
מדינה במצור: הפגנות זעם אלימות וחסימות צירים 
ראשיים במחאה על הריגת הצעיר מיוצאי אתיופיה
47 שוטרים נפצעו בהפגנות. 60 מפגינים נעצרו ^ מח"ש: התקדמות בחקירת מקרה הירי הקטלני בחיפה

מאת חיים מרגליות

הת־ וקיצוני  אלים  זעם  יום 
יוצאי  קהילת  ידי  על  אתמול  נהל 
רחבי  בכל  כשמפגינים  אתיופיה 
ראשיים,  כבישים  חסמו  הארץ 
שוט־ פצעו  ואף  מכוניות  הציתו 
זאת בעקבות  נעצרו.  עשרות  רים. 
הקהילה  מבני  צעיר  של  הריגתו 
שנורה על ידי שוטר בתחילת הש־

בוע בחיפה.
הת־ ביותר  האלימה  ההפגנה 

תקפו  שם  חיים,  בקרית  קיימה 
את  לעבור  שניסה  נהג  המפגינים 
הכביש החסום. הוא חולץ על ידי 
הזיקו  אחרים  במקומות  שוטרים. 
המפגינים לרכבים, הציתו צמיגים 

ואף רכבים.
שהתקיימה  המחאה  במהלך 
פר־ רכב  הוצת  עזריאלי,  בצומת 

התחקו  שוטרים  כליל.  ונשרף  טי 
זמן  ובתוך  בהצתה  החשוד  אחר 

קצר עצרו את החשוד.
מוקדם  אשר  ברכב  מדובר 
צומת  את  לחצות  ניסה  יותר, 
על  באבנים  נרגם  אולם  עזריאלי 
על  קפצו  אף  אשר  המפגינים,  ידי 

ואת  הנהג  חיי  את  וסיכנו  הרכב 
יתר משתמשי הדרך.

על  בשלום  חולץ  הרכב  נהג 
ידי שוטרים אשר במהלך החילוץ 
הותקפו על ידי המפגינים גם בא־

מכך  כתוצאה  מדמיע,  גז  מצעות 
ופונו  נפצעו  והשוטרים  האזרח 

לקבלת טיפול רפואי.
המ־ חסמו  המחאות  במהלך 

דירת 3 חדרים ברמת גבעת זאב 
₪ יכולה להיות שלך! בשווי 1,600,000

להצטרפות להגרלה השנתית של איחוד הצלה 
'דירה ברגע' >>

9401401@gmail.com
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המוקדים נסגרים ביום שלישי ו' תמוז 09/07
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ש"ח  5.00 בא"י:  המחיר   | י"א  שנה   |  3196 גליון   | יולי   3  | תשע"ט  (אדר"ח)  בסיון  ל'  חקת,  פר'  רביעי  יום   | בס"ד 
(הגרות) הל'  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | א  חלה   - ירושלמי   | יז  ערכין   - בבלי  היומי:  דף 

הנשיא טראמפ על הפרת הסכם הגרעין: 
"איראן צריכה לדעת שהיא משחקת באש"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
עיתונאים  ידי  על  אתמול  נשאל 

כי  איראן  מגיב להודעת  הוא  כיצד 
במסגרת  מהתחייבויותיה  חרגה 
בידיה  יש  וכעת  הגרעין,  הסכם 
אור־ של  קילוגרמים  מ־300  יותר 

ניום מועשר ברמה נמוכה. 
"אין לי מה להגיב", אמר טרא־
לפני  הגרעין  מהסכם  שפרש  מפ 
צריכה  איראן  "אבל  משנה,  יותר 

לדעת שהיא משחקת באש". 
לבטחון  טראמפ  של  יועצו 
לכלי  אמר  בולטון,  ג'ון  לאומי, 
לאיראן  כי  בארה"ב,  התקשורת 

להחזיק  בעולם  סיבה  שום  אין 
אור־ של  קילוגרמים  מ־300  יותר 

ניום מועשר, אלא אם כן בכוונתה 
לפתח נשק גרעיני. 

החוץ  שר  הודיע  שלשום 
כי  זריף,  ג'וואד  מוחמד  האיראני 
ארצו מחזיקה ביותר מ־300 קילו־

זאת,  מועשר.  אורניום  של  גרמים 
לאחר שאיראן הצהירה מראש כי 
במסגרת  זו  מהתחייבויות  תחרוג 
תמצא  לא  אירופה  אם  ההסכם, 
חרף  הסחר,  את  עמה  לחדש  דרך 
הממשל  של  הכבדות  הסנקציות 

האמריקאי. 
הודיעו  אחדים  ימים  לפני 
שינוי  יהיה  לא  אם  כי  האיראנים 
סימנים  יראו  לא  הם  ואם  במצב, 
החב־ של  הסחר  לחידוש  מידיים 

רות האירופאיות עמם, הם יחרגו 
נו־ מסעיפים  אחדים  ימים  בעוד 

במסגרת  התחייבו  עליהם  ספים 
ההסכם. 

טראמפ הביע תמיכה במפגינים בהונג קונג; סין מוחה בתוקף 
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
במפגינים  תמיכה  אתמול  הביע 
הפרלמנט  לבנין  שלשום  שפרצו 
הנסיונות  על  במחאה  קונג,  בהונג 
מערכת  על  להשתלט  סין  של 
המעמד  בעלת  העיר  של  המשפט 

המיוחד. 
מחפשים  הללו  "המפגינים 
"אבל  טראמפ,  אמר  דמוקרטיה", 
להעניק  רוצות  שלא  מדינות  יש 
ומת־ שלהן,  לאזרחים  דמוקרטיה 

נגדות לכך בכל יכולתן". 
טראמפ  של  שדבריו  למרות 
היו עדינים יחסים, לא כללו דברי 
שבח מפורשים למפגינים ובוודאי 
הם  סין,  כלפי  מפורש  גינוי  שלא 
של  זעמה  את  לעורר  הצליחו 

בייג'ינג. 
אתמול  אמר  לכתבים  בתדרך 

"אנחנו  הסיני  החוץ  משרד  דובר 
את  ובתוקף  בחריפות  מגנים 
נסיונה הבוטה של מדינה מסוימת, 
של  הפנימיים  בענייניה  להתערב 
לדבריו,  סין".  של  ובענייניה  הונג 
להונג  בנוגע  סין  של  "עמדתה 
ואני  ותקיפה,  ברורה  היא  קונג 

אותה  מכירה  שארה"ב  מאמין 
היטב". 

מפגינים  מאות  תקפו  שלשום 
את בנין הפרלמנט, השחיתו ציוד 
ורכוש, תלו את דגל הונג קונג הב־

והדביקו  עברו,  ימים  לזכר  ריטית 
המבנה,  קירות  על  פתקים  אלפי 

מחאה  של  סיסמאות  רשמו  בהם 
נגד הנסיון של המועצה המחוקקת 
לאשר את חוק ההסגרה לסין, על 
אף שמערכת המשפט של סין היא 
בתנאים  עומדת  ואינה  פוליטית, 
בעולם  המקובלים  ובסטנדרטים 

הרחב. 

 נתניהו: "שיתפתי את טראמפ בגניבת 
ארכיון הגרעין – לפני המבצע"

מאת סופרנו הצבאי

רה"מ נתניהו אמר אמש בטקס 
"שיתפתי  ישראל:  בטחון  פרס 
לגנוב  בתכנית  טראמפ  הנשיא  את 
לפני  האיראני  הגרעין  ארכיון  את 
מסוכן,  זה  אם  שאל  הוא  המבצע. 
התוצאה  אבל  סיכון  שיש  אמרתי 
בשנה  כזכור,  זה".  את  מצדיקה 
הצהרה  נשא  נתניהו  שעברה 
מיוחדת בנוגע לתכנית הגרעין של 
איראן, בה חשף כי ישראל השיגה 
הגרעין  ארכיון  כספות  מתוך   –
טון  חצי   – שבטהראן  האיראני 
לטענתו  שמוכיחים  מסמכים  של 
ואת  האיראני  הגרעין  תכנית  את 

'פרויקט עמאד' של טהראן.
נתניהו  אמר  הדברים  את 
פרס  להענקת  חגיגי  טקס  במהלך 
הפרס  ל־2018,  ישראל  בטחון 
הבט־ במערכת  ביותר  היוקרתי 

פרויקטים –  לארבעה  שניתן  חון, 
חזבללה  מנהרות  חשיפת  פרויקט 
בצפון, מבצע הפריצה של המוסד 
לארכיון הגרעין האיראני, מערכת 
הנשק 'ברד קל' ופרויקט טכנולוגי 

מסווג של השב"כ.

הנשיא  בבית  שנערך  בטקס 
המדינה  נשיא  נכחו  בירושלים 
הממשלה  ראש  ריבלין,  ראובן 
אביב  הרמטכ"ל  נתניהו,  בנימין 
כוכבי ומנכ"ל משרד הבטחון אודי 
שם  על  ישראל  בטחון  פרס  אדם. 
לפרויקטים  מוענק  גולומב  אליהו 
המ־ לבטחון  שתרמו  ופעילויות 

והן  הטכנולוגי  בהיבט  הן  דינה 
בהיבט המבצעי. בהודעה על הזו־
כים נכתב כי "ארבעת הפרויקטים 
עם  בהצלחה  מתמודדים  הזוכים 
על  מהותיים  אסטרטגיים  איומים 
בח־ ומתאפיינים  ישראל  מדינת 

ויכולת  תעוזה  טכנולוגית,  דשנות 
מבצעית משמעותית".

מנה־ חשיפת  פרויקט  עבור 
רות חיזבללה בצפון, הוקם הצוות 

המיוחד  המודיעיני־טכנולוגי 
בשי־ המודיעין  באגף  ב־2014 
חשדות  לאור  הצפון  פיקוד  תוף 
בכוונת  שיש  ומתחזקים  הולכים 
לחפור  חיזבללה  הטרור  ארגון 
לשטח  התקפיות  טרור  מנהרות 
בת־ ומפתיע  סודי  כרכיב  ישראל 

שגיבש  המסווגת  ההתקפית  כנית 
היתה  "עבודתי  הגליל".  "לכיבוש 
החי־ לוחמי  של  לעיניהם  להיכנס 
מתכננים  הם  האם  ולהבין  זבללה 
מהיכן  כן  ואם  מנהרות  לחפור 
סיפר  זאת",  לעשות  מתכוונים 
בצוות  מהחוקרים  אחד  ע',  סמ"ר 
על  האמון  טכנולוגי  המודיעיני 
"בזכות  בצפון.  המנהרות  נושא 
שאנ־ להגיד  יודע  אני  עבודתנו 
וכל  חיזבללה  לפני  אחד  צעד  חנו 
הצעדים שלו לחפור מנהרות ירדו 

לטמיון".
של  הטכנולוגי  הפרויקט 
הפרס  להם  הוענק  עבורו  השב"כ 
טכנולוגית  מערכת  פיתוח  הוא 
של  סיכול  שאפשרה  מסווגת 
משמעותיים  פיגועים  עשרות 
באמצעות  האחרונות.  בשנתיים 
סו־ שלה,  והפיתוחים  המערכת 

עשרות  האחרונות  בשנתיים  כלו 
מח־ מאות  נעצרו  פיגוע,  כוונות 
פיגו־ של  רב  מספר  ונמנעו  בלים, 
פיגועי  ביניהם  משמעותיים,  עים 
ומכוניות  נפץ  מטעני  התאבדות, 

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור לא' דר"ח תמוז תשע"ט

יוסף דב בורנשטיין
בהגה"צ רבי אברהם נתן שליט"א 

ישיבת פוניבז' 
בני ברק

טויבא גיטל הורוביץ
בהגה"צ רבי חיים מאיר שליט"א
סמינר הישן
גבעת זאב החדשה

מחר הילולת בעל ה'מאור 
ושמש זי"ע הטמון בקראקא

מחר יום חמישי ב' דר"ח תמוז 
יחול יום ההילולא של הרה"ק בעל 
'מאור ושמש' זי"ע. לראשונה מזה 
קבוצה  התארגנה  שנים,  עשרות 
קרא־ בק"ק  הק'  ציונו  את  לפקוד 
ולהפ־ קדומים  אהבת  לעורר  קא, 
קד בדבר ישועה ורחמים. חסידים 
רוח  קורת  מביעים  מעשה  ואנשי 
וחידוש  ליושנה  עטרה  החזרת  על 
ההילולא  ביום  הק'  לציונו  העליה 
עד  חסידים  בקהל  נהוג  שהיה  כפי 

השואה.
קל־ קלונימוס  רבי  הרה"ק 

ממשפחת  זי"ע  זצוק"ל  הלוי  מן 
מגדולי  היה  המיוחסת,  עפשטיין 
מלובלין  החוזה  הרה"ק  תלמידי 

הרה"ק  של  וותיק  ותלמיד  זי"ע 
זי"ע.  מליזענסק  אלימלך  רבי 
רבו,  עליו  הטיל  חיותו  בחיי  עוד 
אדרת  את  זי"ע,  אלימלך  ר'  הרבי 
כרבי  לשמש  לו  והורה  ההנהגה 
בק"ק  לחסידים  דרך  וכמורה 
בקירוב  שנה  ארבעים  קראקא. 
לארץ  והאיר  ברמה  נשיאותו  נהג 
וקדושתו  תורתו  במאור  ולדרים 
ונתבקש  המערבי  נר  שכבה  עד 
בישיבה של מעלה ביום ב' דראש 
ונטמן  תקפ"ג  שנת  תמוז  חודש 
בק"ק  אשר  העתיק  החיים  בבית 
במי־ צדיקים  גדולים  קראקא. 

