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חדרים אחרונים!
אפשרות לאירוח בסיסי

החל מ-500 ש“ח
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ש"ח  5.00 בא"י:  המחיר   | י"א  שנה   |  3199 גליון   | יולי   7  | תשע"ט  בתמוז  ד'  בלק,  פר'  ראשון  יום   | בס"ד 
(התורה) הרביעי  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | ה  חלה   - ירושלמי   | כא  ערכין   - בבלי  היומי:  דף 

ישראל הרשלר
בהר"ר משה הי"ו

ישיבת באיאן מודיעין עילית
ביתר עילית

ליבא טננהויז
בהר"ר מנחם הי"ו
סמינר גור ב"ב
מודיעין עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום וערש"ק, ב' בתמוז תשע"ט

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

בס"ד  

זמני קבלת קהל
בלקלשבוע פרשת       

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

ע"יבין השעותיום

שני
תמוזבה' 
)08/07(

הי"וחיים מילרהרב13:00-14:00

יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה

שלישי
ו' בתמוז

)09/07(

11:00-12:00
הי"ומיכל הלברשטאםהרב

יו"ר סיעת "אגודת ישראל" בעיריית ירושלים,
מחזיק תיק התעסוקה

13:00-16:00
הי"ושמאי שזיריהרב

יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות
וחברות הביטוח, יעוץ וסיוע רפואי.ביטוח הלאומי, מס הכנסה בנושאים:

רביעי
תמוזב'ז
)10/07(

11:00-13:00
הי"ויוסף דייטשהרב 

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

16:00-17:00
הי"ויוחנן וייצמןהרב

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

יחמיש
תמוזב'ח
)11/07(

14:00-16:00
הי"ודוד הולצמןהרב

"עולם המשכנתא"
יעוץ ופתרונות למימון ומשכנתאות, בירור סכומי המימון ופתרונות לקבוצות רכישה

ההרשמה מראש חובה
רס10:00-17:00בין השעות 02-5385251בטל' 
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בשעה 12 בלילה בדיוק! ביום שלישי, ו' תמוז 09/07
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בחסות:

דירת 
3 חדרים 

יכולה 
להיות 

שלך!

03-9050505

מלון ליאונרדו קלאב ים המלח
(נירוונה לשעבר) 

חדרים אחרונים 
אמצ"ש בחבילת

ד'-ט' תמוז (7-12.7)

30/31  | 28/29

דיווח: איראן צפויה להודיע היום כי היא 
מתחילה להעשיר אורנים לרמה של 5%

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

המשטר האיראני צפוי לפרסם 
מתחיל  שהוא  כך  על  הודעה  היום 
חמי־ של  לרמה  אורניום  להעשיר 
סו־ אמש  דיווחה  כך  אחוזים,  שה 
בהתבסס  'רויטרס'  הידיעות  כנות 

על מקור בכיר במשטר האיראני. 
חמישה  של  לרמה  העשרה 
אחוזים נחשבת נמוכה יחסית, אך 
השימוש  גרעיני,  דלק  לייצר  כדי 
לאיראן  שיש  האזרחי  היחידי 
בהעשרה  די  מועשר,  באורניום 
והסכם  אחוזים,   3.76 של  לרמה 
להעשיר  איראן  על  אוסר  הגרעין 

אורניום לרמה גבוהה יותר. 
להע־ איראן  תתחיל  אכן  אם 

חמישה  של  לרמה  אורניום  שיר 
נוספת  הפרה  זו  תהיה  אחוזים, 

לאחר  הגרעין,  הסכם  של  ובוטה 
הודיעה  שעבר  בשבוע  שכבר 
מ־300 יותר  בידיה  כי  איראן 

מועשר,  אורניום  של  קילוגרמים 

הג־ בהסכם  שנקבע  למה  בניגוד 
רעין. 

כי  מראש  הודיעו  האיראנים 
החוזה,  את  להפר  מתכוונים  הם 

עצמם  את  רואים  אינם  הם  וכי 
הסנקציות  עוד  כל  לו,  מחויבים 
כל־ כנגד  תלויות  האמריקאיות 

אינה  ואירופה  הקורסת,  כלתם 

מוצאת דרך לעקוף אותן. 
התס־ כי  מצהירים  באירופה 

נעשים  וכי  מובן,  איראן  של  כול 
מאמצים בנסיון לסייע לה לעקוף 
אך  האמריקאיות,  הסנקציות  את 
הקמת  הסתיימה  לא  עתה  לעת 
המקביל  הכספים  העברת  מערך 
לעקוף  שיסייע  ארה"ב,  של  לזה 
ועל  האמריקאיות,  הסנקציות  את 
לסייע  אפשרות  כל  לאירופה  אין 

לאיראן. 
המדינות  מנהיגי  זאת,  עם 
באירופה  והמשפיעות  המרכזיות 
מבחי־ חייבת  איראן  כי  הבהירו 

הסכם  סעיפי  בכל  לעמוד  נתם 
ההס־ את  תפר  היא  ואם  הגרעין, 
ולה־ עצה  לטכס  יידרשו  הם  כם, 

חליט כיצד אירופה בוחרת להגיב 
על כך. 

