  תקפה  ישראל  שבו  במרחב 
לפי  האחרונות,  בשנים  פעמים 

פרסומים זרים.
ליד  ב'ידיעות',  דיווח  לפי 
הצבא  של  גדול  בסיס  יש  מייסף 
קרקע־קרקע  טילי  שבו  הסורי 
שלפי פרסומים זרים, הותקפו על 

בשנים  פעמים  מספר  ישראל  ידי 
שני  ישנם  באזור  האחרונות. 

נוספים  סוריים  צבאיים  אתרים 
לפי  ישראל,  ידי  על  שהותקפו 

דיווחים זרים.
מערבית  נפרסה  הסוללה 
כל  על  מגינה  היא  אך  למייסף, 
הסו־ אם  להבין  ניתן  לא  המרחב. 

ללה נפרסה בפועל על ידי צוותים 
הע־ הנחת  אך  סורים,  או  רוסים 
הבטחון  במערכת  הכללית  בודה 
את  כבר  יש  הסורי  שלצבא  היא 

היכולות להפעיל את המערכת.
לב־ הגיעו  כשנה  לפני 
ארבעה  בחמימים  הרוסי  סיס 
לידי  שהועברו   S-300 משגרי 
מכו־ כשהם  במייסף,  הסורים 

שלושת  הסוואה.  ברשתות  סים 

הסכם נתניהו-חמאס: יוקם 
בית חולים עבור ערביי עזה

אחרי שבוע שבו הוצתו 100 שריפות בעוטף עזה כתוצאה מבלוני תבערה, ראש 
הממשלה אישר להקים בית חולים שדה ענק ליד מחסום ארז
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נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
אישר להתחיל את שלב המדידות 

להקמת בית חולים שדה בינלאומי 
 16 עם  דונם   40 של  בשטח  ענק 
ארז,  מחסום  ליד  שונות  מחלקות 
בינ־ רפואי  צוות  ידי  על  שינוהל 

אחרונות'  'ידיעות  בעיתון  לאומי. 
במימון  יוקם  החולים  בית  כי  דווח 
אמור  והוא  אמריקאי  פרטי  ארגון 
ומענה  משמעותי  שיפור  להבטיח 
לחו־ עזה  כיום ברצועת  ניתן  שלא 

לים פלסטינים.

פגישה היסטורית על הגבול בין הקוריאות:

טראמפ פגש את קים ונכנס לזמן 
קצר לשטחה של קוריאה הצפונית 

"זה כבוד גדול מאוד, להיות הנשיא האמריקאי הראשון שדורך על אדמת 
קוריאה הצפונית", אמר טראמפ והוסיף, "קים יכול היה להתעלם מההזמנה שלי 

ולגרום לי להיראות רע מאוד"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
קים  הצפונית  קוריאה  ומנהיג 
הגבול  על  אתמול  נפגשו  און  ג'ונג 
לקוריאה  הצפונית  קוריאה  בין 

חצה  אף  קצר  ולזמן  הדרומית, 
קים  עם  וסייר  הגבול  את  טראמפ 
הצפונית.  קוריאה  של  אדמתה  על 
בה־ אמר  הוא  התקשורת  לכלי 
מאוד  גדול  כבוד  "זהו  תרגשות: 

אי  הראשון  הנשיא  להיות  עבורי, 
קוריאה  אדמת  על  שדורך  פעם 

הצפונית". 
כך  על  לקים  הודה  טראמפ 

הנסיון של טראמפ להגיע עם קוריאה הצפונית להסכם על 
התפרקותה מנשקה הגרעיני, מעניין מאוד. 

ומעורר  חשוב  בנושא  שמדובר  בגלל  רק  לא  מעניין  הוא 

פרשנות //  יעקב א. לוסטיגמן 

מי מרמה את מי? 

נתניהו: "לא מתרגש מעצות 
המומחים, יתקפו אותנו גם 

אם נצא למבצע צבאי" 
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הלשכה לפניות ציבור של 'אגודת ישראל' 
תערוך היום קבלת קהל בעיר עפולה

מאת מאיר קליין 

לפ־ הלשכה  מפעילות  כחלק 
ישראל  אגודת  של  הציבור  ניות 
ברחבי הארץ, יתקיים היום – יום 
סגן  אצל  קהל  קבלת  בעפולה  שני 
בנושאי  כהן  צור  הרב  העיר  ראש 
קהל  קבלת  וכן  ועיריה,  ארנונה 
אצל נציג אגודת ישראל הרב יעקב 

זורגר בנושאים של פניות ציבור.
התרחבות פעילות אגודת יש־

ראל לעפולה מגיעה בהמשך לאור 
הח־ הקהילות  בקרב  ההתפתחות 

על  היום  שעומדת  בעיר,  סידיות 
להתרחב  וצפויה  משפחות,  מאות 

עם המשך תנופת הבניה ב'עפולה 
עילית' המיועדת למגזר החרדי.

לאחרונה ביקרו בעיר סגן השר 
הכנסת  וחבר  ליצמן  יעקב  הרב 
הרב יעקב טסלר ונפגשו עם ראש 
סיכמו  הם  אלקבץ.  אבי  מר  העיר 
למען  פעולה  שיתוף  המשך  על 
סיירו  הנציגים  בעיר.  הקהילות 
על  ועמדו  בעיר  החינוך  במוסדות 

צורכי הקהילה החסידית במקום.
מודה  "אני  זורגר:  יעקב  הרב 
העיר  ראש  סגן  לעשיה  לשותפי 
הרב צור כהן הי"ו נציג סיעת שס"ג 
המהווה אוזן קשבת בהנהלת העי־
הקהילות  של  הצרכים  לכלל  ריה 

השונות בעיר. אנו עושים הכל בכ־
בכל  ומיידי  אישי  באופן  לטפל  די 
התו־ כלל  של  הפרטניות  הפניות 

לשמוע  קהל  נקבל  כן  ועל  שבים 
מהתושבים על הנדרש לשינוי".

סגן השר הרב פרוש נועד 
עם ראש עירית קרית גת 

במהלך הפגישה פרש ראש העיר את תכניותיו לגבי ייעוד 'קרית גת מערב' 
לטובת צרכי הדיור של הציבור החרדי
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מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
פרוש נפגש אתמול עם ראש העיר 
בנושא  דהרי  אבירם  מר  גת  קרית 
היערכות לפתיחת שנת הלימודים 
הבעל"ט במוסדות החינוך ובקריה 
החרדית. כך גם עלו נושאים רבים 
החרדי  הציבור  לצרכי  הקשורים 

בעיר. 
ראש  פרש  הפגישה  במהלך 
ייעוד  לגבי  תכניותיו  את  העיר 
צרכי  לטובת  מערב'  גת  'קרית 
הדיור של הציבור החרדי. בדבריו 
מצוקת  את  מכיר  הוא  כי  אמר 
הדיור האקוטית של הציבור ומא־

מין שהבניה בקרית גת תקל במעט 
על הציבור החרדי בנושא זה. 

בפגישה השתתפו, חברי מוע־

קליין  והרב  דיוויס  הרב  העיר  צת 
הרב  החסידית  הקהילה  וראשי 

דונט והרב אייכנשטיין.

הרב  התלווה  הביקור  אל 
של  המטה  ראש  טננהויז  יהושע 

סגן השר.

במעמד מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א:

עשרות מצטייני ת"ת ויזניץ בב"ב יתמודדו היום 
במבחן הפומבי של 'יד חרוצים' על אלפי משניות

מאות ספרים מתנת רשת 'ספרי אור החיים' יחולקו למצטיינים

חניכי  בקרב  התרגשות 
ויזניץ  שבקרית  תורה  התלמוד 
בבני־ברק, לקראת המבחן הפומבי 
למצ־ הפרסים  וחלוקת  השנתי 
משניות  אלפי  על  שנבחנו  טיינים 
יום  היום  יתקיים  המעמד  בע"פ. 
שני בביהמ"ד הגדול בקרית ויזניץ, 
מויזניץ  אדמו"ר  מרן  בהשתתפות 
בחגיגה  שליט"א,  ישראל  וגדולי 
מפוארת ומרשימה שמקיים האר־
וגפ"ת  משניות  ושינון  ללימוד  גון 

בע"פ – 'יד חרוצים'.
נהוגה  ברציפות  שנה   40 מזה 
וב־ הארגון,  ע"י  נאה  מסורת 

הת"ת  תלמידי  לומדים  עידודו 
של משניות  רבות  מאות  ומשננים 
לשעות  בנוסף  הפנאי,  בעיתות 
בסוף  הת"ת.  שבמסגרת  הלימוד 
את  החמד  ילדי  קוצרים  השנה 
במעמד  ומתמודדים  פירותיהם 
המשנה',  'אלוף  תוארי  על  פומבי 
המשנה',  ו'כתר  המשנה'  'שר 
מוקדמים  מבחנים  שעברו  לאחר 
פירוש  עם  בע"פ  המשניות  על 
זוכים  מעמד  באותו  הברטנורא. 
שנטלו  התלמידים  מאות  כל 
בפרסים  הלימודים,  במעגל  חלק 

יקרי ערך.
הת־ זכו  האחרונים  בחודשים 

למידים ונבחנו אצל גדולי ישראל 
הצור־ הראו  במבחנים  שליט"א. 

ובהירות  בקיאות  הצעירים  בים 
תלמידים   9 כשמתוכם  מדהימה, 
מ־1000 למעלה  על  נבחנים 

התורה  גדולי  בע"פ.  משניות 
את  שהעניקו,  במכתבים  ציינו 
מידיעותיהם  הרבה  התפעלותם 
הש־ את  והבטיחו  הנרחבות, 

תתפותם במעמד כבוד התורה, בו 
שהם  ההערכה  ביטוי  לידי  תבוא 
עשו  אשר  הצאן  לצעירי  רוחשים 

לילות כימים בשינון וחזרה.
איש החינוך הרב ישראל פנחס 
חרו־ 'יד  ויו"ר  הת"ת  מנהל  פערל 
30 הצליחו  "השנה  מוסר:  צים', 
לפ־ להגיע  מצטיינים  תלמידים 

אי"ה  שתיערך  ההתמודדות,  סגת 
ויזניץ  בקרית  הגדול  בביהמ"ד 
בתארים  הזוכים  ייבחרו  ובה  ב"ב, 
הצטיינותם  עם  יחד  המיוחדים. 
גם  התלמידים  הצטיינו  במשניות 
בכור  עמדו  חודש  ומדי  בגמרא, 
במ־ הגמרא  לימודי  על  המבחן 

משה',  תורת  'זכרו  מפעל  סגרת 
את  ונושא  חרוצים'  ל'יד  המסונף 
שמו של מרן ה'ישועות משה' זי"ע, 
כשהם זוכים לפרסים יקרי ערך".
הש־ המבחן  של  הגמר  בשלב 

נתי יוענקו פרסים ל־270 תלמידי 
על  השנה  במהלך  שנבחנו  הת"ת 
בע"פ,  משניות  מסכתות  עשרות 
שנב־ תלמידים  כ־50  כשמהם 

משניות.  מ־500  למעלה  על  חנו 
למעלה  על  שנבחנו  התלמידים 
יקר  בפרס  יזכו  משניות,  מ־1000 
'ספרי  מתנת  וילנא  ש"ס   – ערך 
להם  תוענק  כן,  כמו  החיים',  אור 
הישגיהם.  על  מפוארת  תעודה 
רשת  מבעלי  ביבלה  יעקב  ר' 
"כר־ אומר:  החיים',  'אור  ספרי 

המובילה  הספרים  חנויות  שת 
שמחים  אנו  החרדי,  בציבור 
זה  חשוב  למעמד  שותפים  להיות 

מדי שנה".
במעמד הגדול שיתקיים היום 
בשעה 4 אחה"צ, יציינו כאמור 40

נשנו  בהם  משניות,  לימוד  שנות 
במס־ משניות  אלפי  רבבות  בע"פ 

גרת ארגון 'י"ד חרוצים' – שהוקם 
הבלתי  החסיד  של  ולזכרו  ע"ש 
נשכח רבי יעקב דוד ויז'ניצר ז"ל, 
כ־1000 ויזניץ.  מוסדות  מנכ"ל 
תלמידים זכו במשך השנים לתא־
כו־ שהראו  אחרי  הנכספים,  רים 

עשרות  על  ובבקיאות  בהבנה  חם 
המסכתות.