תתם, ואף בתר חיי נודע בשערים 

בעקבות סגירת שדה דב:

ההסתדרות הכריזה על 
סכסוך עבודה בארקיע

על  הכריזה  ההסתדרות 
בחברת  דחוף  עבודה  סכסוך 
החברה  כוונת  רקע  על  ארקיע, 
בעקבות  עובדים  מאות  לפטר 
ולהוציאם  דב  שדה  סגירת 
לחופשה כפויה בת שבוע. היום 
הס־ אסיפות  העובדים  יקיימו 
בארץ,  החברה  מוקדי  בכל  ברה 
ובשל כך ייתכנו שיבושים בלוח 

הטיסות.

השלכות  לסכסוך,  ברקע 
מרחיקות לכת על ציבורי עוב־

די ארקיע וזכויותיהם, בעקבות 
על  התעופה.  שדה  של  סגירתו 
של  התעסוקתי  שבטחונם  אף 
בהסכם  הוסדר  ארקיע,  עובדי 
הצדדים  בין  שנחתם  הקיבוצי 
לא־ התייחסות  תוך  ב־2013, 

של  פעילותו  שתופסק  פשרות 

אברהם יעקב זיידע
בהר"ר ישראל ליפא הי"ו

ישיבת בית אברהם סלונים
ביתר עילית

תמר ויג
בהר"ר יצחק הי"ו
סמינר גור
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד אור ליום ד' ל' סיון אדר"ח תמוז תשע"ט

אליהו דב מליק
בהר"ר דוד יצחק הי"ו

ישיבת עמלה של תורה ירושלים
אשדוד

מרים אייזנבאך
בהר"ר אברהם שמחה הי"ו

סמינר הישן 
ביתר עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד אור ליום ד' ל' סיון אדר"ח תמוז תשע"ט

השר ארדן לשר הפנים הבריטי: "להוציא 
את חמאס מחוץ לחוק בבריטניה"

השר לבטחון הפנים גלעד ארדן אירח את שר הפנים הבריטי וביקש ממנו 
להוציא את חמאס מחוץ לחוק כפי שעשתה בריטניה בנוגע לחיזבללה

מאת דוד שמואלי

השר לבטחון הפנים ולנושאים 
נועד  ארדן,  גלעד  אסטרטגיים, 

סאג'יד  הבריטי  הפנים  שר  עם 
ג'אוויד.

פעולה  בשיתופי  דנו  השניים 
והמאבק  בטרור  לוחמה  בנושאי 
באנטישמיות וה־BDS. הם סיכמו 
על הקמת צוותי עבודה משותפים 
ובהתמו־ לטרור,  בהסתה  למאבק 
המשמ־ הרחפנים  איום  עם  דדות 

שים מחבלים.
השר  את  ברך  ארדן  השר 
ההחלטה  את  הובלתו  על  ג'אוויד 
חיזבללה,  הוצאת  על  הבריטית 
מחוץ  שלו,  המדינית  הזרוע  כולל 

לחוק והגדרתו כארגון טרור.
מרכזי  איום  מהווה  "חיזבללה 
ואני  התיכון  במזרח  היציבות  על 
מקווה שמדינות נוספות באירופה 

דומה.  החלטה  הן  גם  יאמצו 
יש  חיזבללה,  עם  שעשיתם  כפי 
המדינית  הזרוע  את  גם  להוציא 
רק  ולא  לחוק,  מחוץ  חמאס  של 
ארגון  שלו.  הצבאית  הזרוע  את 
טרור הוא ארגון טרור", אמר ארדן 

לג'אוויד.
הבריטי  מהשר  ביקש  גם  הוא 
לה־ דומה  החלטה  בארצו  לקדם 

חלטת הפרלמנט הגרמני הקובעת 
אנטישמית.  היא  החרם  תנועת  כי 
את  לרעה  מנצלת  החרם  "תנועת 
מבוססת  היא  אך  הביטוי  חופש 
ארגוני  של  אידאולוגיה  אותה  על 
הטרור. לפעילות ה־BDS וארגוני 
האנ־ בהתגברות  חלק  יש  החרם 

טישמיות בבריטניה".

פורסמו הדוחות הכספיים של הממשלה ל־2018

הגרעון ב־2018 הסתכם בכ־38.7
מיליארדי שקלים – כ־2.9 אחוז תוצר 

03-9050505

מלון ליאונרדו קלאב ים המלח
(נירוונה לשעבר) 

חדרים אחרונים
בחבילת אמצ"ש

ד'-ט' תמוז (7-12.7)

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

מאת שלמה גרין

במשרד  הכללי  החשב 
האוצר, רוני חזקיהו, פרסם את 
מדינת  של  הכספיים  הדו"חות 
הכ־ הדו"חות  ל־2018.  ישראל 
לכ־ לממשלה,  מספקים  ספיים 
נסת ולציבור הרחב תמונת מצב 
הממשלה,  פעילות  על  מקיפה 
נכסי הממשלה והתחייבויותיה. 
להביא  היא  הדו"חות  מטרת 
ראויה  פיננסית  לשקיפות 
לרבות  הממשלה,  עבודת  של 

ותאגידים  ממשלתיות  חברות 
סטטוטוריים. 

המדינה  בתקציב  הגרעון 
בכ־38.7 הסתכם  ב־2018 

שהיוו  שקלים,  מיליארדי 
זו.  לשנה  מהתוצר  אחוז  כ־2.9 
הסתכ־ האזרחיות  ההוצאות 
מהתקציב  אחוז  בכ־72.3  מו 
מהתקציב  אחוז   71.4 (לעומת 
אחוז  וכ־19.6  הקודמת)  בשנה 
בשנה  אחוז  (כ־19.3  מהתוצר 

הקודמת). הוצאות הבטחון 

  המשך בעמ' ה

  המשך בעמ' ה

  המשך בעמ' א

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

לקראת 
סיום הש"ס

מרדכי  תכלת  באולמי  אמש 
בירושלים, כינוס של חברי מועצת 
הקהילות בירושלים, בהשתתפות 
היערכות  בסימן  ציבור,  אישי 
סיום  מעמד  לקראת  והתארגנות 

הש"ס שייערך בעוד כחצי שנה.

ישראל  מנשה  ר'  הגאה"ח 
המשא  את  נשא  שליט"א  רייזמן 
המרכזי בדברים נלהבים על יקרת 

לימוד דף היומי.
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עפולה עם הפנים לעתיד

עשרות תושבים נעזרו בקבלת קהל מיוחדת של 
הלשכה לפניות ציבור של 'אגודת ישראל' בעפולה

מאת מאיר קליין 

לפ־ הלשכה  פעילות  במסגרת 
ניות הציבור של אגודת ישראל בר־
חבי הארץ, נערך ביום שני בעפולה 
קבלת קהל אצל סגן ראש העיר הרב 
ועיריה,  ארנונה  בנושאי  כהן  צור 
אגודת  נציג  אצל  קהל  קבלת  וכן 
בנושאים  זורגר  יעקב  הרב  ישראל 

של פניות ציבור זכו עשרות תושבי 
העיר עפולה לקבל סיוע וייעוץ במ־

גוון תחומים ללא כל תשלום.
נערכו  אשר  הקהל  קבלת  אל 
ברחוב  ויזניץ  מוסדות  במשרדי 
מועד  מבעוד  נרשמו   ,15 וינגייט 
לנצל  שביקשו  תושבים  עשרות 
הייעוץ  את  לקבל  ההזדמנות  את 
הנו־ במכלול  שונים  בתחומים 

והשירותים  המוניציפליים  שאים 
רישוי,  בניה,  ארנונה,   – לתושב 

אגרות וחניה וכו'.
התרחבות פעילות אגודת יש־

בהמשך  מגיעה  עפולה  לעיר  ראל 
הח־ הקהילות  בקרב  להתפתחות 

על  היום  שעומדות  בעיר  סידיות 
להתרחב  וצפויה  משפחות,  מאות 
עם המשך תנופת הבניה ב'עפולה 

עילית' המיועדת למגזר החרדי.
סגן  בעיר  ביקרו  לאחרונה 
הכ־ וחבר  ליצמן  יעקב  הרב  השר 

נסת הרב יעקב טסלר ונפגשו עם 
ראש העיר מר אבי אלקבץ, וסיכ־

מו על המשך שיתוף פעולה למען 
סיירו  הנציגים  בעיר.  הקהילות 
במוסדות החינוך בעיר ועמדו על 
צורכי הקהילה החסידית במקום.

הרב יעקב זורגר אמר כי "אני 
ראש  סגן  לעשיה  לשותפי  מודה 
נציג  הי"ו  כהן  צור  הרב  העיר 
קשבת  אוזן  המהווה  שס"ג  סיעת 
הצריכים  לכלל  העיריה  בהנהלת 
אנו  בעיר.  השונות  הקהילות  של 
באופן  לטפל  בכדי  הכל  עושים 
הפרט־ הפניות  בכל  ומיידי  אישי 

ניות של כלל התושבים".

בתום הפריימריז במפלגת העבודה: 

עמיר פרץ נבחר ליו"ר 
מפלגת העבודה

פרץ זכה ב־47 אחוזים מקולות המצביעים בפריימריז וגבר 
על שני המתמודדים נגדו, חברי הכנסת שמולי ושפיר

מאת מאיר ברגר

בבחירות  זכה  פרץ  עמיר  ח"כ 
שנ־ העבודה  במפלגת  המקדימות 
המפלגה  את  וינהיג  אתמול  ערכו 
שייערכו  ה־22  לכנסת  בבחירות 

בי"ז אלול.
פרץ זכה ב־47 אחוזים מקולות 
על  וגבר  בפריימריז  המצביעים 
שפיר  ח"כ  נגדו,  שני המתמודדים 
מהקולות  אחוז   26.9 שקיבלה 
ב־26.3 שזכה  שמולי  איציק  וח"כ 

אחוז מהקולות.
ההצבעה בפריימריס הוארכה 

הכבישים  חסימות  עקב  בשעה 
בשעה  והסתיימה  הארץ  ברחבי 
על  עמד  ההצבעה  שיעור   .22:00

45.6 אחוזים.
כיו"ר  בעבר  שימש  כבר  פרץ 
מפלגת העבודה ואף שימש מטעם 
בממשלת  בטחון  כשר  המפלגה 

אולמרט.
לכנסת  הבחירות  לקראת 
ה־19 פרש פרץ ממפלגת העבודה 
מפלגת  מטעם  לכנסת  והתמודד 
לבני.  של  בראשותה  התנועה 
פרץ  חזר  ה־20  הכנסת  במהלך 

למפלגת העבודה.