מאות תושבי פתח תקוה התכנסו בערב שבת 
ברחובה של עיר במחאה על חילול כבוד השבת

מאת כתב 'המבשר'

שעה  נשמעה  השבת  זעקת 
קלה לפני כניסת שבת ברחובה של 
תוש־ כשהמוני  תקוה,  בפתח  עיר 
הציבורית  הקשת  גווני  מכל  בים 
תקוה,  בפתח  והחרדית  הדתית 
למען  אחדות  לעצרת  התכנסו 
מנחה  ולתפילת  השבת  של  כבודה 
ברוב עם לקראת קבלת שבת, מול 

מקום הפירצה בעיר.
ההתכנסות באה לאור קריאתו 
של הרה"ר לפתח תקוה הג"ר מיכה 
כל  הצטרפו  אליו  שליט"א,  הלוי 

ציבור  את  שהזעיקו  האזור,  רבני 
לתפילת  להתכנס  העיר  תושבי 
ברחובה  שבת  בערב  רבתי  מנחה 
כבו־ חילול  על  למחות  עיר,  של 

עם  תקוה,  בפתח  השבת  של  דה 
בעיר  מרכזית  חנות  של  פתיחתה 
בפירצה חמורה כפולה ומכופלת, 
כאשר המקום ישמש כבית מסחר 
בעיר,  אסורות  מאכלות  לממכר 
העיר  קדושת  חומות  רמיסת  תוך 

והשבת גם יחד, רח"ל. 
מנחה  תפלת  נערכה  במקום 
פרקי  ונאמרו  שבת  ערב  של 
ישובו  למען  בהתרגשות,  תהילים 

שלימה  בתשובה  התועים  אחינו 
החמורה  מהפרצה  ידיהם  ויסירו 
חומת  בפריצת  ומכופלת  הכפולה 
קו־ בשבת  חנות  ובפתיחת  השבת 

דש לממכר נבלות וטרפות.
לאחר תפילת מנחה ברוב עם, 
ההמון,  בפני  נרגשים  דברים  נשא 
רבי  הרה"ג  תקוה  פתח  של  רבה 
כי  שהדגיש  שליט"א,  הלוי  מיכה 
בני  "'ושמרו  מצינו  הק'  בתורתנו 
זהו  לדורותם',  השבת  את  ישראל 
הבטחה  אלא  ליחיד,  ציווי  איננו 
אלו  ושמור  זכור  לרבים־לדורות! 

באווירה של התחדשות והתרוממות ובמעמד רבנים ואישי ציבור

נחנך סניף אגודת ישראל 
בעיר הקודש צפת

יוזם הקמת הסניף, יו"ר תנועת 'אגודת ישראל' הרה"ג ר' יוסף קופרברג: "תיתי 
ליה לעיר הקודש צפת ולקהילות הקודש המפארות את העיר להתהדר בסניף 

התנועה אשר נוסדה ע"י מצוקי ארץ"

מאת כתב 'המבשר' 

הלל"  בתפילת  היום  "אמרנו 
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן  אמר 
פתיחת  באירוע  בנאומו  פרוש 
בצפת,  ישראל  אגודת  של  הסניף 
"'זה היום עשה ד' נגילה בו' – אין 
תמוז,  חודש  ראש  זה,  מיום  ראוי 
צפת,  הקודש  בעיר  כאן  להתאסף 

את  ולחנוך  ישראל  שבטי  יחד 
יום  אכן  בעיר,  האגודאי  הסניף 
של  ההתחדשות  את  המציין  זה – 

העיר – נגילה ונשמחה בו".
את  שיקפו  אלו  נאים  דברים 
והמיוחדת  החגיגית  האווירה 
סניף  חנוכת  בטקס  ששררה 
הקודש  בעיר  ישראל'  'אגודת 
הת־ ההתחדשות  במסגרת  צפת, 

והמבורכת,  המרשימה  נועתית 
חידוש  עם  ביטוי  לידי  באה  אשר 
'מועצת  הקמת  הסניפים,  פעילות 
פניות  מערך  ריענון  הקהילות', 
הציבור ושאר היוזמות המבורכות 

מבית אגודת ישראל.
המו־ הצהריים  משעות  החל 

צפת  העיר  לעבר  נהרו  קדמות, 

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

הערב בבני ברק: מעמד הכנסת ספר תורה 
/ עמ' ב להיכל בית המדרש דחסידי בוטושאן 

עזה: עשרות פלסטינים 
נפגעו בעימותים על 

הגדר; נעצרו שניים 
שהסתננו לישראל  / עמ' ב



יום ראשון, ד' בתמוז תשע"ט | המבשר | עמוד ב

המבשר - העתון של היהדות הנאמנה
המו"ל: בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ    המגיד ממעזריטש 84 ביתר עילית,

ת.ד. 34578 ירושלים, 91345    טל' : 02-5805802, פקס 02-5805804
העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

דפוס: ידיעות אחרונות בע"מ    הפצה מנויים: ״בר״ שיווק והפצה
02-5805802 שלוחה 5    הפצה חנויות: בר פוינט אוף סייל בע"מ פניות מנויים:

AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, אימג'בנק
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

