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קושנר תוקף: "הפלסטינים עשו טעות 
אסטרטגית כשנאבקו בסדנה בבחריין"

מאת מרדכי גולדמן

נשיא  של  יועצו  קושנר,  ג'ארד 
טראמפ,  דונלד  הברית  ארצות 
טלפוני  בתדרוך  אתמול  התייחס 
כי  ואמר  המאה,  לעסקת  לכתבים 
המאה  עסקת  עם  לדרך  נצא  "לא 
הש־ בנושא  הבנות  יהיו  שלא  עד 

לום". 
"אנחנו מרוצים מאיך שהתנהלה 
הסדנה בבחריין, ומהעובדה שכולם 
צריך  אבל  טובה,  תכנית  שזו  אמרו 
להגשים  מוכנות  יהיו  שממשלות 
בפתח  קושנר  אמר  המטרות",  את 
דבריו, והוסיף: "כששמים קודם את 
הפוליטיקה, אנשים חוששים להמ־

שיך הלאה, ואנחנו עשינו את ההפך. 
העובדה שהצבנו תכנית ברורה של 
בתכ־ שמדובר  מראה  עמודים   140

נית רצינית".
עשתה  הפלסטינית  "ההנהגה 
הצטר־ כשלא  אסטרטגית  טעות 

פה לסדנה הכלכלית בבחריין. הם 
נראו די טיפשים כשניסו להיאבק 
בזה" אמר קושנר. "הצגנו חזון של 
הפלסטיני,  לעם  ותקווה  שגשוג 
שלו  ההנהגה  מה  לי  ברור  ולא 
הייתה  שלהם  התגובה  לו.  מוכרת 
מא־ אנו  מועילה.  ולא  היסטרית 

צריך  מנהיגות  של  שהיעד  מינים 
שלה,  העם  על  שמירה  להיות 
לא  לשגשוג.  אפשרות  לו  לתת 
הפלסטינית  ההנהגה  את  ראינו 
קונסטרוקטיביים  צעדים  נוקטת 
כדי שהעם שלה יהיה יותר בטוח 

ומשגשג".
"המחשבה  כי  עוד  אמר  הוא 
רוצים  אנחנו  תכנית.  שזו  היא 
שצריך  ברור  אבל  לדרך,  שתצא 

תצליח.  שהיא  כדי  שלום  שיהיה 
אנחנו לא אומרים עכשיו, קדימה 
כסף?  עכשיו  לתת  נשקיע.  בואו 
מספיק  ואין  בטחון  מספיק  אין 
אנחנו  יילך.  הוא  לאן  שקיפות 
התורמים  עם  לדבר  ממשיכים 
ולהס־ הפלסטינים  של  הגדולים 
ביר להם שהדרך שלנו היא נכונה 
לגידול,  שתוביל  להשקעה,  יותר 

יציבות והזדמנויות".
כשנשאל על סוגיית הפליטים, 
אמר: "אנחנו נדבר על כך כשנגיע 
דוג־ יש  התכנית.  של  הזה  לחלק 

שהשתלבו  יהודיים  לפליטים  מה 
ברחבי  שלהם  הקהילות  בתוך 
לא  זה  הפלסטינים  אצל  העולם, 
קרה. ואנחנו צריכים לבדוק מדוע 
בלבנון  העם  לכך.  הפתרון  ומה 

היה רוצה לראות פתרון לכך".

נתניהו סייר בעוטף עזה: "רוצים להשיב את 
הרגיעה, אבל נערכים למבצע צבאי רחב"
ראש הממשלה נפגש עם ראשי רשויות מהדרום. "מצטער שכמה מראשי 

הרשויות שתמיד אומרים שלא מקשיבים להם - הלכו כשבאנו להקשיב להם"

מאת סופרנו הצבאי

הבטחון  ושר  הממשלה  ראש 
דיון  אתמול  קיים  נתניהו  בנימין 
עזה,  באוגדת  הקבינט  שרי  של 
ולאחר מכן נפגש במקום עם ראשי 
רשויות מהעוטף והדרום. "קיימנו 
עכשיו ישיבת קבינט באוגדת עזה 
מפקד  ועם  דרום  פיקוד  מפקד  עם 
"המדי־ נתניהו.  סיכם  האוגדה", 
אנחנו   - ברורה  היא  שלנו  ניות 

אבל  הרגיעה,  את  להשיב  רוצים 
למבצע  נערכים  אנחנו  במקביל 
אלה  יידרש.  כזה  אם  רחב,  צבאי 

ההנחיות שלי לצבא.
את  כאן  פגשתי  "במקביל, 
עזה  עוטף  של  הרשויות  ראשי 
ואשקלון. דנתי איתם על הצעדים 
כיצד  הנחיות  ונתנו  הנדרשים 

לעזור להם".
שני  להחלטת  התייחס  נתניהו 
המ־ את  להחרים  רשויות  ראשי 

פגש. ''אני מצטער שכמה מראשי 
שלא  אומרים  שתמיד  הרשויות 
דווקא  הלכו   - להם  מקשיבים 
אנ־ אבל  להם,  להקשיב  כשבאנו 

עבור  שדרוש  מה  את  נעשה  חנו 
כולם''.

באשר להפגנות של בני העדה 
הממשלה  ראש  אמר  האתיופית 
''העדה הזאת יקרה לנו. אני אומר 
את זה בתור מי שמקיים גם היום 

צוות  בראש  עומד  כשאני  ישיבה 
של  בבעיות  לטפל  כדי  השרים 
העדה הזאת. אנחנו נדון בכל הנו־
שהוא  בדבר  גם  נדון  אבל  שאים, 
מוכנים  לא  אנחנו   - נסבל  בלתי 
צירים  חסימת  נסבול  ולא  לקבל 
בקבוקי  כולל  אלימות  והפעלת 
ושריפת  כוחותינו,  נגד  תבערה 
של  אחר  רכוש  כל  או  מכוניות 
אזרחים. אנחנו מדינת חוק. אנחנו 

דורשים שכולם יכבדו את החוק.
"אנחנו קיימנו דיונים על שיטור 
ההת־ של  הדפוסים  שינוי  על  יתר, 

האתיופית.  העדה  בני  מול  נהגות 
זה דבר שכבר חל בו שיפור וייתכן 
הרבה  עוד  להביא  צריכים  שאנחנו 
שיפורים, אבל דבר אחד בטוח - אי 
צירים  בחסימת  בזה  לטפל  אפשר 
באלימות,  בזה  לטפל  אפשר  ואי 
אנחנו  כך  לשם  כן,  אחרות  בדרכים 

דיווח: חיל האוויר הפציץ 
משלוחי נשק לעזה

מאת סופרנו הצבאי

תקף  הישראלי  האוויר  חיל 
מספר  האחרונים  בחודשים 
בדרכן  שהיו  נשק  משאיות 
פורסם  כך  עזה,  לרצועת  מסיני 
הערבית  בשפה  בערוץ  אמש 
על   .i24NEWS ערוצי  מרשת 
אמצעי  פלסטינים,  מקורות  פי 
במשאיות  הובלו  אשר  הנשק 
ולג'יהד  לחמאס  מיועדים  היו 

האסלאמי.

אירעה  הראשונה  התקיפה 
לפני  והאחרונה  שנה  חצי  לפני 
המ־ הדיווח,  פי  על  חודשיים. 
טילים  בעיקר  כללו  שלוחים 
מיועדים  היו  אשר  איראנים 
ומשלוחי  התנועות  לשתי 
לג'יהאד  בעיקר  יועדו  הטילים 
המקו־ פי  על  עוד  האסלאמי. 

הכילה  המשאיות  אחת  רות, 
ליצור  מיועד  שהיה  נפץ  חומר 

מטענים.
והיה  מלוב  יצא  המשלוח 

בדרכו לתנועת החמאס ברצועת 
עזה. בעקבות התקיפות צמצמו 
הנשק  העברות  את  הפלסטינים 
החששות  שגברו  לאחר  מסיני, 
ישראל  כי  הפלסטינים  בקרב 
מודיעין  רשת  לבנות  הצליחה 

בתוך סיני.
המקורות  מסרו  כן  כמו 
בסיני  החרימה  מצרים  כי 
שאמו־ גדולים  כסף  סכומי 

דרך  מוברחים  להיות  היו  רים 
המנהרות.

הפגנות יוצאי אתיופיה: ירידה 
משמעותית בהיקף המחאה

מאת חיים מרגליות

קהילת  בני  של  הזעם  הפגנות 
המשיכו  בישראל  אתיופיה  יוצאי 
כי  אם  השלישי,  היום  זה  אתמול, 
המפגינים  יותר.  נמוכה  בעצימות 
חסמו עדיין מספר כבישים, אך לזמ־
נים קצרים יותר ומספר קטן בהרבה 

ממה שהתרחש ביום שלישי.
נשמעו  האתמול  יום  במהלך 
אלפי  עשרות  על  רבות  עדויות 
שעות  במשך  שנתקעו  אנשים 
תי־ גם  בהם  בכבישים,  ארוכות 

פעם  שלא  רכים,  וילדים  נוקות 
חשו שלא בטוב מהחום וההמתנה 
הארוכה. אנשי חסד רבים ברחבי 
ושתיה  מזון  לחלק  יצאו  הארץ 

לאזרחים שנתקעו.
אזר־ תיארו  אחרים  במקומות 

על  ההפגנה  לזירות  שנקלעו  חים 
אבנים וחפצים שהושלכו עליהם, 
גם  שהופנתה  אלימות  על  ואפילו 
להד־ חשוב  זאת,  עם  כלפיהם. 

פי  על  כך  רבים,  במקרים  כי  גיש 
היה  נראה  שהתפרסמו,  תיעודים 
דווקא  לאו  נוער  בבני  מדובר  כי 
שהצטרפו  האתיופית,  מהקהילה 
ל'חגיגה' והשתתפו בהתפרעויות.

לתנועה  נחסם  הערב  במהלך 
למחלף  ההלכה  ממחלף  כביש 20 
בסמוך  מחאה  בעקבות  השלום 
ני־ המחאה  במהלך  לעזריאלי. 

הסדר  את  להפר  המפגינים  סו 
כוח  התנועה.  צירי  את  ולחסום 

לכביש  לרדת  מהם  מנע  משטרה 
ואפשר את המשך זרימת בתנועה 
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בחסות:

בשעה 12 בלילה בדיוק! ביום שלישי, ו' תמוז 09/07

דירת 
3 חדרים 

יכולה 
להיות 

שלך!

תנופת הבניה מגיעה לשיאים חדשים: 

בית שמש: 1,603 יחידות דיור 
שווקו בהצלחה ברמה ד' 

יו"ר הוועדה לתכנון ובניה הרב שמעון גולדברג: "העמל וההשקעה 
משתלמים במיוחד כשבסופו של דבר יוצאת מבית שמש בשורה 

חשובה כל כך לאלפי זוגות צעירים ומשפרי דיור"

מאת מאיר קליין 

החדשות  השכונות  בניית 
חד־ לשיאים  מגיעה  שמש  בבית 
עם  תקדים,  חסרי  ולהישגים  שים 
פחות  לא  של  בהצלחה  שיווקן 
בית  ברמת  דיור  יחידות  מ־1,603 
שמש ד'. זאת, לאחר שנסיון קודם 
לבניית  קרקעות  אותן  את  לשווק 

ענין  מחוסר  נכשל  דיור  יחידות 
לציבור המשקיעים. 

ובניה,  לתכנון  הוועדה  יו"ר 
שהשקיע  גולדברג,  שמעון  הרב 
השיווק  בקידום  כוחותיו  כל  את 
למדי־ בהתאם  הקרקעות,  של 

בלוך,  הגב'  העיר  ראש  של  ניותה 
כי  'המבשר'  עם  בשיחה  אומר 
מתוך 1,821 יחידות הדיור שיצאו 
למכרזים ברמה ד' שווקו בהצלחה 

1,603 דירות. 
"בשכונת רמה ד'־4 יצאו למכ־
רז קרקעות לבניית 1,467 יחידות 
הרב  אומר  מתחמים",  ב־15  דיור, 
המכרזים  סיום  "עם  גולדברג. 
הצלחה  על  לבשר  יכולים  אנחנו 
מלאה בשכונה הזאת, וכל הקרק־

עות שווקו לזוכים במכרזים". 
הפילוח לפי החברות הזוכות: 
'אבני  לחברת  שווקו  יח"ד   128
בחריש  בונה   - פרוייקטים  דרך 

במעמד חגיגי וצנוע:

סניף אגודת ישראל בצפת 
יפתח היום שעריו

מאת כתב 'המבשר' 

החדש  ישראל'  'אגודת  סניף 
את  היום  אי"ה  יפתח  בצפת, 
כמובן  שבמרכזו  במעמד  שעריו, 
ידי  על  בפתחיו,  המזוזה  קביעת 

רבנים וראשי התנועה. 
במרכז  סניפים  פיתוח  אגף 
אותו  ישראל,  אגודת  של  הארצי 
מנהל הרב ישראל קופרברג, נמצא 
של  בתנופה  האחרונים  בחודשים 
פתיחת סניפים ברחבי ארץ הקודש, 
ומעצימה  מרחיבה  פעילות  ויציקת 
תורה  הגיע  עתה  קיימים.  בסניפים 
חשוב  מרכז  שהיא  צפת,  העיר  של 

של אגודת ישראל מימים ימימה. 
סניפי  שככל  החדש,  הסניף 
מרכז  גם  כולל  ישראל  אגודת 
לפניות הציבור, הוא במרכז העיר, 
קרן  יהיה  הוא  הפלמ"ח.  רחוב 
היהדות  מעגלי  להרחבת  אורה 

ובסבי־ בעיר  התורה  ושיעורי 
לכלל  מענה  יתן  כן  כמו  בותיה. 
העירוניים  במישורים  הציבור, 

ובתחומי ייעוץ והכוונה שונים.
יתקיים  הבית  חנוכת  אירוע 
היום אחה"צ, במעמד רבני קהילות 
הקודש בצפת, יו"ר התנועה הרה"ג 
הב־ שר  סגן  קופרברג,  יוסף  רבי 

ריאות ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר 
ח"כ  פרוש,  מאיר  הרב  ח"כ  החינוך 
הרב יעקב טסלר, ח"כ הרב ישראל 
ראש  מ"מ  התנועה  מזכ"ל  אייכלר, 
זייברט,  חנוך  הרב  ברק  בני  עיריית 

ואישי ציבור.
קיבל  הסניף  מפתחות  את 
לידיו יו"ר אגודת ישראל בצפת, 
נחמן  הרב  העיר  מועצת  חבר 
גלבך, שיש לו מוניטין רב עוצמה 
והפרט  הכלל  למען  עשיה  של 
בעיר  ישראל  קדשי  על  והגנה 

הקדושה והעתיקה. 