ברבנות הראשית נערכים לשינוי במתכונת הבחינות
מאת חיים מרגליות

הרבנות הראשית לישראל ער־
כה יום עיון מיוחד לעורכי ובודקי 
ודיינות,  רבנות  בנושאי  הבחינות 
ודיינים  רבנים  כ־60  השתתפו  בו 
הב־ ובדיקות  עריכת  על  האמונים 
לאור  זאת  ודיינות,  ברבנות  חינות 
חדשה  בחינות  למתכונת  המעבר 
במועד  בהדרגה  תהיה  שתחולתו 
יכנס  כשנה  ובתוך  הקרוב  הבחינה 

לתוקף באופן סופי. 
נקבעה  החדשה  המתכונת 
נשיא  של  מעמיקה  בחינה  לאחר 
הרא־ הראשית,  הרבנות  מועצת 

לישראל  הראשי  הרב  לציון  שון 
יחד  שליט"א  יוסף  יצחק  הרב 
בה  הראשית  הרבנות  מועצת  עם 
מבחני  את  להתאים  הצורך  עלה 
הרבנות הראשית לנושאים היותר 
ודיינים  שרבנים  בהלכה  מעשיים 
תפקידם  בתוקף  אליהם  נדרשים 
אזוריים  כרבנים  כהונתם  במהלך 

ומורי הוראה.
הראשון  פתח  העיון  יום  את 
הרב  לישראל  הראשי  הרב  לציון 
ברכה  בדברי  שליט"א  יוסף  יצחק 
והסביר את מהות השינויים שנע־

"המטרה  הבחינות.  במתכונת  רכו 
היא  הראשית  הרבנות  מבחני  של 

חכמים  לתלמידי  הסמכה  לתת 
ובכלי  בפוסקים  בעיון,  שבקיאים 
אנשים  להסמיך  רק  ולא  השולחן 
המתכונת  לכן  בלבד.  ידע  בעלי 
מתמקדות  הבחינות  של  החדשה 
שיש  הידע  ובבחינת  בעיון,  יותר 
שעולות  מעשיות  בשאלות  לנבחן 
הדיין  או  המקומי  הרב  שולחן  על 

מדי יום".
הראשית  הרבנות  מנכ"ל 
הרב־ בפני  סקר  דגן  משה  הרב 

החדשה  המתכונת  פרטי  את  נים 
הנ־ לנבחנים  המעבר  והוראות 

הבחינות  הליכי  באמצע  מצאים 
הרב  להסמכה.  זכאותם  לקראת 
המעבר  הוראות  כי  הדגיש  דגן 
מניעת  של  תפיסה  מתוך  גובשו 
שעמדו  הרבים  מהנבחנים  פגיעה 
לפי  השונות  ההסמכה  בדרישות 
חי־ בנוסף,  הקודמת.  המתכונת 

את  דגן  הרב  הרבנות  מנכ"ל  דד 
הבחינות  מבודקי  ודרש  הנהלים 
לסיים את בדיקת המבחנים בזמן, 
לצורך עמידה ביעדים של החזרת 
יום  כ־90  בתוך  הבחינה  תוצאות 

ממועד הבחינה.
הנלמד  בחומר  השינויים  לצד 
של  הידע  להעמקת  והדרישה 
הרב־ במועצת  הוחלט  הנבחנים 

הקלות  ביצוע  על  הראשית  נות 

כדו־ הבחינות  בהליכי  מסוימות 
במקום  בחינות  ל־11  מעבר  גמת 
13 למבחני רב־עיר וכן הורדת גיל 
הבחינה ל־21 במקום גיל 22 שהיה 

נהוג עד היום.

סופר אמריקאי־יהודי: "ביטלו לי הרצאות בבריטניה רק כי אני יהודי"
מאת א. למל

ריצ'רד  יהודי־אמריקני  סופר 
זימלר עורר סערה גדולה בתקשו־
שני  כי  שטען  אחרי  הבריטית,  רת 
אירועי ספרות חשובים בבריטניה 
בגלל  השתתפותו,  את  ביטלו 

יהדותו.
זימלר בן ה־63 היה אמור לה־

כדי  בבריטניה  באירועים  שתתף 
עפ"י  החדשים.  ספריו  את  להציג 
ה'גרדיאן',  בעיתון  שמסר  הדיווח 
טען הסופר כי מתאמי שני אירועי 
להזמינו  שלא  החליטו  התרבות 
מתוך חשש מפעילי ה־BDS האנ־

טי־ישראלים.
אין  עצמו  שלזימלר  למרות 
איש  אישר  לישראל,  אישי  קשר 
בשיחה  שלו  האישי  הציבור  יחסי 
האירועים  בשני  כי  הגרדיאן  עם 
את  לפרסם  נלהבים  תחילה  היו 
כי  חששו  המארגנים  אולם  ספריו 
הפלס־ תומכי  את  תעורר  יהדותו 

טינים, מה שעלול לגרום להפגנות 
.BDS שלהם ושל תומכי

מאוד",  וכעוס  המום  "אני 
תוהה  "אני  במאמרו.  זימלר  כתב 
והאנטישמיות  הפחד  אווירת  אם 
העולה, משמעותן שאמנים ואנשי 
מעולם  מוחרמים.  יהודים  מקצוע 
דעות  עלי  שיופעלו  ציפיתי  לא 
קדומות בגלל יהדותי. זה גרם לכך 
שבריטניה הפכה למקום שאני לא 
הכרתי.  לא  מעולם  וכנראה  מכיר 
ההשתייכות  לגבי  השאלה  רק 
שערו־ בעיני  היא  שלי  הדתית 

רייתית", כתב בכעס.
הש־ את  לבטל  כשהוחלט 

כי  אמר  שלו  היחצ"ן  תתפותו, 

מאוד.  ומופתע  המום  היה  הוא 
"לרוב, אנשים בעולם הספרות לא 
שמכיר  מי  כל  אופק.  צרי  כאלה 

את ריצ'רד יודע שהוא אדם בפני 
עצמו".

מפ־ תרבותיים  ארגונים  "אם 

סו־ עבור  אירועים  לקיים  חדים 
אז בריטניה עשתה  פרים יהודים, 

צעד ענק אחורה", כתב זימלר.

'מכבי שירותי בריאות' הציבה פעם 
נוספת ניידת ממוגרפיה באלעד

במסגרת מהלך קידום הבריאות '30,40,50' במחוז המרכז ב'מכבי שירותי בריאות', הוצבה ניידת 
בדיקות לגילוי מוקדם באלעד • הפעילות הייחודית התקיימה בהתאמה מלאה לרווחת הנבדקות, 

ובעידוד גדולי ישראל, המצטרפים לקריאה החשובה להעלאת המודעות לבדיקות מצילות חיים
מחוז המרכז ב'מכבי' קיים פעילות 
ביצוע  ועידוד  הנשים,  בריאות  לקידום 
חברות  בקרב  מוקדם,  לגילוי  בדיקות 
מכבי באלעד. במסגרתה, הוצבה ניידת 
זו  פעילות  באלעד.  ממוגרפיה  בדיקות 
נערכה כחלק ממהלך '30,40,50' שמק־
את  ומעלה  המעודד  המרכז,  מחוז  דם 
מקדימות  לבדיקות  להגעה  המודעות 
ומצילות חיים, בכל גיל ולכל המשפחה.
לבדיקות ממוגרפיה חשיבות רבה 
מנת  על  האשה.  לבריאות  וקריטית 
במומ־ הבדיקה  ביצוע  את  להנגיש 

הניידת  כללה  מלאה,  ובהתאמה  חיות 
החדשני,  הרפואי  המכשור  מיטב  את 
שהופעל ע"י צוות טכנאיות מקצועיות. 
לחב־ תשלום,  ללא  מבוצעת  הבדיקה 
של  בקריטריונים  העומדות  מכבי  רות 
סל הבריאות. צוות אחיות מכבי שנכחו 
נוספות  בדיקות  ערכו  אף  במקום, 
לנתוניהן  בהתאם  לנוכחות,  וחיוניות 

הרפואיים. 
מוס־ רפואי  מידע  הענקת  לצורך 

מך, ועידוד הגעה לבדיקה, הוקם מוקד 
חברות  את  שהזמין  מקצועי,  טלפוני 
הסברים  ניתנו  במוקד  לבדיקה.  מכבי 
הבדי־ ביצוע  חיונית  אודות  מקצועיים 
תשובות  גם  כמו  לשנתיים,  אחת  קה 

לשאלות ובירורים אודות התהליך.
עשרות נשים, חברות מכבי ותוש־
בות אלעד, קיימו את הבדיקה, והביעו 

שיזמה  המרחב,  להנהלת  תודתן  את 
על  רבות  ועמלה  הפעילות  את  וניהלה 

קיומה ברגישות ובהתאמה מלאה.
המרכז:  מחוז  ראש  חסיד,  ד' 
חשיבות  רואה  בריאות  שירותי  "מכבי 
מקדימות  בדיקות  ועריכת  בקיום  רבה 
החברות  אלעד  נשות  חיים.  ומצילות 
מקיף  מקצועי  למענה  זכו  ב'מכבי', 
במוקד הטלפוני, ולסביבה רגישה ומו־

צנעת, במיקום נוח וזמין, שיאפשר להן 
יוזמה  בנעימות.  הבדיקה  את  לקיים 
זו היא המשך טבעי וחלק בלתי נפרד 
לקידום  הכללית  המודעות  מהעלאת 
מקדימות,  בדיקות  ולעריכת  הבריאות, 
מובילה  אותו   '30,40,50' ממהלך  כחלק 

מכבי במחוז המרכז".
ר' מרדכי שחורי, מנהל מרחב אל־
עד: "יום הבדיקות המיוחד נערך מתוך 
אלעד,  נשות  של  לבריאותן  כנה  דאגה 
לנ־ מודה  אני  ומקצועי.  מכובד  באופן 
שפעלו  מכבי,  של  הרפואי  הצוות  שות 
את  וליוו  החשוב,  הבדיקות  יום  לקיום 
רבה.  רגישות  מתוך  עצמן  הנבדקות 
אבישר,  נ'  לד"ר  להודות  אבקש  עוד 
הבריאות  קידום  בפעילויות  המעורבת 
בהסברת  רבים  מאמצים  ועושה  בעיר, 
לצרכי  והתאמתן  הבדיקות,  חשיבות 
הציבור החרדי. עליה ועל נשות הצוות 
נאמר: "כל המציל נפש אחת מישראל 

כאילו קיים עולם מלא".
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זעם מובן נגד משטרת ישראל 
חדשה.  אינה  אתיופיה  יוצאי  העולים  של  הרדיפה  תחושת 
היא אמנם הגיעה לשיאה הנורא בהריגתו של צעיר בן 19 סלומון 
טקה בירי מאקדחו של קצין משטרה, אבל קדמו לה התנכלויות 
רבות של שוטרים, לרבות התגרויות ללא סיבה, פגיעות פיזיות, 
אם  גם  אדם.  קרבנות  ואפילו  אלימות  חקירות  שווא,  מעצרי 
אתיופיה  יוצאי  גם  מהגרים  קבוצת  שככל  בטענה  מתחשבים 
מחוץ  אל  אנשים  לדרדר  שעלול  קשה  קליטה  משבר  חווים 
לחוק, עדיין אי אפשר להצדיק את הזלזול בהם, ראייתם על ידי 
שוטרים כעבריינים בכוח ואת התוצאה, מדיניות משטרתית של 

'עליהום' נגד אתיופים.

עדיין  מוקדם  כן  ועל  החמור  המקרה  את  עתה  חוקר  מח"ש 
הן  מה  יודע  משטרה  איש  כל  זאת  ובכל  המקרה.  את  לסכם 
הושלכו  אם  גם  מצב  ובכל  מקרה  בכל  באש.  הפתיחה  הוראות 
לעבר היורה אבנים, אין שום הצדקה לירי באש חיה על אדם לא 

חמוש שלא נשקפת ממנו שום סכנה. 