פתח של תקוה
חילולי השבת החוזרים ונשנים ברחבי ארצנו הקדושה 
בחסות השלטון ועושי דברו, מצערים את כל מי שהשבת 
מנין  רוב  את  להכליל  אפשר  זה  ובגדר  לו.  ויקרה  קדושה 
אחד  כל  'להכעיס'.  בעלי  שאינם  הקודש  ארץ  יהודי  ובנין 
שלא הרחיק עצמו באופן גורף וקלוקל מחוקי חורב רוצה 
אלו  גם  ערכה.  ובחין  בכבודה  שבת,  של  ביקרתה  לראות 
הלכותיה  כל  על  שבת  של  טעמה  צוף  לטעום  זכו  שלא 
ובוודאי  לשבת,  בסיסי  כבוד  שומרים  עדיין  וזהירויותיה, 
כפי  מחפיר  באופן  מחולל  זה  יום  לראות  חפצים  שאינם 
שקורה לאחרונה, שבת אחר שבת. פתח תקוה, היא העיר 
יחד,  גם  שבת  של  וכבודה  תורה  של  כבודה  מתחללת  בה 
ומכופלת,  כפולה  בפירצה  מרכזית  חנות  של  פתיחתה  עם 
כאשר המקום ישמש כבית מסחר לממכר מאכלות אסורות, 

תוך רמיסת חומות קדושת העיר והשבת גם יחד, רח"ל.

שיצאה  קדשנו  שבת  של  לכבודה  מצוה  של  קריאה 
לאור בשבוע שעבר לתושבי העיר, האיצה במאות יהודים  
זאת  פרשת  קודש  שבת  בערב  עיר  של  לרחובה  לצאת 
הרה"ר  של  לקריאתו  הצטרפו  האזור  רבני  התורה.  חוקת 
לפ"ת הרב מיכה הלוי שליט"א להקדים את קבלת השבת 
כל אחד בביתו ולבוא להשתתף במחאה במקום הפירצה. 
המה מעידים  שבת  חלק במפגן החשוב בערב  אלו שנטלו 
יהודים  על  ודואב,  כואב  מלב  בטהרה  שיצאה  מחאה  על 
דמעות  על  ותעוקה,  צער  תחושת  מתוך  כואבים  שנאספו 
מעוררות של פניא דמעלי שבתא, על תפילת מנחה עילאית 
אלא  אליהו  נענה  שלא  כנודע  כי ייענו בזכותה,  שבטוחים 
דרך  ובנתיבות  נועם  בדרכי   – זאת  כל  המנחה.  בתפילת 
והחרד,  הירא  של  להתנהלותו  הבסיס  הם  אשר  ארץ, 
ובנועם,  בכאב  בעירבוביה,  משמשים  ותלאה  כשאצילות 

בקול מתחנן.

תחת  בערש"ק  שנערכה  בעצרת  יש  תקוה  של  פתח 
יקשיבו  שאולי  היא  התקוה  השבת'.  'זעקת  של  הכותרת 
במסדרונות השלטונות והחברות הממשלתיות והעירוניות 
לקול תחנוני שומרי ומכבדי השבת. זו היא תקוה קלושה, 
אך עדיין יש לפלל עליה, שיתמו חטאים מן הארץ, שיחדלו 
ימים.  כל  חמדת  תפארתנו,  שבת  של  כבודה  את  מלחלל 
שמרוב  מי  יש  אם  מחננו.  תוככי  אל  מופנית  נוספת  תקוה 
חילולי שבת נפשו התרגלה והשלימה חלילה עם בשורות 
של חילולי שבת – הרי שפעמון האזעקה שהופעל בפתח 
תקוה מיועד גם אליו, ולעוד יהודים רבים וטובים ששגרת 
הכאב.  את  אצלם  מקהה  ליצלן,  רחמנא  השבת,  חילולי 
כבודה  דבר  ועל  שמו  כבוד  דבר  על  יעזרנו  השבת  מקדש 
להשפיע  ומכבדיה  שומריה  את  יברך  קדשנו,  שבת  של 
מראש  הברכה  מקור  היא  כי  עליון  משפע  ברכות  עליהם 

מקדם נסוכה.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

פרץ וצווחה 
הלקח  כי  היה  נדמה  לרגע 
החשוב מכל שיילמד במפלגת 
הכשלון  לאחר  העבודה 
הקולוסלי של אבי גבאי, יהיה 
אימוץ קו צנוע ופרופורציונלי 

יותר.
כזכור, מאז לאחר בחירתו 
העבודה,  לראשות  גבאי  של 
למדי,  ארוכה  תקופה  במשך 
גם כשהסוסים האלקטורליים 
מהאורווה,  הרחק  ברחו  שלו 
הוא המשיך להתעקש ולכנות 
לראשות  כמועמד  עצמו  את 
גבאי,  אמר  אני,  הממשלה. 
שלא  עצמי  שכנוע  של  בטון 
נשאב,  הוא  מאין  היה  ברור 
בנימין  אדם:  מול  מתחרה 