את ברכת הסבים לכבוד עמלי 
הגה"צ  יביא  הצעירים,  התורה 
רבי מנחם ארנסטר שליט"א ראש 
מיוחדת  הוקרה  ויזניץ.  ישיבת 
אור  'ספרי  לרשת  במעמד  תובע 
היהודי  הספר  מרכז   – החיים' 
הגדול בעולם, על סיועם המבורך 
ולארגון  בפרט,  המעמד  לקיום 

ופעליו בכלל.
בהנהלת 'יד חרוצים' נשלמות 
גדולי  של  בואם  לקראת  ההכנות 
שיטלו  האורחים  ומאות  התורה 
חלק בשמחת התורה. את המעמד 
של  החמד  פרחי  מקהלת  תנעים 
של  בניצוחו  ויזניץ'  תורה  'תלמוד 
תזמו־ ובליווי  איצקוביץ  שלום  ר' 

הרטמן.  יצחק  שמואל  ר'  של  רתו 
של  לכבודה  המעמד  יהיה  גדול 

תורה.
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סיכומים בסימן שאלה
בת  הסדרה  על  מעיד  אינו  תבערה  בלון  ללא  אחד  יום 
העבר  נסיון  אחת.  שריפה  פרצה  כן  שאתמול  עוד  מה  קיימא. 
שעה  לפי  חמאס.  עם  בהסכמות  לבטוח  אפשר  אי  כי  מלמד 
נראה שהלחץ מבחוץ, ממצרים ומבפנים, שעות ארוכות ללא 
לפגוע  חמאס  של  הלהט  את  צינן  בדגים  קיצוב  ועם  חשמל 
בישראל. אבל אי אפשר להתעלם שמדיניות הסחטנות, השקר 
והרמיה כמו כן ההרגשה כי ישראל אינה רוצה בשום עימות, 
לבטח לא לפני בחירות, והצורך לצבור אהדה אצל הפלסטינים 
בגדה, אינם מבשרים טוב. ראשי החמאס מסוגלים להגדיל את 
סל הקניות שלהם מישראל וללחוץ עליה בבלונים. ועדיין לא 
כללנו בסיכונים את הג'יהאד האסלאמי שפועל באופן עצמאי 
אנו  שעה  ולפי  נזיל,  מאוד  המצב  כן  ועל  מרות.  מקבל  ואינו 

ותושבי העוטף נאלצים לאמץ את העצה נחיה ונראה.

האופציה הצבאית לא ירדה מעל הפרק ולוואי שלא נזדקק 
הגישה  מן  צה"ל  את  עתה  מעביר  אביבי  הרמטכ"ל  אמנם  לה. 
האומרת להילחם בזהירות ולא לפגוע באוכלוסיה אזרחית גם 
התפיסה  אל  טילים,  למשגרי  ומחסה  כסות  משמשת  היא  אם 
של פעם שבמלחמה מנצח מי שהורג יותר וכי דמם של אזרחים 
ולאמצעים  לזמן  זקוק  צה"ל  אבל  בראשם.  לטרור  שמסייעים 
כדי להפנים את הדרך החדשה. מוטב לדחות הכרעות מאשר 
לחשוף  רוצה  אינו  שצה"ל  ויתכן  בתיקו.  עכשיו  אותם  לסיים 

את יכולותיו נגד טילי חיזבללה בעימות עם חמאס. 

ראש הממשלה ניתח אתמול נכון את המצב הפוליטי בארץ. 
הוא הגיב על המתקפה הכבדה נגד גישת ההבלגה וההכלה שלו 
שמנהלים נגדו יריביו באמירה שכאשר יורה על מבצע צבאי 
יהיו אלה הראשונים שיטיחו בו כי הוא פועל בפזיזות ובחוסר 
לימי  נתניהו  אמנם  חוזר  צבאית  מתגובה  בהימנעות  אחריות. 
ההבלגה שלפני מלחמת ששת הימים, אבל האמת היא שטילים 
אינם נופלים עתה ביישובי העוטף. אם יחדלו להטיס בלונים 
לשטח ישראל ואם ייפסקו ההפגנות האלימות על הגדר יתכן 

שאנו צפויים לכמה וכמה חודשים של זירה שקטה.

התנגדות  היא  נתניהו  ממשלת  מדיניות  את  המנחה  הקו 
לכניסת הרש"פ לעזה. ואין זאת משום הכרה בחמאס כפרטנר 
עזה  על  הפתח'  להשתלטות  ההתנגדות  בשל  אלא  לעתיד, 
במקרה הטוב והחשש מנצחון חמאס בבחירות ברש"פ במקרה 
הקרובות  בבחירות  הליכוד  הפסד  כי  לחשוש  מותר  הרע. 
והקמת ממשלה אחרת ימוטט את הקו המדיני הזה. התומכים 
שכבר  כפי  גדול,  לאסון  להביא  עלולים  עכשיו  בהיפרדות 
שהובילה  לערפאת  הכניעה  אוסלו,  הסכמי  עם  בעבר  הביאו 
לאינתיפאדה השניה, וההתנתקות מעזה. נתחנן למי שהשלום 

שלו שישרה בארצנו שלום, שקט ושלוה.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

מצטלמים
נשיא  הספיק  פעמיים 
טראמפ  דונלד  הברית  ארצות 
מנהיג  עם  פסגה  מפגש  לערוך 
און,  ג'ונג'  קים  קוריאה,  צפון 
שנערך  החפוז  המפגש  לפני 
יממה  של  בהתראה  אתמול, 

אחת קודם לכן.
מהפסגות  אחת  בכל 
הררים  העולם  תלה  הקודמות 
הסתיימו  הן  אך  תקוות  של 
בלא כלום ולא הצליחו להביא 
פירוז  המיוחלת:  התוצאה  את 
מנשקה  הצפונית  קוריאה 
היה  כולו  העולם  הגרעינית. 
של  התחמשותה  להמשך  עד 
שיגור  לנסיונות  ואף  קוריאה 
הנשיא  אבל  שלה.  מתגרים 

האמריקני בשלו. 
שיגר  הוא  השבוע  בסוף 
הזמנה פומבית לקים בו האיץ 
שתי  שבין  בגבול  להיפגש  בו 
הקוריאות ללחיצת יד ואמירת 
קוריאני  הצפון  הרודן  שלום. 
שלל.  כמוצא  ההזמנה  על  עט 
אם אפשר גם להיפגש ולזכות 
לתהילה גדולה וגם לא לעשות 
לא.  למה  כך,  לשם  דבר 
מצד  הסנקציות  גם  בינתיים 
אבל  נמשכות.  האמריקנים 
הוא  עליהן.  מדבר  לא  הנשיא 
בפגישתם  לקים  אמר  מצדו 
מוזמן  הוא  כי  עיניים  בארבע 

"לקפוץ לוושינגטון".
העולם  נראה  בדיוק  כך 
פגישות,  טראמפ.  בעיני 
החלפת  ידיים,  לחיצות 
התכנים  הדדית.  מחמאות 
שחשובים  מה  חשובים.  פחות 
הם הצילומים המשותפים והם 

מרהיבים.
דומה  הדבר  למה  משל 
לרגל  נרגשים  משפחה  לבני 
במעונם.  השרויה  השמחה 
המיוחל,  המועד  בהגיע 
וכדרכן  ובאים  נקבצים  כולם 
תחילה  בימינו,  שמחות  של 
מיוחד  זמן  מקדישים 
כולם:  מצטלמים  לצילומים. 
עם  הילדים  לבדם,  הילדים 
ההורים, המחותנים עם עצמם, 
בני  שאר  עם  המחותנים 
הבזקי  כשוך  ואז,  המשפחה. 
כולם  נכנסים  המצלמות, 
הביתה.  ועוזבים  למכוניות 
עם  ומה  כולם,  תמהים  רגע, 
מן  חסר  העיקר  השמחה. 
הספר. וכי לא באנו אלא לשם 
משנה,  זה  מה  עצמה.  השמחה 
בשלווה  המחותנים,  מפטירים 
שהתמונות  העיקר  סטואית. 
היתה  התפאורה  נהדר,  יצאו 
מושלמת וכל הילדים לבושים 
ונעלמים  אומרים  היטב. 

לביתם.

רוקדים
ארוך  לא  זמן  לפני  אך 
שרק  מי  לכל  ליברמן  הבהיר 
האפשרות  כי  לשמוע  רצה 
משולה  ממשלה  ירכיב  שגנץ 
לכך שדובי הקוטב יהיו חברים 

בקואליציה.
טרח  שבו  בשלב  היה  זה 
מודעות  את  לחדד  ליברמן 
בסביבת  נמצא  שרק  מי  כל 
לאלקטורט  הקרובה  הרדיוס 
וכי  בלבד  בימין  הוא  כי  שלו 
כל מי שחושב או מדבר אחרת 
לליברמן  טועה.  אלא  אינו 
להבהיר  הסיבות  כל  את  היו 
כל  עם  כי  כאלו  הבהרות 
הכבוד לאהדה שנשקפה אליו 
הבודדים  המנדטים  בדמות 
שהצליח לקושש, אלו בוחרים 
ועם  הימין  עם  שמזוהים 
מאהדתם  פחות  לא  עמדותיו 
שמעולם  למי  ברורה  הבלתי 
חותם  להטביע  הצליח  לא 
ובשום  שביצע  תפקיד  בשום 

תחום.
נשמע  האחרונה  ביממה 
שמלמד  חדש  ציטוט  מפיו 
כלשהי  תזוזה  על  הנראה  ככל 
שמהם  הקהל  דעת  בסקרי 
הוא  להם  ובהתאם  ניזון  הוא 
ליברמן  הגיגיו.  את  משחרר 
"מבחינתי,  כאומר:  צוטט 
ראש הממשלה יכול להיות או 
אין  גנץ,  בני  או  נתניהו  בנימין 

הבדל ביניהם". 
הגנרל  אולי  יודע.  מי 
לתמונה,  שנכנס  החמישי 
כחול  של  הארבעה  אחרי 
של  הקלפים  גם  טורף  לבן, 
את  מפיו  ומחלץ  ליברמן 
הללו.  העמומות  האמירות 
הפוליטית  המאזניים  לשון 
ומסיעתו  ממנו  מתרחקת 
החדשים  הצירופים  לטובת 

שבפתח. 
עמדות  בין  הזה  הריקוד 
פרסונליים  וציונים  שונות 
שונים ומנוגדים זה לזה ימשיכו 
של  המוזר  המרוץ  את  ללוות 
לסיומו  שיגיע  עד  ליברמן 
בתום מערכת הבחירות שהוא 

הצליח לכפות על ישראל.

חוגגים
הממשלה  ראש  צודק 
משיאי  כלפי  בביקורתו 
המרבים  כלשונו,  העצות, 
חוסר  על  כלפיו  בביקורת 
טרור  כלפי  המופגן  האונים 
חלקת  כל  המכלה  העפיפונים 

שדה טובה בעוטף עזה.
אמר  אתמול  יום  בבוקר 
משיאי  כי  הממשלה  ראש 
הראשונים  יהיו  הללו  העצות 
למבצע  כשיצא  אותו  לבקר 
בעזה, אם וכאשר יעשה זאת. 

אבל גם הוא עצמו, לו היה 
משיא  היה  כיום,  באופוזיציה 

עצות ומבקר, וביתר שאת.

.
,

ח"כ עמיר פרץ: "אם אבחר – נתניהו לא יהיה ראש הממשלה"
המועמד לראשות מפלגת העבודה כינס את פעיליו לקראת הפריימריז במפלגה, 

סקר בפניהם את ההיערכות ליום הבחירות ותקף את נתניהו

גרמניה: קמפיין משותף של רבה 
של המבורג וראש העיר נגד אפליה
רבה של המבורג הרב שלמה ביסטריצקי, שהותקף בשבוע שעבר בצאתו ממפגש עם 
ראש העיר המבורג, בקריאות נאצה אנטישמיות, התייצב יחד עם ראש העיר בפתח 

בנין העיריה בהמבורג, ושניהם השיקו קמפיין נגד אפליה ואנטישמיות 

מאת מאיר ברגר

משלו־ אחד  פרץ,  עמיר  ח"כ 
מפלגת  לראשות  המועמדים  שת 
העבודה, קיים אתמול כנס פעילים 
שיתקיימו  הפריימריז  לקראת 

מחר.
תומ־ השתתפו  בו  באירוע, 

מהעבר  כנסת  וחברי  שרים  כים, 
סקרו  וותיקים,  צעירים  וההווה, 
ההיערכות  את  המטה  ואנשי  פרץ 

ליום הבחירות.
הנו־ בפני  פרץ  נאם  בהמשך 

כאן  לכם  אומר  "אני  ואמר,  כחים 
מפלגת  יו"ר  אני  אם  ועכשיו, 
ראש  עוד  יהיה  לא  ביבי  העבודה 

ממשלה".
"כל הנתונים מראים שמפלגת 
ל־15 תזנק  בראשותי  העבודה 

מתוכם  ארבע  כאשר  מנדטים, 

פרץ,  טען  הימין",  מגוש  מגיעים 
נצחון  נביא  כך  שלנו,  העוצמה  "זו 

למחנה השמאל מרכז".
להכין  ברלב  מעמר  "ביקשתי 
את צוות המו"מ לפעולה כבר ביום 

רביעי. כל האפשרויות לאיחודים 
השולחן  על  ואישים  מפלגות  עם 
כשרק  מוקדמים  תנאים  ללא 
טובת המדינה עומדת לנגד עיני", 

הוסיף פרץ.