הריגתו של סלומון טקה היא סימפטום לאלימות ולברוטלית 
סובלים  אתיופיה  יוצאי  רק  לא  ישראל.  במשטרת  הרווחים 
הסניגוריה  דו"ח  החוק.  שמירת  על  האמורים  של  הקשה  מידה 
במספר  ירידה  על  מעיד  אלה  בימים  שפורסם  הציבורית 
המעצרים, אבל עיון מדוקדק בו כמו גם ניתוח פסקי דין של בתי 
המשפט והעדויות המתפרסמות בעיתונות מציגים את משטרת 
ישראל כגוף שאינו בוחל בשום אמצעי כדי להרשיע חשודים. זה 
כבר דרשו משפטנים לבטל את מחלקת התביעה של המשטרה 
כתב  להגיש  אם  ההחלטה  את  החוקר  בידי  למסור  שאין  משום 
של  דומים  בחטאים  חוטאת  הפרקליטות  גם  לבטלו.  או  אישום 
במספר  שיאנית  היא  ישראל  ואכן  חשודים.  בזכויות  פגיעה 
ההרשעות. מלבד במשטרה ובפרקליטות יש לתלות את הקולר 
התביעה  מן  מתמנים  שופטים  מדי  יותר  המשפט.  במערכת  גם 
שלא  אפשר  אי  ההגנה.  טיעוני  את  לקבל  נוטים  ואינם  הכללית 
לנצח  השאיפה  הוא  האכיפה  גורמי  את  שמניע  מה  כי  לחוש 
היתה  אילו  חמור.  כשלון  זיכוי  בכל  ולהכיר  הרשעה  ולהשיג 
משטרת ישראל מצטיינת בלכידת גנבים, בהבטחת שלומם של 
הנוסעים בדרכים ובחיסול כנופיות הפשע כי אז ניתן היה לטעון 
לזכותה כי כאשר חוטבים עצים ניתזים שבבים, אבל הכשלונות 
ההגנה  את  גם  לה  מעניקים  אינם  המובהקים  השיטור  בנושאי 

הזאת. 

להסכים  אפשר  אי  זאת  ועם  מובן.  אתיופיה  עולי  של  זעמם 
תנועה  צירי  לחסימת  להתפרעויות,  הרסן,  משולחות  להפגנות 
צריכה  מוצדקת  מחאה  גם  אלפים.  מאות  של  חייהם  ולשיבוש 
מחזקות  שרק  בהתפרעויות  ולא  באיפוק  במידה,  להיעשות 
אצל השוטרים (ונודה גם אצל אחרים) את החשש מבני העדה. 
היו  לאתיופים  ראויה.  לא  פעולה  היא  כבישים  חסימת  כל 
אפשר  אי  אחרות.  קבוצות  וגם  למשל,  הנכים  טובים,  מורים 
המשטרה  הכילה  אתמול  שכנגד.  באלימות  באלימות  להילחם 
את  לפרוק  להם  לאפשר  שיש  הבנה  מתוך  ההתפרעויות  את 
הכעסים. אבל אסור להרשות את המשך ההתפרעויות וחסימות 

הכבישים. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

בודים
משטרת  יודעת  פתאום 
לאזרחים  לקרוא  ישראל 
בכ־ לנוע  לשווא  המנסים 
של  אורכה  לכל  בישים 
האנרכיה  את  להכיל  הארץ, 
של  לזעמם  להבין  האלימה 

המוחים. 
חש־ לאחר  קרה  לא  זה 

את  שפקד  נוקב  נפש  בון 
עד  הכאתו  לנוכח  המשטרה 
בעל  חרדי  נער  של  דם  זוב 
לרגע  עד  מיוחדים.  צרכים 
המשטרה  הסיקה  לא  זה 
שום מסקנה כתוצאה מאותו 
ככל  ואומלל.  נפשע  מעשה 
שמדובר בחרדים, המשטרה 
היום  לסדר  לעבור  יכולה 

באין מפריע.
אתיופיה  כשיוצאי  אבל 
את  להשבית  מחליטים 
הקלה  האצבע  לנוכח  הארץ 
שירה  שוטר  של  ההדק  על 
פו־ מבניה,  באחד  למוות 

הסולידריות  גלי  כל  רצים 
השו־ אחרון  עד  ומחלחלים 

טרים בכל צומת.

בדידים
על  ללמוד  שמבקש  מי 
המש־ והמבולקה  הבוקה 
גוש  על  אלו  בימים  תלטת 
יתבקש  לגרורותיו,  השמאל 
רק להטות אוזן לדברים הנ־

שמעים מפי בכירי המחנה.
תחילה,  הדיבור,  רשות 
הוא  להתנסח  לפיד.  ליאיר 
יודע מצוין וכשהוא במקרה 
לא  או  עצמו  את  סותר  לא 
מבין  שאינו  דבר  על  מדבר 
וכך  רע.  לא  זה  מאומה,  בו 
לפ־ שבחר  בהגיג  כתב  הוא 
"אז  האחרונה:  ביממה  רסם 
במפלגה   1 מס'  ברק,  אהוד 
שביבי  אומר  שם,  לה  שאין 
אותו  להפיל  וצריך  אסון 
מס'  יניב.  אלדד  את  ומצרף 
שבי־ אומר  גולן,  יניב   ,2

ואפשר  אחראי  מנהיג  בי 
קובי   ,4 מס'  איתו.  לשבת 
צריך  שלא  אומר  ריכטר, 
 ,5 מס'  חרדים.  לגייס  בכלל 
יא־יא פינק, הוא בכלל איש 
ונבנה  הולך  יחימוביץ'.  של 
(הציטוט  משונה"  אירוע  פה 
שנו־ הפיסוק  למעט  מדויק 
התחבי־ הקריאה  למען  סף 

רית הרציפה והקולחת).
לשם  הזה,  התיאור 
לחלוטין.  מדויק  שינוי, 
שני  וברק,  יניב  של  החיבור 
תמול  עד  מושבעים  אויבים 
שלשום, אינו מפתיע. הדבק 
שמאחד ביניהם הוא השנאה 
(אצל  לנתניהו  התהומית 
הראשון זו שנאה ישנה, אצל 
מאז  יחסית,  חדשה  השני 
של  החמים  מהכסא  נפלט 
שר הבטחון) והכמיהה העזה 

להביא לקץ שלטונו.
הפנימיות  הסתירות 
תו־ אכן  גולן  לעין.  גלויות 

מנהיג  שנתניהו  כאומר  עד 
לשבת  אפשר  וכי  אחראי 
נטולת  המפלגה  ראש  אתו. 
אתמול  הבטיח  שלו,  השם 
"לא  כי  עיתונאים  במסיבת 
נשב עם נתניהו, בשום מצב, 
דרך".  ובשום  שלב  בשום 

היש לך סתירה גדולה מזו.
אבל מי שלועג לסתירות 
פנימיות כמוהו כגמל שאינו 
עצ־ של  הדבשת  את  רואה 

המפלגה  ראש  גנץ,  בני  מו. 
חבר  שבה  הראשים  מרובת 
תחת  כרמטכ"ל  כיהן  לפיד, 
ולא  נתניהו  הממשלה  ראש 
היה היגד אחד שלילי כלפיו, 
הקלעים  מאחורי  לא  אפילו 
ופרסו־ הרחק מזרקורים  או 

פורסם  לאחרונה  רק  מים. 
להגיע  שקל  אפילו  גנץ  כי 
להסכמה כלשהי עם נתניהו 
של  המוזרה  היציאה  ערב 
הכנסת לפיזור עצמה לדעת.

בלתי  עד  היה  קשה 
מערכת  אורך  לכל  אפשרי 
לחלץ  האחרונה  הבחירות 
מפיו של גנץ אמירות קשות 
זה  נתניהו.  בגנות  במיוחד 
לו  לצאת  הצליח  לא  פשוט 
זאת,  עשה  וכשהוא  מהפה. 
(כינוי  סּוִסים  ַלפְּ בין  נע  זה 
האתר  גלי  בשפת  מקצועי 
מילותיו  על  שחוזר  למי 
כהלכה)  אותם  הוגה  ואינו 
(שה־ מביכים  גמגומים  לבין 

סגירו העדר בטחון בדברים 
שיצאו מפי הדובר).

דעות  חילוקי  אגב 
אחידות  וחוסר  פנימיים 
גנץ  זה  היה  השורות,  בתוך 
שעבר  בשבוע  אך  שצוטט 
יש  יום  שבכל  כך  על  כמלין 
אפשר  אי  "כך  וכי  ויכוחים 
לשעבר  הרמטכ"ל  לעבוד". 
הליכוד  על  זאת  אמר  לא 
הוא  שבה  המפלגה  על  אלא 
היה ונותר יו"ר ועל הצמרת 

הצפופה שמאכלסת אותה.
הטוע־ בין  האגו  יריבות 

תמשיך  משמאל  לכתר  נים 
הבחי־ מערכת  את  לפרנס 
רות הנוכחית ותניב עוד עי־

מותים רבים. יהיה מעניין.

אבודים
שורות  כתיבת  בשעת 
תוצאות  נודעו  טרם  אלו, 

הפריימריז בעבודה.
שאפיין  השקט  אבל 
המ־ ההצבעה  ואחוזי  אותן 

מצבה  על  מלמדים  זעריים 
האבוד.

 GOLD RUSH
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מדינה במצור: הפגנות זעם אלימות וחסימות צירים ראשיים במחאה על הריגת הצעיר האתיופי
כבישים,  עשרות  כאמור  פגינים 
השו־ בעוד  מרכזיים  גם  ביניהם 

מרובה  הצלחה  ללא  מנסים  טרים 
הער־ פי  על  הצירים.  את  לפתוח 

כות בשעות הערב נתקעו עשרות 
אלפי רכבים בכל רחבי הארץ.

רשימה חלקית שפרסמה המ־
שטרה הראתה את פיזור ההפגנות 

והחסימות.
כביש  חסימת  על  דווח  בצפון 
כביש  לדרום.  אליקים  מחלף   6

לתנועה  נחסם  כרמיאל  צומת   85
בשני הכיוונים.

מח־  2 כביש  המרכז  באזור 
בשני  לתנועה  נחסם  פולג  לף 
באר  מחלף   431 כביש  הכיוונים. 
יעקב למזרח נחסם לתנועה. כביש 
38 צומת הביג נחסם לתנועה בשני 

הכיוונים.
כמו כן כביש 4 מחלף גהה לצ־

כביש,  ובאותו  לתנועה.  נחסם  פון 
לתנועה  נחסם  ראשל"צ  מחלף 

בשני הכיוונים.

נחסם  מצליח  צומת   40 כביש 
בהמשך  הכיוונים.  בשני  לתנועה 
הכביש צומת כנות נחסם לתנועה 

בשני הכיוונים.
לתנועה  נחסם   20 כביש 
ממחלף ההלכה למחלף לה גרדיה 
444 כביש  צומת  הכיוונים.  בשני 

נחסם  העין,  ראש  צומת   ,483 עם 
לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים.

בדרום, כביש 40 צומת קסטי־
הכיוונים.  בשני  לתנועה  נחסם  נה 
אשדוד  מחלף   4 כביש  כן  כמו 

לצפון נחסם לתנועה.
במהלך  כי  נמסר  מהמשטרה 
ו־60 שוטרים  נפצעו 47  ההפגנות 

מפגינים נעצרו לאחר שהתפרעו, 
ותקפו  הציבורי  הסדר  את  הפרו 

שוטרים באלימות.
צירי  המוחים  חסמו  "תחילה 
אפש־ והמשטרה  מרכזיים  תנועה 

תוך  מחאתם  את  להביע  להם  רה 
רב. לצערנו  הפגנת הכלה ואיפוק 
להתפרעויות  הפכו  אלו  מחאות 
תוך  רסן  כל  ומשוללות  אלימות 
נגד  שהופנתה  חמורה  אלימות 
שמת־ ישראל  משטרת  שוטרי 

תבערה,  בקבוק  בידויי  בטאת 
אבנים, בקבוקים, תקיפת שוטרים 
לרכוש",  ונזק  צמיגים  שריפות 

נמסר מהמשטרה.

"אנו  כי  מהמשטרה  נמסר  עוד 
רואים בחומרה רבה את האלימות 
האח־ היממה  במהלך  שהופנתה 

והובילה  השוטרים  כלפי  רונה 
שוטרים.  עשרות  של  לפציעתם 
להיערך  תמשיך  ישראל  משטרת 
פגיעה  למניעת  גדולים  בכוחות 
וברכוש.  בנפש  הציבורי,  בסדר 
הביטוי  חופש  את  לאפשר  נמשיך 
נאפשר  לא  אולם  כחוק,  והמחאה 
מכל  אלימות  נגד  בנחישות  ונפעל 
סוג שהיא כמו גם נגד כל נסיון לפ־
גיעה פיזית בשוטרים או אזרחים".