נתניהו. 
שגבאי  עד  רב  זמן  חלף 
אז  או  במציאות.  להכיר  החל 
התמקד גבאי בנסיונות חישוק 
כחול  ראשי  של  משמאל 
ושוב  שוב  להם  כשקרא  לבן 
להבטיח שלא ייכנסו לממשלה 
בראשות נתניהו. כמו על מנת 
לבטח את עצמו שהצניחה אל 
תהיה  לא  האופוזיציה  מדבר 
שלו בלבד אלא גם של חבריו 
ששיבשו  למחנה  החדשים 

בטרם עת את תכניותיו.
אבל הרושם הזה שמפלגת 
פרץ  עמיר  בעידן  העבודה 
שנבחר לראשות, תהיה צנועה 
היה  כוחה,  במגבלות  ותכיר 
פרץ  צוטט  לאחרונה  מוטעה. 
כמי שמנבא את עתיד מפלגת 
העבודה בראשותו בלא פחות 

מחמישה־עשר מנדטים.
רציונלי  הסבר  באמת  אין 
הזו  כשלמפלגה  הזה  לצפי 
אורבות מכל עבריה מתחרות, 
הספיקה  לפחות  מהן  שאחת 
משלושים  פחות  לא  לקבל 
גם  והיא  מנדטים  וחמישה 
לחבור  רצון  סימני  מגלה  לא 
מפאת  ולו  העבודה  למפלגת 
והמובן  העיקש  הרצון 
את  לאחז  להמשיך  שלה 
להצטייר  ולא  הציבור  עיני 

כשמאלנית מובהקת.
לך,  תזיק  לא  צניעות  קצת 
בגבאי  פרץ  להטיח  היה  נוהג 
כששניהם  הקודם  במרוץ 
ראשות  על  התמודדו 
שילחש  אדם  דרוש  המפלגה. 

זאת גם על אזנו.

פרץ והצרחה
בשורות  בינתיים 
הבוקה  האידיאולוגי  הימין 
לחגוג  ממשיכות  והמבולקה 

באין מפריע. 
לא  כמו  כולם.  נגד  כולם 
שלשום  תמול  אך  נפרדנו 
הימין  שבה  בחירות  ממערכת 
ממשלה,  לכונן  הצליח  לא 
חסר  הפיצול  בשל  ורק  אך 
ההיגיון ובזבוז הקולות בדמות 
ואפס  הדמיוני  החזון  מפלגת 
משה  בראשות  הריאליות 
היומרה  ומפלגת  פייגלין 
האלקטורלי  העוגן  נטולת 

בראשות בנט ושקד.
ממהר  אינו  היהודי  הבית 
עם  לא  אפילו  ברית  לכרות 
וחומר  קל  הלאומי,  האיחוד 
הנוספות  המפלגות  עם  לא 
החדש  הימין  ובשורות  בגוש. 
להשתעשע  ממשיכים 
שאין  ובמיזוגים  בחיבורים 
שום סיבה שיוכיחו את עצמם 
עשו  שלא  לאחר  הזאת  בפעם 

זאת בפעם שעברה.
נשלטת  הבלתי  התאווה 
גם  בראש,  לעמוד  אנשים  של 
אם בסופו של דבר הראש הזה 
מובילה  הצבי,  כקרן  יתברר 
הזויים,  למחוזות  אותם 
עולים  שאינם  סהרוריים, 
ההיגיון  עם  לא  אחד  בקנה 
הנסיון  חכמת  עם  ולא  הבריא 
להיות  היו  אמורים  שכולם 
אינם  אם  גם  לה  שותפים 

גאונים או מבריקים. 
שמה  אומר  עממי  פתגם 
יעשה  השכל  יעשה  שלא 
זאת  שהגדירו  כפי  או  הזמן. 
יותר:  וברורה  קולעת  בצורה 
אין חכם כבעל הנסיון. בקהות 
להסביר  אפשר  שאי  חושים 
אותה בצורה ברורה, מבקשים 
ושניים  דבר  שעשו  אנשים 
בלתי  ובהצלחה  בחייהם, 
בעיניים  לצעוד  מבוטלת, 
האורב  התהום  אל  פקוחות 

להם.

פרץ הבטחה
של  שבועיים  אחרי 
אנונימית,  התרוצצות 
של  המבטיח  השם  נמצא 
ברק  אהוד  בראשות  המפלגה 
ישראל  שמה:  נקרא  ומעתה 

דמוקרטית.
את  המלווה  הסלוגן 
המפלגה אומר: מדינת נתניהו 
באותה  ישראל.  מדינת  או 
מידה ניתן לומר על מפלגה זו 
מדינת  או  ברק  מדינת  עצמה: 

ישראל. 
יינתן  שפרס  לכך  מעבר 
במסרים  הבדל  שימצא  למי 
דמוקרטית  ישראל  שבין 
ברק  את  אם  לבן,  כחול  לבין 
של  שלטונו  ורק  אך  מטריד 
נתניהו, הוא אמור היה לדבוק 
ולנסות  לבן  בכחול  כוחו  בכל 
לברק  אבל  תמיכה.  לה  לגייס 
הפריע עובדה בסיסית אחרת: 
שהוא, אהוד ברק, נותר מחוץ 
מסחרר  הוא  לכן  למשחק. 
ומכשיל  כולה  המערכת  את 
שיהיה  השמאל.  את  ביודעין 

לו בהצלחה.