הערב יומא דהילולא של 
המגיד הקדוש מטריסק זיע"א

יחול  תמוז  לב'  אור  הערב, 
המה"ק  של  ה־130  דהילולא  יומא 
בנו  אברהם',  ה'מגן  בעל  מטריסק, 
של הרה"ק רבי מרדכי המגיד מט־
ביום  שנסתלק  זיע"א,  שערנאביל 

ב' תמוז תרמ"ט.
היה  זיע"א  מטריסק  המגיד 
בדורו  האדמורי"ם  מגדולי 
להס־ נהרו  חסידים  ורבבות 

נמנו  אלו  בין  קדשו,  בצל  תופף 
מפולין  האדמורי"ם  גדולי  גם 
לשבתות  חסידיהם  עם  שנסעו 
ותפי־ מתורתו  להתבשם  וחגים 

לאבן  היתה  טריסק  והעיר  לתו, 
שואבת.

לפני  שנתיים  תרמ"ז,  בשנת 
את  שידפיסו  הסכים  הסתלקותו, 
ספרו הקדוש 'מגן אברהם' שנכתב 
ובהקדמתו  החסידים,  גדולי  ע"י 
שעליה חתם בעצם כי"ק: "ועכשיו 
אוכל  לא  הגבורות  לגיל  הגעתי 
בד"ת  לפניהם  לבוא  קולי  להרים 
למען  בזה  דבר  אולי  אמרתי  לכן 

יפוצו מעינותי החוצה".
הספר נתקבל אצל המוני בית 

ישראל כספר יסוד בעניני אמונה, 
ענוה וקדושה.

לאור  יצא  שנים  מספר  לפני 
מראי  בתוספת  מחדש  הספר 
וכתבי  רז"ל  ממדרשי  מקומות 
לאור   יצא  ומאז  ועוד.  ז"ל  האר"י 

בכמה מהדורות.
לפני פחות משנה י"ל מהדורה 
ובקרוב  מהשוק  אזל  וכבר  חדשה 
מהדורה  לאור  לצאת  עומדת 

חדשה.
היה  הק'  הציון  שעל  האוהל 
לימי  ועד  לרבים  תפילה  למקום 
אלפי  לשם  נוהרים  היו  השואה 

חסידים ובפרט ביומא דהילולא,
כאשר גם כיום לאחר שחודש 
מקום  משמש  הוא  האוהל,  ושופץ 
תפילה וישועה לעולים להשתטח 

על קברי הצדיקים באוקראינה.
כ"ק  יערוך  ההילולא  לרגל 
את  שליט"א  מטריסק  האדמו"ר 
שולחנו הטהור הערב במרכז הח־

סידות ברח' סורוצקין י-ם עיה"ק  
ומו־ החסידים  צבור  בהשתתפות 

קירי זכרו הטהור.

  המשך בעמ' ד  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

השר לבט"פ ומ"מ המפכ"ל 
נפגשו עם נציגי קהילת 
יוצאי אתיופיה"               / עמ' ג

טעות אסטרטגית. הסדנה בבחריין
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יו"ר הכנסת: "לא נוכל 
לבטל את הבחירות"

אדלשטיין: ''לצערי לא כל הגורמים שיתפו פעולה 
ולכן לא נוכל לבטל את הבחירות"

מאת מאיר ברגר

לבי־ המהלך  את  שיזם  לאחר 
יו"ר  אתמול  הודיע  הבחירות,  טול 
יוזמתו  כי  אדלשטיין  יולי  הכנסת 
כמ־ יתקיימו  הבחירות  וכי  נכשלה 

תוכנן בי"ז באלול.
ביקשתי  האחרונים  "בימים 
ישראל,  אזרחי  עבורכם,  לקדם 
המיותרות  הבחירות  ביטול  את 
מיליארדים.  לכם  ולחסוך  הללו 
שיתפו  הגורמים  כל  לא  לצערי 
את  לבטל  נוכל  לא  ולכן  פעולה 

הבחירות", אמר אדלשטיין.
לאדל־ הגיב  לפיד  יאיר  ח"כ 

הרבה  לחסוך  רוצה  ''אתה  שטיין: 
נקים  בוא  יולי?  מיליארדים  יותר 
שלא  ביבי,  בלי  אחדות  ממשלת 

תיכנע לסחטנים''.
התראיין  אחדים  ימים  לפני 
יו"ר הכנסת ל־103FM וסיפר איך 

נולד הרעיון לאפשרות של ביטול 
מה־ אנשים  "הרבה  הבחירות: 
טעות  'איזו  אמרו  השונות  סיעות 

עשינו'".
חברי  גם  אליו  פנו  לדבריו 
סיעות  ומרוב  לבן,  מכחול  כנסת 
רק  "זה  הבהיר:  אדלשטיין  הבית. 
אם  ולא  מוחלט  לרוב  נגיע  אם 
להצביע  שמוכן  עריק  איזה  נמצא 

נגד".
ולא  נקיות  בידיים  בא  "אני 
אחר",  או  זה  איש  של  בשליחות 
הצהיר אדלשטיין. "היו גם אנשים 
את  לאבד  חשש  שום  להם  שאין 
אד־ הבאות".  בבחירות  כיסאם 

מיליארדים  לחסוך  קרא  לשטיין 
ולבטא את רצון הציבור.

הודיע  הכנסת  יו"ר  כאמור, 
יהיה  ניתן  ולא  נכשל  שהמהלך 
והליכה  הכנסת  פיזור  את  למנוע 

לבחירות.

ברק: "לא נשב עם נתניהו בממשלה 
אחת בשום מצב או שלב ובשום דרך"

מאת מאיר ברגר

אהוד  לשעבר  הממשלה  ראש 
ברק כינס מסיבת עיתונאים כחלק 
אותה  החדשה  המפלגה  מקמפיין 

הוא מקים בימים אלה.
העיתו־ במסיבת  הכחיש  ברק 

לליכוד  תחבור  מפלגתו  כי  נאים 
בנימין  הממשלה  ראש  בראשות 
נתניהו: "מטרתנו היא להחזיר את 
ישראל לפסים ולהפיל את משטר 
בממשלה  איתו  נשב  לא  נתניהו. 
ובשום  שלב  או  מצב  בשום  אחת 
להפילו.  כדי  ידיים  נשלב  דרך. 
שי־ מי  כל  עם  נשב  לכתו,  לאחר 
סכימו עם עיקרי תפיסתנו: מדינה 
יהודית, ציונית ודמוקרטית, ברוח 

ערכי הכרזת העצמאות". 
לדבריו, "אנו מביאים איתנו את 
בבחירות  לנצחון  היה  שחסר  מה 
הגוש  בגודל  ההכרה  הקודמות: 
כמר־ בתוכו.  פנימי  ריב  ומניעת 

אנחנו  לנצחון.  בדרך  העיקרי  כיב 
שהיתה  ממוקדת,  אנרגיה  מביאים 

ואנו  הקודמת.  במערכה  חסרה  כה 
המפלגות  לכל  היום  גם  קוראים 
ידיים  לשלב  מרכז  שמאל  בגוש 
לנו  אחד.  מנצח  לאגרוף  ולהתלכד 
למעט  מוקדמים,  תנאים  שום  אין 

זו  אמונתנו  ועל  המטרה.  אחדות 
ניאבק ככל שנוכל".

אחד  של  תחושה  כדי להעניק 
שבא לפתור את כל חוליי החברה 
בהולות  נדחף  הוא  הישראלית, 

שפיר־ הגיוס  חוק  בסוגית  לעסוק 
קה את הכנסת הקודמת וכתשובה 
לאלה שעשו על כך קמפיין, הכריז 
יפעל  כי  לשעבר  הממשלה  ראש 

לביטולו הכולל של חוק הגיוס. 

סקר: 90 אחוזים מהפלסטינים 
לא מאמינים לטראמפ

על פי סקר של המרכז הפלסטיני למחקרי מדיניות כ־90 אחוז מהתושבים ברשות 
הפלסטינית ובעזה לא מאמינים לטענה שהסדנה בבחריין נועדה כדי לשפר את מצבם
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מפה פוליטית מסוכנת
פרץ  עמיר  של  ובחירתו  לפוליטיקה  ברק  אהוד  של  שובו 
אם  רבה.  חומרה  הבחירות  לתוצאות  משווים  העבודה  ליו"ר 
לפני שובם של השניים לא היה מקום לחשוש שמא נצחון ברור 
הפלסטינים,  מול  ישראל  בעמידת  לשינוי  יביא  לבן  כחול  של 
שרק  נצים  ימין  אנשי  של  משקלם  רב  הזאת  בתנועה  שהרי 
אותם  חיברו  נתניהו  של  באישיותו  הקשורות  אישיות  סיבות 
ופרץ  ברק  השניים  ואולם  מכיסאו.  אותו  לדחוק  למנסים 
לחולל  עלולים  והם  לחלוטין  שונה  עולם  תפיסת  מייצגים 
יהודה  ירושלים,  לעתיד  ובמיוחד  הבטחון  במדיניות  מהפך 

ושומרון. 

נסיגה  ערפת  ליאסר  הבטיח  ממשלה  כראש  ברק  אהוד 
בירושלים.  ויתור  לרבות   ,67 גבולות  לכמעט  עד  ישראלית 
למוטט  יצליח  לחץ  עוד  שעם  וסבר  בכך  הסתפק  לא  ערפאת 
ועקובה  נוראה  שניה  אינתיפאדה  התוצאה  ברק.  את  כליל 
שלו  הצבאית  הקריירה  את  כיום  שמנופפים  אלה  כל  מדם. 
פיקודית  אחריות   - מכשלונותיו  מתעלמים  העיטורים  רבת 
הירי  באסון  מצאלים  הבריחה  יעקב,  סולטן  לקרב  עליונה 
ומעל לכל חוסר האונים שלו לעצור את הטרור באינתיפאדה 
השניה. לזכותו של עמיר פרץ יש לומר כי כשר בטחון הוא נתן 
לוויתורים  מוכן  הוא  אף  אבל  ברזל,  כיפת  לפיתוח  ירוק  אור 
עידוד  שאבה  הפלסטינית  ההנהגה  כי  לשער  מותר  מופלגים. 
מאזן  אבו  על  חזקה  ופרץ.  ברק  של  הבימה  לקדמת  מחזרתם 
וחבורתו שלקראת יגבירו את ההסתה ואולי יעצמו עיניים ולא 

ימנעו פיגועים. 

התוודע  טראמפ  של  האמריקאי  הממשל  כבעבר  שלא 
כברק  ושלא  ישראל.  עם  לשלום  הפלסטינים  של  לסרבנותם 
יודעים  הם  מתמודדים.  אנחנו  מי  עם  יודעים  הם  ומרץ  ופרץ 
רק  אלא  משלהם  במדינה  באמת  רוצים  אינם  הפלסטינים  כי 
לאחר חיסולה של ישראל. הזדמנות פז להפנים את הלקח הזה 
סיפקה לאמריקאים סרבנות הרש"פ להשתתף במפגש הכלכלי 
אמר  בבחריין  המפגש  את  שניהל  מי  קושנר,  ג'רלד  בבחריין. 
אתמול "ההנהגה הפלסטינית עשתה טעות אסטרטגית כשלא 
טיפשים  די  נראו  הם  בבחריין.  הכלכלית  לסדנה  הצטרפה 
לעם  ותקווה  שגשוג  של  חזון  הצגנו  בזה.  להיאבק  כשניסו 
הפלסטיני, ולא ברור לי מה ההנהגה שלו מוכרת לו. התגובה 
שלהם היתה היסטרית ולא מועילה. אנו מאמינים שהיעד של 
מנהיגות צריך להיות שמירה על העם שלה, לתת לו אפשרות 
צעדים  נוקטת  הפלסטינית  ההנהגה  את  ראינו  לא  לשגשוג. 
קונסטרוקטיביים כדי שהעם שלה יהיה בטוח יותר ומשגשג". 

טראמפ אמנם השאיר לפלסטינים פתח לחזור בהם. נסיון 
של  חזרתם  הצער  ולמרבה  בהם  יחזרו  לא  שהם  מלמד  העבר 

ברק ופרץ יגבירו את סרבנותם.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

כאוס מכוון
טענות  בין  קשר  שום  אין 
לבין  אחרת  או  כזו  עדה  של 
קולקטי־ ברברית  אלימות 
מסלול  את  שמשבשת  בית 
בלי  אבחנה,  בלי  בארץ  החיים 
של  שמץ  ובלי  פרופורציות 

אנושיות.
שמואל,  קבע  בכדי  לא 
האמוראים,  וגדולי  מראשוני 
פוסל.  במומו  הפוסל  כל  כי 
הדבר אמנם נאמר, ואף נפסק 
להלכה, על מי שמנסה להטיל 
עליו  ולהצביע  יהודי  על  דופי 
לח־ יש  שעליו  חיתון;  כפסול 

שוש שמא מרוב להטו לא בא 
שלו,  הפגם  את  להסתיר  אלא 
גם  ומשליך  אּומץ  הוא  אולם 
ואחרים  נוספים  ניסיונות  על 

לפסול. 
שמשבית  פרוע  אספסוף 
משום  רק  הארץ,  כבישי  את 
אלי־ על  למחות  רוצה  שהוא 

מות שלדבריו מופעלת כלפיו, 
מצדיק בבת אחת את כל הח־

כעבריין  לו  המיוחסים  שדות 
ביד  כלפיו  לנקוט  שיש  אלים 

קשה ובלתי מידתית.
יש עוד קביעה בלתי מעו־

שלא  שקשה  חז"ל  של  רערת 
להחילה על המוחים האלימים 
במרבית  אנוש  צלם  שאיבדו 
השת־ שעליהם  הצמתים  ככל 

בתר  חייתית.  בוולגריות  לטו 
אומרת  עניותא,  אזלא  עניא 
ומת־ שמתמסכן  מי  הגמרא. 