מאת א. למל

המ־ של  שרבה  לאחר  שבוע 
הרב  חב"ד  ושליח  בגרמניה  בורג 
ליד  הותקף  ביסטריצקי,  שלמה 
בנין העיריה לאחר שיצא מפגישה 
בקמפיין  יצא  הוא  העיר,  ראש  עם 
נגד  העיר  ראש  עם  יחד  מיוחד 
לאחרונה  הפושה  האנטישמיות 

בגרמניה.
כפי שפורסם בשבוע האחרון, 
שדיבר  לחייו,  ה־40  בשנות  גבר 
ערבית וגרמנית תקף מילולית את 
היהודית  הקהילה  נציג  ואת  הרב 
ואף  איים  קילל,  נח,  אליעזר  מר 
את  עצרה  המשטרה  לעברם.  ירק 
החשוד, אך שחררה אותו זמן קצר 

לאחר מכן.
ראש העיר של המבורג, שכא־

זמן  הרב  עם  בפגישה  היה  מור 
קצר קודם לכן, מיהר לשגר מכתב 
שלמה  הרב  העיר  ברב  תמיכה 
את  בחריפות  וגינה  ביסטריצקי, 

האנטישמיות.
בהמבורג,  נוספים  גורמים 
הצטרפו אף הם למחאתו של ראש 
העיר, וגינו את האירוע והאנטיש־

מיות בכלל.
ביסטריצקי  הרב  כך,  בעקבות 

עם  יחד  משותפת  ביוזמה  יצא 
ראש העיר המבורג, ושניהם ערכו 
מפגינים  מאות  בהשתתפות  כנס 
בעד  אפליה,  נגד  העיריה,  בשערי 
באנטישמיות,  ומלחמה  סובלנות 
לעשות  החוק  לרשויות  וקראו 
התופעה  למיגור  יכולתן  ככל 

הפושה לאחרונה.
נגדי,  כוונה  לא  "התקיפה 

כל  ונגד  היהודי,  העם  נגד  אלא 
הרב  אמר  סובלנות",  שבעד  מי 

ביסטריצקי.
עשרות  השתתפו  באירוע 
בקריאה  שלטים  ונשאו  מפגינים 
כלי  לצד  גזענות,  ונגד  לסובלנות 
את  שתיעדו  בגרמניה  התקשורת 
האירוע שזכה לכותרות בכל המ־

דיה האפשרית.

היום

מכבי שירותי בריאות מזמינה את נשות 
צפת והסביבה לערב נשים חוויתי

בתכנית: הרצאתה המרתקת של הגב' מ' הלר מרפאה בעיסוק עם מ' 
לויטין • הכניסה לאירוע ללא עלות בהרשמה מראש

והס־ צפת  לנשות  משמחת  בשורה 
ביבה: מכבי שירותי בריאות תקיים היום, 
יום שני כ"ח סיון (1.7) ערב נשים חוויתי 
ובריא ברחוב צה"ל 4, החל מהשעה 20:00.
מרחב  הנהלת  ישתתפו  באירוע 
דברי  שישאו  בריאות  שירותי  במכבי 
הרצאתה  תתקיים  מכן  ולאחר  ברכה 
מרפאה  הלר,  מ'  הגב'  של  המרתקת 
"הילדים  שכותרתה  בהרצאה  בעיסוק, 

חייבים תעסוקה". 

לאחר ההרצאה, משתתפות האירוע 
"הצ־ הכותרת  תחת  לפעילות  מוזמנות 
מ'  האומנית  עם  לבריאות"  יפה  חוק 

לויטין.
בלבד  לנשים  היא  לאירוע  הכניסה 
מותנית  ההשתתפות  אולם  עלות,  וללא 
חיים  מאור  במרפאת  מראש  בהרשמה 
בין   04-6164210 בטלפון:  מכבי  של 
השעות 08:00-12:00 ובין השעות -16:00

.18:00

קונטרס בענין שימוש במזגנים 
בשבת בעידן הדיגיטלי מעורר הדים

האח־ בשבת  שחולק  קונטרס 
הארץ,  ברחבי  הכנסת  בבתי  רונה 
בענין שימוש במזגנים בשבת בעי־
נרחבים  הדים  עורר  הדיגיטלי,  דן 
בקרב עם מקדשי שביעי המהדרין 

בשמירת השבת כהלכתה.
60 אלף עותקים של הקונטרס 
חולקו בבתי הכנסת. היוזמה עלתה 
הגיעו  הטלפוני  המוקד  ואל  מאחר 
מזגנים,  כשרות  על  שאלות  מאות 
'אלקטרה',  המיזוג  שחברת  לאחר 
בכשרות  מזגנים  סדרת  הוציאה 
רובין  הרב  של  מהדרין  בד"ץ 
הקיימת  הכשרות  לצד  שליט"א, 
להלכה  הטכנולוגי  המכון  מטעם 
הל־ יצחק  לוי  הרה"ג  של  מיסודו 

פרין זצ"ל.
הקונטרס, בן עשרת העמודים, 
כתוב בצורה מאירת עיניים, ברורה– 
ואדם  אדם  לכל  שמאפשרת  כזו 
לקרוא ולהבין מה עומד לנגד עיניו, 
בנושא  נפוצות  שאלות  על  ועונה 

כשרות המזגנים בעידן הטכנולוגי.
בנוסף, ניתנה כתובת דוא"ל בה 
ניתן לקבל עותק נוסף של הקונט־
רס ישירות למחשב. מאז סוף הש־
בוע האחרון הגיעו כבר מאות בק־
ro51203405@ :שות אל הכתובת
gmail.com כדי לקבל עותק של 

הקונטרס.
בכל  נזהרים  שבדורינו  "זכינו 
נכתב  שבת",  חילול  של  חשש 
בזה.  התיקונים  "ורבו  בקונטרס, 
הת־ עם  האחרונות  בשנים  והנה 
בעיות  נוצרו  הטכנולוגיה  קדמות 
חדשות במכשירי החשמל בעקבות 
המשוכ־ הדיגיטליים  החיישנים 
אנרגיה.  לחסוך  שמטרתם  ללים 
של  פעולה  כל  קולטים  החיישנים 

לאות  אותה  והופכים  בחדר  האדם 
חשמלי המשודר ל'כרטיס הפיקוד', 
כך נוצרות שאלות חמורות בענייני 

גרמא שלא היו בעבר".
"ענין הגרמא בשבת הוא חמור, 
ולדעת מרבית הפוסקים אין להקל 
בו. ציבור יראי ה' המקפיד על קלה 
שבת  בענייני  במיוחד  כבחמורה, 
קודש שהם "הררים התלויין בשע־

רה" (מסכת חגיגה פ"א מ"ח) ראוי 
מוצר  לקנות  ולהקפיד  להדר  לו 
מהודר  הלכתי  פתרון  עם  חשמלי 
ללא כל חשש לחילול שבת" – כך 

נכתב בקונטרס.
ואכן לאורך החוברת מפורטות 
הבעיות שהתעוררו במזגנים והענין 
אבר־ עשרות  הכשרות.  הידור  של 

כים כבר מתדיינים בשאלות, והדבר 
הפך לשיחת היום.

הקונט־ את  קראתם  טרם  אם 
רס, אל תהססו לשלוח בקשה לכ־

חינם:  אותה  ולקבל  הדוא"ל  תובת 
ro51203405@gmail.com
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ונצליח נעשה ה' בבששם

שבוע הבא
 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 | הפייטן 
ר' אליהו אוזן | הקלידן שייע ברים מבלגיה  ובעלי 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

מטעמי השבת

מרחצאות חמים

סעודות שבת  
עשירות כיד המלך 

ברמה קולינרית

נותרו חדרים 

אחרונים 
לאמצ"ש
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יו"ר הכנסת אדלשטיין: "היוזמה 
לביטול הבחירות טרם בוטלה"

יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין עוד לא התייאש סופית מהיוזמה לביטול הקדמת הבחירות 

מאת מאיר ברגר

אדלשטיין  יולי  הכנסת  יו"ר 
הרצליה  בכנס  בנאומו  התייחס 
הבחירות  הקדמת  לביטול  ליוזמה 
השבוע  במהלך  לקדם  ניסה  אותה 

שעבר.
"הביטול טרם בוטל ולא במק־

רה שלא ראית הודעות מתלהמות 
לא  שאם  שלי  ההערכה  צד.  מאף 
שלי,  היוזמה  את  להגשים  נצליח 
שחקנים  אותם  בדיוק  אחרי 17.9 
ויצטרכו  שולחן  אותו  סביב  ישבו 
כרגע  שהם  הנושאים  על  לדבר 

מסרבים לדבר עליהם. 
שלנו  למדינה  היה  "עדיף 
הדב־ את  לסכם  כולו  ולציבור 

שלושה  ולחסוך  עכשיו  כבר  רים 
ומיליארדים.  מיותרים  חודשים 
עצמי  על  להסתכל  אוכל  לפחות 
ולדעת  ה־17.9  אחרי  במראה 
סופית  איבדתי  לא  עוד  שניסיתי. 
לפעמים  זאת  בכל  כי  התקוה  את 
השכל הישר גם צריך לעבוד. הרי 
גם  בחירות  יהיו  שלא  מבטיח  מי 

בפעם השלישית?".
ברק.  אהוד  את  תקף  בדבריו 
הממשלה  ראש  הוא  ברק  " אהוד 
למ־ שהיה  וכושל  תבוסתני  הכי 

שנחזור  רוצה  הוא  ישראל.  דינת 
כך   – ויתורים  של  לקונספציה 
מה  השניה.  לאינתיפאדה  הגענו 
ויתורים  עוד  לעשות  רוצים? 
שלישית?  לאינתיפאדה  ולהגיע 
את  יעבור  לא  שהוא  מקווה  אני 

אחוז החסימה".
אדלש־ אמר  המדיני  בנושא 

הזדמנויות  בחלון  "אנחנו  טיין: 
הריבונות  את  להחיל  וצריך  נדיר 
הזמן  הגיע  ביו"ש.  היישובים  על 
רו־ אנחנו  לקופסה.  מחוץ  לחשוב 

התיכון  במזרח  קודם  לחכות  צים 
שא־ או  כוללים  שלום  להסכמי 

שלא  בסוגיות  לטפל  רוצים  נחנו 
מחכות לנו כבר עכשיו? פעם היו 
באות אליי משלחות ותוך 2 דקות 
שלום.  לעשות  איך  לי  מסבירות 

אני שיניתי את הגישה הזאת".
בכנס  נאמתי  שנים   10 "לפני 
מה  ששאלו  קולות  היו  הריבונות. 

שר בישראל עושה במפגש ההזוי 
מנהיגי  עם  יושב  אני  היום  הזה. 
והם  זה  על  איתם  ומדבר  עולם 
כלגיטימית.  הגישה  את  מקבלים 
על  שדיבר  מי  שנים  כמה  לפני 
האמריקאית  השגרירות  העברת 
וירושלים  הזוי  נחשב  לירושלים 
ולהחרב  לההרס  אמורה  היתה 
ושום דבר לא קרה בינתיים. אותו 
שמח  אני  הגולן.  ברמת  הדבר 
מאוד שכבר לא מדברים איתי על 
ההזוי אלא על הפרטים. הפרטים 

ניתנים לדיון".
מחוץ  לחשוב  אמרו  "תמיד 
רואה  אני  עכשיו  לקופסה. 
כזו.  לחשיבה  טובים  סממנים 
לשנות  נסיון  יש  בחריין  בוועידת 
התיכון  המזרח  שבו  המצב  את 
רוצות  שמאוד  מדינות  כולל  כולו 
לשתף פעולה עם ישראל – כולם 
הפ־ הסרבנות  של  ערובה  בני 

מנסים  ראשונה  פעם  לסטינית. 
ולע־ הזה  מהמצב  אותנו  להוציא 

מים  חיים  בתחומי  שת"פים  שות 
טכנולוגיה".

מאת חיים מרגליות

לאחר דיונים מעמיקים עם שר 
המשפטיים  היועצים  התחבורה, 
אתמול  החליט  המקצוע,  וגורמי 
כי  הממשלה  ראש  הצהריים  אחר 
דב  שדה  פינוי  את  לעצור  דרך  אין 
למדינה מיליארדי  יעלה  נסיון  וכל 
שקלים ויגרום למדינה לנזק כבד. 
לפי־ אחריות  מתוך  במקביל, 

תוחה של העיר אילת, הורה ראש 
שר  עם  בסיכום  נתניהו  הממשלה 
ובאישור  התחבורה,  ושר  האוצר 
היועץ המשפטי לממשלה, להביא 
שבועות  שלושה  בתוך  לממשלה 
בסך  אילת  העיר  לפיתוח  תכנית 
וצ־ האוצר  שר  ש"ח.  מיליון   400

וותו התחייבו להעמיד את המקור 
התקציבי לתכנית. כמו כן, הוחלט 
בראשות  שרים  צוות  הקמת  על 
ראש הממשלה שיוודא ביצוע של 

התכנית לפיתוח העיר אילת. 
הממשלה  ראש  סיכמו  בנוסף, 
הבטחת  על  התחבורה  ושר 
התעופתית  התחבורה  רציפות 
לאילת דרך נתב"ג באותה תדירות 
שקיימת היום בין אילת לשדה דב. 
מצטרפות  אלה  החלטות 
שגו־ והטבות  החלטות  לשורת 

ותמריצים  הנוסעים  לטובת  בשו 
הטבות  ובהן  לרופאים,  ייעודיים 
טיפול  שמקבלים  מאילת  לחולים 

מימון  שכוללות  במרכז  רפואי 
מונית חינם מנתב"ג לבית החולים 
יוענק  כרוניים  לחולים  ובחזרה, 
שכוללת:  שלמה  מעטפת  מימון 
לשדה  הבית  מפתח  מונית  מימון 
התעופה רמון, מימון טיסה, מימון 
מונית לבית החולים ומימון לינה. 
כמו כן יוענקו הטבות לתושבי 
גבוהה,  בתדירות  ולנוסעים  אילת 
מכבש  חינם  הסעות  תכלולנה  והן 
ישי־ בנתב"ג   1 בטרמינל  המטוס 

רות לרכבת ארלוזורוב בתל אביב 
(לנוסעים ללא כבודת בטן), שאטל 
מטרמינל  מאילת  לטיסות  ייעודי 

ללוח  שיותאם  הרכבת  לתחנת   1
אל־ 'כרטיס  וכן  מאילת,  הטיסות 

את  שיחסוך  קבוע  כרטיס   – פא' 
הטיסה  לפני  הבטחוני  הבידוק 
והשהות  ההמתנה  זמן  את  ויקצר 

בשדה התעופה.
שיפור  כוללת  ההיערכות 
יוס־ השאר  ובין  בנתב"ג,  השירות 

מנתב"ג  לטיסות  עדיפות  מתן  דר 
טרמינל  שדרוג  ובחזרה,  לאילת 
ש"ח.  מיליון   230 של  בעלות   1
וינחתו  ימריאו  לאילת  הטיסות 
מטרמינל 1 בלבד. כאמור, תושלם 
דב  משדה  הטיסות  לוח  העתקת 

באופן מלא לנתב"ג. עוד סוכם על 
בט־ חניה  מקומות   400 הכשרת 

חניה  וכן  לאילת  לטסים   1 רמינל 
למשך  רמון  התעופה  בשדה  חינם 

36 שעות.
תוענקנה  ייחודיות  הטבות 
ובהן  לאילת,  שמגיעים  לרופאים 
באמצעות  הרפואה  מערך  חיזוק 
לרופאים  ייעודיים  תמריצים 
שטסים לאילת לצורך מתן שירות 
מע־ מתן  על  סוכם  כן  כמו  רפואי. 