התקדמות בחקירה
לחקירות  במחלקה  במקביל 
המש־ שבמשרד  (מח"ש)  שוטרים 
הצה־ אחר  אתמול  עדכנו  פטים, 

ריים כי ישנה התקדמות בחקירת 
של  למותו  שהביא  הירי  אירוע 
אתיופיה,  יוצאי  מקהילת  הצעיר 
הצו  במגבלות  זאת  טקה,  סלומון 
החקירה  פרטי  פרסום  האוסר 
הח־ ניהול  בהמשך  לפגוע  ומבלי 

קירה.
ביום  מח"ש,  דיווח  פי  על 
קבלת  עם  הערב,  בשעות  ראשון 
המקרה,  על  הראשוני  הדיווח 
והחלו  לזירה  מח"ש  חוקרי  הגיעו 
משמעו־ חקירה  פעולות  לבצע 

קצין  נעצר  הלילה  במהלך  תיות. 
בת־ היה  (שלא  היורה  המשטרה 
האירוע)  התרחשות  בזמן  פקיד 
ומאז בוצעו פעולות חקירה רבות. 
היום  וגם  באזהרה  נחקר  הקצין 

נמשכת חקירתו.
שחלף  הזמן  במהלך  כן  כמו 
עדי  של  עדויות  נגבו  מהאירוע 
שחזו־ בוצעו  באזור,  שהיו  ראיה 

רים בזירה ונתפסו ראיות נוספות, 
לרבות בדיקה של מצלמות אבט־

חה רלוונטיות.
החקירה  צוות  כי  נמסר  עוד 
משפ־ בני  עם  רצוף  בקשר  עומד 

חת המנוח, ונציגי מח"ש מעדכנים 
ככל  החקירה,  מצב  לגבי  אותם 

שניתן בשלב זה.
מסרו  החשוד,  השוטר  לגבי 
אלה  בימים  מצוי  הוא  כי  במח"ש 
מלא  בפיקוח  מעצר  בחלופת 
ככל  תימשך  וחקירתו  והדוק, 
מרא־ מלווה  החקירה  שיידרש. 

שיתה על ידי פרקליט של מח"ש, 
הדוק  פיקוח  תחת  מתנהלת  והיא 

של הנהלת מח"ש.
צו  עדיין  מוטל  זה  "בשלב 
לפי  החקירה,  על  פרסום  איסור 
בקשת מח"ש, במטרה למנוע פגי־

מפרסומים  כתוצאה  בחקירה  עה 
נוכח  בתוקף  עודנו  הצו  שונים. 

שעדיין  חשובות  חקירה  פעולות 
לרבות  הסתיימו,  וטרם  נדרשות, 
בשלב  נוספים.  עדים  של  איתור 
זה לא נוכל לפרסם פרטים נוספים 
על ממצאי החקירה על מנת שלא 

לפגוע בה", נמסר.
המשפטים  במשרד  אמרו  עוד 
כי מח"ש תמשיך לנהל את החקי־
רה בצורה יסודית ומקיפה, במט־

בסיס  על  האמת  לחקר  להגיע  רה 
ובהתעלם  והראיות,  העובדות 
שגויים  ומפרסומים  רקע  מרעשי 
אשר אינם משקפים את העובדות. 
"אנו ערים לצורך הציבורי לפרסם 
בה־ נפעל  אכן  וכך  מוסמך  מידע 

תאם להתקדמות החקירה".
שו־ המשטרה,  הודעת  פי  על 

עם  ושהה  בתפקיד  היה  שלא  טר 
בגן  בערב  ראשון  ביום  משפחתו 
ברחוב  בקטטה  הבחין  שעשועים, 
להפריד  וניסה  צעירים  מספר  בין 

בין הצדדים.
שהזדהה  לאחר  מסוים  בשלב 
ליידות  הצעירים  החלו  כשוטר, 
שלטענתו  השוטר  אבנים.  לעברו 
חש בסכנת חיים ביצע ירי. הצעיר 
קשה  במצב  פונה  מהירי  שנפצע 
ובהמשך  רמב"ם  רפואי  למרכז 
השו־ החולים.  בבית  מותו  נקבע 

בפלג  חבלות  מספר  נחבל  טר 
טיפול  לקבלת  ופונה  העליון  גופו 

רפואי בבית חולים. 
רבים  החלו  האירוע  בעקבות 
להפגין  אתיופיה  יוצאי  מקהילת 
שהם  תוך  בארץ,  רבים  במקומות 
חוסמים כבישים וקוראים למיצוי 

הדין לאחראים למקרה החמור.
הת־ במיוחד  סוערת  הפגנה 
מש־ תחנת  מול  שני  ביום  קיימה 
טרת זבולון, במהלכה החלו מאות 
מפגינים ליידות אבנים, בקבוקים 
הנ־ השוטרים  לעבר  וזיקוקים 

מכך  וכתוצאה  במתחם  מצאים 
בפניהם  נחבלו  שוטרים  שלושה 
רפואי.  לטיפול  ונזקקו  ובגופם 
המפגינים  את  פיזרה  המשטרה 
לאחור באמצעות שימוש ברימוני 
כל־ והסיכון  האלימות  בשל  הלם, 

פי השוטרים כאמור.
ניצב  המשטרה  מפכ"ל  מ"מ 
הפיקוד  סגל  עם  נפגש  כהן,  מוטי 
"משטרת  כי  ואמר  חוף,  מחוז  של 
של  בצערה  משתתפת  ישראל 
הט־ האובדן  על  טקה  משפחת 

ראגי. מדובר באירוע שתוצאותיו 
בדיקה  מתחייבת  ולפיכך  קשות 

מעמיקה ויסודית".
הוא  כי  כהן  אמר  בהמשך 
ואף  ולאחריות  לאיפוק  "קורא 
לא־ יש  מתלהם.  משיח  להימנע 

פשר לגוף החוקר (מח"ש) למצות 
בנימה  תום.  עד  החקירה  את 
קהילת  להנהגת  פונה  אני  אישית 
לע־ אתיופיה,  יוצאי  הישראלים 

שות ככל יכולתם לרסן את הלהט 
ועוצמת הרגשות במטרה להמשיך 
של  וחשוב  מרכזי  תהליך  ולקדם 
לבין  הקהילה  בין  הידיים  שילוב 
וקירוב  חיזוק  לשם  השוטרים, 
המ־ והשירות  המשותפת  העשיה 

שטרתי הניתן לקהילה יקרה זו".

 נתניהו: "שיתפתי את טראמפ בגניבת 
ארכיון הגרעין - לפני המבצע"

תופת אשר יועדו להתממש במר־
כזי אוכלוסיה בתוך ישראל.

לשב"כ  אפשרה  אף  המערכת 
מפגעים  מספר  ולסכל  לאתר 
בדרכם  היו  כבר  אשר  חמושים 
המתק־ היכולת  פיגוע.  לביצוע 

המערכת,  של  והייחודית  דמת 
סיפקה מידע בזמן אמת, שאפשר 
ומב־ מודיעינית  פעילות  מימוש 

הפיגועים.  לסיכול  בשטח  צעית 
כי  אמר  ארגמן  נדב  השב"כ  ראש 
השיוויון  ושובר  הסודי  "האמל"ח 

המ־ האנושי  ההון  הוא  שב"כ  של 
רכיב אותו. המשיכו לפעול בנחי־

שות, ביצירתיות, כמגן ולא יראה, 
למען בטחון אזרחי ישראל".

בפרס  שזכה  נוסף  פרויקט 
פצצת  פיתוח  כאמור  הוא  השנה 
פצצה  קל',  'ברד  האוויר־קרקע 
אלקטרו־אופטית בעלת ראש קרב 
גדול המשמשת למטרות בטווחים 
ארוכים. הפרס ניתן לחיל האוויר 
בשיתוף עם חברת 'רפאל', אלביט 
במשרד  הרכש  ומנהל  מערכות, 

הבטחון על פיתוח הפצצה.
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בבששם ה' נעשה ונצליח

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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מאוחדת מרחיבה משמעותית את שירותי הרפואה:

במעמד חגיגי תחנך היום מרפאת מאוחדת 
'הקשתות' במתחם אוסם בבני ברק

במעמד ישתתפו הרב מרדכי אדלשטיין שליט"א רב השכונה, סגן שר הבריאות הרב יעקב 
ליצמן, יו"ר דירקטוריון מאוחדת אייל גבאי, המנכ"לית גב' רגב רוזנברג, ראש העיר הרב 

אברהם רובינשטיין, ממלא מקומו הרב חנוך זייברט, סגני ראש העיר ונכבדים נוספים
במעמד מרשים בהשתתפות רבנים 
מאוחדת  מרפאת  תיחנך  ציבור  ואישי 

'הקשתות' במתחם אוסם בבני ברק. 
המרפאה החדשה והמרווחת תכלול 
רפואת  ומשפחה,  ילדים  רפואת  שירותי 
נשים, אורתופדיה, בית מרקחת, שירותי 

אחיות ומזכירות. 
אדל־ מרדכי  הרב  ישתתפו  במעמד 
שטיין שליט"א רב השכונה סגן שר הב־

ריאות הרב יעקב ליצמן, יו"ר דירקטוריון 
ס'  גב'  המנכ"לית  גבאי,  אייל  מאוחדת 

אברהם  הרב  העיר  ראש  רוזנברג,  רגב 
חנוך  הרב  מקומו  ממלא  רובינשטיין, 
זייברט, סגני ראש העיר ונכבדים נוספים.
פקדו  המרפאה  פתיחת  לקראת 
מנהלי מאוחדת במגזר החרדי את מעו־
נם של מרנן ורבנן גדולי ישראל והתברכו 
מפיהם. בין היתר ביקרו אצל מרן הגר"ח 
מרן  אדלשטיין,  הגר"ג  מרן  קניבסקי, 
הגר"ד לנדו, מרן הגר"ש בעדני וכ"ק מרן 

אדמו"ר ממודז'יץ.
הרב משה כהן סגן מנהל מחוז מרכז 

לתושבי  בשורה  היא  "המרפאה  כי  ציין 
מוביל  כזה  מהלך  רק.  לא  אבל  האזור, 
סדר יום חדש גם באזורים אחרים בעיר. 
ועומסים  ארוכים  תורים  מונעת  היא 
במרפאות אחרות. המרפאה, כפי שניתן 
שי־ עם  הדרגתי  באופן  נפתחת  לראות, 

רותים נוספים שמתווספים לאלה שכבר 
שייתן  הצמוד  המרקחת  בית  קיימים. 
בכל  להשיג  ניתן  שלא  לתרופות  מענה 
חשוב  במהלך  ספק שמדובר  אין  מקום. 

לתושבי האזור והעיר בני ברק כולה".

רוסיה: עזרה הומניטרית יהודית לנפגעים 
באזור ההצפות במחוז אירקוטסק

בית הכנסת העתיק בעיר ניזניאודינסק הממוקם במרחק של מטרים ספורים 
בסמוך לגשר הגדול שבמרכז העיר מעל הנהר שהוצף – בחסדי שמים לא נפגע, 

אולם בית החיים העתיק בעיר טולן הוצף כולו במים

מאת א. למל

כחמישה עשר איש נהרגו ועוד 
כתוצאה  מבתיהם,  נעקרו  אלפים 
שב־ אירקוטסק  במחוז  מהצפות 
מונגוליה,  עם  לגבול  סמוך  סיביר, 
בע־ היו  הגדולות  ההצפות  כאשר 

רים ניזניאודינסק וטולן.
עם הישמע דבר האסון, התא־

הגדולה  היהודית  הקהילה  רגנה 
רב  בראשות  אירקוטסק,  בעיר 
אהרן  הרב  חב"ד  ושליח  העיר 
המי־ בכל  לסייע  וגנר,  הכהן 

באמצעות  קשר  ויצרו  שורים, 
בידי  שנאספו  השמות  מאגרי 
היהודיות  המשפחות  עם  השליח, 
סיוע  להם  והוענק  אלו  באזורים 

למגורים. 
אל  שוגרו  וגנר,  הרב  ביוזמת 
אזורי האסון משלוחי מזון ושתיה, 

שגרמו לקידוש שם שמים. 
רבי  הגאון  רוסיה  של  רבה 

עודכן  שליט"א,  לאזאר  בערל 
בידי הרב וגנר, שבית הכנסת הע־

העומד  ניזניאודינסק,  בעיר  תיק 
על תילו מזה מאות שנים, וממוקם 
בס־ ספורים  מטרים  של  במרחק 

העיר  שבמרכז  הגדול  לגשר  מוך 
בחסדי   – שהוצף  הנהר  מעל 

שבתים  אף  על  נפגע,  לא  שמים 
לעיי  והפכו  נסחפו  מסביב  רבים 

חורבות. 
הצער,  למרבה  זאת,  לעומת 
בית החיים העתיק בעיר טולן, בו 
הקודש  חצר  מצדיקי  אחד  טמון 

רימינוב, הוצף כולו במים.