יישאר  ומתלונן  ומקונן  בכיין 
לנצח בפוזיציה הזו. 

יש יוצאי אתיופיה נאורים 
ומשכילים שהתנערו מהביצה 
האומללות  של  הכפייתית 
והגיעו  הנצחית  והאביונות 
האלימים,  המוחים  להישגים. 
להגנתם,  יצאו  שהם  אלו  כמו 
בדלות  שדבקו  אלו  עם  נמנים 
החיד־ את  שמנציחה  דווקנית 

לון והשוועה, המזויפת מתוכה 
בחלק ניכר מהמקרים, לעזרת 

הרשויות וחמלתן.
אינה  המשטרה  גם  מנגד, 
כפיה.  בניקיון  לרחוץ  יכולה 
עשר  שאחד  בגלל  רק  לא 
קי־ הזו  העדה  מתוך  אנשים 

עם  מגע  בעת  חייהם  את  פחו 
שוטרים (מעטים בדקו את מה 
כמה  לפי  באמת;  שם  שאירע 
התוצאה  שבהם  מהיסודיים 
את  בהכרח  משקפת  אינה 
התנה־ הפופוליסטי).  הטיעון 

גותה הפסיבית של המשטרה, 
ההפגנות,  פרוץ  בימי  לפחות 
היא לא פחות מאות קלון לא־

רגון שאמור לאכוף את הסדר 
והחוק במדינה. 

מוקדי  ככל  ברוב  שלשום, 
אכזריות,  היותר  ההפגנות 
של  תנועה  עורקי  בהשבתת 
שחטאם  מפשע  חפים  רבבות 
להגיע  הכן  ברצונם  הסתכם 
נצפתה  לא  חפצם,  למחוז 
השוט־ אחת.  משטרה  ניידת 

והותירו  הזירה  את  נטשו  רים 
שעשו  נערים  לקומץ  אותה 
ניסה  שרק  ברכב  שפטים 
החסומה  הצומת  את  לחצות 
זו  פחדנות.  לא  זו  ידם.  על 
הקשה  היד  לשמה.  הפקרות 
לנקוט  המשטרה  התכוונה  בה 
את  מעצימה  רק  למחרת  יום 

ההפקרות הזו ולא להפך.
ביותר,  החמור  הדבר 
לעובדה  שייך  ויתברר,  שילך 
שלא יוצאי אתיופיה ניצחו על 
כל הפקת האנרכיה הכאוטית 
גורמים  אלא  הארץ  בכבישי 
מפוקפ־ אנונימיים,  אחרים, 

שלהם  הרצון  מפני  ולו  קים 
הש־ עורם  מאחורי  להתחבא 
חום של יוצאי אתיופיה ולחו־

לל באמצעותם את ההפקרות 
ואובדן השליטה.

ברו־ מסימנים  יותר  יש 
שידיים  כך  על  המעידים  רים 
במשבר  בוחשות  נעלמות 
למחוזות  אותו  ומוליכות  הזה 
בו,  חושקים  שהם  האפלים 
לחדד  ברורה:  מטרה  מתוך 
האונים  חוסר  תחושת  את 
את  האזרחים  בקרב  ולחלחל 
ואובדן  ההתפרקות  תחושת 
השליטה על מנת להמאיס את 
האוטו־ ההתייצבות  השלטון. 

לרבות  השמאל,  של  מטית 
עמו,  המזוהים  התקשורת  כלי 
מחזקת  רק  המפגינים,  לימין 

את החשד.
תוכח,  הזו  כשהטענה 
יובהר כי יוצאי אתיופיה הפכו 
מרצונם הטוב לכלי שרת בידי 
במצוקתם  שספסרו  ציניקנים 
מהם  מעטים  לא  המדומה. 
יצהלו כי הם שוב יוכלו לומר: 

ראו כמה אומללים אנו.

כיוס מדויק 
(שוב)  נבחר  פרץ  עמיר 

לראשות העבודה.
רק  שהוא  מתברר  כעת 
לשנ־ סיבוב  לעשות  רוצה 

הדרך  לו  אצה  אחריהן  תיים. 
הנשיאות.  על  להתמודדות 
בדרך  התחנה  היא  העבודה 

ליעד הבא. 
מה  אופורטוניזם,  כזה  עם 
האגוצנטריות  מברק.  רוצים 
והקוניוקטורה  בכל  שולטת 

הפוליטית אינה אלא טרמפ.

כינוס מאולץ
הקצרה  ממשלתו  כשוך 
הש־ אותו  האשים  ברק,  של 

מאל בקבורת אוסלו.
לקשור  שב  השמאל  כיום 
הרגש  אפס  לפוחלץ  כתרים 

שחזר לזירה. 

מאת כתב 'המבשר'

פלס־ עשרה  מתוך  תשעה 
לדברי  מאמינים  אינם  טינים 
והנשיא  האמריקני  הממשל 
תביא  המאה  שתכנית  טראמפ, 
לשיפור מצבם הכלכלי, כך עולה 
המרכז  ידי  על  שבוצע  מסקר 
בר־ מדיניות  למחקרי  הפלסטיני 

מללה.
שהפל־ לאחר  בוצע  המחקר 
הכ־ הסדנה  את  החרימו  סטינים 

בבחריין  הממשל  שארגן  לכלית 
ובה הציג את החזון הכלכלי שלו 
לשלום בין ישראל והפלסטינים.

משתתפי   1,200 מבין   90%
מא־ אינם  הם  כי  אמרו  הסקר 

שהסדנה  טראמפ  לנשיא  מינים 
הכלכלית בבחריין נועדה לשפר 
את מצבם הכלכלי. בממשל אמ־

רו תמיד שהם מוכנים לעקוף את 
להגיע  כדי  הפלסטינית  ההנהגה 
שלא  מסתבר  אבל  לאזרחים, 

בטוח שיש עם מי לדבר.
79% הסקר,  פי  על 

של  בחרם  תומכים  מהאזרחים 
הסדנה  על  הפלסטינית  הרשות 

בבחריין. רק 15% חשבו שהצעד 
מהנשאלים  כ־75%  מוטעה.  היה 
שההנהגה  מעדיפים  הם  כי  ענו 
תכנית  כל  תדחה  הפלסטינית 

אמריקנית לשלום.
יועצו  אמר  יותר  מוקדם 
ג'ארד  ארה"ב,  נשיא  של  וחתנו 
הפלסטינית  ההנהגה  כי  קושנר, 
בה־ אסטרטגית  טעות  עשתה 

הוועידה  את  להחרים  חלטתה 
שהם  "נראה  בבחריין.  הכלכלית 
בנסיונם  טיפשים  קצת  יצאו 
הכלכלי  ובחזון  בסדנה  להילחם 
שהצגנו. ההתנהגות שלהם היתה 
בשיחה  קושנר  אמר  היסטרית", 
עם עיתונאים ישראלים וערבים.

ביקורת  למתוח  המשיך  הוא 
מאוד  "אנחנו  הפלסטינים.  על 
המ־ את  רואים  לא  אבל  רוצים, 

שדואגת  הפלסטינית  נהיגות 
האזרחים.  של  ולביטחון  לשלום 
שהוא  ברור  מאוד  היה  הנשיא 
רוצה פתרון לנושא הזה והבהיר 
שהוא יעבוד קשה לשם כך, אבל 
תצטרך  הפלסטינית  המנהיגות 
מעו־ שהיא  ולהראות  להתגייס 

עבור  יותר  טובים  בחיים  ניינת 

האזרחים".
הפלס־ בהנהגה  הרבה  "יש 

הגישה  את  אוהבים  שלא  טינית 
אותנו  תוקפים  והם   - שלנו 
חושבים  לא  אנחנו  קבוע.  באופן 
המטרה  את  לקדם  יסייע  שזה 

המשותפת של כולנו", הוסיף.
את  מחבב  טראמפ  "הנשיא 
יפ־ הפלסטינים  אם  מאזן.  אבו 

נמהרות  הצהרות  להוציא  סיקו 
יווכחו  הם  איתו,  לדבר  ויחזרו 
שיש כאן הזדמנות". הוא העריך 
העולם  לפלסטינים,  שבניגוד 
הכרה  לכיוון  מתקדם  הערבי 
נגיע  דבר,  של  "בסופו  בישראל. 
להכרה או לסוג של נורמליזציה 
ואז  הערבי  לעולם  ישראל  בין 
עליהן  הכלכליות  ההזדמנויות 
רלוונטיות.  מאוד  יהיו  דיברנו 
שהתח־ שהדיון  מאמינים  אנחנו 

לנו הוא סימן טוב לעתיד. אנשים 
הופתעו מהסוג השונה של השיח 
מוביל".  שהוא  השונה  והחשיבה 
קושנר ציין כי בשבוע הבא יודיע 
הממשל על השלב הבא בקידום 
לכינוי  שזכתה  השלום  תכנית 

'תכנית המאה'.

שנה להידברות – האגף הצרפתי: 

אלפים בכנסי חיזוק עם הגאון רבי 
זמיר כהן בקהילה היהודית בצרפת  

 – 'הידברות  לפעילות  שנה  במלאת 
האגף הצרפתי', קיים הגר"ז כהן שליט"א 
הקהילה  לחיזוק  נרחב  תורני  מסע 
למסעות  כהמשך  בפריז,  היהודית 
בשנה  'הידברות'  רבני  שערכו  הקירוב 
כנסים,  עשרות  כולל  במדינה,  האחרונה 
בקרב  וסמינרים  הרצאות  בית,  חוגי 
הקהילות היהודיות בפריז, מרסיי, ליאון, 

שטרסבורג ועוד. 
מיוחדת  בשבת  החל  התורני  המסע 
שערך ארגון 'עולמי' עבור עשרות ארגונים 
לשבת  שהגיעו  מקומיים,  קירוב  ופעילי 
התאחדות והתחזקות בפריז, כאשר הגר"ז 
שמוביל  כמי  הכבוד,  כאורח  הוזמן  כהן 
את המפכה הקירוב של 'הידברות' בעולם 
הגר"ז  השמיע  השבת  במהלך  היהודי. 
והכוונה  הדרכה  שיעורי  של  סדרה  כהן 
לפעילים, היוצאים מדי יום אל שדה הקרב 
לתורה  ולקרבם  נשמות  להציל  הרוחני 

ולמצוות. 
במהלך השבוע הגיעו אלפים לכנסים 
בפריז,  הגדולים  הכנסת  בבתי  שנערכו 
תורה  דברי  כהן  הגר"ז  השמיע  במהלכם 
והלכה, שתורגמו לשפה הצרפתית. במה־
להתייעץ  יהודים  מאות  הגיעו  המסע  לך 
רבים  כאשר  יהדות,  בנושאי  הגר"ז  עם 
עם  להתמודד  איך  וסיוע  עצה  מבקשים 
במ־ הצעיר.  הדור  בקרב  ההתבוללות  נגע 
סגרת מפגשי הקירוב שוחח הגר"ז עם שני 
התבוללות  נישואי  לפני  שעמדו  צעירים, 
רח"ל, ושיכנע אותם לחזור בהם מכוונתם, 
כאשר אחד מהם אף הסכים לעלות לארץ 
ברוח  נאמן  בית  להקים  במטרה  ישראל, 

התורה וההלכה. 
באחד הכנסים ניגש לגר"ז כהן רב של 
קהילה יהודית קטנה בספרד והודה לו על 
ב'הידברות'.  מעביר  שהוא  התורה  שיעורי 
מכין  שהוא  השיעורים  כל  כי  הסביר  הרב 
ואמונה,  יהדות  בנושאי  הקהילה  לצעירי 
שהוא  תורה  ושיעורי  מהרצאות  מעובדים 
דומות  עדויות  הידברות.  בערוץ  שומע 
נשמעות מפיהם של רבנים ופעילי קירוב 
המצהירים  אירופה,  רחבי  בכל  מקומיים 
כי הידברות מעניקה להם ידע ותוכן תורני 
איכותי לצד הדרכה והכוונה מעשית בעולם 

הקירוב לדרך התורה וההלכה. 
הוקם  הצרפתי'  האגף   – 'הידברות 
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  בהוראת 

אית־ תשתית  לבסס  במטרה  שליט"א, 
בקרב  ליהדות  קירוב  פעילות  של  נה 
ובישראל,  בצרפת  היהודיות  הקהילות 
יחד עם ארגונים ופעילי קירוב מקומיים 
השנה  במהלך  הקהילות.  רבני  ובעידוד 
האחרונה השתתפו למעלה מעשרת אל־

פים יהודים בשבתות חיזוק, כנסים, חוגי 
הקהילה  עבור  שנערכו  וסמינרים  בית 
בעק־ לעיתים  כאשר  ובצרפת,  בישראל 
בות חוג בית המתקיים בישראל יוזמים 
בני  עבור  נוסף  בית  חוג  המשתתפים 

משפחתם בפריז ולהיפך.  
האגף מפיק עלון שבועי על פרשת 
יהדות  וחוברות  קודש  ספרי  שבוע, 
במסגרת  בצרפתית.  לאור  היוצאים 
לעת  מעת  נערכים  אף  האגף  פעילות 
והר־ תורה  שיעורי  עם  חיים  שידורים 

מתורגמים  או  הנמסרים  חיזוק  צאות 
לצרפתית.

האגף הצרפתי עומד בחזית המאבק 
של  רבות  בפניות  ומטפל  בהתבוללות, 
והכ־ לסיוע  הזקוקים  לצעירים  הורים 

הרוחני,  לעתידם  קריטיים  ברגעים  וונה 
עם  התייעצות  לאחר  לעיתים,  כאשר 
לאותם  האגף  מסייע  'הידברות',  רבני 
בא־ ולהשתלב  לישראל  לעלות  צעירים 

חת הקהילות התורניות של עולי צרפת. 
שמעניק  המקיף  הסיוע  במסגרת  זאת 
כולל  לישראל,  לעלות  למבקשים  האגף 
ולאחריה,  העליה  לקראת  ותמיכה  ליווי 

מבחינה  טובה  קליטה  להבטיח  במטרה 
רוחנית וגשמית כאחד.