בהשתתפות מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א:

הערב הכנסת ספר תורה 
לביהמ"ד הגדול בקרית ויזניץ

נתרם לט"נ הרה"ח ר' נטע מושקוביץ ז"ל מנאמני בית כ"ק 
מרן ה'ישועות משה' זצוק"ל

בקרית ויזניץ בבני ברק ישתתפו 
הערב המונים בראשות מרן אדמו"ר 
הכנסת  בשמחת  שליט"א,  מויזניץ 
נשמת  לטובת  שנכתב  תורה  ספר 
מושקוביץ  יצחק  נטע  ר'  הרה"ח 
מרן  כ"ק  בית  ומנאמני  משב"ק  ז"ל, 

ה'ישועות משה' מויזניץ זצוק"ל 

4 משעה  האותיות  כתיבת 
אחה"צ ברח' מתתיהו 35 בני ברק, 
בשירה  התהלוכה  תצא   7 ובשעה 
ובזמרה, בתופים ובמחולות לעבר 
ביהמ"ד הגדול בקרית ויזניץ. שי־

שו ושמחו בשמחת תורה.
ס"ת  הכנסת  שמחת  במהלך 

הרא־ היא"צ  ביום  היום,  שתיערך 
המנוח,  של  דמותו  את  יעלו  שון, 
שהיה אות ומופת במסירות נפשו 
להרחבת דעתו של מרן ה'ישועות 
שנים,  כיובל  במשך  זי"ע  משה' 
ול־ מיוחדת  לחביבות  שזכה  תוך 

בנועם  זצ"ל.  מהרבי  יתירה  חיבה 
ובדייקנות מסר והעביר לדור הצ־

קודש  והליכות  זכרונות־הוד  עיר 
היה  זאת  עם  יחד  לראות,  שזכה 
אהוב וחביב על כל מכיריו ומקבל 

כל אחד נער כזקן במאור פנים.

הערב בבני ברק: מעמד הכנסת ספר תורה 
להיכל בית המדרש דחסידי בוטושאן

ספר תורה זעיר ומהודר שיוכנס לכבודו ולזכותו של כ"ק אדמו"ר מבוטושאן 
שליט"א, "דעם רעבינ'ס ספר תורה"

בקרב  רבה  והתרגשות  שמחה 
לקראת   – בוטושאן  חסידי  קהל 
הכנסת  מעמד   – הגדול  המעמד 
ספר  רעבינ'ס  "דעם   – תורה  ספר 
ומהודר  זעיר  תורה  ספר  תורה", 
יר"ש  מומחה  סופר  ע"י  שנכתב 
מרן  כ"ק  של  ולזכותו  לכבודו   –
 – שליט"א  מבוטושאן  אדמו"ר 
רינה  בקול  הערב  אי"ה  ויוכנס 
והדר,  פאר  ברוב  חוגג,  והמון 
של  הגדול  המדרש  בית  להיכל 
שליט"א,  מבוטושאן  אדמו"ר  כ"ק 

ברחוב ישעיהו בבני ברק.
ספר התורה נתרם ע"י הרה"ח 
מוה"ר יוסף יהודה פוגל הי"ו, אבן 

יקרה בעיר בני ברק, לעילוי נשמת 
יוסף  ב"ר  אברהם  ר'  הרה"ח  אביו 

יהודה ז"ל.
האותיות  כתיבת  סיום  מעמד 
אדמו"ר  כ"ק  בבית  אי"ה  יתקיים 
מי־ ברחוב  שליט"א  מבוטושאן 

בהשתתפות  ברק,  בבני   35 נץ 
ישי־ וראשי  רבנים  אדמו"רים 

תורה,  בספר  אות  שיכתבו  בות 
יכתוב  האחרונה  האות  כשאת 
לאחר  שליט"א,  האדמו"ר  כ"ק 
רינה  בקול  התהלוכה  תצא  מכן 
של  לכבודה  וחופה  חוגג  והמון 
תורה, כשמסביב ילוו את המעמד 
כשאבוקות  רבן  בית  של  תינוקות 

בידיהם, לכיוון היכל בית המדרש 
דרך  בוטושאן,  דחסידי  הגדול 
הראשו־ מינץ,  בנימין  הרחובות: 

הנביא,  ישעיהו  עקיבא,  רבי  נים, 
שם יוכנס ספר התורה להיכל בית 
המדרש, בו יתקיימו ריקודי מצוה 
לקול תזמורת ומקהלת החסידות.
לסעו־ הקהל  יסב  מכן  לאחר 

המדרש,  בית  בהיכל  המצוה  דת 
מבוטושאן  אדמו"ר  כ"ק  בראשות 
שי־ ורבנים,  אדמו"רים  שליט"א, 

של  לכבודה  קדשם  מדברות  שאו 
תורה.

לכבודה  המעמד  יהיה  גדול 
של תורה.