נקים לצוותים רפואיים שיעתיקו 
את מקום מגוריהם לאילת למשך 
(לדוגמה,  שנים  חמש  של  תקופה 

לרופא  ש"ח  מיליון  עד  של  מענק 
מומחה).

ארקיע  חברת  מסרה  בתגובה 
את  רב  בצער  מקבלת  היא  כי 
החלטת ראש הממשלה לסגור את 

שדה דב.
תעופה  של  רחבה  "בראיה 

מדינת  אזרחי  צורכי  המשרתת 
היינו  ובמרכז,  בפריפריה  ישראל 
הסגירה  כנגד  למאבק  שותפים 
חברתית,  טעות  לדעתנו  שהיא 
ארקיע   – אבל  וכלכלית.  לאומית 
הטיסות  תחילת  מיום  כדרכה 
לאילת, תמשיך עם הפנים קדימה 
בטי־ שהשירות  כדי  הכל  ותעשה 

סות לאילת יהיה מיטבי והפגיעה 
אילת  ותושבי  כולם  בלקוחותינו 
הטי־ לוח  מיזערית.  תהיה  בפרט 

לנתב"ג,  יועתק  החברה  של  סות 
נתב"ג  עם  בתאום  תנסה  החברה 
לוח  על  שיתאפשר  ככל  לשמור 
משדה  שתוכנן  המקורי  הזמנים 
דב ולקוחותינו יעודכנו בהתאם".

כי  הודיעה  ישראייר  חברת 
להמ־ מעוד  מבעוד  נערכה  היא 

אילת  לתושבי  שרות  לתת  שיך 
לעיר  מהמרכז  שיטוסו  ולנופשים 
מב־ שרכשו  לנוסעים  הדרומית. 

משדה  טיסה  כרטיסי  מועד  עוד 
הובהר  מה־1.7  החל  לטיסות  דב 
יוכלו  כי  ההזמנה  במועד  עוד 
לממש את כרטיס הטיסה בטיסות 
לחילופין  או  מנתב"ג  היוצאות 

לקבל את כספם בחזרה.
מפ־ ישראייר  חברת  בנוסף, 

עילה מהשדה בחיפה כ־10 טיסות 
לה־ "בכוונתנו  לרמון.  שבועיות 

מהעיר  הטיסות  מספר  את  כפיל 
חדרה  לתושבי  ולאפשר  חיפה 
לעיר  נוחה  הגעה  הארץ  וצפון 

הדרומית", נמסר.

שדה התעופה 'שדה דב' באילת 
מסיים את תפקידו ויפונה עבור בינוי 

בתום דיונים מרתוניים:

הפיצוי לאילת: תכנית פיתוח בעלות של 400 מיליון ש"ח לצד הקמת צוות שרים שילווה את התהליך

סגן השר הרב ליצמן בפנייה לראש הממשלה:

יש לתקצב הצבת מסוק 
רפואי קבוע באילת 

מאת מאיר קליין 

יע־ הרב  הבריאות  שר  סגן 
מכתב  אתמול  שיגר  ליצמן  קב 
נתניהו,  בנימין  הממשלה  לראש 
בו הוא דורש לאשר תקציב לצו־
רך הצבת מסוק רפואי בקביעות 
במנחת שיוכשר לשם כך באילת. 
לי־ הרב  מזכיר  במכתבו 
כ־240 מרוחקת  אילת  כי  צמן 

רפואי  ממרכז  קילומטרים 
משמעותי, וכי בית החולים יוס־

פטל בעיר אינו יכול לתת מענה 
מזכיר  היתר  בין  בעיות.  למגוון 

נדרש  בהם  מקרים  ליצמן  הרב 
משמ־ יש  כידוע  אשר  צנתור, 

למידת  קריטית  רפואית  עות 
של  מהיארעות  שעוברת  הזמן 
אירוע מוחי ועד הגעת המטופל 

לצנתור. 
כי  במכתבו  מציין  השר  סגן 
קבוע  רפואי  מסוק  הצבת  עלות 
של  השקעה  מצריכה  באילת 
בהכ־ שקלים  מיליוני  חמישה 

שרת מנחת מתאים, ולאחר מכן 
מיליונים  כשמונה  של  תקצוב 
מימון  לצורך  שנה,  מדי  נוספים 

המסוק והצוות המפעיל אותו. 

המדינה תקצה 40 מיליון שקל לפרויקט 'שכונה 
טובה' בעשרות מבני דיור ציבורי ברחבי הארץ

מאת שלמה גרין

ומ־ הסביבה  להגנת  המשרד 
מבצעים,  והשיכון  הבינוי  שרד 
החדשה  עמידר  חברת  באמצעות 
פרויקט  את  עמיגור,  וחברת 
דיור  מבני  בעשרות  טובה'  'שכונה 
בתקציב  הארץ,  ברחבי  ציבורי 
קק"ל.  מכספי  שקל  מיליון  של 40 
יוקר  להורדת  מסייעת  התוכנית 
חיי  איכות  את  ומשפרת  המחיה 
סביבתיים,  באמצעים  התושבים 
בהם אנרגיות מתחדשות. התהליך 
כולו במימון ציבורי בלבד וללא כל 
השתתפות כלכלית מצד הדיירים.

במסגרת תוכנית שכונה טובה 
של משרדי הגנת הסביבה והבינוי 
ייצור  הרחבת  מתבצעת  והשיכון 
 - מתחדשות  מאנרגיות  חשמל 
הצבת קולטים סולאריים, לטובת 
והמחייה  המגורים  תנאי  שיפור 
בפ־ המוחלשות  האוכלוסיות  של 

והקמת  אנרגטי  שיפוץ  ריפריה. 
גגות  בשטח  סולאריים  מתקנים 
חשמלי  חיסכון  מייצר  המבנים, 

וישדרג את המבנה כולו.
עוברים  התוכנית  במסגרת 
הבניין  של  כללי  שיפוץ  המבנים 
המ־ חדרי  משופצים;  היתר  ובין 

צנרת,  חשמל,  וצבע,  טיח  דרגות, 
בנוסף  זאת,  וכניסות.  תשתיות 
משודרג:  סביבתי  שיפוץ  לביצוע 
דודי  החלפת  הגג,  ובידוד  איטום 
מערכות  התקנת  ישנים,  שמש 
 (PV) סולארית  אנרגיה  לייצור 

החוסכת 
המשותף  החשמל  בעלויות 
שי־ זמן:  לאורך  תחזוקה  ולבסוף 

החשמל  מייצור  בתקבולים  מוש 
לטובת טיפוח מתמשך של חצרות 
הבניינים והגינות ואספקת תאורה 
בחדרי המדרגות למשך 20 השנים 

הבאות.
וועדת  מלווה  הפרויקט  את 
מהשותפים;  המורכבת  היגוי 
והמשרד  והשיכון  הבינוי  משרד 
משותף  ובמימון  הסביבה  להגנת 
חברת  ע"י  מבוצע  הוא  קק"ל.  של 
עמיגור  וחברת  החדשה  עמידר 
ב-40 ומתוקצב  בניינים  ב-127 

קיימת  קרן  מתקציב  שקל  מיליון 
לישראל.

2016 בשנת  החל  הפרויקט 
בכ-73 שיפוץ  בוצע  כה  ועד 

מיליון   23 של  בתקציב  בניינים 
צפויים  הקרובה  בשנה  שקל. 
לשיפוץ 54 בניינים. התהליך כולו 
כל  וללא  בלבד  ציבורי  במימון 
השתתפות כלכלית מצד הדיירים.

פועל  טובה'  'שכונה  פרויקט 
מקריית  הפריפריה  ביישובי 
בשתי  ומבוצע  אילת,  ועד  שמונה 
פעימות 2016-17, 2018-19. בפ־

עימה הראשונה התקיימו עבודות 
במעלות תרשיחא, שלומי, נהריה, 
גת,  קריית  העמק,  מגדל  עפולה, 
רמון,  מצפה  אשקלון,  שמש,  בית 
שד־ ירוחם,  דימונה,  שבע,  באר 

ובמסגרת  ואופקים.  נתיבות  רות, 
שמונה,  קריית  שנייה:  הפעימה 
קריית  הגלילית,  חצור  צפת, 

מלאכי, בית שאן ואילת.
במקביל לשיפוץ בנייני הדיור 
טובה'  'שכונה  פרויקט  הציבורי, 
 (PV) סולאריות  מערכות  מתקין 
בתי   16 גגות   על  חשמל  לייצור 
המדינה  שבבעלות  הזהב  גיל 
אשקלון,  שבע,  באר  ביישובים: 
אשדוד,  שמש,  בית  ים,  בת  לוד, 
מעלות,  העמק,  מגדל  כרמיאל, 

נצרת עילית ועכו.
הוא  טובה'  'שכונה  פרויקט 
לפרויקט  משלים  סביבתי  מיזם 
משרד  של  חוזר"  שכונות  "שיקום 
שי־ מתבצע  שבו  והשיכון,  הבינוי 

פוץ ושדרוג פיזי-כללי של בנייני 
הס־ להגנת  המשרד  ציבורי.  דיור 

במטרה  הפרויקט  את  הגה  ביבה 
טווח  ארוך  אחזקה  מודל  לייצר 

המבוסס  הציבורי,  המרחב  עבור 
על הכנסות מחשמל סולארי.

יתרונות  מייצר  טובה'  'שכונה 
במבנים,  הדיירים  עבור  רבים 
הבית  ועד  תשלומי  הורדת  בהם: 
החש־ בעלויות  החיסכון  לאור 
המרחבים  שדרוג  המשותף,  מל 
כניסות   – המשותפים  הפרטים 
החלפת  הגינות,  טיפוח  לבניינים, 
איכות  שיפור  ובכך  השמש  דודי 

חיי תושבי האזור.
ח"כ  הסביבה  להגנת  השר 
גאים  "אנחנו  כי  אמר  אלקין  זאב 
הבינוי  משרד  עם  ביחד  להוביל 
הש־ שיקום  פרויקט  את  והשיכון 
ולהתאים  ה-80  שנות  של  כונות 
בשנים  ה-21.  המאה  אל  אותו 
הפרויקט  את  ביצענו  האחרונות 
הפרי־ בערי  מבנים  בעשרות  הזה 
והשנה  הדרום  ועד  מהצפון  פריה 
להש־ להמשיך  מתכוונים  אנחנו 

עשרות  עוד  של  בשיפוצם  קיע 

כולל  הפרויקט  נוספים.  מבנים 
הפיזי  המבנה  שיקום  את  רק  לא 
נותן  גם  אלא  הסמוכה,  והסביבה 
שתאפשר  סביבתית  התייחסות 
לדיירים לחסוך באנרגיה וגם כסף 
שיאפשר להם לשמור על המרחב 

הציבורי".
ד"ר   ח"כ  הבינוי והשיכון,  שרת 
"הפ־ כי  הוסיפה  שאשא-ביטון 

רויקט משלב שיפוץ פיזי של דירות 
להישענות  ומעבר  הציבורי  הדיור 
יחסוך  אשר  חלופיות  אנרגיות  על 
של  החודשיות  החשמל  בהוצאות 
הדיירים. הוא בעל חשיבות עצומה 
ומביא בשורה אמיתית לדיור הצי־

אחד  צעד  זהו  הארץ.  ברחבי  בורי 
מתוך מגוון פעולות שאנו מבצעים 
הסביבה  להגנת  המשרד  בשיתוף 
לשד־ שמטרתן  אחרים,  ומשרדים 

רג את סביבת המגורים הפיזית של 
את  ולשפר  הציבורי  הדיור  דיירי 

איכות חייהם."

מחותן, שים לב!