הצרפתי  האגף  פעילות  במסגרת 
לנזקקים  נרחב  סיוע  'הידברות'  מעניק 
תמיכה  כולל  הצרפתית,  מהקהילה 
וסיוע למשפחות של ילדים חולים רח"ל, 
נזקקים  עבור  דפסחא'  'קמחא  פרויקט 
לפני  נזקקות  למשפחות  סיוע  מקהילה, 

לידה ועוד. 
בהוראת  נוסד  הידברות  ארגון 
הדור  ומאורי  גדולי  ורבנן  מרנן  ובברכת 
את  להפיץ  בהכוונתם  ופועל  שליט"א, 
וב־ בארץ  העם  שדרות  בכל  השם  דבר 
הרה"ג  בראשות  הארגון,  רבני  תפוצות. 
רבה  והערכה  להוקרה  זוכים  כהן,  זמיר 
שליט"א,  ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  אצל 
בפעילותם  להמשיך  אותם  המעודדים 
לאבינו  יהודים  ועוד  עוד  לקרב  הברוכה 

שבשמיים. 
השנה  חתמו  עליו  קודש  בקריאת 
מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א נכתב: 
פעילותו  רבים  בת  בשער  נודע  כבר 
בש־ הפועל  הידברות  ארגון  של  הענפה 

ליחותם של גדולי ישראל להפצת תורה 
ויהדות ברחבי העולם כולו. ומקיים בע־

מיד  החנית  את  "ויגזול  שנים  מזה  צמו 
נשמות  אלפי  מאות  ומקרב  המצרי", 
אחינו בני ישראל לאביהם שבשמים, ע"י 
רבנים ומרצים יראי ה'... מצוה רבה לע־
מוד לימינם וליטול חלק בזיכוי הרבים.

אלפים גודשים את סניפי 'אור החיים':

שבוע אחרון לשלל ההזדמנויות 
של חודש הספר האגדי

קהל עצום של עשרות אלפים כבר 
ניצל את מבצעי חודש הספר האגדי של 
רשת ספרי "אור החיים" – מבצעים והנ־

חות שלא היו מעולם. החנויות שוקקות 
חיים בהמוני לקוחות המבקשים ליהנות 

מספרי איכות במחירי הזדמנות. 
חבילות  כולל  האגדי  הספר  חודש 
מבצעי  כמו  מיוחדים,  במחירים  ספרים 
ש"ח  ב־100  סטים  של  שורה   – המאה 
'עולם  אנציקלופדיית  ביניהם  בלבד, 
'ממלכה  מסדרת  ספרים   3 ומלואו', 
אפרת',  של  'המיטב  סדרת  במבחן', 
וקסברגר',  'מלכות  מבית  קופל'ה  סדרת 
10 ספרי קומיקס, מבחר סלים של ספרי 
ב־100 מבצעים  ועוד  מקדושים',  'פאר 

שקלים שאסור להפסיד. 
מבצעי המאה הם רק דוגמא בודדת 
מבצעים  אלפי  של  ענק  מגוון  מכל מתוך  הנחות  עם  באמת,  משתלמים 

ההוצאות: ספרי עוז והדר, מכון המאור, 
מעשה  לשם,  גיטלר,  תפארת,  קולמוס, 
חושב, חיים ולדר, קורן, הוצאת המודיע, 
מכון ירושלים, מיר, קהתי, מסורת הש"ס, 
ספרי אברמוביץ, דרשו, הוצאת קומיקס, 
דני ספרים, גולד, גל סטאר, טללים, ועוד 

ועוד וגם עוד...
את רשימת המבצעים המלאה ניתן 
לבחון בעיון בקטלוג חודש הספר האגדי 
של 'אור החיים', שחולק בתיבות הדואר 
בסניפים.  גם  הלקוחות  לרשות  ועומד 
להחמיץ  לא  כדי  עליו  לעבור  מומלץ 

שום ספר שהייתם שמחים לקבל בזול.
'אור  לירושלמים:  אישית  בהקדשה 
הרשת  של  הדגל  חנות  סנטר',  החיים 
במאה שערים, פתחה אוהל מלא וגדוש 
במבצעי אקסטרא המציעים מבחר ספ־

רים ומלאי עודפים ב־30, 25, 10 ואפילו 
5 ₪ בלבד. 

נה־ ומעלה  ש"ח  ב־100  הרוכשים 
בהגרלה  משתתפים  הם  בכפליים:  נים 
היומית הנערכת מדי ערב בסניפים - בה 
גם  ומקבלים  ערך,  יקרי  בפרסים  זוכים 
בונוס אטרקטיבי: כותבים על ספח הק־
ניה את חלום הזכיה האישי עד שווי של 
מוסיפים  לתיבה,  משלשלים  ש"ח,   5500
פרק תהילים ונכנסים להגרלה השבועית 
הזוכה  שבחר.  במה  זוכה  אחד  כל  בה 
שוטנשטיין,  בש"ס  בחר  הראשון  בשבוע 

וגם הזוכה השני הלך בדרכו. 
היכנסו  לזכות?  חולמים  אתם  במה 
ל'אור החיים' וכתבו על הספח, ויש לכם 
סיכוי להיות הזוכים המאושרים בשבוע 
האחרון של חודש הספר האגדי, עם זכיה 

מהאגדות!   
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ביוזמת 'תפארת בארדיטשוב וסביבותיה':

באוקראינה תתקיים הערב הילולת 
הרה"ק המגיד מטריסק זי"ע

כמו בכל שנה, בהילולא קדישא 
מט־ אברהם  רבי  הרה"ק  המגיד  של 
בארדיטשוב  'תפארת  זי"ע,  ריסק 
רבים  תפילת  מקיים  וסביבותיה' 
ר'  הרה"ח  של  ביוזמתו  בטריסק, 
מאיר יחיאל קנובליך, מחשובי חסי־
בארדי־ 'תפארת  ויו"ר  סקווירא  די 
הגרי"י  שבנשיאות  בארה"ב  טשוב' 

וירצבערגער אב"ד בארדיטשוב.
מט־ המגיד  של  בנו  כי  מקובל 

מקוזמיר  מרדכי  רבי  הרה"ק  ריסק, 
זי"ע (שיומא דהילולא שלו הוא ביום 
בקעלץ,  כבוד  ומנוחתו  בתמוז,  ח' 
יום  הוא  תמוז,  ב'  כי  אמר  פולין), 
ב'  והרמז:  התפילות,  לקבלת  גדול 
"שועתנו  בגימטריא  תמוז,  פעמים 

קבל ושמע צעקתנו".
קבוצת  יצאה  שלישי  ביום 
יעד  אל  סקווירא,  משיכון  אברכים 
בדרכה  קייב,  הבירה  עיר  הנחיתה, 
למסע קודש על קברי רבוה"ק קדו־

מגיעות  וכן  באוקראינה  עליון  שי 
בראש  ומאנגליה.  מקנדה  קבוצות 
מטריסק־ אדמו"ר  כ"ק  הקבוצות 

יונה  שריהו  רבי  הרה"צ  מונטריאול 
האוהל  ממקימי  שליט"א,  טברסקי 

הקדוש בטריסק, והרה"צ רבי חיים 
כ"ק  בן  שליט"א,  טברסקי  מאיר 
יחד  שליט"א.  מסקווירא  אדמו"ר 
מארה"ב  חסידים   30 מגיעים  עמם 
מטריסק  הרה"ק  מנכדי   15 ועוד 

שמצטרפים בטיסה מלונדון. 
בציון  באנטיווקא,  יחל  המסע 
מטשערנוביל  מרדכי  רבי  הרה"ק 
מטריסק.  המגיד  של  אביו  זי"ע, 
הרב  אסמן,  הרב  בנה  באנטיווקא, 
הראשי לקייב, קריה גדולה ליהודי 
דונייצק, שנמלטו לאיזור קייב, מה־
האחרונות  בשנים  שהיתה  מלחמה 
בקריה,  לרוסים.  האוקראינים  בין 
טהרה  ומקוה  מפואר  כנסת  בית 
יש־ בית  כמסורת  תורה,  ותלמוד 
הרה"ק  לציון  לטאלנא,  משם  ראל. 
רבי דוד מטאלנא זי"ע, משם לחצר 

הקודש סקווירא.
הרה"צ רבי חיים מאיר טברסקי 
החסי־ פמליית  עם  ישבות  שליט"א 
דים בעיר סקווירא ויתפלל ב"מקום 
המדרש  בבית  אבותי",  שהתפללו 
העתיק של רבוה"ק מסקווירא, העו־

מד על מכונו מאז ויהודים מבני העיר 
מתפללים בו עד עצם היום הזה.

ייערכו  מיוחדות  תפילות 
רבי  הרה"ק  ציון  על  בבארדיטשוב, 
מבארדיט־ הגדול  ליבער  אליעזר 

של  והמגיד  העיר  מייסד  זי"ע,  שוב 
זי"ע.  לוי'  ה'קדושת  והרה"ק  העיר 
תפילות יהיו במז'יבוז', על ציוני אור 
שבעת הימים הבעש"ט הקדוש ות־

במז'יבוז'  ילון  הציבור  זי"ע.  למידיו 
ברא־ צדיקים',  'באהלי  של  במלון 

שות הרב ישראל מאיר גבאי. 
תתקיים  רבתי  הילולא  סעודת 
הכנסת  במתחם  ההילולא,  בליל 
בא־ 'תפארת  של  החדש  אורחים 

יו"ר  בארדיטשוב.  בעיר  רדיטשוב' 
וסביבותיה  בארדיטשוב  'תפארת 
יחיאל  מאיר  ר'  הרה"ח  בארה"ב', 
קנובליך, הוא היוזם והמארגן והכוח 
ובניית  המגרש  רכישת  של  המניע 
ברחוב  החדש  אורחים  הכנסת  בנין 
ז'יטומירסקה 91 בבארדיטשוב, מול 
לוי  רבי  הרה"ק  של  הקדוש  הציון 
יצחק מבארדיטשוב זי"ע, ה'קדושת 
בו  שיש  הוא,  בבנין  המיוחד  לוי'. 
ומפואר,  חדיש  טהרה  מקוה  גם 
יוכלו  מעשה  ואנשי  שחסידים  כדי 
להיטהר בטבילה, בטרם גשתם אל 
הציון הקדוש, וכן לטבול שנית אח־
רי ביקורם בבית הקברות, כפי שיש 
מנהג חסידים עתיק. כמו כן במקום 
בו  מכובד,  אורחים  הכנסת  מפעל 
המתחם  הגדולה.  הסעודה  תיערך 
פעיל 24 שעות ביממה לטובת המ־

תפללים, עם שתיה חמה וקרה, מיני 
מזונות והמקוה. 

משם יעשו את דרכם לטריסק, 
ואת  תהילים  ספר  כל  לאמירת 
פרקי  קפיטלך',  ה'טשערנובלער 
בחצרות  לאומרם  שנהוג  התהלים 
תפי־ אחרי  טשרנוביל.  גזע  צדיקי 

תיערך  שוב  בטריסק,  שחרית  לת 
טרי־ בעיר  הפעם  הילולא,  סעודת 

בעל  נכדי  בהשתתפות  עצמה,  סק 
מצוה  בר  שמחת  בצירוף  ההילולא, 
לעול  שהגיעו  ישראל  בני  לנערי 

המצוות.
משכנו  ללודמיר,  ימשיכו  משם 
של הרה"ק רבי שלמה מקרלין זי"ע 
ומשם לבעלזא, לציוני רבוה"ק מב־

עלזא זי"ע. 
מז־ בארדיטשוב'  ב'תפארת 

אדמו"ר  מרן  כ"ק  דברי  את  כירים 
"דער  שאמר:  שליט"א,  מסקווירא 
דער  געווען  איז  מגיד  טריסקער 
אויב־ דער  און  ישועות,  פון  מקור 

דער  אז  העלפען  וועט  ערשטער 
זכות זאל מגין זיין" (המגיד מטריסק 
יעזור  והשי"ת  הישועות  מקור  היה 

שזכותו תגן).
מקנדה מגיעה קבוצה בראשות 
הרה"ח ר' צבי אלימלך הוס מקרית 

טאהש.

סקרים: המפלגות הגדולות נחלשות; אין רוב לגוש הימין
בעוד בסקר חדשות 13 מפלגתו של אהוד ברק מקבלת ששה מנדטים, בסקר חדשות 12 היא אינה עוברת אחוז החסימה

מאת מאיר ברגר

אמש  שפורסמו  סקרים  שני 
לגוש  כמו  הימין  לגוש  כי  מעלים 
להרכבת  מובהק  רוב  אין  השמאל, 

ממשלה.
קמיל  פרופ'  של  סקר  פי  על 
פוקס שפורסם אמש בחדשות 13, 
הליכוד זוכה על פי הנתונים ב־31
מושבים בכנסת הבאה וכחול לבן 
היא  המשותפת  הרשימה  ב־29. 
השלישית בגודלה עם 9 מנדטים.

ל־8 מתחזקת  ביתנו  ישראל 
מושבים, העבודה - לאחר בחירת 
ש"ס  גם   ,7 מקבלת   - פרץ  עמיר 
של  החדשה  מפלגתו  ב־7,  זוכה 
אהוד ברק ב־6 וגם יהדות התורה 

מקבלת 6 מנדטים.
מפלגת הימין החדש בראשות 
איחוד  מנדטים,   5 מקבלת  בנט 
מפלגות הימין 4, זהות 4 ומרצ עם 

4 מנדטים.
המ־ מי  השאלה  עלתה  בסקר 

הממשלה  לראשות  ביותר  תאים 

46% מועמדים.  שלושה  מבין 
המ־ הוא  נתניהו  שבנימין  השיבו 
תאים ביותר, 24% הצביעו על בני 
גנץ ורק 10% אמרו כי אהוד ברק 

יתאים לתפקיד.
'מדגם'  מכון  של  נוסף  סקר 
כי  העלה   12 בחדשות  שפורסם 
היום  נערכות  הבחירות  היו  לו 
ב־32 זוכה  הליכוד  מפלגת  היתה 

מנדטים וכחול לבן ב־31.
מקבלת  המשותפת  הרשימה 
יש־ מושבים,   12 הנתונים  פי  על 

יהדות   ,8 העבודה   ,9 ביתנו  ראל 
התורה – 7, ש"ס – 7. 