מאת כתב 'המבשר'

יו"ר ועד הישוב עמיחי, מישאל 
עדי  הישוב  ועד  ויו"ר  פרץ,  נבט 
עד, יוחנן רוזנצווייג שיגרו אתמול 
מכתב חריף לראש הממשלה ושרי 
מגדירים  שהם  מה  לנוכח  הקבינט 
בצמוד  פלסטינית  עיר  "הקמת 

לישובים עמיחי ועדי עד".
האח־ "בשבועות  לדבריהם, 

הבזק  במהירות  מוקמת  רונים 
בגוש  חדשה  פלסטינית  עיירה 
שילה, עיירה זו חולשת על הישו־

עד,  ועדי  רחל  שבות  עמיחי  בים 
של  ובטחונם  חייהם  את  ומסכנת 
תושבי ישובים אלו", ציינו השניים 

בפתח המכתב.
המאסי־ "בעבודות  לדבריהם, 

ביות שהחלו לפני מספר שבועות 
על  ענפה  כבישים  רשת  מוקמת 
ובא־ דחפורים  כבדים,  כלים  ידי 

תושבים  לפניית  במענה  גרים. 
נוס־ ולקצינים  החטיבה  למפקד 

שגורמים  להם  נאמר  בגזרה  פים 
שמדובר  מסרו  האזרחי  במינהל 
אך ורק בפריצת דרכים חקלאיות 

אולם  הערבים.  החקלאים  לטובת 
החלו  העבודות  התמשכות  עם 
לברר בעצמם במה מדו־ תושבים 

במרחק  כי  העלו  הבירורים  בר. 
הישובים  משטח  בודדים  מטרים 
ומוקמת  הולכת  עד  ועדי  עמיחי 

עיירה פלסטינית חדשה".
חד  באופן  עולה  הברור  "מן 
משמעי כי עבודת הדחפורים היא 
לפריצת  בדרך  הראשון  השלב 
שתהווה  רחבה  כבישים  רשת 
הח־ לעיירה  ראשונית  תשתית 
תושבי  עלו  הברור  במהלך  דשה. 
מתבצעות  בו  עצמו  לאתר  עמיחי 
נס־ במצלמה  ותיעדו  העבודות, 

סאלם,  המבצע,  הקבלן  את  תרת 
מהכפר טייבה. במהלך שיחתו עם 
הפלסטיני  הקבלן  מסר  התושבים 
כי עבודות הסלילה כולל אספלט 
אז  ימים  חודשיים  תוך  יסתיימו 
הכבישים",  רשת  הקמת  תסתיים 

הוסיפו השניים.
הסבירו,  הוועדים  ראשי 
פריצת  הסתיימה  זה  "בשלב 
וריפודה  לעיירה  הראשית  הדרך 
כמו  האספלט.  שלב  עד  במצעים 

ראשון  בשלב  כי  הקבלן  מסר  כן 
בגודל  מגרשים  כ־150  ימכרו 

השכונה  שטח  וכי  אחד  כל  דונם 
דונם.   250 על  יתפרס  הראשונה 

המגרשים  מפת  לעיונכם  מצ"ב 
הפלסטינית  העיירה  המלאה. 

וגידים  עור  הקורמת  החדשה 
בשטח  מוקמת  הבזק,  במהירות 
עמי־ הישובים  שטחי  על  השולט 

עיירה  עד,  ועדי  רחל  שבות  חי, 
חמור  באופן  לסכן  צפויה  זו 
תושבי  של  חייהם  את  במיוחד 

היישובים".
עיר  שתבנה  להיות  יכול  "לא 
 – שלנו  לחלון  מעבר  פלסטינית 
רוצה  בכוח  מישהו  כן  אם  אלא 
יומיומי  חדש  חיכוך  מוקד  לייצר 
שהולכת  העיר  פוסקת.  ובלתי 
מת־ חלק  היא  עינינו  מול  וקמה 

על  מאסיבית  לבניה  פייאד  כנית 
הישרא־ הישובים  של  הגדרות 

לפגיעה  שמביאה  בניה  זו  ליים, 
כל  של  האישי  בבטחון  אמיתית 
בישובי  הגרים  מהישראלים  אחד 
הצי־ בעמיחי.  ובפרט  שילה  גוש 

להתעורר,  מהקבינט  מצפה  בור 
הדבר  את  לקחת אחריות ולעצור 

הזה ומיד", הדגישו השניים.
נציין כי תושבי הישובים יצאו 
הולכת  בו  בשטח  להפגין  אתמול 
ותקפו  החדשה,  העיירה  ומוקמת 

את אוזלת היד באכיפה.

"עיר פלסטינית חדשה מוקמת במהירות 
צמוד לישובים יהודים בגוש שילה"

יושבי ראש ועדי היישובים עמיחי ועדי עד שבגוש שילה תוקפים את אוזלת היד לנוכח ההתפשטות הפלסטינית ^
תושבי הישובים יצאו להפגין

מבקר המדינה הצהיר אמונים במליאת הכנסת
יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין בישיבת הצהרת האמונים: "ביקורת המדינה לא רק 

משפרת את החיים, היא מצילה חיים"
מאת מאיר ברגר

התכנסה  הכנסת  מליאת 
במסג־ קצר  פגרה  לכינוס  אתמול 
מתניהו  הנכנס  המדינה  מבקר  רתו 
למדינת  אמונים  הצהיר  אנגלמן 
ישראל על פי הנוהל הקבוע בחוק.

הנכנס  המבקר  עלה  בטרם 
הכנסת  יו"ר  אמר  נאומו,  לשאת 
כאלו  "יש  כי  אדלשטיין  ח"כ 
של  מערַכה  להפחית  שמעזים 
אומרים:  הם  הביקורת.  עבודת 
הזה,  המציק  בלי  לנו  עדיף  היה 
מה  כל  ובוחן  שחוקר  'הנודניק', 

הבל!  דברי  אלו  עושים.  שאנחנו 
משפרת  רק  לא  המדינה  ביקורת 

את החיים, היא מצילה חיים".
זכיתי  האחרונות  "בשנים 
את  לקבל  הכנסת  כיושב־ראש 
דו"חות הביקורת ממבקר המדינה 
היוצא, השופט בדימוס יוסף שפי־

רא, שזו גם ההזדמנות להודות לו 
על שירותו הציבורי המסור וארוך 
מן  יוצא  ללא  דו"ח,  בכל  השנים. 
שהתוצאה  ליקויים  נמצאו  הכלל, 
סיכון  משמעית:  חד  היתה  שלהם 

חיי אדם", ציין אדלשטיין.
בי־ עבודת  את  שמכיר  "מי 

שלא  היטב  יודע  המדינה  קורת 
לא  תיאורטי,  בשעשוע  מדובר 
הביקורת  לשם  בביקורת  מדובר 
צורך.  חסרי  עניות  בדקדוקי  או 
מדובר בחיזוק הבית שלנו. מדובר 
אז־ של  וחייהם  שלומם  בהבטחת 
רחי ישראל. זלזול בביקורת – הוא 
במדינה  מקום  לו  אין  בהם.  זלזול 

מתוקנת", הדגיש אדלשטיין.
מבקר המדינה הנכנס, מתניהו 
אנגלמן נשא דברים לאחר הצהרת 
מעמד  את  לשבח  וציין  האמונים 
ועצמאותו:  המדינה  מבקר  מוסד 
"אי תלותו של המבקר ועצמאותו 
הכ־ הרבים  הביקורת  גופי  לצד 

והמחויבות  לביקורתו,  פופים 
להגשת הדוחות לכנסת ופרסומם 
כבוד  תעודת  מהוות  לציבור, 
ומחייבות  מחד,  בישראל  לחברה 
בפעילות  המבקר  את  מאידך 

רואה  אני  ושקולה.  אחראית 
חשיבות רבה לשימור מעמדו של 
מוסד מבקר המדינה לצד קידומה 
כביקורת  המדינה  ביקורת  של 

בונה".
על  סיפר  הנכנס  המבקר 
אשאף  "אני  בתפקיד:  שאיפותיו 
הת־ במסגרת  ביטוי  לידי  להביא 

ניהולי  הפיננסי  הרקע  את  פקיד 
להדגיש  לי  חשוב  זאת  עם  שלי, 
כי היושרה וטוהר המידות שהינם 
הציבורי  הערכי  לחוסנה  הבסיס 
הציבור  לאמון  הוא  המדינה  של 
ברשויות המדינה הם נדבך חשוב 

במשימת מבקר המדינה".
ברו־ הבחנה  לבצע  "חשוב 

העוסק  המבקר  תפקיד  בין  רה 
בביקורת לבין הליכי קבלת ההח־

צריכה  ההחלטות  קבלת  לטות. 
ההחלטות  מקבלי  ע"י  להתבצע 
והנה־ ישראל  ממשלת  ובראשם 

המבקר  המבוקרים.  הגופים  לות 
מקבלי  בפני  וממליץ  בודק  בוחן 
לה־ לו  אל  ככלל  אך  ההחלטות 

ההחלטות.  קבלת  בהליכי  תערב 
מבט  קיים  המהותי  להיבט  מעבר 
בקבלת  מעורבות   – פרקטי  נוסף 
במעמדה  לפגוע  עלולה  החלטות 
כאובייקטיבית  הביקורת  של 
ראוי  כן  על  ואשר  תלויה  וכבלתי 
כמשקיף  בעמדתו  לדבוק  למבקר 
וכבוחן תהליכים מן הצד ולא כמי 
שמעורב בקבלת ההחלטות", אמר 

אנגלמן במעמד כניסתו לתפקיד.

משרד החוץ מבשר על קליטת מתמחים 
אירופאים בחברות ישראליות

מאת חיים מרגליות

החוץ,  במשרד  כלכלה  אגף 
השגרירויות  באמצעות  כולל 
עם  שוטף  שיח  מקיים  באירופה, 
לפתוח  כדי  האירופי  האיחוד 
לטכנולוגיות  חדשים  שווקים 
האקו־ את  ולחזק  הישראליות 
והיזמות  החדשנות  של  סיסטם 

בישראל.
החזק  הישראלי  המיתוג 
האיחוד  את  הביא  באירופה, 

כאחת  בישראל  לבחור  האירופי 
משלוש מדינות (יחד עם סינגפור 
חלק  הנוטלות  הברית)  וארצות 
EYE הנקראת  פיילוט  בתכנית 

היא  התכנית  מטרת   ,GLOBAL
צעירים  אירופאים  יזמים  לחשוף 
חד־ של  בשלים  לאקו־סיסטמס 

שנות.
לחברות  קורא  החוץ  משרד 
בינוניות  עד  קטנות  ישראליות, 
המעוניינות  עובדים),   10-250)
לת־ אירופאים  מתמחים  לארח 

בת־ חודשים  שלושה  של  קופה 
לתכנית  להצטרף  מועדפים  נאים 
לפ־ ייחודית  מהזדמנות  וליהנות 

תח קשרים בינלאומיים לשווקים 
פוטנציאלים.

יוצבו  שתבחרנה  בחברות 
אוניב־ בוגרי  אירופאים  מתמחים 
במי־ קצרה  זמן  לתקופת  רסיטה 

מחיה  (קצבת  הא"א  נציבות  מון 
וכרטיסי טיסה). המתמחים יעבדו 
שלושה  למשך  שכר  ללא  בחברה 

חודשים.