הרב י. טוורסקי ביטוי הולם |

אהרן  משה  ר'  הנכבד  עמיתנו  כתב  יפה 
שבת  בערב  השבועי  בגליון  דעה  בטור  אויש 

האחרון.
לניחום  לנסיעה  שעות  מקדישים  אנשים 
אותה  את  חשים  אינם  אך  לשיזבן,  רחמנא 
מחויבות לטרוח ולהשתתף בשמחת חבריהם; 
ולאו דווקא בשל קביעת חז"ל כי 'טוב ללכת... 

מללכת לבית משתה'.
הנעשה  את  בהרחבה  תיאר  אויש  הרב 
בביתם של מחותנים, שבועות לפני החתונה. 
של  רשימות  גבי  על  רבות  שעות  יושבים 
וממיינים.  מסננים  ומכרים.  ידידים  קרובים, 
מי יבוא ומי לא יבוא. מי ראוי להזמנה אישית 

ובשביל מי לא שווה להשקיע את הבול.
ולאחר כל זאת, מגיעה האכזבה הממלאת 
לא  ואלמוני  הגיע  לא  פלוני  מדוע  הלב.  את 
שיפנה  עבורו  חשובים  די  איננו  האם  הופיע. 
למעננו ערב אחד בתוך ים מטלותיו וטרדותיו? 

אכן, דברים כדרבונות.
החלק   – נוסף  פן  להעלות  אבל  מתבקש 

המוטל על בעלי השמחה עצמם שיחיו.
שאכן  מכאלו  אישית  שמענו  אחת  לא 
פריפריה  מערי  ונסעו  קמו  מאוד,  טרחו 
או  לירושלים   – המרכז  לערי  מרוחקות 
ארבע  שלוש  כך  לשם  הקדישו  ברק,  בני 
הנסיעה  לסכום  מעבר  ויקרות,  טובות  שעות 
על  מדבר  ומי  הבייביסיטר,  ותשלום  עצמה 
באותן  להספיק  שניתן  מה  בטלה'  ה'שכר 
עצמו,  המחותן  המבוכה,  ולמרבה   – שעות 
שעבורו עשו את כל המאמץ, בקושי שם לב 

אליהם---
כואבת.  מציאות  זו  אבל  הזוי,  נשמע  זה 
מותשים  לאולם  בהגיעם  כי  מספרים  אנשים 

יד  מושיטים  הם  שעשו,  ארוכה  דרך  אחר 
למחותן היקר המחזיר להם ידו ספונטנית אך 
מעניין  יותר  אורח  אל  הצידה  מביטות  עיניו 
או אל פוזה מרתקת אחרת השובה כעת את 

מחשבתו.
שהיה  אחרת,  תופעה  על  לדבר  שלא 
המוזר  המנהג   – גם  אותה  ללבן  הראוי  מן 
זאת  ראינו  לא  שמחה.  בעת  התבסמות  של 
בשמחות של פעם אצל ההורים, בני הדורות 
אמיתית  בשמחה  הסתפקו  הם  הקודמים. 
כדי  המרה  לטיפה  נזקקו  לא  ולבבית.  פנימית 
על  סחבו  הם  שגם  למרות  ולשמוח.  לרקוד 
עם  והתמודדו  גדולים  חובות  של  שובל  גבם 

לחצים משלהם.
קודש  בקהילות  הנהוג  טוב  מנהג  זה  אם 
יוזמה  זה  אם  אך  ונקבל.  נחריש  מסוימות, 
על  לטעון  המקום  כאן  מחותנים,  של  עצמית 
מקרוב  שטרחו  האורחים  אשמים  מה  כך. 
לב  תשומת  להם  מגיעה  לא  האם  ומרחוק? 

וקבלת פנים מפוכחת ומפוקחת? 
מותר ללחיצת היד להימשך יותר משבריר 
שניה. רצוי גם להקשיב לברכת האורח ולברכו 
חזרה באיחולים סגוליים של בעל שמחה. יפה 
סתם  לו  להציע  או  ידיים  ליטול  להזמינו  גם 
להתכבד. אף מומלץ להודות לו מקרב לב על 

הטרחה.
ישכילו  השמחה  בעלי  שאם  מאוד,  ייתכן 
לקבל יפה את המשתתפים ולהעניק להם את 
בפעם  גם  לבוא  ייהנו  הם  הנעימה,  ההרגשה 
שהרב  כך  וחיזוק,  דרבון  שום  ללא  הבאה 
תסמכו  כך.  על  לכתוב  שוב  יצטרך  לא  אויש 
להידרש  אחרים  נושאים  בס"ד  שימצא  עליו 

אליהם בטוב טעם ודעת.

ניצב אלון אסור מונה לסגן 
המפכ"ל של המשטרה

.
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מאת חיים מרגליות

ניצב אלון אסור מונה לתפ־
קיד סגן המפקח הכללי של מש־
טרת ישראל, לאחר שבתפקידו 
מחוז  כמפקד  שימש  האחרון 
האחרונים:  תפקידיו  בין  צפון. 
קצין  תקוה,  פתח  תחנת  מפקד 
ומפקד  מרכז  במחוז  מבצעים 

המכללה הלאומית לשוטרים.
מחוז  כמפקד  למחליפו 
שמעון  ניצב  תת  מונה  צפון 
ניצב.  לדרגת  שקודם  לביא, 
כסגן  שימש  האחרון  בתפקידו 

מפקד מחוז מרכז. 
הכ־ המפקח  מקום  ממלא 
ניצב  ישראל,  משטרת  של  ללי 
הקצינים  את  ברך  כהן,  מוטי 
ואמר: "זהו בוקרו של יום שבו 
את  משלימה  ישראל  משטרת 

הבכיר  הפיקוד  סגל  תמונת 
העתידי של הארגון". 

גל־ הפנים,  לבטחון  השר 
הענקת  בטקס  אמר  ארדן  עד 
ישראל,  "משטרת  הדרגות: 
בט־ המאבק  בחזית  שנמצאת 

רור ובפשיעה, זקוקה לקצינים 
שיחזקו  ומקצועיים  ערכיים 
הבטחון  ואת  הציבור  אמון  את 
ישראל.  אזרחי  של  האישי 
נפסקת  לא  המשטרה  עבודת 
בתקופת  לא  גם  פעם,  אף 
למ־ שמחתי  ולכן  הבחירות, 

מהתפקידים  לכמה  היום  נות 
במשטרת  ביותר  הבכירים 
מקצועיים  קצינים  ישראל, 
ואיכותיים, שימשיכו לחזק את 
האר־ כאחד  המשטרה  יכולות 

החשובים  הבטחוניים  גונים 
במדינה".



המבשר | יום שני, כ"ח בסיון תשע"ט | עמוד ה

משפטני 'התנועה למען ירושלים ותושביה' מטפלים 
בסדרת נושאים הנדרשים לידיעת הציבור החרדי בעיר

̂ נבדקים  לא ניתן לנשל את הציבור החרדי מפתרונות דיור שונים בתירוצים שונים ומשונים 
̂ נדרשו פרטים על האלימות  כל האפשרויות המשפטיות בהקשר לתקיפת הנער בל"ג בעומר 

̂ הצפיפות בתחבורה הציבורית תעמוד למבחן משפטי שהתרחשה בקבר שמעון הצדיק 

'התנועה  משפטני  בפגישת 
עם  ותושביה'  ירושלים  למען 
מילר,  חיים  הרב  התנועה  יו"ר 
שבהם  נושאים,  מספר  הועלו 
לטפל  המשפטנים  נתבקשו 
לידיעת  להביא  מנת  על  ולהאבק 
הדברים.  אמיתות  את  הציבור 
בחלק הראשון של הפגישה, הועלו 
המתוכננות  דיור  תכניות  מספר 
שנעשים  מסתבר  אך  בירושלים. 
לנשל  ומשונים  שונים  מעשים 
כאשר  מהם,  החרדי  הציבור  את 
סוכות  בניית  מוצגות  לא  בתכניות 
לאלפי יחידות דיור באזורים שונים 
ומטבחים כשרים לחלב ובשר ועוד.

גורם  שום  היום  עד  כן,  כמו 
למען  'התנועה  לדרישת  נענה  לא 
למסחר  שלא  ירושלים ותושביה', 
השידור,  רשות  של  השטחים  עם 
אחר,  למקום  לעבור  שאמורה 
ודרישת התנועה היא להעמיד את 

לזוגות  דירות  לבניית  השטחים 
נפש  לכל  השווה  במחיר  צעירים, 
ולהוסיף על כך מענקי מקום, הל־
ודווקא  בעבר  שהיה  כפי  וואות, 
אותם  ביטלו  הליכוד  ממשלות 

בתירוצים שונים ומשונים.
המשפטנים,  נדרשו  כן,  כמו 
ילד  הכאת  של  הנוראים  למקרים 
בעומר  בל"ג  המיוחד  מהחינוך 
ומפניות  רחמים.  ללא  שוטר  ע"י 
בציבור  דורשים  הפתוח  הקו  אל 
החקירה  החלטות  את  לפרסם 
שדרשו  הפונים  פרטיה.  כל  על 
טענו  החקירה,  פרטי  פרסום  את 
שהנושא  מצב  להיות  יכול  לא  כי 
או  אחרת,  או  כזו  בצורה  יושתק 
על  עונשו  על  יבוא  לא  שהשוטר 
לא  ובעתיד  ויראו  שישמעו  מנת 

יקרה הדבר שנית.
לגבי  דבר  פורסם  לא  כן,  כמו 
כלפי  שהיתה  האלימות  חקירת 

כא־ הצדיק,  שמעון  בקבר  אברך, 
וטיפול  לאשפוז  נזקק  המוכה  שר 
דרישה  קיימת  כך  על  וגם  רפואי 
בכל  בנושא  הגורמים  לטיפול 

חומרת הדין.
התחבו־ כלפי  נסוב  ארוך  דיון 
רה הציבורית, איך וכיצד ניתן לפ־

עול משפטית נגד חברות ההסעה 
נשים  אנשים  נוסעים,  המעמיסות 
המ־ החברות  על  מדבר  ומי  וטף. 

וצריכות  ממשלתי  סבסוד  קבלות 
לציבור  וכנאה  כיאה  שירות  לתת 

הנוסעים הכי גדול בהם.
משפטני  הבטיחו  כאמור, 
אג־ יצהרי,  הדין  עורכי  התנועה 

ומובשוביץ,  מליק  גרינוולד,  סי, 
לעומק.  הנושאים  את  לבדוק 
באמצ־ ולהביאם  תשובות  לדרוש 

'התנועה למען י־ם ותושביה'  עות 
לידיעת הציבור, בתקוה שהן יהיו 

תשובות מספקות. 

נתניהו: "לא מתרגש מעצות המומחים, 
יתקפו אותנו גם אם נצא למבצע צבאי" 

ראש הממשלה התייחס למצב בדרום: "אם נצטרך נפעיל 
̂ על הסדנה בבחריין: "הפלסטינים  לחץ כבד הרבה יותר" 

תקפו את הכנס בניגוד לאינטרס שלהם עצמם"

מאת מאיר ברגר

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
פתח אתמול את ישיבת הממשלה 
על  חריפה  ביקורת  במתיחת 
לנוכח  הפלסטינית  הסרבנות 
ארה"ב  שארגנה  הכלכלית  הסדנה 

בבחריין.
לסדנה  גם  התייחס  נתניהו 
מבקש  "אני  בבחריין.  הכלכלית 
שאמר  דברים  לכם  להשמיע 
'ישראל  בחריין:  של  החוץ  שר 
העם  התיכון,  מהמזרח  חלק  היא 
העם  מקרבנו'.  חלק  הוא  היהודי 
בישראל צריך לדעת שיש מדינות 
ודוחפות  שלום  לעשות  שרוצות 
חלק  לשלום.  הפלסטינים  את 
שאנחנו  בשעה  שלנו.  מהמדיניות 
ומק־ ערב  למדינות  מתקרבים 

באותה  עימם  השלום  את  דמים 
שעה הפלסטינים תקפו את הכנס 

בניגוד לאינטרס שלהם עצמם. 
הרשות  האחרונים  "בימים 
עס־ איש  עצרה  אף  הפלסטינית 

שהוא  פשעו  שכל  פלסטיני,  קים 
שמטרתו  כלכלי  בכנס  השתתף 
הפלסטינית.  הכלכלה  את  לקדם 
לקדם  שרוצים  מי  פועלים  לא  כך 
ממשיכים  לעומתם  אנחנו  שלום. 
העולם  עם  הקשרים  את  לקדם 

הערבי וזה משרת את כולם".
ראש  התייחס  בהמשך 
לבי־ נתניהו,  בנימין  הממשלה, 

אליה  ההסדרה  בעקבות  קורת 
לאור  חמאס,  עם  ישראל  הגיעה 
בעוטף  והשריפות  הבלונים  טרור 

עזה.
המ־ את  היטב  מבינים  "אנחנו 
צוקה של יישובי העוטף ופועלים 
להקל עליהם ככל שניתן. בשבוע 
שעבר הפעלנו סנקציות על חמאס 
נצטרך,  ואם  דלקים  עצירת  כולל 
קשות  סנקציות  עליהם  נפעיל 

בהרבה", ציין נתניהו.
את  הדף  נתניהו  זאת,  עם 
הביקורת נגד ההסדרה עם חמאס 
אנחנו  הללו  הפעולות  "את  ואמר, 
גורמי  כל  עם  אחת  בעצה  עושים 
מהת־ מתרשם  לא  אני  הבטחון, 

למיניהם,  ה'מומחים'  של  עמולה 
עצות  לנו  משיאים  מהם  רבים 
כשהם  יישמו  לא  בעצמם  שהם 

היו בתפקיד".
גם  יהיו  הם  נתבלבל  "שלא 
אחרי  אותנו  לבקר  הראשונים 
היקף,  רחב  צבאי  למבצע  שנצא 
דבר שיתכן שנאלץ לעשות אותו. 
אחד  דבר  זה  אותי  שמנחה  מה 
מדינת  בטחון  זה  אחד  דבר  ורק 

ישראל", הוסיף נתניהו.