מנ־ ב־5  זוכה  החדש  הימין 
ומרצ   5 עם  הימין  איחוד  דטים, 
אהוד  של  החדשה  מפלגתו  ב־4. 
ברק ומפלגת זהות לא עוברות את 

אחוז החסימה.
לראשות  ההתאמה  בשאלת 
עם  נתניהו  מוביל  הממשלה, 
תמיכה  מקבל 30%  גנץ  בני   ,40%
שאף  השיבו  מהנשאלים  ו-21% 

אחד מהם.

מצווה 
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מאת חיים מרגליות

גלעד  הפנים  לבטחון  השר 
ארדן ומ"מ מפכ"ל המשטרה ניצב 
מוטי כהן, קיימו מפגש עם נציגים 
בכירים של קהילת יוצאי אתיופיה 
יחד עם סמפכ״ל המשטרה ופיקוד 
לבטחון  והמשרד  ישראל  משטרת 
ולקיים  להידבר  במטרה  הפנים 
שיח משותף עם הקהילה  במטרה 
ופגיעה  אלימות  ולמנוע  לנסות  
בנפש  בהפגנות ובמחאת הקהילה.

להמשיך  סיכמו  הצדדים 
ובהצ־ בטענות  ולדון  בהידברות 

וכן  המפגש  במסגרת  שעלו  עות 
לציבור  משותפת  בקריאה  יצאו 
לאלי־ לא  למחאה,  "כן  המוחים: 

מות".

ארדן  הפנים  לבטחון  השר 
להקים  הפורום  בפני  התחייב 
במשטרה גוף שיפקח על הטיפול 
של  גזענות  בגילויי  המשמעתי 
שוטרים על מנת לוודא כי התנה־
גות פסולה מעין זו תטופל במלוא 

החומרה בכל רמות הפיקוד.
לראשי  פנה  ארדן  השר 
להגיד  רוצה  "אני  ואמר,  הקהילה 
שהס־ כך  על  הלב  מעומק  תודה 

הזה.  למפגש  לכאן  לבוא  כמתם 
על  שהגעתם  מאליו  מובן  לא  זה 
וכולנו  הקשים  האירועים  רקע 
מחוייבים לגלות מנהיגות בשעות 
קרה   ימים  שלושה  לפני  אלה. 
שלא  אירוע  וכואב.  חמור  אירוע 
ומשטרת  אני  לקרות.  צריך  היה 
ולזעזוע,  לכאב  שותפים  ישראל 

של  הכבד  באבלה  ומשתתפים 
סו־ של  מותו  על  טקה  משפחת 
לומון ז"ל ובאבל של העדה כולה.

"ביומיים האחרונים מתרחשות 
בהיקף   צירים  וחסימות  מחאות 
בלתי  אלימות  וברמת  תקדים  חסר 
ומבין  לכאב  שותף  אני  נסבלת.  
את הזעקה. משטרת ישראל אמרה 
תופעה  שיש  בעבר  וביושר  באומץ 
של שיטור יתר, ואנחנו נלחמים בה, 
שיתוף  באמצעות  גם  זאת  ועושים 
עוד  שיש  ברור  אתכם.  הפעולה 
הרבה מה לתקן, אבל היה שיפור רב 
בתוצאות בשנים האחרונות בירידה 
במספר המעצרים, בירידה במספר 
כתבי האישום, בסגירת תיקים לבני 
מצל־ כמו  פרויקטים  והרבה  נוער 

מות הגוף שמיושמים כעת".

השר הוסיף כי "אני לא חושב 
שהמשטרה מושלמת או שמישהו 
אחריות  יש  לכולנו  מאחריות.  חף 
על חיי אדם ואחריות לנסות ולפ־
עול כדי להקטין את הסיכוי שבני 
פינוי  בעת  ייפגעו  וצעירים  נוער 
הצירים. אני אביא בפני הממשלה 
וההצעות  הטענות  הכאב,  את 
ומתחייב  שהעליתם  החשובות 
אישית ללוות את התיקונים שיש 
אלימות  אבל  כן   - מחאה  לבצע. 

ואנרכיה אסור שתהיה".
כהן,  מוטי  ניצב  המפכ"ל,  מ"מ 
הוא  כמשטרה  "תפקידנו  כי  אמר 
כל  ועל  מקום  בכל  ולהגן  לשרת 

אזרח,  בשיוויוניות מלאה".
התייחס  דבריו  בהמשך 
האלימות  למחאות  המפכ״ל 
עשרות  של  לפציעתם  שהובילו 
מו־ כולנו  ״על  ואזרחים:  שוטרים 
טלת החובה להשיב את הסדר על 
כנו כדי למנוע פגיעה באזרחים או 
שהתרחשו  האירועים  בשוטרים. 
השוטרים  עצמם.  על  יחזרו  לא 
עמדו מול המוחים בצורה נחושה, 
אולם  והבנה,  אומץ  הרבה  עם 
ולמנוע  אחריות  לקחת  מחובתנו 

את המשך האלימות".

שעושה  לפעולות  בהתייחס 
יוצאי  קהילת  עם  יחד  המשטרה 
אתיופיה, אמר מ"מ המפכ"ל: "אנו 
הקהילתיים  בתהליכים  מאמינים 
ואנו  הקהילה  עם  מבצעים  שאנו 
יש  אותם.  להמשיך  מוכרחים 
מסוג  למפגשים  גדולה  חשיבות 
זה, בעיקר ברגעים קשים ולמרות 
שאירועים  לתת  לנו  אסור  הזעם. 
מסוג זה יעיבו וישפיעו על הקשר 

ההדוק".

חדר מצב 
במשרד התחבורה

וחבר  התחבורה  שר  בהנחיית 
ח"כ  בטחוני,  המדיני  הקבינט 
בצלאל סמוטריץ' נפתח חדר מצב 
של הרשות לתחבורה ציבורית על 
התח־ המענה  את  בזמן  לנהל  מנת 
בורתי באזורים בהם יהיו שיבושי 
תנועה ולעזור לאזרחים שנתקעים 
בדרכם בעקבות ההפגנות. בשלב 
מספר  את  השר  פרסם  אף  מסוים 
הטלפון האישי שלו והבטיח לתת 

מענה עד אחרון הנוסעים.
להערך  השר  הורה  בהמשך 
באופן רוחבי להפגנות וחדר המצב 

המתבקש.  המענה  את  לתת  מוכן 
חדר המצב נמצא בקשר שוטף עם 
ועם  הארצית  התנועה  משטרת 
הציבורית,  התחבורה  גורמי  כלל 
שהונחו אף הם לפתוח חדרי מצב 
הלילה.  במהלך  גם  אותם  ולאייש 
חדר המצב תוגבר במוקדנים כדי 

לענות לפניות הציבור הרבות.
על  סוכם  שנערכה  בישיבה 
בק־ הציבורית  התחבורה  ויסות 

הארכת  ועל  הבינעירוניים  ווים 
ירושלים  בקו  הרכבת  פעילות 
לפנות   1 השעה  עד  אביב  תל   -
חדר  של  הטלפון  מספר  בוקר. 

המצב: *8787
בצלאל  התחבורה  שר  מטעם 
ההפג־ "סוגיית  נמסר:  סמוטריץ' 

נות של הימים האחרונים זו סוגיה 
מורכבת. מחד, חופש הביטוי והז־

חשובים  ערכים  הם  להפגין  כות 
לזה  להוסיף  דמוקרטית,  במדינה 
של  המוצדקות  תחושותיהם  את 
זאת,  עם  אתיופיה.  יוצאי  אחינו 
יש לומר באופן ברור וחד משמעי, 
לב־ סובלנות  אפס  לגלות  יש 

רכוש  והשחתת  אלימות,  ריונות, 
המשטרה  על  אמש.  שראינו  כפי 

לשמור על הסדר הציבורי".

השר לבט"פ ומ"מ המפכ"ל נפגשו 
עם נציגי קהילת יוצאי אתיופיה

בנסיון להרגיע את הרוחות:

במקביל פתח משרד התחבורה חדר מצב כדי לסייע בתחבורה ציבורית ופתיחת כבישים במהלך המחאות

ר' איד, גוט שבת!

אהרן ברגמן ביטוי הולם |

את  בכאב  שהעלה  הטור  בעקבות 
יפה  מקבלים  שאינם  המחותנים  תופעת 
את אורחיהם, חשוב להעלות נקודה נוספת 

בענין דומה.
נכבד,  קורא  שיגר  הבאות  השורות  את 

עם שינויי עריכה מתבקשים:
'מבדיקה אישית שעשיתי, בכמה וכמה 
בתי כנסת, אברך יכול להסתובב בשבת בכל 
שטח בית הכנסת ואף אחד לא יגיד לו 'גוט 

שבת' (!!!!!!). 
נכון,  לא  שזה  וטענו  שהתווכחו  'היו 
אך לאחר ששלחתי אותם לעשות ניסוי.... 

לצערי הרב ולתדהמתם – אני צדקתי... 
אפשר  אי  והאמת,  שיפור,  טעון  'הענין 
להשוות בין כל קהילה וקהילה, סגנון וסגנון. 
ישנן קהילות מסוימות בהן אין קשר מיוחד 
מקומם  לקביעת  מעבר  המתפללים,  בין 
לתפילה באותו בית כנסת. לעומת קהילות 
כל  את  המקיף  איתן  קשר  בעלות  אחרות 
בקהילות  בעיקר  שמצוי  מה  החיים.  רבדי 
חסידיות ולאחרונה אף בקרב בוגרי ישיבות 

מסוימות הבונים לעצמם מסגרת מקיפה. 
יותר  המצב  כאלו  בקהילות  כלל  'בדרך 
טוב. אך גם בהן, כאשר מדובר בבית כנסת 
חיזוק.  טעון  הדבר  שוב  מתפללים  הומה 
חבריו  את  לו  מוצא  אחד  שכל  מאוד  מצוי 
ומשוחח  מסתודד  הוא  עמם  הטובים 

והשאר שיסתדרו לבד. 
רצויה  אינה  זו  תופעה  אופן  'בכל 
לכתחילה. אין זה מוצדק ואין מקום לחפש 
זכויות ותירוצים מדוע זה כך. הפתרון הוא 
את  ולתקן  לנסות  ופשוט  הענין  על  לעורר 
למה  הציבור  לב  תשומת  את  להסב  זה. 
פנים  שמאירים   – מאליו  מובן  פעם  שהיה 
המכרים  מחוג  שאינו  למי  אף  לזה,  זה 

הקרובים ביותר ואומרים לכולם 'גוט שבת' 
במאור פנים ובנפש חפצה.

כמאמר  ברחוב,  גם  אמורים  'הדברים 
אדם".  לכל  שלום  "להקדים  שיש  המשנה 
קצת קשה, אבל מאוד פשוט. פעם היו יותר 
במילה  לבבות  להחיות  ניתן  לכך.  רגילים 
טרחה  או  כספית  הוצאה  כל  וללא  אחת 

יתירה.
'זכורני בימי בחרותי בירושלים, ממשיך 
עשורים  משני  למעלה  לפני  לספר,  הקורא 
מוקדמת  בוקר  בשעת  הולך  הייתי  כאשר 
פישל  ברחוב  בעלותי  בישיבה,  להתפלל 
מיוצאי  מבוגר  חסידי  יהודי  נכחי  יורד  היה 
לא  ואף  אותי  הכיר  לא  יהודי  אותו  פולין. 
לי  אומר  היה  הוא  זאת  בכל  אותו,  הכרתי 
'גוט מארגן' בקול רם, שזה היה ממש 'היה 

מחיה נפשות'. הייתי מצפה לזה. 
הייתי  מהישיבה,  בחוזרי  בערב,  גם  'כך 
פוגש בקביעות אברך ירושלמי חינני שהלך 
לאיטו ברחוב צפניה, ובכל יום איחל 'אגוטע 

נאכט' בלבביות לכל עובר ושב. 
הנאמן,  הקורא  מפטיר  תאמרו',  'שמא 
שהשתרשו  מוסכמות  לשנות  יכול  מי  'נו, 
העולם  את  לשנות  אפשר  איך   – לגמרי? 
ולהתרגל שוב להקדים שלום לכל אדם? – 
הנה לנו דוגמא חיה. עד לפני כמה עשורים 
מקום  ובכל  הכנסת  בתי  בכל  מעשנים  היו 
עם  יחד  מקבלים  היו  במטוסים  אף  ציבורי. 
מנת האוכל שלוש סיגריות ובסוף הארוחה 

היה כל המטוס מעלה עשן. 
היו  שכך  להאמין  כבר  אפשר  אי  'כיום 
שהחליטו  כמה  היו  כי  וזאת,  הדברים.  פני 
לשנות את פני העולם בנושא זה. כך גם בכל 
ניתן  במטרה  ודביקות  טוב  רצון  עם  דבר. 

בהחלט לשנות מוסכמות. שלום לכולם!

סקרים לאחר העימות במפלגה 
הדמוקרטית: ביידן מאבד תמיכה 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נרש־ מתמודדים  מ־20  למעלה 
לקראת  הדמוקרטי  לפריימריז  מו 
ארה"ב,  לנשיאות  הבאות  הבחירות 
לשעבר,  הנשיא  סגן  הוביל  כה  ועד 
ג'ו ביידן, בפער ענק על כל יריביו, עם 
30 אחוזי תמיכה, כמעט כפול מהס־
בכ־16 שהחזיק  סנדרס  ברני  נאטור 
אחוזי תמיכה והיה השני במרוץ. כל 
באחוזי  הסתפקו  המתמודדים  יתר 

תמיכה בודדים ואף פחות מכך. 
נערך  שעבר  שבשבוע  אלא 
עימות מתוקשר בין המתמודדים. 
המתמו־ של  הרב  מספרם  מפאת 

דדים חולק העימות לשני חלקים, 
חצי  רק  הופיעו  מהם  אחד  שבכל 
הדברים  מטבע  מהמתמודדים. 
תפס  ביידן  השתתף  בו  העימות 
את מרבית תשומת הלב, ולמפרע 
בעוכריו  היה  זה  דבר  כי  מתברר 

של הפייבוריט הדמורטי. 
אותו  תקפה  העימות  במהלך 
רבה,  בחריפות  האריס  ק.  הגב' 
בעבר  התהדר  ביידן  כי  והזכירה 
בשי־ לעבוד  הצליח  שהוא  בכך 

וחברי  סנאטורים  עם  פעולה  תוף 
ההפרדה  בהמשך  שתמכו  קונגרס 
בארה"ב  והלבנים  השחורים  בין 
הזכירה  היא  שנים.  עשרות  לפני 
הוא  כי  בעבר  טען  עצמו  שביידן 
ידי  על  אז  שנעשה  לצעד  התנגד 
יל־ הוסעו  במסגרתו  הממשל, 

ספר  בבתי  ללימוד  שחורים  דים 

מרוחקים, במטרה להביא לביטול 
בין  שנמשכה  הגזעית,  ההפרדה 
בש־ גרו  שהשחורים  בגלל  היתר 
גם  מכך  וכתוצאה  נפרדות  כונות 

למדו בבתי ספר נפרדים. 
האריס  כי  ביידן הצטדק וטען 
בצורה  דבריו  את  הציגה  לא 
היתה  שלו  ההופעה  אך  מדויקת, 
האריס  בעוד  וחיוורת,  מגומגמת 
ניצלה את ההפתעה שלו והוסיפה 

לתקוף אותו בחריפות רבה. 