מרת חנה חשין ע"ה
את  למנוחות  ליוה  רב  קהל 
חשין  חנה  מרת  הצדקנית  האשה 
קשה  מחלה  לאחר  שנפטרה  ע"ה, 
באמונה  שקבלתם  רבים,  ויסורים 
בכתר  עטורה  כשהיא  ובדומיה, 
מצוות  בחסדים,  מלאה  טוב  שם 

ומעשים טובים.
בעיה"ק  תש"ז  אב  בי"ז  נולדה 
הרב  החשוב  לאביה  ירושלים 
מבית  זצ"ל  כהן  אליעזר  אביעזרי 
בתו  ע"ה  אסתר  מרת  ולאמה  וגן, 
זצ"ל  זליגמן  יששכר  ר'  החבר  של 
צרו־ דרך  קיבלה  מהם  מגרמניה. 

דקדוק  שמים,  ויראת  באמונה  פה 
בהלכה ומצוות ללא פשרות כלל, 

ובדרך זו הלכה לאורך כל חייה. 
פו־ הוריה  של  רבם  בהוראת 
זלמן  שלמה  רבי  הגאון  הדור  סק 
אויערבאך זצוק"ל נשלחה ללימוד 
אחיות שם למדה את המקצוע בו 
עסקה לימים והתחסדה עם אלפי 
מיילדת,  כאחות  ועסקה  יהודים 

שבי־ צדק  שערי  החולים  בבית 
רושלים.

נישאה  לפרקה  בהגיעה 
זאב  אהרן  ר'  הרה"ג  ליבדלחט"א 
חשין שליט"א – בנו של הרה"צ רבי 
משה חיים חשין זצ"ל מחבר הספר 
ועמדה  השלם'  'המסורת  לתשב"ר 
הקודש  עבודת   – בעבודתו  לימינו 
תורה  בתלמוד  קדשים  צאן  בחינוך 
וגבאי  וגן  בית  שבשכונת  הכרם 
תורה'  'אהבת  הגדול  המדרש  בבית 

קרית צאנז ירושלים.
קרית  בשכונת  בנו  ביתם  את 
שמה  יצא  בה  בירושלים,  צאנז 
חסדים  גומלת  בהיותה  לתהילה 
עת  ובכל  שעה  בכל  לכל.  בגופה 
ולהקל  לסייע  פתוח  ביתה  היה 
היה  בביתה  הטלפון  יהודי,  לכל 
מצלצל בכל שעות היממה ותמיד 
היתה משתדלת לתת מענה ואחר 
כשורה.  שהכל  מוודאת  היתה  כך 

בכירים בליכוד וב'כחול־לבן': ממשלת 
אחדות? "נקים ממשלה בלעדי ליברמן"

בכירים בליכוד ובכחול לבן מבהירים כי אם המצב בסקרים יישאר כפי שהוא מתכוונים בשתי המפלגות 
להקים את הממשלה ללא ישראל ביתנו

מאת מאיר ברגר

לבן  ובכחול  בליכוד  בכירים 
בע־ האחרונים  בימים  הבהירו 
ינסה  כי  ליברמן  הצהרות  קבות 
אם  כי  אחדות,  ממשלת  לכפות 
המצב בסקרים יישאר כפי שהוא, 
לה־ מתכוונים  המפלגות  בשתי 
ללא   – לבד  הממשלה  את  קים 

יו"ר ישראל ביתנו.
כי  דווח   12 בחדשות 
מת־ לא  המפלגות  בשתי 

לבחירות  ללכת  כוונים 
נוספות.

האחרונים  בסקרים  המצב 
גוש  אף  לפיו  ממשי  מצב  יוצר 
ממשלה,  להקים  יצליח  לא 
וכ־ הליכוד  את  שיותר  מה 

הלא  האופציה  עם  לבן  חול 
ממשלת   – מבחינתם  רצויה 

אחדות.
כי  בדיווח  נאמר  עוד 
לה־ רוצה  לא  מצדו  הליכוד 

לממשלה  לבן  כחול  את  זמין 
החרדיות  המפלגות  ללא 
בדרישתם  דבקים  לבן  וכחול 
תחת  בממשלה  לשבת  לא 

נתניהו.
הצדדים  שני  זאת,  עם 
לממשלת  שבדרך  מבהירים 
בליב־ צורך  יהיה  לא  אחדות 
תיק  את  להם  משחרר  זה  רמן. 
להזמין  האפשרות  את  הבטחון, 
ולה־  – שתיים  או  מפלגה  עוד 
ביתנו  ישראל  יו"ר  את  שאיר 

באופוזיציה.
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'טייס' נתפס בכביש 6
מאת חיים מרגליות

תפס  התנועה  אגף  שוטר 
קמ"ש   206 במהירות  ש'טס'  נהג 
פעילות  במהלך  זאת   ,6 בכביש 
בסמוך למחלף אייל כשהוא מצויד 
נהגים  לאתר  במטרה  בממל"ז, 
המ־ חריגות  במהירויות  הנוסעים 

סכנות את משתמשי הדרך. 
נקלט  המכשיר  הפעלת  בעת 
רכב הנע במהירות חריגה של 206
בפעו־ קמ"ש,   120 במקום  קמ"ש 

לה מהירה ומיד עם קליטת הרכב 

הנהג  אחרי  בנסיעה  השוטר  החל 
במטרה לעצרו.

מטרים  מאות  מספר  לאחר 
המ־ את  להדביק  השוטר  הצליח 

בבדיקה  הרכב.  את  ולעצור  רחק 
נכחו ברכב הנהג ושלושה נוסעים.