כותרות כמו נשק גרעיני, לא רק בגלל שנשק גרעיני בידיו של 
דיקטטור רצחני הוא מתכון לאסון בקנה מידה חסר תקדים, 
ולא רק בגלל שמהעבר האמריקאי עומד הנשיא הכי לא יציב 
פוליטיקאי  מכל  יותר  תקשורת  לעשות  יודע  שגם  פעם,  אי 

אחר שקם לפניו. 
אז למה באמת זה כל כך מעניין? 

כי נראה ששני הצדדים מנסים לשחק זה בחולשותיו של 
האחר. 

לבית  נכנס  הוא  אדירה.  פרסה  פניית  פה  עשה  טראמפ 
הלבן כשהוא מפזר מאחוריו שובל של איומים חריפים כלפי 
קוריאה הצפונית. הוא דיבר על אש וזעם, על השמדה שלא 
איומים  ועל  גרעיניות  יכולות  על  מעולם,  כמותה  נראתה 

מאיומים שונים ומשונים. 
רחבי  מכל  שונעו  נשק  כלי  באיומים.  הסתפק  לא  הוא 
העולם לעבר הים הצהוב. מפציצים גרעיניים הועמדו בנקודת 
בגואם  הוצבו  חמקניים  מטוסים  הדרומית,  בקוריאה  הזנקה 
וביפן, נושאות מטוסים וצי ענק של משחתות וספינות מלח־

מה החלו להתקדם לעבר חופי קוריאה הצפונית, ונראה היה 
שעוד רגע ילחץ טראמפ בטעות על הכפתור האדום, ובלי שי־

רצה בכלל הוא יפתח את המלחמה הנוראה שאולי תתגלגל 
לכדי מלחמת עולם שלישית. 

כעשן  קיטור  והעלתה  בעבעה  הרותחת  כשהיורה  ואז... 
הכבשן, פתאום הכל נרגע... במקום לירות הם התחילו לדבר 

ובמקום להילחם הם לחצו ידיים. 
יעזרו  לא  לאיומים,  מגיב  אינו  קים  שאם  הבין  טראמפ 
לנסות  צריך  הזה  שבמקרה  הבין  הוא  יותר.  גדולים  איומים 
שהכבוד  בתקוה  המנגינה,  את  שינה  הוא  ולכן  בכבוד  לדבר 
אותו  יוביל  קוריאני,  הצפון  המנהיג  על  מרעיף  שהוא  הגדול 

לעסקה שבמסגרתה תתפרק קוריאה הצפונית מנשקה. 
הגיוני, נכון? 

אז זהו שקים ג'ונג און לא כל כך טיפש כמו שאולי טראמפ 
חושב, ואולי הוא אפילו חכם יותר ממנו. נראה שקים ג'ונג און 
הבין שטראמפ מאיים רק מסיבה אחת: הוא רוצה לקיים את 
הבטחת הבחירות שלו. לא בגלל שהוא כזה פוליטיקאי ישר 
שאינו משקר לעולם, אלא כי הוא מאוד רוצה לבוא לבחירות 
הבאות עם קבלות לכך שהוא קיים את כל הבטחותיו מלפני 

הבחירות הקודמות. 
קים הבין עוד דבר. את טראמפ אפשר לקנות בכסף קטן. 
הוא לא חייב לתת לו את הנשק הגרעיני. כל מה שהוא צריך 
לתת לו זה רק פגישות. פגישה אחת שמצליחה, אחרת שנכ־

שלת, ואז שוב פגישה שלישית וכנראה גם רביעית וחמישית. 
הוא יחתום על מזכר הבנות, ינהל מו"מ, יחזור בו מהסיכומים, 
יהפוך את הקערה על פיה, ייעלב עד עמקי נשמתו ושוב יחזור 
לנקודת ההתחלה, כשהוא מחייך לטראמפ ומבטיח לו מו"מ 

אינטנסיבי ואפקטיבי.
עד הבחירות... 

לפחות עד הבחירות. 
מה הכי מעניין? שטראמפ מבין את זה מצוין. גם טראמפ 
לא טיפש בכלל. הוא הבין את מה שקים עושה לו, ומוכן לש־

חק אתו את המשחק. 
והאם  הזה,  בסיפור  הסופי  המהלך  הוא  מה  היא  השאלה 
או  כלשהו,  פתרון  יש  פתלתל  שביל  אותו  של  בסופו  שם  אי 
שאחרי כל המסע המפרך הזה של שני המנהיגים הלא יציבים, 

נחזור לנקודת ההתחלה... 

פרשנות //  יעקב א. לוסטיגמן 

מי מרמה את מי? 

הודעות חוק תכנון ובניה - 01/07/19

טראמפ פגש את קים ונכנס לזמן קצר לשטחה של קוריאה הצפונית 

בגבול,  אותו  לפגוש  שניאות 
היתה  לפגישה  שההזמנה  למרות 
יכול  מאוד. "הוא  קצרה  בהתראה 
היה להתעלם מההזמנה שלי ולג־

אמר  מאוד",  רע  להיראות  לי  רום 
"אני  התקשורת.  לכלי  טראמפ 
ולמעשה  שהגיע,  כך  על  לו  מודה 
אנחנו  שנפגשנו  הראשון  מהרגע 
מחבבים מאוד זה את זה, ומכבדים 

זה את זה". 

קוריאני  הצפון  הרודן  גם 
לטרא־ ואמר  דומה  ברוח  הגיב 
זה  מחבבים  היינו  לא  "אם  מפ: 
מגיע  הייתי  לא  כך,  כל  זה  את 
כל  קצרה  בהתראה  אותך  לפגוש 

כך". 
השלום'  ב'בית  נועדו  השניים 
שבצדו הדרומי של הגבול, וסיירו 
כשא־ המפורז,  השטח  באזור  גם 
הנשיא  של  בתו  מתלווים  ליהם 
האמריקאי ובעלה, ג'ראד קושנר. 

לאחר הפגישה עם קים תדרך 
כי  ואמר  העיתונאים,  את  טראמפ 
שי־ את  לחדש  ביניהם  סיכמו  הם 

חות המו"מ על הנשק הגרעיני של 
לגבי  כשנשאל  הצפונית.  קוריאה 
קוריאה  שביצעה  הטילים  ניסוי 
הפסגה  כשלון  לאחר  הצפונית 
טרא־ אמר  בווייטנאם,  האחרונה, 

טילים  ירו  הם  בעיה,  לא  "זו  מפ: 
שום  הפרו  ולא  בלבד  קצר  לטווח 

הסכם". 

למעלה מרבבת חסידי חב"ד יתכנסו 
היום בהיכל 'ארנה' להתוועדות מיוחדת

בהתוועדות  יתלכדו  יחד,  כולם 
קודש זו.

עמלו  האחרונים  בחודשים 
תכניה  על  חב"ד  אגודת  בצעירי 
שמטרתה  ומחזקת,  מרוממת 
ללכד, לאחד ולחזק את קהל הח־

סידים, סביב הרבי זצוק"ל, שדרש 
לה־ לפעול  מחסידיו  הפסק  ללא 

ביא לימות המשיח.
המרומם,  במעמד  השיא  רגע 
פ"נ  קריאת  של  חי  שידור  יהיה 
עבור  הרבי,  של  הק'  בציון  כללי 

כלל אנ"ש חסידי חב"ד.
ניגוני  יהיה  נוסף,  ייחודי  רגע 
ומקה־ הקהל  כל  עם  יחד  דבקות, 

לת חסידי חב"ד. 
לאחר  יתקיים  הזה  המעמד 

רוחנית,  הכנה  של  שלם  חודש 
חסידי  רבבות  שותפים  היו  אליה 
על  הופקו  החודש  במהלך  חב"ד. 
לימוד  חוברות  חב"ד  צעירי  ידי 
הרבי  של  מתורתו  מיוחדות 
למ־ של  ארגון  לצד  וזאת  זצוק"ל, 

טובי  עם  התוועדויות  ממאה  עלה 
המשפיעים, הרבנים והשלוחים.

הוא  שנה  וחמש  עשרים  "ציון 
רגע שבו עוצרים הכל", אומר הרב 
רגע  "זהו  אהרונוב,  יצחק  יוסף 
וחו־ ומתעוררים  מתלכדים  שבו 

שבים איך להגביר עוד ועוד קיום 
הוראותיו הקדושים של הרבי". הסכם נתניהו-חמאס: יוקם 

בית חולים עבור ערביי עזה
אחרי  האחרון,  חמישי  ביום 
שריפות   100 הוצתו  שבו  שבוע 
מבלוני  כתוצאה  עזה  בעוטף 
הרצו־ משטח  שהופרחו  תבערה 

החמאס  בין  ומתן  משא  החל  עה, 
מתווכים,  באמצעות  לנתניהו 
רגיעה  להבנות  הגיעו  שבסיומו 

חדשות.
את  לעצור  דרשו  בישראל 
לחמאס  ונתנו  האלימה  הפעילות 
אורכה של 48 שעות ליישום מלא 
שישי  ביום  בשטח.  הריסון  של 
הציפיה  אך  תבערה  בלוני  שוגרו 
מהיום  שהחל  היא  המתווכים  של 

גבול  על  מוחלט  שקט  ישרור 
הרצועה.

ב'ידיעות  הדיווח  פי  על 
הקרובים  בימים  אם  אחרונות', 
ההסדרה   – בגבול  השקט  יישמר 
שיכלול  שלה  הבא  לשלב  תעבור 
המשך  משמעותיים.  פרויקטים 
השקט יוביל גם לדיאלוג בסוגיית 
הישראלים  והנעדרים  השבויים 
כחלק  אותו  לכלול  במטרה  בעזה, 

משלב ההסדרה השני.
ביום שישי אישר גורם ישראלי 
ומ־ האו"ם  של  לפנייה  בהמשך  כי 

הגדלת  את  תאפשר  ישראל  צרים, 
לר־ הדלקים  והעברת  הדיג  מרחב 
התחייבות  לאחר  זאת  עזה.  צועת 
האלימות  את  להפסיק  חמאס  של 
אם  כי  הוסיף  הגורם  ישראל.  נגד 
חמאס לא יעמוד בתנאים – ישראל 

תחזיר את הסנקציות.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

הוזקפו  הראשונים  המשגרים 
ואתמול  האחרונה,  השנה  במהלך 
כשהוא  הרביעי  המשגר  גם  נצפה 

זקוף.
מעריכים  אימאג'סט  מומחי 
עוד  מבצעית  הייתה  שהסוללה 
הוזקף.  הרביעי  שהמשגר  לפני 

המקום  לפעילות  נוספת  עדות 
שסללו  כביש  היא  ולמבצעיותו 
הפ־ לאתר  סמוך  מבסיס  הסורים 

ריסה

תיעוד לוויין: סוללת S-300 רוסית הוצבה 
באזור בסוריה שהותקף בעבר על ידי ישראל

  המשך מעמ' ראשון



יום שני, כ"ח בסיון תשע"ט | המבשר | עמוד ו

בלעדי! 3 חדרים ברחוב עזרא קומה ֳ
2.5 תיווך 02-6637474

[20052950]

טל:  מנוי  דמי  ללא  ונופש  נדלן  מידע 
@8030444 דוא"ל   028030444
co.il.8030444:אתר  gmail.com

ממשק טלפוני חדש לבעלי נכסים.
[20049060]

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

הנדלס"
[20052996]

4 דושנסקי   - הנביא  שמואל 
נמוכה,  קומה  מטר  כ-100  חד 
רק  גדולה,  מרפסת  משופצת, 
052-7658-638 2530.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052995]

חדשה!  ירמיהו,  ברח'  בבלעדיות! 
כ130 מ''ר, מחסן גדול! חזית! ק''ה. 
0548-456- נכסים''  ''אברמצי'ק 

212 או 02-9966522
[20052984]

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

456-212 או 02-9966522
[20052983]

במחיר!  ירידה  נדירה!  הזדמנות! 
קומה  חד',   3 [שמגר]  בכדורי, 
0548- נכסים''  ''אברמצ'יק  שניה! 