אתמול  שהתפרסמו  סקרים 
מגלים שלהופעה זו היתה השפעה 
רבה על מידת התמיכה בביידן וגם 
אחוזי  מ־30  ירד  ביידן  בהאריס. 
ל־22 הקודמים  בסקרים  תמיכה 

שדשדשה  האריס  ואילו  אחוזים, 
עם שני אחוזים זינקה ועלתה לע־

נוצר  בפועל  תמיכה.  אחוזי  שרה 
אחוזי  שמונה  איבד  ביידן  בו  מצב 
שקיבלה  זו  היא  והאריס  תמיכה 

אותם באופן מלא. 

אסון הצוללת ברוסיה: 
התקשורת זועמת על הקרמלין 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

את־ מתחה  ברוסיה  התקשורת 
הממשלה,  על  חריפה  ביקורת  מול 
נוספים  פרטים  לפרסום  בדרישה 
ביום  שאירע  הצוללת  אסון  אודות 
שני השבוע, כש־14 אנשי צוות נספו 
שעסקה  בצוללת  שפרצה  בשריפה 
המים  בתוך  הים  קרקעית  בחקר 

הטריטוריאליים של רוסיה. 
דווח  שונים  תקשורת  בכלי 
והיו  גרעינית,  בצוללת  מדובר  כי 
שטענו כי האירוע מזכיר את דלי־

אז  בצ'רנוביל,  הגרעיני  הכור  פת 
שמרה ממשלת רוסיה על שתיקה 
במסירת  מאוד  ואיחרה  ממושכת 

המידע לתקשורת. 

פסקוב  דמיטרי  בקרמלין  דובר 
דחה את הביקורת ואמר כי המבצע 
שאותו ביצעו אנשי הצוללת מסווג 
מאוד, והשמירה על החשאיות בכל 
החוק  את  הולמת  לאסון  הקשור 
המורה שלא לפרסם סודות מדינה. 
התחולל  שהאירוע  למרות 
ביום שני, רק ביום שלישי פרסמה 
14 של  מותם  על  רוסיה  ממשלת 

הרוסית  ובתקשורת  הצוות,  אנשי 
אכן  האסון  אם  לומר  יודעים  לא 
התחולל ביום שני, או שאולי המ־

יותר,  מרוחק  במקום  בוצע  בצע 
אלא  יותר,  מוקדם  אירע  והאסון 
שהצו־ לאחר  רק  פורסם  שהוא 

ללת הצליחה לחזור לחופי רוסיה 
ולעגון בבסיס של חיל הים שלה. 

בנין מרכז החסד אשל הלפרן בקרית 
צאנז נתניה שהפך למחנה ללילה 

אלפי  שחוו  הנפש  עגמת  את 
והזקוקים  בכלל  ישראל  תושבי 
לא  בפרט,  הציבורית  לתחבורה 
ישכחו זמן רב את הסבל הנוראי 
שעברו השבוע בימי מחאת הע־

דה האתיופית בכבישי הארץ.
מאות  הופתעו  שלישי  ביום 
של  הים  בחוף  שהגיעו  נשים 
למ־ אחרי  להיווכח  צאנז  קרית 
לתחבורה  המתנה  משעת  עלה 
ולירושלים,  ברק  לבני  חזור 
תח־ אין  המשטרה  שבהוראת 
העומסים  עקב  ציבורית  בורה 

וההפגנות בכבישי הארץ. 
מהצפוי  נודע  והלא  החרדה 
בהפתעה  מאוד  מהר  התחלף 
חיובית כאשר בקריה החסידית 
הסי־ את  הבינו  הים  שפת  שעל 
נשים  שמאות  המביכה  טואציה 
אין  ציבורית  בתחבורה  שבאו 
אין  מכך,  ויותר  לחזור  איך  להם 
להם היכן לשהות בשעות הערב 

והלילה.. 
לפ־ נכנסו  צאנז  קרית  עסקני 

חסד  פעולות  של  מיידית  עולה 
התחנות  כל  בין  עובר  כשרכב 
ומזמין את כל הממתינות בתחנות 
אש"ל  החסד  מרכז  לבנין  להגיע 
שם  טרפון  רבי  שברח'  הלפרן 
הביאו לשוהים אוכל ושתיה ומיני 
מאפה כשבנתיים מתארגנים בא־

רגון הכנסת אורחים דחסידי צאנז 
בשינוע של מיטות ומחכים כאשר 
נוספים  מבנים  מכשיר  נוסף  צוות 

למאות הנשים. 
בקרית  החינוך  בתי  מנהלי 
לקחת  למקום  מיד  ירדו  צאנז 
תוך  שנוצר  המחנה  על  פיקוד 
מתנ־ בין  משמרות  סידור  כדי 

דבות שישהו כל הלילה במבנים 
עם הנערות.

מחזות  ישראל.  כעמך  מי 
בין  נראו  אחווה  של  מרגשים 
המתגוררים  צאנז  קרית  תושבי 
אשל  החסד  למרכז  בשכנות 
מזון  עריסות,  כשעגלות,  הלפרן 
להחלפה  ובגדים  לתינוקות 
למ־ מענה  לתת  למכביר  הגיעו 

צוקה שלא באשמתם. 
בקרית  הסלולרי  חנות  בעל 
צאנז גם תרם את חלקו בהבאת 

לטלפונים  מטענים  עשרות 
שהסוללות אזלו מרוב דאגה של 

ההורים וקרובי משפחה. 
העס־ הצליחו  ליל  באישון 

חלקית  תחבורה  להשיג  קנים 
כשרק 40 נשים חזרו בה מפאת 

השעה המאוחרת. 
לח־ להם  חיכו  כבר  בבוקר 

מניות עם שקיות שוקו ובשעות 
לא  כשהן  לדרכם  יצאו  הבוקר 
מפסיקות להודות לעסקני צאנז 

על האירוח הנפלא.
הלפרין  אשל  החסד  במרכז 
מידי  קבוע  באירוח  למודים 
לצד  לשהות  הבאים  של  שבוע 
יקיריהם במרכז הרפואי. כמו"כ 
ובהתקפות  לבנון  מלחמת  בעת 
החסד  למרכז  הגיעו  בדרום 
במיקום  לחסות  רבות  משפחות 

שקט ורגוע.
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היום ומחר בלבד: הזדמנות אחרונה למבצעי הענק רק 
ב"יריד הספר התורני" מבית מכון ירושלים

אלפי מבקרים גדשו את 3 מוקדי היריד בירושלים, בני ברק ובית-שמש • מבצעי הקטלוג, הנחות הענק ומגוון 
המתנות מעוררות תהודה רבה ומאפשרות למלא את ארון הספרים היהודי

יומיים בלבד, נותרו עד לנעילתו של 
יריד הספר התורני מבית 'מכון ירושלים', 
בשיתוף הפצת הספר ו'אורייתא'. היריד 
שבועות,  שלושה  להתקיים  שתוכנן 
ימים,   15 מזה  מלאה  בצורה  פועל  אכן 
ומעניק שירות איכותי, מסודר ויעיל ב-3 
במקביל  ופועלים  הממוקמים  המוקדים 

בירושלים, בני ברק ובית שמש.

מתוך שלושת השבועות של היריד, 
נותרו  הענק,  והנחות  הספרים  אלפי  על 
כאמור 2 ימים אחרונים בלבד. היום ומ־
חר – אז ינעל היריד את שעריו לשנה זו.

בהנהלת היריד מרוצים מאוד, נוכח 
פקדו  היריד,  ימי  במהלך  כי  העובדה 
מבקרים  אלפי  המוקדים  שלושת  את 
הספ־ את  ומלאו  חידשו  אשר  ורוכשים, 

במגוון  והכללית,  התורנית  הביתית,  ריה 
המד־ על  להם  שהוצע  הנאדר  הספרים 
מדרש,  ובתי  כנסיות  בתי  גבאי  גם  פים. 
גבאי אוצר-הספרים בישיבות הק', יצאו 
המהודר  המבחר  מן  רב,  שלל  ובידיהם 
מכון  הוצאת  ידי  על  שהוצע  והייחודי 

ירושלים, הוצאת המודיע הפצת הספר.
הרי־ בשלושת  נכחנו  כי  "העובדה 

בשעות  הארץ,  ברחבי  החרדיים  כוזים 
לכל  אפשרה  וגמישות,  ארוכות  פתיחה 
הרצוי  בזמן  הנוח,  במועד  להגיע  אדם 
מגוריו"  מקום  ובקרבת  בנוחות  ובעיקר 

– אומרים בהנהלת היריד.
הספר  חגיגת  ממש  אכן  זו  "היתה 
היסוד  ספרי  מגוון  כאשר  הספר,  לעם 
מעניקים  והפרשנות  ההלכה  וההגות, 
שמעיד  כפי   – אחרת"  ברמה  "לימוד 
שמ־ אנו  הקטלוג.  את  הלווה  הסלוגן 

לנו,  שיש  השנתית  ההזדמנות  על  חים 
לחשוף את היבול התורני המשובח, את 
ההוצאות המהודרות ואת ספרי הקריאה 
הנפלאים; וגם להעניק אותם במבצעים 
חד-פעמיים ובהנחות ענק, שהופכות את 

הקניה למשתלמת במיוחד".
מוקדי  אל  רבים  הגיעו  אכן  וכך, 
היריד השונים; אולם כדרכם של ישראל 
עם קדושים – יש כאלה שעדיין לא סי־

פק היה בידם להגיע אל מדפי הספרים 
העמוסים מכל טוב רוחני וערכי. כעת, זו 
ההזדמנות האחרונה. שני ימים אחרונים 
של  האדיר  המערך  מוצע  בהם  בהחלט, 
אלפי הכותרים במחירים של פעם בשנה, 

ובמגוון מרוכז תחת קורת גג אחת.
מוזמנים אתם לאחד מ-3 המוקדים 

שיפעלו עד ליום שישי, ב' בתמוז:
'שמגר סנטר', שמגר 27 קרית בעלז  
בני ברק – חנות 'אורייתא', רח' רבי 

עקיבא (פינת ירושלים)  
בית שמש – חנות 'שלכם', רח' חזון 

איש 35  
המוקדים פתוחים בכל שעות היום, 
וביום שישי הקרוב – יום נעילת היריד עד 

שעות הצהריים.
מעודכן  במלאי  ערוכים  המוקדים 
וליהנות  לבחור  לבוא,  שניתן  כך  וחדש, 

מסיום חגיגת הספר השנתית.

של  7,648 שקלים  בע"מ', במחיר 
שווקו  יח"ד   110 רבוע;  למטר 
מתחמים  קפיטל  'אפי  לחברת 
שקלים   7,820 של  במחיר  בע"מ', 
יזום  'טריסון  חברת  רבוע;  למטר 
לב־ בקרקע  זכתה  בע"מ'  ובניה 

של 7,618  במחיר  יח"ד,  ניית 628 
הנד־ עבודות  'מגן  למ"ר;  שקלים 

בקרקע  זכתה  בע"מ'  בנאיות  סה 
בין  של  במחיר  יח"ד,  לבניית 399 
למ"ר;  שקלים   7,808 לבין   7,412
'פרץ  לחברת  שווקו  יח"ד  ו־202 
במחיר  בע"מ',  ופיתוח  בנין  לוזון 

של כ־7,795 שקלים למ"ר.
הוועדה  יו"ר  מוסיף  עוד 
לתכנון ובניה כי בשכונת רמה 
שהוצאו  יח"ד  מתוך 354  ד'־3, 

למכרז, זכתה חברת פרץ לוזון 
די־ ב־136  בע"מ  ופיתוח  בנין 

שקלים  של 7,989  בסכום  רות 
לא  הקרקעות  שאר  על  למ"ר. 
היו הצעות שהתמודדו במכרז. 
למ־ הצעות  הוגשו  לא  כן  כמו 
כרז על בניית 200 יח"ד לדיור 

מוגן. 
התוצאות  פרסום  בעקבות 
"אחרי  כי  גולדברג  הרב  אומר 
המכרזים  של  הקודם  הכשלון 
ההצלחה  ד',  שמש  בית  ברמת 
למצופה".  מעבר  היא  כעת 
הצ־ על  "שמח  הוא  לדבריו, 

בשכונה  גדול  מכרז  עוד  לחת 
החרדי  למגזר  המיועדת 
בפתרון  נוסף  נדבך  שתהווה 
לזו־ ובמיוחד  הדיור,  למצוקת 
וההש־ העמל  הצעירים.  גות 
כש־ במיוחד  משתלמים  קעה 

מבית  יוצאת  דבר  של  בסופו 
כך  כל  חשובה  בשורה  שמש 
ומשפרי  צעירים  זוגות  לאלפי 

דיור". 
וב־ לתכנון  הוועדה  יו"ר 

אלו  מכרזים  כי  מציין  ניה 
שכאלו  במחירים  המשווקים 
רכישת  חלום  את  הופכים 
הצ־ לזוגות  יותר  נגיש  הדירה 

דירה  לרכוש  שיוכלו  עירים, 
של  בהנחה  מוזלים,  במחירים 
ממחירי  שקלים  אלפי  מאות 

השוק. 
נווה  שכונת  "במקביל 
דומה  פתרון  מהווה  שמיר 
כחצי  לפני  ורק  הכללי  למגזר 
שנה הצליחו לשווק בה ליזמים 
כ־800 יח"ד", הוא מוסיף. "אנ־

גדולים  מאמצים  עושים  חנו 
כדי  השיכון  משרד  עם  יחד 
לגרום לכמה שיותר יזמים לג־

שת למכרזים גם למגורים וגם 
ה'  ובעזרת  ומסחר,  לתעשיה 
הקרוב  בעתיד  להציף  נמשיך 
את השוק בבית שמש, בהתאם 
העיר  ראש  של  למדיניותה 
היא  המטרה  כאשר  בלוך,  ד"ר 
ות־ מסחר  בשיווקי  להתמיד 

ובכך  למגורים  במקביל  עשיה 
לאפשר איזון כלכלי לעיר בית 

שמש".