Dvdhllשכנים לא רצויים היישוב עמיחי בגבעת שילה | ויקיפדיה

אוקראינה: הושלם שיפוצו וחידושו 
של בית הקברות היהודי בקוזובה

מאת א. למל

שוכנת  אוקראינה  במערב 
לעיירת  הנחשבת  קוזובה  העיר 
מחוז באזור טרנופול, בה התקיימה 
עד השואה קהילה יהודית גדולה 
שנכחדה בימי המלחמה. לפני מס־
פר שנים התעוררו כמה מבני מש־
צאצאים  מארה"ב,  רוטנברג  פחת 
שראשי  קוזובה  רבני  למשפחת 
אבותם היו טמונים בבית הקברות 
בקוזובה, לטפל בבית הקברות ול־
גדור גדר סביב כל תחומו, להשאיר 
שם ושארית למקום זה שהיה מלא 
המלחמה  ימי  עד  מצבות  במאות 
הגדר  הקומוניסטים.  ושלטון 
ESJF ארגון  של  בפעילות  נבנתה 
מהאיחוד  עתק  תקציבי  שמקבל 

האירופי. 
של  גידורו  שהושלם  לאחר 
הרב  החליט  הקברות,  בית  מתחם 
אגודת  יו"ר  גבאי  מאיר  ישראל 
אהלי צדיקים, לבדוק את המקום 
שרידים  בו  למצוא  אפשר  אם 
אוהלים,  או  מצבות  של  ואזכורים 
ומקי־ יסודית  בדיקה  לאחר  ואכן 

פה התגלו יסודות של שני אוהלים 
שהיו  ויתכן  הקברות,  בית  בפאתי 
של  אוהלים  שלשה  אפילו  שם 

הרב  העדה.  וחשובי  העיר  רבני 
לג־ הקודש  למלאכת  נרתם  גבאי 

יסודות  נמצאו  בו  המקום  את  דר 
בנה  מצבות,  ושברי  האוהלים 
המתחם  כל  את  וצבע  גג  מעליהם 
בידי  ולזיהוי  לסימון  הקברים  של 

המבקרים במקום. 
גבאי  הרב  נועד  לכך,  בנוסף 
אותו  שלקח  המקומי  הכומר  עם 
בקו־ הנוצרית  הכנסיה  חצר  אל 

זובה, שם גילה הרב גבאי למרבה 
שנלקחו  מצבות  שברי  החרדה 
הערלים  ידי  על  הקברות  מבית 
המקומיים באטימות לב לצרכיהם 
האישיים. בהסכמת הכומר הושבו 

המצבות למתחם האוהלים שחשף 
הרב גבאי בקוזובה ועתה הושלמה 
בכלי־ והחידוש  השיפוץ  מלאכת 

לת יופי.  
הנקב־ של  הרישומים  פי  על 
מש־ אצל  שנמצאים  במקום  רים 

טמונים  מארה"ב,  רוטנברג  פחת 
וצאצאי  חשובים  רבנים  בקוזובה 
ה'בני  הרה"ק  מגזע  צדיקים 
מרדכי  רבי  הרה"ק  זי"ע,  יששכר' 
אלכ־ רבי  הרה"ק  זי"ע,  מזוועהיל 

סנדר מקאמרנא זי"ע ועוד.
בקוזובה  הכנסת  בית  גם 
והרי־ השואה  בימי  קשות  שניזוק 

השלטון  בימי  גם  נמשכה  סתו 

על  בחלקו  שוחזר  הקומוניסטי, 
הרב  של  הענפה  פעילותו  ידי 
המ־ העיריה  גבאי.  מאיר  ישראל 

תקציב  אישרה  בקוזובה  קומית 
במתחמו  מוזיאון  להקמת  קטן 
לא  התקציב  אך  הכנסת,  בית  של 
הקמת  לעלויות  כלל  מספיק  היה 
הרב  עם  בהתייעצות  המוזיאון. 
לגורמי  מוכרת  שפעילותו  גבאי 
יותר  להשקיע  הוחלט  הממשל, 
בשימורו של בית הכנסת בקוזובה 
למבקרים  מוקד  המקום  יהיה  וכך 

יהודים שיבואו אליו. 

ראשי הישובים היהודים תוקפים את אזלת היד הישראלית

הגונב מן הגנב שהתלונן במשטרה
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בעצ־ כגנב  שהתברר  הנגנב 
בימים  התרחש  חריג  סיפור  מו. 
אדם  כאשר  בירושלים  האחרונים 
מזרח  שתושב  כך  על  שהתלונן 
חפצי  עם  תיק  ממנו  גנב  ירושלים 
את  בעצמו  גנב  כי  התברר  ערך, 
ביש־ שביקרו  מתיירים  תיק  אותו 

ראל.
אז־ התלונן  ימים  מספר  לפני 
נסע  שהוא  כך  על  במשטרה  רח 
במונית באזור הכניסה לירושלים, 
ובשלב מסוים, אחד הנוסעים גנב 
תיק עם חפצי ערך ונמלט רגלית. 

פתח  בסמוך,  שהיה  משטרה  כוח 
נעצר  בסיומו  קצר  רגלי  במרדף 
ירושלים  מזרח  תושב  החשוד, 

ועליו אותר התיק ובו הרכוש.
של  התקדמותה  שעם  אלא 
התיק  את  השיבו  וטרם  החקירה, 
יקרי  ניידים  מכשירים  ובו  שנגנב 
חשדם  עלה  לכאורה,  לקרבן  ערך 
של החוקרים כי הרכוש אינו שייך 
אותו  ברכוש  מדובר  אלא  לקרבן 

גנב בעצמו.
לחשוד  הנגנב  הפך  זה,  בשלב 
ובדיקות  חקירה  ולאחר  הוא,  אף 
תוך  החוקרים  שערכו  נוספות 
טכנולוגיים,  באמצעים  שימוש 

הצליחו לאתר את בעליו החוקיים 
הניידים,  מהמכשירים  אחד  של 
תיירים ששהו בארץ בחופשה והם 
זומנו לקבלת המכשיר לידיהם יום 

לפני שעזבו את הארץ. 
הראשון  החשוד  של  מעצרו 
הש־ משפט  בבית  הוארך  בגניבה 

נגדו  הוגש  ואף  בירושלים,  לום 
הפרקליטות,  ידי  על  אישום  כתב 
תום  עד  מעצרו  בקשת  עם  יחד 

ההליכים נגדו.
הנגנב,  החשוד  של  חקירתו 
עודנה מתנהלת, ונעשים מאמצים 
של  החוקיים  בעליהם  את  לאתר 

הרכוש הנוסף.
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והקדוש  הגדול  חיבורו  שם  על 
אמרו  אודותיו   – ושמש'  'מאור 
"שולחן  מהווה  שהוא  צדיקים 

ערוך של דרך החסידות".
ה'מאור  רבנו  של  פטירתו  עם 
יש־ בית  חורבן  ועד  זי"ע  ושמש' 

השואה  בשנות  באירופה  ראל 
תלפיות  לתל  מנוחותו  מקום  היה 
ושמש  מאור  'יד  בספר  ככתוב 
"והיה  שלב):  (עמוד  ותולדותיו' 
דבר  להם  יהיה  כי  מה'  מבקש  כל 
ולעו־ להתחנן  קברו  על  אליו  בא 

קדישא  ארעא  גבי  על  רחמים  רר 
בזכות העיר וקדיש הטמיר ונעלם 
מרכז  ההוא  מקום  והיה  שמה, 
התפלות ותל שכל פיות היו פונים 
לה עד גירוש היהודים". ואילו על 
ההילולא  ביום  הק'  לציונו  העליה 
חיים'  'ברכת  בשו"ת  כתוב  נמצא 
מב)  (סימן  אלטשטאדט  לאבד"ק 
שני  ביום  מקראקא  לבנו  שכתב 
לשונו:  וזה  חקת,  פרשת  בשבת 

יום  היה  תמוז  בבדר"ח  "אתמול 
זי"ע  ושמש  המאור  של  הלולא 
כבוד  מנוחתו  מקום  אשר  ועכ"י 
הקדוש  הציון  על  והייתי  פה"ק. 
לא־ צדקה  באוסף  שם  והתנהגתי 
רץ ישראל ולעניים דפה עבור הנ־
להמאור  בראשונה  שתאמר  שמה 
ושמש שהננו פה על קברו. וצדקה 
אח"כ עבור המאור ושמש. ואמרנו 
מלוקטים  תהלים,  קפיטל  עשרה 
כפי מה שאמרתי להעולם. ונתתי 
שכל  רצון  יהי  עבורכם.  קויטל 
מאשר  ויותר  התחננתי,  אשר 
התחננתי, ימלא הש"י ברוב חסדיו 

במדות גדושות לכולנו".
ישראל  בית  חורבן  עם 
אור־ חדלו  הזעם  בימי  באירופה 
הק'  לציונו  העליה  ופסקה  חות 
ביום ההילולא. אך כמאמר החכם 
לכל  ועת  זמן  'לכל  האדם  מכל 
בקהל  התעוררות  חלה  חפץ', 
ולה־ מקדם  ימים  לחדש  חסידים 
מקום  עטרת  את  ליושנה  חזיר 

ימות  בכל  הן  זה,  מסוגל  תפלה 
דהילולא.  ביומא  ובפרט  השנה 
אברהם  מנחם  רבי  החסיד  זכה 
'אור  מכון  ראש  שליט"א,  בראון 
שנים  עשרות  לו  זה  אשר  הספר', 
משמע  תרתי  דמים  שהשקיע 
לדובב שפתי רבנו ה'מאור ושמש' 
זי"ע והתקין מאורות והוציא לאור 
ושמש  'מאור  הספרים  סדרת  את 
הששי  (הכרך  והשלם'  המבואר 
את  תפסו  אשר  מקרוב)  זה  נדפס 
מקומם המכובד והראוי להם והת־

בקהל  מרובה  בהתלהבות  קבלו 
ישראל.  בית  ובמקהלות  חסידים 
זו,  שהתעוררות  הדבר  טבעי  אך 
לשוב ולהתארגן לפקוד את ציונו 
הק' של רבנו ה'מאור ושמש' זי"ע 
דיליה,  דהילולא  ביומא  בקראקא 
תצא לפועל בהשתדלותו של האי 
ונפש  בלב  המסור  יקירא  גברא 
ושמש'  ה'מאור  של  ולזכרו  לשמו 
זי"ע. ואכן, לקראת יומא דהילולא 
הקרב ובא יוצאת נסיעה מאורגנת 
בק־ הק'  לציונו  רווח)  כוונת  (ללא 

ראקא.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל 

אמן.

מחר הילולת בעל ה'מאור ושמש זי"ע הטמון בקראקא

הודעות חוק תכנון ובניה - 03/07/19

ההסתדרות הכריזה על 
סכסוך עבודה בארקיע

כי  טוענים  בהסתדרות  דב,  שדה 
פעולות  לבצע  החברה  בכוונת 
מאות  פיטורי  בהן  חד־צדדיות 
כמתחייב  שיתופה  ללא  עובדים, 

של נציגות העובדים.
כי  גילו  הם  העובדים,  לטענת 
ארקיע  מנכ"ל  הנהלת  בכוונת  אין 
ניר דגן להעביר את עובדי החברה 
המועסקים בשדה דב לנתב"ג, וכי 
היערכות  כל  ידיו  על  נעשתה  לא 
בשטחי  ארקיע  עבודת  לצורך 

נתב"ג.
מהנהלת ארקיע נמסר בתגובה 
כי "בתקופה של שינויים מהותיים 

הכוללים  ארצית  הפנים  בתעופה 
משמעותי  תעופה  שדה  סגירת 
ארגון  לבצע  יש   – דב  כשדה 
ישראל  טבעי.  מהלך  זהו  מחדש, 
ולעס־ למחיה  זולה  מדינה  אינה 

קים, רבים התחומים בהם עלויות 
יקרות  ישראלית  תעופה  חברת 
המגיעים  מהמתחרים  בהרבה 
להיות  עלינו  חובה  לכן,  מחו"ל. 
במ־ איכותי  שירות  ולתת  יעילים 

כל  תעשה  ארקיע  תחרותי.  חיר 
במשימה  להצליח  כדי  שצריך  מה 
זו, אנו משוכנעים שעובדי ארקיע 
יהיו  בחברה  שותפים  גם  שהם 
שותפים גם בתהליך ההתייעלות".

הגרעון ב־2018 הסתכם בכ־38.7 
מיליארדי שקלים – כ־2.9 אחוז תוצר

מהת־ אחוז  בכ־19.6  הסתכמו 
קודמת),  בשנה  אחוז   20.1) קציב 
וכ־5.1 אחוז מהתוצר (כ־5.2 אחוז 

בשנה הקודמת). 
עליה  מראים  הדו"חות 
בשנה  האזרחיות  בהוצאות 
לתקציב  ביחס  בחלקן  האחרונה, 
הוצאות  חשבון  על  וזאת  ולתמ"ג, 
הבטחון והוצאות הריבית על החוב 
שירדו. היקף הנכסים של המדינה, 
על פי הדו"חות המאוחדים (כולל 
ומרבית  הממשלתיות  החברות 
הסת־ הסטטוטוריים)  התאגידים 

כם בסוף 2018 בכ־598 מיליארדי 
הקרקעות  ערך  בנוסף,  שקלים. 

של מדינת ישראל נאמד בסך של 
כ־523 מיליארדי שקלים. 