456-212 או 02-9966522
[20052982]

דירות  מבחר  וברוממה,  ברוך  במקור 
הקומות  ובכל  הגדלים  כל  למכירה 
קומות  ודירות  פנטהוזים,  כולל 
קרקע עם חצר. חדש ויד שניה, תיווך 

צביקה רוזן 052-763-4444
[20052981]

ענקית  דירה  בתנובה,  למבינים! 
פנימית  חלוקה  ללא  מ"ר,  כ-200 
כלל, נוף מיוחד, שוורץ נדל"ן -052

765-6888
[20052979]

מרווחת  חדרים   5 ברוך,  במקור 
סוכות  ומושקעת,  מפוארת 
חניה  מעלית,  נוף,  ק"ד,  גדולות, 
052-765- נדל"ן  שוורץ  פרטית, 

6888
[20052978]

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

[20052977]

חדרים   3 לביהמ"ד,  קרוב  בבעלז 
נוחה,  קומה  מאוד,  מרווחת 
אפשרויות  ענקית,  סוכה  מעלית, 
052-765- נדל"ן  שוורץ  הרחבה, 

6888
[20052976]

2 חדרים,   3 ברוממה,  מציאה! 
גבוהה,  קומה  סוכה,  מרפסות 
052- נדל"ן  שוורץ  מיידית,  כניסה 

765-6888
[20052975]

דירה  ירושלים)  (פסגות  בכדורי 
מיוחדת 4 חדרים, 114 מ"ר, קומה 
במחיר  וחניה,  מחסן   + גבוהה, 
052- נדל''ן  שוורץ  ביותר.  מיוחד 

765-6888
[20052974]

בבניין  ומיוחדת  חדשה  בירמיהו, 
להשכרה  יחי'   + חדרים   5 בוטיק, 
כניסה  נוחה,  קומה  מ"ר),   150)
052-765- נדל"ן  שוורץ  מיידית. 

6888
[20052973]

 + מרווחת,  חדרים   3 ברוך,  במקור 
2,400,000 ק"א,  ענקית,  מרפסת 
052-765- נדל''ן  שוורץ  גמיש. 

6888
[20052972]

מרווחת,  חדרים   4 מאיר  בגולדה 
כניסה  גדולה,  סוכה  מרפסת 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מיידית, 

6888
[20052971]

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
[20052969]

מיוחדת! בגוש 80, דירת 4 חדרים, 
מרפסת  גבוהה,  ברמה  משופצת 
קומה  מעלית,  חזית,  גדולה,  סוכה 
נוחה, שוורץ נדל''ן 052-765-6888

[20052968]

4 משה,  זכרון   - ברוך  במקור 
ק"א,  מרפסות,   2 כ"א,   4 חדרים, 
2,800,000 מיידית,  כניסה  מעלית, 
ש"ח שוורץ נדל''ן 052-765-6888

[20052967]

2  + (כ-3)  חדרים,   2.5 אילן  בבר 
ק"ב,  משופצת,  מקורות,  מרפסות 
חזית, שוורץ נדל''ן 052-765-6888

[20052966]

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.
[20052964]

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

.76-5000-1
[20052963]

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
[20052962]

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.
[20052961]

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

ייעוץ נדל"ן052-76-5000-1.
[20052960]

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

ייעוץ נדל"ן 052-76-5000-1.
[20052959]

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]

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]

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
2 קרקע!  קומת  אהרן,  בקדושת 
מרפסת   + מטר,   45 דירת  חדרים, 
קומפלט!  מרוהטת  מטר,  כ12 
אברמצ'יק  גמיש.  ש''ח   4800
02- או   0504-165-775 נכסים'' 

9966522
[20052986]

האיזורים  בכל  לזוצ  יחידות  מגוון 
שח   3500-5000 האיכותיים 
0504-165- נכסים''  ''אברמצ'יק 

775 או 02-9966522
[20052985]

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

02-6568578
[20052918]

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]

ירושלים | משרדים
מ"ר,   200 ליחזקאל,  קרוב 
עם  עמדות  כולל  וממוזג,  מרוהט 
כניסה  ש"ח,   20,000 מחשבים, 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מיידית. 

6888
[20052980]

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

בני ברק 03-5785777
[20052951]

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

052-7618640 גמיש 054-8409058
[20052931]

בני ברק | השכרה
יוקרתית  בוטיק  חד'   3 דירת 
גבוהה!  ברמה  מרוהטת  ומעוצבת, 
נדבורנא  א.  מרפסת  סוכה  חדשה 

בנין חדש 055-6843316
[20052952]

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

052-7624906
[20052941]

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
מענינות  דירות  מבחר   - ד'  ברמה 
נכסים  לעו'יס  נוחים  תשלום  בתנאי 

05484-77743
[20052994]

ירושלים  בגבעת  בבלעדיות! 
מפרט  חזיתית  חדרים   3 {גלובנציץ} 
 - ש''ח   1,160,000 מיידי   - גבוה  טכני 
לעו'יס  אל"ש  כ500  נדרש  עצמי  הון 

נכסים 05484-77743
[20052993]

חסידים  ברמת  בבלעדיות! 
אכלוס  מהקבלן  חדשה  {גלובנציץ} 
חזיתית  חדרים   4 בקרוב  ממש 
מ"ר   7 מחסן   + נוחה  קומה  ופינתית 
גמיש   1,350,000  - רגילה  משכנתא 

לעו'יס נכסים 05484-77743
[20052992]

ירושלים  בגבעת  בבלעדיות! 
טכני  מפרט  חדרים   4 {גלובנציץ} 
כחודשיים  בעוד  אכלוס   - גבוה 
נדרש  עצמי  הון   - ש''ח   1,280,000
05484- נכסים  לעו'יס  אל"ש  כ550 

0533-116068 77743
[20052991]

כולל  חדרים   4 ק"ק  מרדכי  בתכלת 
 + לדירה  צמוד  מחסן  הורים  יחידת 
מניבה  ליחי"ד  אופצייה  נוסף  מחסן 
בקלות 1,420,000 ש''ח לעו'יס נכסים 

0533-116068 05484-77743
[20052990]

בבלעדיות! בבעלזא הישנה 4 חדרים 
רק  מחסן   + מצוינים  כיוונים  חזיתית 
נכסים  לעו'יס  גמיש  ש''ח   1,395,000

0533-116068 05484-77743
[20052989]

משנתיים,  בפחות  מוכן  בבניה  חד'   4
במחיר עלות, לל"ת. 052-7681822

[20052970]

באזור  להמכר  חייבת  בהזדמנות 
רמה  שמש,  בבית  מבוקש  הכי 
דירות   -5 ל  מחולק  מ"ר,   380 ב', 
רווח  כ- 6%  כיום  מניב  מושכרות, 
לשנה + אופציות, 4 כ"א + מחסנים. 

054-8528201 054-8529816
[20052958]

3 סלונים  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]

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]

בקריה   * למכירה:  הבית"  "תיווך 
מרפסת   ,2 קומה  חד'   3 החדשה 
החדשה  בקריה   * ענקית. 
חד'   2 לקריה  צמוד   *  4 קומה 
לקריה  צמוד   * ש''ח   600,000 ב- 
מבחר  ועוד   * מרפסת   + חד'   2
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]

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. 

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]

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, 
04-6922596 ממוזגת 054-8433088
[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 
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 
בכל  להשכרה  דירות  דרושות 
והחגים,  הקיץ  לתקופת  האיזורים 
 - מייל   026249468  - מהיר  תיווך 

T026249468@gmail.com
[20052987]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

7616720-1
[20040110]

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

715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

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

10-20
[20052696]

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

053-310-20-26
[20043211]

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

053-3188842
[20040846]

גברים- ַ לשמחות  טיילערס  היימישע 
052-7680234 נשים-   052-7680243

באיזור ירושלים והסביבה.
[20052997]

אדם  עם  לישון  אחראי  אדם  דרוש 
077- תשלום.  תמורת  מבוגר, 

7010069
[20052957]

לת"ת  גבוהות  לכיתות  מחנך  דרוש 
02-9665841 פקס  קו"ח  בירושלים 

a9665841@gmail.com
[20052955]

מלמד  דרוש  בי-ם  חסידי  לת"ת 
02-9665841 פקס  קו"ח  הרך  לגיל 

a9665841@gmail.com
[20052954]

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]

מהבית,  לעבודה  פקיד/ה  לחברה 
משרדית,  ועבודה  טלפוני,  למענה 
ניסיון,  נדרש  לא  ביום,  שעות   3-4
בי-ם  למשרד   * ש''ח   3,600
מזכיר/ה  החרדיות  בשכונות 
יומן,  לניהול  מנכ"ל,  ללשכת 
 * ש''ח   6,000 ועוד.  הקלדות, 
פקיד/ה  לב"ב  סמוכה  לחברה 
לתחום הרכש, 9,000 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]

גמ"חים 

ולקבל  למסור  ניתן  ילקוטים,  גמ"ח 

ארנקים,  גן,  תיקי  תיקים,  חינם 

קלמרים ועוד בב"ב 073-3835398
[20052956]

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

0504154152
[20052802]

השבת אבידה 
בשב"ק פ. קרח נאבדה במירון טבעת 
052- לבעליה.  מאוד  היקרה  יהלום 

7170289
[20052988]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 
 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 
1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003
[20042291]

חובות  לב     שני  מעשר  ירושלמי:  היומי  דף  טו     ערכין  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הכ"ח (הבטחון)    משנה יומית: עדויות ג, ו-ז    הלכה 
יומית: או"ח תקלז, א-ג    רמב"ם יומי: טוען ונטען א-ג    שו"ע הרב - רב 
יומי: נג, לד - נד, א    דף היומי - זוהר: כי תשא, נט-סו    חפץ חיים: לה"ר ג, 

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

8:148:158:138:188:178:10סו"ז ק"ש מג"א
9:109:119:109:139:129:07סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:449:459:439:479:469:41סוף זמן תפלה מג"א
10:2110:2210:2110:2410:2310:19סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4312:4412:4412:4512:4512:42חצות היום
13:1813:2013:1913:2113:2113:17מנחה גדולה

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

3:463:463:423:513:483:39עלות השחר
4:384:384:354:424:404:32זמן ציצית ותפילין

5:375:425:325:405:395:36הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
03-7411367 אהרונוביץ 12, ב"ב    תל  סנטר פארם 050-7556873 חזקיהו המלך 23    בני ברק הבירה ירושלים
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 למחרת סופר פארם בלפור  סופר פארם מיניסטור אביב
077-8881070 רח' ויצמן 14 מהשעה  077-882590 רח' אלנבי 65 מהשעה 19:00 עד 24:00 בלילה סופר פארם איכילוב
077- סופר פארם סיטי סנטר 7884483 שד' לנטוס 26    חיפה ניו פארם ק' השרון 19:00 עד 24:00 בלילה    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 8:00 עד 01:00 סופרפארם 8880790 שד' בן גוריון 6    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון   חולון

רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.26-
אתמול: 211.25-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
30-20

תל אביב
30-20

חיפה
29-23

גולן
32-20

טבריה
37-24

גליל
29-19

באר שבע
33-22

אילת
41-28

מזג האויר
ללא שינוי ניכר בטמפ'

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

שלישי - נאה, ללא שינוי ניכר 
בטמפרטורות.

רביעי - נאה. תחול ירידה קלה 
בטמפרטורות.

חמישי - נאה ללא שינוי ניכר 
בטמפרטורות.

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

0722445571



דיווחים בוונצואלה: הנשיא וראש האופוזיציה יפתחו 
במו"מ מיידי לפתרון המשבר השלטוני והכלכלי

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מדורו,  ניקולס  ונצואלה  נשיא 
גוואידו,  ואן  האופוזיציה  וראש 
מו"מ  לנהל  הקרובים  בימים  יחלו 
למשבר  לפתרון  להביא  בנסיון 
כך  במדינה.  והכלכלי  השלטוני 
מדווחת סוכנות הידיעות 'רויטרס' 
המעורים  גורמים  שלושה  מפי 

במתחולל בוונצואלה. 
עצמו  על  הכריז  גוואידו 
ונ־ של  והחוקי  הלגיטימי  כנשיא 
ארה"ב  של  בהכרה  וזכה  צואלה, 
גם  הוא  בעולם.  נוספות  ומדינות 
ניקולס  את  בפועל  להדיח  ניסה 
מדורו מתפקידו, בדרכים צבאיות 

ואחרות, אך ללא הצלחה. 
של־ מבין  מדורו  גם  מנגד, 
וש־ רב,  פוליטי  כח  יש  גוואידו 

ונצואלה  אזרחי  מקרב  מיליונים 
מוכנים לצעוד אחריו באש ובמים. 
השי־ יתנהלו  כיצד  ברור  לא 

באמצעות  יבוצעו  הם  והאם  חות, 
של  ישירות  בשיחות  או  מתווכים 

הצדדים  בין  המחנות.  מנהיגי  שני 
ולכן  גדולה,  חשדנות  שוררת 
יוביל  שמו"מ  הסיכויים  נמוכים 

לתוצאות בטווח הזמן המיידי. 
המ־ כי  אתמול  דווח  במקביל 

ממאסר  שחרר  בוונצואלה  שטר 
שנע־ קולומביאנים  אזרחים   59

ממשלת  שנים.  כשלוש  לפני  צרו 
לאו"ם  בעבר  פנתה  קולומביה 
אותם,  לשחרר  שיפעל  בדרישה 

כחוק  שלא  עצורים  שהם  בטענה 
הוגן.  משפטי  להליך  זכו  ושלא 
זאת  לעומת  ונצואלה  ממשלת 
עם  קשורים  היו  הם  כי  טענה 
בכירים בצבא המקומי, וניצלו את 

חוקיות.  בלתי  לפעולות  קשריהם 
ונצואלה  החליטה  מדוע  ברור  לא 
לשחרר אותם, והאם לצעד זה יש 
השיחות  להתחלת  כלשהו  קשר 

בין מדורו לגוואידו. 