בית שמש: 1,603 יחידות דיור שווקו בהצלחה 
  המשך מעמ' ראשון

גם מכנסים את הוועדה", עדכן ראש 
הממשלה.

לאחר דיון הקבינט נפגשו נת־
ניהו ושר האוצר כחלון עם ראשי 
רשויות מעוטף עזה: ראש עיריית 
האזורית  המועצה  ראש  אשקלון, 

חוף אשקלון, ראש המועצה האזו־
רית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות 
אזורית  מועצה  וראש  האזוריות 
גם  השתתפו  בפגישה  שמעון.  בני 
הממשלה,  מזכיר  המל"ל,  ראש 
מנכ"ל משרד רה"מ, מפקד פיקוד 

דרום ומפקד אוגדת עזה.

נתניהו סייר בעוטף עזה: "רוצים להשיב את 
הרגיעה, אבל נערכים למבצע צבאי רחב"

  המשך מעמ' ראשון

שהפרו  מפגינים  חמישה  בצומת. 
את הסדר נעצרו לחקירה.

מפגינים  כ־20  אחר,  באירוע 
יידו אבנים לעבר כוחות המשטרה 
למחלף  בסמוך  דיין,  משה  ברחוב 
פיזר  משטרה  כוח  לציון.  ראשון 
חשודים  שני  ועצר  המפגינים  את 
תב־ בקבוקי  נתפסו  כשברשותם 

ערה.
חסמו  מפגינים  כשלושים 
המשטרה  לתחנת  הכניסה  את 
לעבר  אבנים  יידו  ואף  ביבנה 
פיזר  משטרה  כוח  השוטרים. 
חשודים  ושישה  המפגינים  את 

נעצרו.
כי  מהמשטרה  נמסר  עוד 
מרבית  של  מעצרם  הוארך 
במחאות  שנעצרו  החשודים 
שלישי  ביום  שאירעו  האלימות 
וקרית  אשקלון  באשדוד,  בערב 

מלאכי.
חשו־  12 נעצרו  באשדוד 
המ־ בית  בפני  שהובאו  דים 

מהחשודים  לשבעה  שפט. 
והאריך  המשפט  בית  נעתר 
נוספת,  ביממה  מעצרם  את 
חמ־ של  שחרורם  על  והורה 

חומרת  בשל  הנותרים.  שת 
על  במשטרה  הוחלט  מעשיהם 
להחלטה  ביצוע  עיכוב  הגשת 
מחר  עד  עצורים  נותרו  והם 
בית  החלטת  על  ערר  יוגש  עת 

המשפט. 
חשודים   20 נעצרו  באשקלון 
ל־12  המשפט.  בית  בפני  שהובאו 
המש־ בית  נעתר  מהחשודים 
ביממה  מעצרם  את  והאריך  פט 
נעצרו  מלאכי  בקרית  נוספת. 
המשפט  בית  חשודים.  תשעה 
שמונה  של  מעצרם  את  האריך 

מתוכם.

הפגנות יוצאי אתיופיה: ירידה 
משמעותית בהיקף המחאה

  המשך מעמ' ראשון

הודעות חוק תכנון ובניה - 04/07/19
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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]

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]

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]

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]

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

הנדלס"
[20051961]

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]

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]

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
בלעדי! 3 חדרים ברחוב עזרא קומה 

6,500 ש''ח תיווך 02-6637474 2.5
[20052950]

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 | מבנים ומגרשים
למוסדות  מבנים  בירושלים  התפנו 
ארץ  האזורים.  בכל  הגדלים  בכל 

הקודש 055-6777551
[20053034]

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
מרפסות   + ענקית   4.5 חגי  באזור 
מעלית   + ק"ו  מושקעת  125מ"ר 
03- "אפיק-נכסים"  2,430,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20053030]

ק"ג  ענקית! 120מ"ר  בית-הלל  באזור 
2,190,000ש"ח  3כ"א  חזית  אחרונה 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20053029]

מ"ר   92 נכה  דירת  בברוריה/ריינס 
סיום בניה כ22 חודש 1,800,000 ש''ח 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20053020]

 + 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' 
 + 3כ"א  מעלית   + חזית  ק"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]

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 
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]

120 חד   4 משותף,  טאבו  בחבד 
חד 130  5  * 1200.000ש"ח  רק  מטר 
אפשרות  1300.000ש"ח  רק  מטר 
"היימשע   052-7658-638 למשכנתא 

תיווך-הנדלס"
[20051232]

אשדוד | מכירה
ג'  רובע   3  +  2 להשקעה/מגורים 
באנ"ש כחדשות תשואה גבוהה לל"ת 

054-8464651
[20053035]

חזיתית,  שמורה,  חד'   3 למכירה 
בז'- החדשה, בהלל, ק"א. "גרינבויים- 

נדל"ן" 053-3176405
[20053032]

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]

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]

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]

בית חלקיה 
חדשה  נופש  וילת  שדות"  "נוף 
פרטיות  מיטות,   20 ומאובזרת, 
לזוג)  מצוינת  ה'   - (א'  ונעימות, 

050-4162290
[20053018]

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   600,000 ב- 
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]

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]

מודיעין עלית 
אולם,  חדרים,  לקבוצות,  אירוח 
במודיעין  על.  ברמת   - חצר  ביכ"נ, 

עילית 052-7615407
[20053027]

צפת 
נקי  מאובזר,  חדש,  יפיפיה,  צימר 
נוף.  מרפסת  מיטות,   7 ומטופח, 

0527175322/ 0527610440
[20053039]

פרטית  כ.  מיטות   +  10 כנען  בהר 
נקיה  מסחרי  למ'   - לתח'צ  סמוך 

ומאובזרת בריכה 053-3198640
[20053038]

וילה גדולה ונעימה + חצר, 20 מיטות, 
077- ללילה.  ש''ח   1,500 מ-  החל 
chaya.shp12gmail.com 4926550
[20053019]

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.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]

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. 
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]

ברק ַ בבני  "פיתוחים"  ספר  לבית 
מרפב"ע  פיזיותרפיסטיות,  דרושות 
נסיון  עם  תקשורת  וקלינאיות 
למייל:  קו"ח  שיקומית.  בעבודה 

surilam@gmail.com
[20053037]

ברק  בבני  "פיתוחים"  ספר  לבית 
בחינוך  תעודה  בעלת  מורה  דרושה 
ילדים  עם  בעבודה  נסיון  עם  מיוחד, 
בעלי צרכים מיוחדים/ שיקומי. קו"ח 

surilam@gmail.com :למייל
[20053036]

דרוש  בירושלים  חסידי  לת"ת 
קו"ח  גבוהות  לכיתות  מלמד 
aassdd0349@gmail. למייל: 

com
[20053033]

בעל  מלמד  דרוש  שמש  בבית  לת"ת 
וקריאה  אותיות  להקניית  ניסיון 
לפקס  חיים  קורות  חיידר  לגן 

0774447985
[20053031]

באלעד,  לחברה  מכירה  נציגות 
גלאט  15,000ש''ח!!  עד  אם,  משרת 

ג'ובס 073-70-55-666
[20053026]

במרכז,  חרדיות  נשים  לצוות  מנה"ח 
לחצי  ומנה"ח  8,500-10,000ש''ח 
גלאט  בירושלים,  לחברה  משרה 

ג'ובס 073-70-55-666
[20053025]

בב"ב  יוקרתי  פאות  לסלון  מזכירות 
ג'ובס -073-70-55 גלאט  ובירושלים, 

666
[20053024]

סוכן/ת שטח ללקוחות קיימים + רכב 
ג'ובס -073 גלאט  צמוד, 11,000ש''ח. 

70-55-666
[20053023]

בירושלים,  למאפייה  כשרות  נאמן 
ג'ובס -073-70 גלאט  לשעה.  36ש''ח 

55-666
[20053022]

 * מהבית:  לעבודה  דרושים/ות 
תנאים  חרדית,  לחברה  מתכנתים/ות 
למערכת  גרפיקאי/ת   * מעולים! 
ארגון  לניהול  מזכירה   * חרדי  עיתון 

חסד. גלאט ג'ובס 073-70-55-666
[20053021]

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]

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]

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]

מאוד  חשוב  מפתחות  צרור  אבד 

054- תורה.  זרת  באזור  לבעליו 

8415002
[20053007]

תפילין  נמצאו  חודשים  כמה  לפני 

054-  .26 תורה  עזרת  ברח'  רש"י 

8415002
[20053006]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 

 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 

1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003
[20042291]

ב    חובות הלבבות: חלה  דף היומי ירושלמי:  יח     דף היומי בבלי: ערכין 
חשבון הנפש הראשון (המציאות)    משנה יומית: עדויות ג, יב - ד, א    הלכה 
יומית: או"ח תקלז, י-יב    רמב"ם יומי: טוען ונטען י-יב    שו"ע הרב - רב 

יומי: נה, ד    דף היומי - זוהר: כי תשא, פב-צו    חפץ חיים: לה"ר ד, ג-ד  
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קכז:

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:168:168:148:198:188:12סו"ז ק"ש מג"א

9:119:129:119:149:139:08סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:459:469:449:489:479:42סוף זמן תפלה מג"א

10:2210:2310:2210:2510:2410:20סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:4312:4512:4412:4612:4612:42חצות היום

13:1913:2013:2013:2113:2113:18מנחה גדולה
19:5319:5019:5419:5019:5119:52שקיעת החמה

זמנים למחר

3:483:483:443:523:503:41עלות השחר
4:394:394:364:434:414:34זמן ציצית ותפילין

5:385:435:345:425:405:37הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
03-7411367 פארם סנטר  ברק בני  ממילא     שד'   9 המלך  שלמה   054-8144505 ממילא פארם  סופר  ירושלים 
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופר פארם מיניסטור אהרונוביץ 12, ב"ב    תל אביב
077- 077-882590 רח' אלנבי 65 מהשעה 19:00 עד 24:00 בלילה  סופר פארם איכילוב למחרת  סופר פארם בלפור
8338091 שד' בנימין 60    חיפה בי שופר סל 8881070 רח' ויצמן 14 מהשעה 19:00 עד 24:00 בלילה    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל  סופרפארם 077-8882630 איינשטיין 139    רמת גן סופר פארם איינשטיין
סופר פארם בקניון אשדוד רח'  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.27-
אתמול: 211.265-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
30-18

תל אביב
30-23

חיפה
29-22

גולן
33-19

טבריה
37-23

גליל
29-18

באר שבע
34-19

אילת
40-27

מזג האויר
עליה קלה בטמפרטורות

היום - נאה. תחול עלייה קלה 
בטמפרטורות בעיקר בהרים 

ובפנים הארץ.

שישי - מעונן חלקית עד בהיר. 
הטמפרטורות יהיו ללא שינוי 

ניכר.

שבת - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

ראשון - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

ראשוןשבתשישי

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

    

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

שיעורים

 קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111 קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי 
מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים 
03- שבת:  לפני  משעתיים  שבת  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

550
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ונצליח נעשה ה' בשבשם

ממללווןן לליאונרדו קקללאב ים המלח ((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

2019

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

חייגו עכשיו: 03-5791710

סרפהאוס
המיקום המושלם באוסטריה
שבו אוויר ואווירה נפגשים

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

א‘ תמוז
עד04.07 

כ“ה אב
 26.08

1991 -

תערוכה חדשה באושוויץ: 
'דרך עדשת האמונה'

התערוכה החדשה אינה מתמקדת באכזריותם של הנאצים. במקום זאת הוא 
מראה כיצד האמונה עזרה לקרבנות ולניצולים לשרוד את התופת

מאת א. למל

באושוויץ,  חדשה  תערוכה 
שכותרתה 'דרך עדשת האמונה', 
מבט  נקודת  למבקרים  מספקת 
האמונה  שבו  האופן  על  חדשה 

מילאה תפקיד בשואה. 
שונה  החדשה  התערוכה 
מתמק־ שאינה  משום  מאחרים 

ם.  הנאצים  של  באכזריותם  דת 
כיצד  מראה  הוא  זאת  במקום 
האמונה עזרה לקרבנות ולניצו־

לים לשרוד את התופת.
פאנלים  ואחד  עשרים 
התערו־ של  צד  בכל  בשורה 

ניצולי   21 ראיין  המוזיאון  כה. 
את  רשם  אושוויץ־בירקנאו, 
ודיוקנאותיהם  חוויותיהם 
ללוחות הפלדה המיוחדות. מאז 
מהני־ שניים  הראיונות  שנערכו 

משפחותיהם  אך  נפטרו,  צולים 
יעמדו  חייהם  שסיפורי  ידעו 

לזכרון במוזיאון.
מנהל  פרידמן,  שלום  הרב 
אפ־ האמונה  כי  אמר  המוזיאון, 

להתמודד  אלה  לקורבנות  שרה 
למרות הגיהנום שהם היו בתוכו.

האדריכל, דניאל ליבסקינד, 
שעזר לעצב את התערוכה אמר 
להביא  יכולים  לא  "אנחנו  כי 
המיליונים  של  סיפוריהם  את 
אנחנו  אבל  בשואה,  שנרצחו 
של  הסיפור  את  להביא  יכולים 
מביאה  זו  תערוכה  אחד.  אדם 

הניצו־ של  האמונה  סיפורי  את 
לים שעזרו להם לשרוד", אומר 

ליבסקינד.
התערוכה נתמכה בין השאר 
על ידי הפילנתרופ היהודי הרו־

סי ויקטור וקסלברג, יושב ראש 
היהודי  במוזיאון  הנאמנים  חבר 
וסובלנות במוסקבה, שאיבד 16

מבני משפחתו בשואה.