אמר  כחלון  משה  האוצר,  שר 
במידה  תלויה  חזקה  "כלכלה  כי 
רבה בניהול דו"חות מקצועי ואח־

בהובלת  הכללי,  החשב  אגף  ראי. 
רוני חזקיהו, עושה עבודה יסודית 
הפעולות  כלל  בניהול  ומקצועית 
על  וזוכה  הממשלה  של  הכספיות 

כך לשבחים והוקרה בארץ 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
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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
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  +   בוטיק, 5 
כניסה  נוחה,  קומה  מ"ר),   150)
052-765- נדל"ן  שוורץ  מיידית. 

6888
[20052973]

מרווחת,   חדרים   3 ברוך,  במקור 
ק"א, 2,400,000 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 
ליחידה  אפשרות    + נוספים).  
המאה  עסקת  מ'. 2,300,000.  כ-40 

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 
קומה ג'  +  2 חדרים 27 מ' על הגג 
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!! 
חד  +  יחידת דיור וגג ענק  +  מעלית  
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'  +   ל 4 
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   חד 115  חדש!! 4 
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  לעוד 25  תמא 38  מטר  +   כ40 
052-7658-638 1390.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052827]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052826]

באריאל  מציאה!!בונבונירה  ממש 
135 מטר מחולקת ל -4חד'  +  יחידת 
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]

-4חד'  בפישל  בבלעדיות!! 
  + ענקית   מרפסת    + מטר   כ-90 
חזית  ביותר,  מושקעת  אופציות, 
052-7658-638 2290.000ש"ח  רק 

"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! 
150 מ"ר  +  מרפסת גדולה, ק. לבעלז  
*  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]

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]

ירושלים | השכרה
2 קרקע!  קומת  אהרן,  בקדושת 
חדרים, דירת 45 מטר,  +  מרפסת 
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]

בלעדי! 3 חדרים ברחוב עזרא קומה 
6,500 ש''ח תיווך 02-6637474 2.5

[20052950]

חגי 4 חד' חדשה ק"א 80 מ"ר מרוהט  
+  מרפסת.  *  סורוצקן 4 חד' ק"ג 80
מ"ר 6,500  +  נוף ומרפסת. תיווך -02

053-3179474 ,5379474
[20052389]

מ"ר,   100 ק"9 חדשה  חד'   4 שמגר 
יעקב  זכרון    * ש''ח    8,500 מרוהט, 
דברי   * ענקית   מרפסת  חד'   5 ק"א 
02- תיווך   $1,550 ק"3 חד'   3 חיים 

053-3179474 ,5379474
[20052388]

סורוצקין 5 חד' ק"ה  +  3 מרפסות  +  
מעלית 8,000 ש''ח גמיש  *  מיוחדת! 
פינתי  120מ"ר,  חד'   4 מרדכי!  תכלת 
ק"ב  שירותים   3 מרפסות   2 וחדשה 
גמיש תיווך 02-5379474,  2500דולר 

053-3179474
[20052387]

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

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053017]

באזור גרשטנקורן בבנין יוקרתי! 4ח' 
ק"א חזית  + מעלית 3כ"א  +  יפהפיה 
"אפיק-נכסים"  2,350,000ש"ח  חניה 

03-5791514
[20053016]

ליד אדמור מגור! כ-80מ"ר ק"א עורף 
"אפיק- 1,700,000ש"ח  מיידי  3כ"א 

נכסים" 03-5791514
[20053015]

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
[20053014]

גדולה   3 חזית  ק"א  בית-הלל  באזור 
"אפיק- 2,030,000ש"ח  מיידית 

נכסים" 03-5791514
[20053005]

דירות 4 ו-5 חד' בבניה מקבלן במרכז 
בני ברק 03-5785777

[20052951]

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]

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
 + יח"ה  4חד'  מרכזי  מיקום   Bבגבעה
לל"ת-052 יח"ד  ל-3  לפצל  ניתן  יח"ד 

76341666
[20053012]

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 
מטר  +  המון אפשרויות, נוף מדהים 
רק 2280.000שח (אפשרות לחלוקה 
052-7658-638 משותף)  לטאבו 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052609]

בית שמש | מכירה
יחי"ד  ל3  מחולקת  דירה  ב',  ברמה   * 
מ"ר,   500 ענקית  חצר  מושכרות, 
מיועדת  א'  ברמה   *   .2,200,000
מיטב-הארץ,   1,550,000 ל3 לחלוקה 

02-8007000
[20053013]

בפחות  מוכן  ב'אצולה'  חד'   4
052- לל"ת.  עלות,  במחיר  משנתיים, 

7681822
[20052970]

באזור  להמכר  חייבת  בהזדמנות 
רמה  שמש,  בבית  מבוקש  הכי 
דירות   -5 ל  מחולק  מ"ר,   380 ב', 
6% כ-  כיום  מניב  מושכרות, 
כ"א    4 אופציות,    + לשנה   רווח 
054- 054-8529816 מחסנים.    +

8528201
[20052958]

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]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052297]

קרית גת 
 *   ,740,000  - חדרים   3 במתחרדים, 
להשקעה,  בעיר  חדרים-750,000,   4
הזדמנויות! החל מ470,000. (דרושות 
''פסגות''  וניהול!)  מכירה  דירות! 

מאיר ינקלביץ 0533-199-102.
[20052998]

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   ב- 600,000 
מבחר  ועוד   * מרפסת     + חד'    2
העיר  רחבי  ובכל  בקריה  דירות 
0504- עבער  יהשע  לשירותכם 

126-124
[20048907]

צפת | מכירה
משופצת,  חיים  במאור  חד'   4 דירה 
1,280,000 למירון,  נוף  גדולה,  חצר 

ש''ח לבירורים: 052-7616823
[20053001]

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

7663059
[20042250]

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 
השקעות נדל"ן 

משרדים  דירות,  השקעות  ברשותינו 
פוטנציאל  הארץ,  ברחבי  וחנויות 

גבוהה. 052-7656752
[20052999]

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]

2 דירות ארוח:  *  2 חד'  +  סלון נוף 
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]

בקרית ברסלב צימר לזוג  +  מרפסת 
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.052-7194198

[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 

6766440
[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]

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

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

7616720-1
[20040110]

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

715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

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

10-20
[20052696]

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

053-310-20-26
[20043211]

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

053-3188842
[20040846]

דרושים ַ ברק  בבני  מצות  למאפית 
מקצועיים  לא  מקצועיים/  עובדים 

05276-97421
[20053011]

בסיכון  לנערות  חרדית  לפנימייה 
אם   * אמהות-בית   * דרושות:  בצפון 
למייל  קו"ח  ומדריכות.  מרכזית.  בית 

ol77777@gmail.com
[20053000]

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 -11,000 למנכ"ל  אישית  עוזרת 
שטח  סוכן/ת    * ש''ח    13,000
צמוד,  רכב    + קיימים   ללקוחות 
מהבית  עבודה    * ש''ח    11,000
ג'ובס  גלאט  ועריכה,  כתיבה  בתרגום, 
www.glatjobs.co.il 073-70-55-

666
[20052940]

מזכירה לארגון חסד מהבית  *  מנהל 
8,000 בירושלים,  למאפייה  משמרת 
– 10,000 ש''ח  *  נהג ב' לבית מאפה 
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 
פותחים!  אומנות  חיל  באשת 
תכשיטנות מתכתית, מעוף ויצירתיות 
ללא גבולות, מינימום 4 מפגשים. טל. 

0504154152
[20052802]

השבת אבידה 
יעקב-  עין  ברח'  תינוקת  צמיד  נמצא 
מא"ש בירושלים. טל: 054-8466859
[20053010]

תוך  מרכב  שנפלה  מזוודה  נמצאה 
053- רמות  בכביש  נסיעה  כדי 

3123112
[20053009]

פרס  בפארק  ג'וק  בימבה  נמצא 
בחולון בחוה"מ פסח 052-7114411

[20053008]

הלבבות: חובות  א     חלה  ירושלמי:  היומי  דף  יז     ערכין  בבלי:  היומי  דף 
חשבון הנפש הל' (הגרות)    משנה יומית: עדויות ג, י-יא    הלכה יומית: או"ח 

תקלז, ז-ט    רמב"ם יומי: טוען ונטען ז-ט    שו"ע הרב - רב יומי: נה, א-ג  
העמוד היומי  דף היומי - זוהר: כי תשא, עו-פא    חפץ חיים: לה"ר ד, א-ב  

במשנה ברורה: ח"ג עמ' קכז.
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:158:168:148:198:178:11סו"ז ק"ש מג"א
9:119:129:109:149:139:08סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:449:469:449:489:479:41סוף זמן תפלה מג"א
10:2210:2310:2210:2410:2410:19סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4312:4512:4412:4612:4512:42חצות היום
13:1913:2013:2013:2113:2113:18מנחה גדולה

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

3:473:473:433:523:493:40עלות השחר
4:384:394:364:434:414:33זמן ציצית ותפילין

5:375:435:335:415:405:37הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
03- פארם סנטר  ברק בני  כללית     בריאות  שרותי  מסחרי  מרכז  גרונר  דב   052-6463819 הנציב ארמון  ירושלים
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד  סופר פארם מיניסטור 7411367 אהרונוביץ 12, ב"ב    תל אביב
077-882590 רח' אלנבי 65 מהשעה 19:00 עד 24:00 בלילה סופר פארם איכילוב 08:00 למחרת סופר פארם בלפור

סופר  8822842 רח' הרצל 11    חיפה נתניה 077-8881070 רח' ויצמן 14 מהשעה 19:00 עד 24:00 בלילה    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא  סופרפארם 077-8880200 שד ההסתדרות 55    רמת גן פארם סינמול לב המפרץ
סופר פארם בקניון אשדוד  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 

23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.265-
אתמול: 211.26-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
28-19

תל אביב
30-23

חיפה
28-22

גולן
33-19

טבריה
37-23

גליל
28-18

באר שבע
34-20

אילת
40-27

מזג האויר
ירידה קלה בטמפרטורות
היום - נאה. תחול ירידה קלה 

בטמפרטורות.

חמישי - נאה. תחול עלייה קלה 
בטמפרטורות בעיקר בהרים 

ובפנים הארץ.

שישי - נאה. הטמפרטורות יהיו 
ללא שינוי ניכר.

שבת - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

שבתשישיחמישי

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



רוסיה: 14 אנשי צוות נהרגו 
בשרפה שפרצה בצוללת 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הרוסי  הים  חיל  אנשי   14
שפרצה  בשרפה  שלשום  נהרגו 
הט־ המים  בתוך  ששיטה  בצוללת 
נמסר  כך  רוסיה,  של  ריטוריאליים 

אתמול ממשרד ההגנה הרוסי. 
עס־ הצוללת  ההודעה,  פי  על 

קה באותה העת במחקר צבאי של 
פרצה.  כשהשרפה  הים,  קרקעית 
יודעים  אינם  הרוסים  עתה  לעת 

לשרפה,  הגורם  היה  מה  לומר 
שתנ־ חקירה  נפתחה  ולדבריהם 

מנת  על  האירוע,  את  להסביר  סה 
ממקרים  להימנע  יהיה  שניתן 

דומים בעתיד. 

אילת: צעיר טבע למוות
מאת חיים מרגליות

סמוך  למוות  טבע  צעיר 
עם  שט  הוא  באילת.  הים  לחוף 
מסוים  ובשלב  בסירה  חבריו 
במים.  לשחות  השטים  ירדו 
נעלם  הוא  כי  לב  שמו  חבריו 
זיהו  באזור  שהיו  וצוללנים 
הכרה.  ללא  הים  בעומק  אותו 
על  טופל  שם  לחוף,  חולץ  הוא 
שהעבירו  רפואיים  צוותים  ידי 
כדי  תוך  החולים  לבית  אותו 

החו־ בבית  החייאה.  מאמצי 
הרופאים  קבעו  יוספטל  לים 

את מותו.
ב'איחוד  חובש  אמיר,  ספי 
הובא  "הטובע  סיפר:  הצלה' 
בו  וביצענו  ונשימה  דופק  ללא 
ממושכות.  החייאה  פעולות 
בניידת  פונה  הוא  מכן  לאחר 
קבלת  להמשך  נמרץ  טיפול 
החולים  בבית  רפואי  טיפול 
פעו־ המשך  כדי  תוך  יוספטל 

לות החייאה במצב אנוש".