מתחדשת המחאה בסודן: רבבות 
הפגינו נגד המשטר הצבאי 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מאז  חלפו  חודשים  שלושה 
הדחתו של הרודן עומר אל באשיר 
והמחאה  סודן,  כנשיא  מתפקידו 
שוב  חרטום  הבירה  ברחובות 

מתחדשת. 
אתמול  יצאו  אדם  בני  רבבות 
מיידי  לסיום  בדרישה  לרחובות 
במדינה,  הצבאי  השלטון  של 
לידי  ההנהגה  מושכות  והעברת 
שתקדם  אזרחית,  מעבר  ממשלת 
חו־ בחירות  לקראת  המדינה  את 

פשיות ודמוקרטיות. 
מחאה  של  קודם  סבב  לאחר 
לשלוט  הצבא  התחייב  עיקשת, 
בלבד,  חודשים  תשעה  במדינה 
אך  חופשיות,  בחירות  לקיום  עד 
מסתפקים  אינם  המחאה  מנהיגי 
בהצהרות אלו, וחוששים שמדובר 
מנת  על  זמן,  להרוויח  בנסיון  רק 
את  ולהנציח  המחאה  את  למוסס 

השלטון הצבאי. 
מנהיגי המחאה טוענים כי עד 

בהפגנות  אדם  בני   128 נהרגו  כה 
נגד השלטון הצבאי, אך הרשויות 

טוענות כי המספר מוגזם, וכי בסך 
אדם  בני   61 כה  עד  נהרגו  הכל 

וחיילים  שוטרים  עם  שהתעמתו 
וסיכנו את חייהם. 

בריטניה: חברים בלייבור דורשים לבטל את ההחלטה על 
החזרת חבר אנטישמי שהודח בעבר משורות המפלגה
"אנחנו לא יכולים להפריז בעומק ובגודל הכאב והכעס שאנחנו מרגישים בנוגע לחזרתו של כריס 

וויליאמסון למפלגה", נמסר בהצהרה
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ופוליטי־ פרלמנט  חברי   90
במפלגת  החברים  בכירים  קאים 
המפלגה  ראש  סגן  בהם  לייבור, 
עצומה  על  חתמו  ווטסון,  טום 
שמגנה את ההחלטה להשיב לשו־
כריס  הפרלמנט  חבר  את  רותיה 
של  ברית  בן  ה-62,  בן  וויליאמסון 

קורבין. 
וויליאמסון הושעה מהמפלגה 
מייחסת  שהמפלגה  שאמר  אחרי 
האנ־ לטענות  מדי"  גדול  "משקל 
"צדק־ שלה  ושהגישה  טישמיות, 

נית מדי".
ממנהיג  דורשים  הבכירים 
להתערב  קורבין,  ג'רמי  המפלגה, 
לא  "אנחנו  ההחלטה.  את  ולבטל 
ובגודל  בעומק  להפריז  יכולים 
מרגי־ שאנחנו  והכעס  הכאב 

כריס  של  לחזרתו  בנוגע  שים 
בה־ נמסר  למפלגה",  וויליאמסון 

צהרה שפרסמו.
הלייבור  במפלגת  גורם 
אזהרה  קיבל  שוויליאמסון  אמר 
בתום  למפלגה  והוחזר  רשמית, 

חקירה.
של  מיריביו  סטריטינג,  ווס 

הפרלמנט  מחברי  ואחד  קורבין 
"אם  אמר:  ההצהרה,  על  שחתמו 

המא־ לגבי  רציני  קורבין  ג'רמי 
חייב  ואני   - באנטישמיות  בק 

רפיון  של  שנים  שאחרי  לומר 
יש   - רציני  שהוא  בטוח  לא  אני 
זה  את  להראות  הזדמנות  לו 

עכשיו".
תש־ מהמפלגה  פרשו  השנה 

הסבירו  הם  פרלמנט.  חברי  עה 
בגלל  השאר  בין  לעזוב  שהחליטו 
במפלגה,  באנטישמיות  הטיפול 
ולאור עמדתה במשבר הברקזיט.

בשנים  מואשמת  המפלגה 
האחרונות באנטישמיות, בעקבות 
קורבין  של  בעייתיות  הצהרות 

וחברים אחרים בלייבור.
הפרו־ קורבין  רבים,  לטענת 

לא  המפלגה  והנהגת  פלסטיני 
כפי שהתחייבו.  נלחמים בתופעה 
חלק מהפרשנים אומרים שסערת 
המפ־ את  שמלווה  האנטישמיות 

שמונעות  הסיבות  אחת  היא  לגה 
המ־ חשבון  על  להתחזק  ממנה 

סאגת  רקע  על  השמרנית,  פלגה 
הברקזיט.

אושרה הארכת שהייתם של עובדים זרים ותיקים 
והגדלת מכסת העובדים הזרים החדשים

מאת חיים מרגליות

הצעת  את  אישרה  הממשלה 
שאשא  ד"ר  והשיכון  הבינוי  שרת 
העוב־ מכסת  את  להשאיר  ביטון 
דים הזרים בענף הבניה על 16,500
הצעתה  התקבלה  בנוסף,  עובדים. 
של שרת הבינוי והשיכון להארכת 
תוקף שהייתם של עובדים ותיקים 
בענף הבניה בחצי שנה ולצורך כך 
הגדילה הממשלה את מכסת העו־

על  נוספים  ב־1,800  הזרים  בדים 
שאלה  לפני  מחליפים  להביא  מנת 

יצאו. 
ב־2013 שביצע  מטה  עבודת 

המליצה  והשיכון  הבינוי  משרד 
העובדים  מכסת  את  להגדיל 
מ־8,000 הבנין  בענף  הזרים 

אישרה  הממשלה  אלף.  ל־20 
אולם  המשרד,  המלצת  את 
לכ־ החלטה  במסגרת  ב־2016, 

הבניה,  לענף  פלסטינים  ניסת 

במ־ ל־16,500  המכסה  הופחתה 
טרה להגדיל את מכסת העובדים 

הפלסטינים. 
כמעט  כיום  הרשיונות  מספר 
שממצה את המכסה, אולם כ־1,800

סינים  עובדים  הם  מתוכם  עובדים 
שנים  שבע  מעל  השוהים  ותיקים 
את  לאפשר  מנת  ועל  בישראל, 
הבניה  בענף  לפגוע  מבלי  יציאתם 
את  והשיכון  הבינוי  שרת  הנחתה 
להביא  במשרדה  המקצוע  גורמי 

עוד 2,000 עובדים מסין.
משלחת  יצאה  כחודש  לפני 
מטעם המדינה לחתום על הגדלת 
לאחר  וזאת  הסינים  עם  ההסכם 
עובדים   6,000 לישראל  שהגיעו 

מההסכם הקודם. 
צפויים  החדשים  העובדים 
הוותיקים,  העובדים  את  להחליף 
בהתאם  נדרשת  יציאתם  אשר 
אך  לישראל,  הכניסה  לחוק 
של  הגדלה  אישרה  הממשלה 
הגדלה  נוספים.  ב־1,800  המכסה 
עובדים  של  כניסה  מאפשרת  זו 
העובדים  יצאו  בטרם  חדשים, 

הוותיקים. 
ממשרד הבינוי והשיכון נמסר 
רשות  עם  יחד  פועל  המשרד  כי 
להבאת  וההגירה  האוכלוסין 
ממספר  הבנין  לענף  עובדים 
הובאו  האחרונה  ובשנה  מדינות, 
6,300 מעל  ההסכמים  במסגרת 
ואוק־ מולדובה  מסין,  עובדים 

להחלפת  פועל  המשרד  ראינה. 
כלל העובדים הוותיקים, אשר לא 
הגיעו לישראל במסגרת הסכמים 
בילטראליים או באמצעות חברות 
בניה זרות אולם עושה זאת בצורה 
מושכלת ומאוזנת כדי שלא לפגוע 

בשוק הבניה.

נחשף שימוש בלתי חוקי במאגרי 
מידע של הביטוח הלאומי
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בעקבות מידע שנחשף בביקורת 
הפנים של הביטוח הלאומי הועברה 
פנייה למשטרת ישראל, שבמסגרתו 
בפשיעה  למאבק  הארצית  היחידה 
הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433, ניהלה 
שימוש  שעניינה  סמויה,  חקירה 
הבי־ של  המידע  במאגרי  כדין  שלא 
חוק  פי  על  ועבירות  הלאומי  טוח 

הגנת הפרטיות.
החקירה  של  הגלוי  בשלב 
שתי  בהן  חשודים,  מספר  נחקרו 
ניתנה  אשר  המרכזיות,  חשודות 

להן גישה למאגרי המידע, לטובת 
עבודתן  במסגרת  שירות,  מתן 
לבי־ שירות  הנותן  רו"ח,  במשרד 
הש־ החשד,  פי  על  לאומי.  טוח 

תיים ביצעו מאות בדיקות אודות 
אזרחים לצרכים פרטיים.

המגבילים  מהתנאים  כחלק 
עם  החשודות  שתי  על  שהוטלו 
חסם  הלאומי  הביטוח  שחרורן, 
שלו  המידע  למערכות  גישתן  את 
ועבודתן הופסקה לאלתר. מהמש־
טרה נמסר כי החקירה בעניינן הס־

תיימה וחומר הראיות הועבר לעיון 
יחידת התביעות של להב 433.

דרום אפריקה: קברים יהודיים חוללו בעיר סטרנד
לפני כשבוע נגרם נזק לשני בתי עלמין יהודיים אחרים באותו המחוז, ווסטרן 

קייפ, ובמשטרה חוששים שמדובר בתא ניאו־נאצי פעיל

מאת א. למל

אלמונים חיללו ארבעה קברים 
בבית העלמין היהודי בעיר סטרנד 
כ־50 שנמצאת  אפריקה,  בדרום 
דרומית־מזרחית  קילומטרים 
היהודית  הקהילה  לקייפטאון. 
הגישה תלונה במשטרה המקומית. 
לשני  נזק  נגרם  כשבוע  לפני 
בתי עלמין יהודיים אחרים באותו 
ובמשטרה  קייפ,  ווסטרן  המחוז, 
חוששים שמדובר בתא ניאו־נאצי 

פעיל.
הוכתה  שנה  כחצי  לפני  רק 
קייפטאון  של  היהודית  הקהילה 
בבית  ונדליזם  בעקבות  בהלם 

וולינג־ בעיר  היהודי  הקברות 
נסיעה  דקות  כ־45  הנמצא  טון, 

מקייפטאון.
הודיעה  היהודית  הקהילה 
למעשה  יהודים,  קברי  ש־39 
העלמין  בבית  הקברים  כל  כמעט 
אלמונים,  ידי  על  חוללו  הקטן, 
ולמצבות נגרם נזק. ראש הקהילה 
סטיוארט  בקייפטאון,  היהודית 
שלנו  אז: "הקהילה  אמר  דיימונד, 
החוקה  לפי  מהמקרה,  מזועזעת 
מי  לכל  שייכת  אפריקה  דרום 
בכבוד  כלפיו  לנהוג  ויש  בה,  שחי 
ובקבלת האחר. אותו כבוד וקבלה 

מגיעים גם למתים".
המ־ את  גינו  יהודים  ארגונים 

להגביר  לשלטונות  וקראו  קרה 
ראש  בהם  הבטחון,  תחושת  את 
באנטישמיות  למלחמה  המטה 
לאירוע  שהגיב  חגואל,  יעקב 
לצערי  אלו  "מקרים  האנטישמי: 
קוצים  בשדה  אש  כמו  מתפשטים 
אירו־ אלו  עולמי.  לטרנד  והפכו 

לעצור  ויש  ביותר  חמורים  עים 
לרצח  שיגיעו  לפני  במיידי  אותם 
אפריקה  דרום  משטרת  יהודים. 
פורעים  אותם  את  לעצור  חייבת 
אפריקה  דרום  ממשלת  ואחריות 
לשתף פעולה נגד אירועים כאלו. 
תא  של  בפעולות  מדובר  אכן  אם 
סוף  לו  לשים  חייבים  ניאו־נאצי, 

ויפה שעה אחת קודם".

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

02-595-1000
אחריות יצרן 
 שנים מלאות
ן

3
100% מימון
ללא מקדמה
אלפי לקוחות ן

מרוצים
שנים. עד גמר המלאי.  ט.ל.ח. | התמונות להמחשה בלבד. נבדק במימון ל-5

אספקה תוך 48 שעות על מבחר דגמים

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

גם ביונדאי איוניק

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

תשלום חודשי
שמשדגם

רכבים
חברה

מתחרה
בשמש תחסכו

בסיום תקופת המימון

₪1,413₪1,6111₪13,884יונדאי איוניק
*פלוס ₪2000 עמלת הקמה
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בשבשם ה' נעשה ונצליח

ממללווןן לליאונרדו קקללאבב ים ההמלח ((נניררווווננהה ללשעבר) 

שבוע הבא
 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 | הפייטן 
ר' אליהו אוזן | הקלידן שייע ברים מבלגיה  ובעלי 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

מטעמי השבת

מרחצאות חמים

סעודות שבת  
עשירות כיד המלך 

ברמה קולינרית

נותרו חדרים 

אחרונים 
לאמצ"ש

40*8510

1

!

"

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
שבו אוויר ואווירה נפגשים
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118/07 16/071166//0077116/07716/0707
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24/0725/072255/07 23/07223/072233/007723//00723/07/0723/07

office@wreschner.netwww.wreschner.co.il
02-5704444
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