את  הציג  שהשוטר  לאחר 
במכ־ נתפס  בה  הנסיעה  מהירות 

של  הנהיגה  רשיון  הממל"ז,  שיר 
נפסל  רמלה  תושב  ה־27  בן  הנהג 
לאלתר למשך 30 ימים, והוא זומן 

לשיפוט מהיר.

המינהלת הבין־משרדית 
נערכת לעליית 

טמפרטורות מדורגת 
בשל שינויי האקלים

מאת חיים מרגליות

הבין־משרדית  המינהלת 
אקלים  לשינויי  להיערכות 
לקראת  שניה  ישיבה  קיימה 
שיוצג  הראשון  הדו"ח  הכנת 
בהובלת  המינהלת,  לממשלה. 
מא־ הסביבה,  להגנת  המשרד 
ומובילה  שונים  גופים   33 גדת 
לצמצום  לאומית  תכנית  יישום 
פגיעות בנפש, בבריאות, בכלכ־

לה ובתשתיות.
יו"ר  פתח  הישיבה  את 
סמנכ"ל  זס"ק,  אלון  המינהלת 
להגנת  במשרד  טבע  משאבי 
מס־ את  הציג  זס"ק  הסביבה. 

בשנה  שנעשתה  העבודה  גרת 
החל־ יישום  לצורכי  האחרונה 

טת הממשלה. במהלך הישיבה 
האס־ בתכנית  השותפים  דנו 

לשינויי  להיערכות  טרטגית 
אקלים שמוביל המשרד להגנת 

הסביבה עם גופים נוספים. 
המ־ השירות  מנהל 

את  הציג  סתיו  ניר  טאורולוגי 
לק־ השירות  שמבצע  העבודה 

לשינויי  הייחוס  תרחישי  ביעת 
תחזיות  ניתוח  פי  על  אקלים. 
מודלים אקלימיים אזוריים עד 
שתי  עד  של  עליה  תחול   2050
ביש־ בממוצע  צלזיוס  מעלות 

אקלים  משינויי  כתוצאה  ראל, 
וכתוצאה מפעילות האדם. 

מאוניברסיטת  פז  פרופ' 
בין  הקשר  את  הציגה  חיפה 
כולל  ובריאות,  אקלים  שינויי 
נתונים מעבודות ניטור ומחקר 
כי  ההשערה  את  המחזקים 
לשלל  גורמים  אקלים  שינויי 
המשפיעות  מורכבות  תופעות 

ובט־ האדם  בריאות  על  לרעה 
האוכלוסיות  על  ובמיוחד  חונו 

החלשות.
אחת הדוגמאות שהועלתה 
העכ־ מחלת  התפרצות  היא 

שעבר,  בקיץ  בישראל  ברת 
של  לתחלואה  שהובילה 
שנות  חמש  אדם.  בני  עשרות 
המדינה  את  שפקדו  הבצורת 
הנחלים  להתייבשות  הובילו 
תנאים  וליצירת  הארץ  בצפון 
המחלה.  להתפרצות  נוחים 
ממחישים  שהוצגו  הנתונים 
את הצורך של היערכות מדינת 

ישראל לשינויי אקלים.
תחל  הקרובים  בחודשים 
ראשון  דו"ח  בהכנת  המינהלת 
החדשה,  לממשלה  שיוגש 
מתוך התייחסות לפעולות המ־

משרדי  על־ידי  כיום  בוצעות 
תכ־ הכנת  השונים,  הממשלה 

מיפוי  ל־2025,  אסטרטגית  נית 
הערכת  ידע,  ופערי  חסמים 

סיכונים והמלצות לתקצוב.
להחלטות  בהמשך 
אק־ שינויי  בנושא  הממשלה 

להגנת  המשרד  הגיש  לים 
ביולי 2018 לממשלה  הסביבה 

ישראל  "היערכות  המסמך  את 
אקלים:  לשינוי  להסתגלות 
לממשלה  המלצות  יישום 
פעולה  ותכנית  לאסטרטגיה 
את  מסכם  המסמך  לאומית". 
בא־ הצפויים  האקלים  שינויי 

על  השלכותיהם  ואת  זורינו 
כן  כמו  במשק.  שונים  מגזרים 
של  פעולה  תכניות  מקבץ  הוא 
להתמודדות  הממשלה  משרדי 
הצפויים  האקלים  שינויי  עם 
והיערכות לתופעות ולקשיים.
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חודשים ספורים לפני מלאות 80 שנה לפרוץ השואה האיומה

מחקר בצ'כיה קובע: צאצאים של ניצולי 
שואה ירשו מהם טראומה מוחית

עפ"י המחקר החדש הטראומה שעברו ניצולי השואה שינתה באופן קבוע את מבנה המוח שלהם וגרמה לתופעה דומה גם 
במוחות צאצאיהם 

מאת א. למל

חודשים ספורים לפני מלאות 
האיומה  השואה  לפרוץ  שנה   80
הטראומה  כי  מראה  חדש  מחקר 
את  שינתה  השואה  ניצולי  של 
הניצולים  של  המוחי  המבנה 
הצא־ אצל  דומה  לתופעה  וגרמה 