לונדון: יהודי התוקף על ידי אנטישמי 
על פי ממצאי הקרן לבטחון הקהילה, ב־2018 חלה עליה דרמטית בתקריות על רקע 
אנטישמי. על פי הנתונים זו השנה השלישית בה נרשמת עליה באירועים אנטישמיים

מאת א. למל

יהודי  בלונדון.  חמורה  תקרית 
לו־ ברחובות  השבוע  הותקף  דתי 
אחריו  שרדף  אלמוני  ידי  על  נדון 
עם סכין, קילל אותו נמרצות ואיים 

לרצוח אותו.
של  בבוקר  התרחש  האירוע 
הולך  בעודו  האחרון.  שני  יום 
ברחוב ניגש אליו האלמוני והטיח 
היהודי  מצחין''.  ''יהודי  לעברו 
רדף  החשוד  אולם  מפניו,  נמלט 
מכיסו  סכין  שולף  כשהוא  אחריו 

הולך  ''אני  נוסח  קריאות  וקורא 
להרוג אותך".

למקום  שהוזעקה  המשטרה 
להפרת  בחשד  האיש  את  עצרה 
את  ממנו  ולקחה  הציבורי  הסדר 
למע־ נשלח  הוא  בהמשך  הסכין. 

צר.
לבטחון  הקרן  ממצאי  פי  על 
עליה  חלה  ב־2018  הקהילה, 
אנ־ רקע  על  בתקריות  דרמטית 

השנה  זו  הנתונים  פי  על  טישמי. 
עליה  נרשמת  בה  השלישית 

באירועים אנטישמיים.

קובה: מוסדות יהודים בהוואנה 
ישוקמו לציון 500 שנה להקמת העיר

פרויקט שיקום ושיפוץ מאסיבי יחל בקרוב בבית הקברות השוכן באזור 
גואבנבוקו ומכיל יותר מאלף קברים

מאת א. למל

מוסדות  תשקם  קובה  ממשלת 
מסדרת  כחלק  הבירה,  בעיר  יהודים 
שיפוצים שהממשלה יזמה במבנים 
השנה  יום  לציון  עתיקים,  ובאתרים 

החמש מאות לייסוד העיר הוואנה.
יתחיל  בקרוב  זו  במסגרת 
מבצע שיפוץ נרחב בבית הקברות 

העתיק ביותר בקובה. 
באזור  שוכן  הקברות  בית 
מב־ הבירה.  בהוואנה  גואבנבוקו 
המכיל  הקברות,  בית  שיפוץ  צע 
יותר מאלף קברים, ממומן על ידי 

ממשלת קובה.
אחת  היתה  קובה  יהדות 

הגדולות  היהודיות  הקהילות 
אמריקה  ומרכז  הקריביים  באיים 

המתגוררת במדינת קובה.

כ־1,500 בקובה  גרים  כיום 
בבירה  רובם  בלבד,  יהודים 

הוואנה.

נחשף וחודש הרחוב המרכזי שהוביל 
לבית המקדש בירושלים העתיקה

מאת ח. אבישלום

הר־ עולי  'דרך  מחדש  נחנכה 
את  שהוביל  העתיק  הרחוב   - גל' 
בתום  המקדש.  לבית  הרגל  עולי 
ארכיאולוגיות  חפירות  שנות  שש 
נחשף לראשונה מקטע באורך של 

350 מטרים. 
של  בניהולה  נחפר  הרחוב 
שילוב  תוך  העתיקות,  רשות 
היקף  רחבות  הנדסיות  עבודות 
הלאומי  בגן  דוד,  שבעיר  ברחוב 
הפרויקט  ירושלים.  חומות  סובב 
עיר  אל  עמותת  במימון  מתבצע 
תפתח  הקרובים  בחודשים  דוד. 

הדרך לקהל הרחב. 
אשר  הרחוב,  חפירות  במהלך 
שימש כרחובה הראשי של ירוש־
לים הקדומה בימי בית שני, התג־

לו ממצאים מסקרנים, אשר הפכו 
כי  במחקר  הרווחת  התפיסה  את 
המוכרת  דוד,  עיר  גבעת  תושבי 
כ"עיר  מתתיהו  בן  יוסף  מכתבי 

התחתונה", היו דלי אמצעים. 
מעידים  החדשים  הממצאים 
באזור  שהתגוררה  האוכלוסיה  כי 
אמידה.  דווקא  היתה  זו  בתקופה 
לוי,  ארי  עוזיאל,  ג'ו  ד"ר  לדברי 
מנהלי  חג'בי,  ומורן  זנטון  נחשון 
העתיקות,  רשות  מטעם  החפירה 
שנ־ והמבנים  המרשים  "הרחוב 

כך  על  מעידים  לאורכו,  חשפו 
בעלת  אוכלוסייה  כאן  שחייתה 
אמצעים. בין מפולות החורבן נח־

שפו חפצי יוקרה, שהמשמעותיים 
והבולטים בהם, אשר תרמו להב־

במהלך  לראשונה  ונחשפים  זו  נה 
אבן  שולחנות  שברי  הם  האירוע, 
מלבני   - מהם  אחד  מעוטרים: 
בשוליו,  מגולפים  עיטורים  עם 
אבן  עשוי  עגול,   – נוסף  ואחד 
אבנים  במרכזו  ששובצו  ביטומן, 
אלה,  שולחנות  שני  צבעוניות". 
הם  באירוע,  לראשונה  שהוצגו 
שולחנות  של  רחב  ממגוון  חלק 
אשר התגלו בחפירות. עוד הוצגו 
כסף,  מטבעות  באירוע  לראשונה 
כסף  שקל  הוא  בהם  שהבולט 
פי  על  ואשר  צור,  בעיר  שהוטבע 
המופיע במקורות שימש לתרומת 
מחצית השקל לבית המקדש בש־

להי ימי הבית השני.
היתר  בין  התגלו  אלה,  לצד 
משו־ טבעת  כדוגמת  תכשיטים, 

בתוך  שנחשפה  יקרה  אבן  בצת 
ובקבו־ חרס  וכלי  טהרה,  מקווה 

בשמים  לאגירת  ששימשו  קונים 
או שמנים. 

הרחוב  של  הכולל  אורכו 
שחיבר בין בריכת השילוח בדרום 
הבית,  הר  למרגלות  ועד  דוד  עיר 
כשמונה  ורוחבו  מטרים   600 הוא 
הד־ חלקו  נחשף  כה  עד  מטרים. 

של  כולל  באורך  הרחוב  של  רומי 
המפואר  הרחוב  מטרים.  כ־350 
כמ־  - גדולים  אבן  בלוחות  רוצף 

קובל בבניה מונומנטאלית ברחבי 
האימפריה הרומית. 

מחפירתן של מפולות החורבן 
הרבות המכסות את הרחוב, עולה 
ואף  תולדותיו,  על  ערך  רב  מידע 
נהוג  שהיה  התזונה  משטר  לגבי 

בעיר הנצורה בימי המרד. 
לדברי שגריר ארה"ב בישראל 
דיויד פרידמן, שהשתתף באירוע, 
ירושלים  את  מחזירה  דוד  "עיר 
מאפשרת  היא  לחיים.  הקדומה 
בש־ לצעוד  מאיתנו  אחד  לכל 

ישראל  נביאי  צעדו  בהם  בילים 
ונתנו קול לרעיונות מהפכניים של 
חופש וזכויות אדם, רעיונות אשר 
אינטלקטואלי  בסיס  להיות  הפכו 
ייחו־ זכות  זוהי  לאומתנו.  וחוקתי 

לצעוד  כאמריקאים  עבורנו  דית 
על  הישראלים,  עמיתנו  עם  יחד 
מחדש,  הנחשפת  הרגל  עולי  דרך 
אבותינו  אבות  צעדו  בו  במקום 

המשותפים בתפילה ובברכה".
דוד  דוד,  עיר  מנכ"ל  לדברי 
(דוידל'ה) בארי, "דרך עולי הרגל, 
בני  רבבות  שני  בית  בימי  חיברה 
הארץ  רחבי  מכל  שהגיעו  אדם 
והעולם בדרכם אל המקדש, והיא 
הקרוב  בעתיד  שוב  לחבר  צפויה 
מיליוני מבקרים ותיירים שיצעדו 
לפני 2000 ממש.  אבנים  אותן  על 

שנה, הרומאים חשבו שהם הביאו 
את הקץ לחיים היהודיים בישראל 
ובירושלים. היום, 2000 שנה אחר 

כך, חזרנו לאותו המקום בדיוק".
מנהל  חסון,  ישראל  לדברי 
רשות העתיקות, "פרויקט הרחוב 
שלם  מתכנית  חלק  הוא  המדורג 
ירושלים  של  ופיתוח  לחשיפה 
בישיבת  שאושרה  הקדומה, 
לה־ מבקשת  התכנית  ממשלה. 

הקדומה  העיר  אתרי  על  סתכל 
ממלכתית,  בראייה  בירושלים 
אשר  כוללת,  ותקציבית  תכנונית 
מובנית  ביקור  חוויית  תיצור 
בי־ זה.  ייחודי  במרחב  ושלמה 

שלב  על  שוקדים  אנו  אלה  מים 
מפת  את  שישנה  התכנית,  של  ב' 
הינה  שלם  תכנית  כולו.  האזור 
ברשות  המתרחש  מהמהפך  חלק 
העתיקות - הפיכתה לארגון יוזם, 
תורנית  שהיא  מהתפיסה  כחלק 
נכסי  על  הציבור  של  השמירה 

המורשת והתרבות".
האתר  בחשיבות  הכרה  מתוך 
רשות  חוקרי  בחרו  והממצא, 
שי־ בחפירתם  לאמץ  העתיקות 

וחלוציות  מתקדמות  מחקר  טות 
הביולוגיה  הטבע,  מדעי  מתחומי 
שיטות  שילוב  והגיאולוגיה. 
חפי־ את  הופך  אלו,  מתקדמות 

דוד  שבעיר  המדורג  הרחוב  רת 
הדופן  יוצאות  מהחפירות  לאחת 
ובחשיבותן  המדעית  באיכותן 
להתפתחות המחקר הארכיאולוגי 
מא־ והן  בכלל,  ובארץ  בירושלים 

פשרות לחוקרים לעסוק בשאלות  
בחפירות  נחקרו.  טרם  כה  שעד 
שיאפשרו  ממצאים  מתגלים 
מס־ שאלות  על  לענות  לחוקרים 

הדרך  נראתה  כיצד  כגון  קרנות, 
הראשית שהובילה למקדש? ומה 
היה אופיה העירוני של העיר הת־

הדרך  לצידי  שהשתרעה  חתונה 
המפוארת.
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גרמניה: הממשלה תגדיל הקצבאות 
לניצולי השואה ב־50 מיליון דולר

מאת א. למל

ממשלת  גרמיה תגדיל את מי־
מון שירותי הרווחה לניצולי שואה 
ב־50 מיליון דולר, זאת לאחר שה־
מול  מסוגו  ראשון  להסכם  גיעה 
בגידול  מדובר  התביעות.  ועידת 
כ־50 מיליון דולר בשנה למי־ של  
מון שירותי רווחה לניצולי שואה. 
עם תוספת זו, ההקצאה הגלובלית 
במימון  ב־2020  רווחה  לשירותי 
מ־587 ביותר  מסתכמת   גרמניה 

מיליון דולר.
קרנות  באמצעות  לכך,  בנוסף 
התבי־ ועידת  השונות,  הפיצויים 

דולר  מיליון   כ־380  תעביר  עות 

מ־60 ליותר  ישירים  בתשלומים 
מדינות,  ב־83  שואה  ניצולי  אלף 
הישירים  הפיצויים  שסך  כך 
התביעות  ועידת   דרך  מגרמניה 

יסתכם בכ־967 מיליון דולר.
ועידת התביעות מממנת כיום 
אלף  כ־132  עבור  רווחה  שירותי 
נפגעים יהודים של הנאצים ברח־

סיעוד  שירותי  לרבות  העולם,  בי 
אלף  מ־78  יותר  עבור  ביתיים 

ניצולי שואה חלשים ופגיעים.
מ־54 ליותר  מסייע  הארגון 

שירותים  אלף ניצולים באמצעות 
תרו־ מזון,  כגון   נוספים,  חיוניים 

ותוכניות  לרופאים  הסעות  פות, 
להפגת בדידות.

הקצבאות  תשלומי  כה,  עד 
הפיצויים  קרן  תחת  החודשיות 
סעיף 2 וקרן מרכז ומזרח אירופה, 
הכנסה  מקור  בתור  שימשו  אשר 
ניצולי  זוג  בני  עבור  משמעותי 
נפ־ שהניצול  ברגע  פסקו  שואה, 

טר.
לבני  יאפשר  זה  חדש  הסכם 

המנוחים, החל מ־1 בינואר  2020
חוד־ תשעה  למשך  תשלום  לקבל 

עם  להתמודד  להם  שיעזרו  שים, 
הוצאות הקבורה, הוצאות המחיה 

ועניינים אחרים.
החודשיות  הקצבאות  סכומי 
וישולמו  יורו,  ל־446  הם  גם  עלו 
רטרואקטיבית מ־1 בינואר 2019. 
יעלו  הם   2020 מינואר   החל  
ל־513 יורו,  והחל מ־2021 ל־580

על  מגלמים,  אלה   סכומים  יורו. 
תו־ חודשים,   13 של   תקופה  פני 

ספת של  46% לתשלומי פיצויים 
ועידת  בין  ומתן  במשא  שהושגו 
התביעות לגרמניה בשנה שעברה.

התביעות,  ועידת  נשיא 
תוצאות  על  הכריז  ברמן,  ג'וליוס 
הארגון  של  השנתי  והמתן  המשא 
"התנאים  גרמניה.  ממשלת  עם 
פיצויים  הכוללים  המשופרים, 
לשירותי  מימון  ותוספת  נוספים 
שהני־ להבטיח  לנו  יעזרו  רווחה, 

צולים יוכלו  לחיות בכבוד בשלהי 
חייהם", אמר.