צאים שלהם.
שנעשה  המחקר 
שבצ'כיה  מסריק  באוניברסיטת 
איוון  הנוירולוג  ידי  על  ונערך 
בסריקות  שימוש  עשה  רקטור, 
התפקוד  את  לבדוק  כדי   MRI
המוחי של 28 ניצולי שואה בגילי 
לסריקות  אותם  והשווה   ,79-80
של 28 אנשים אחרים שלא עברו 

את השואה. 
התוצאות הראו כי גם עשרות 
עדויות  ישנן  מכן,  לאחר  שנים 
לטראומה ש"חיווטה מחדש" את 
החומר  הניצולים:  של  המוחות 
ני־ האפור במוחם צומצם באופן 

שאחראיים  בחלקים  בייחוד  כר, 
והתנה־ רגשות  מתח,  לזכרון, 

היתה  בשואה  "להישרדות  גות. 
וביולוגית  פסיכולוגית  השפעה 
שמשפיע  האפור  החומר  על 
זכרון,  לחץ,  עם  התמודדות  על 
למידה  יכולת  רגש,  מוטיבציה, 

והתנהגות", נכתב במחקר.
העוב־ חרף  הממצאים,  לפי 

שנה,  שמונים  כמעט  שעברו  דה 

הראיות לטראומה ששררו במוח 
משמעו־ ירידה  יש  ברורות:  היו 

תית בחומר האפור בחלקי המוח 
רגש  לחץ,  לזכרון,  האחראים 

והתנהגות.
מהמוח  גדול  שחלק  בעוד 
מדענים  מסתורין,  בגדר  נשאר 
מורכב  האנושי  שהמוח  גילו 

מחומר אפור וחומר לבן. החומר 
מידע  לעבד  למוח  עוזר  האפור 
ויכול להיות מעורב בכל פעולה, 
החל משליטה על השרירים ועד 
שליטה על זכרון, רגשות וקבלת 

החלטות.
ללא  הניצולים,  כל  כי  יצוין 
לחו־ סיפרו  הכלל,  מן  יוצא 

מהחיים  מרוצים  שהם  קרים 
שלא־ בעשורים  לעצמם  שבנו 

תוצאות  חרף  המלחמה,  חר 
המחקר.

במחקר קודם, מדענים מצאו 
אפור  חומר  הפחתת  בין  קשר 
הזה  במחקר  טראומה.  לפוסט 
שגילם  שואה  ניצולי  כי  התברר 
תש"ה,  בשנת  ל־12  מתחת  היה 
רשמו ירידה גדולה יותר בכמות 
ניצולים  מאשר  האפור  החומר 

המבוגרים יותר.
שהניצולים  היא  ההשערה 
הטראומה  את  חוו  ילדים,  שהיו 
בגיל  מדובר  שכן  מועצם,  באופן 

שהמוח עוד מתפתח בו.
של  ההשפעה  נבדקת  כעת 
על  גם  המוח  במבנה  השינוי 
שואה.  ניצולי  של  צאצאים 
הבדיקות  של  חלקיות  תוצאות 
בנושא העלו כי גם אצל ילדיהם 
השפעה:  יש  שואה  ניצולי  של 
בין  הקישוריות  של  הפחתה 
לזכרון  הקשורים  המוח  מבני 

ורגש.

jpg.אוניברסיטת מסריק שבצ'כיה

ארדן על מחאת העדה האתיופית: "היו 
גם 'טרמפיסטים' שניסו ללבות את האש" 

מאת דוד שמואלי

השר לבטחון פנים, גלעד ארדן 
מאמר  השבוע  סוף  במהלך  פרסם 
הקהילה  למחאת  התייחס  בו 
התנהלות  את  ושיבח  האתיופית 

המשטרה. 
של  הטרגי  "מותו  לדבריו, 
היה  שוטר  של  מירי  ז"ל  סלומון 
מחאת  את  שהצית  האירוע  אמנם 
היתה  זו  אבל  אתיופיה,  יוצאי 
וז־ כאב  של  התפוצצות  למעשה 

רבים,  וצעירים  נוער  בני  של  עם 
שבאמת מרגישים שאין להם כאן 
צבע  לפי  אותם  ושופטים  עתיד 
נו־ זה  כישוריהם.  לפי  ולא  עורם 

רא", אמר. 
'טרמפיסטים'  גם  היו  "נכון, 
יותר  עוד  האש  את  ללבות  שניסו 
משיקולים  הזו  המחאה  על  ורכבו 
"ראינו  השר,  אמר  פוליטיים", 
שלטים  מניפים  כולנו  אותם 
קיצוניות.  עמותות  של  הזויים 
אבל לא ניתן להם לטשטש לנו את 

עומק הבעיה. של כולנו".
לאלימות  התייחס  ארדן  השר 
ברחבי  ההפגנות  את  שליוותה 
החיים  בשגרת  ולפגיעה  המדינה 
ואמר  אזרחים  אלפי  עשרות  של 
על  המוצדק  הכעס  עם  "יחד  כי 
האלימות והוונדליזם שאפיינו את 
נחשוב  בואו  השבוע,  המחאה  גל 
ההשפ־ ועל  מהם  אחד  כל  על  גם 

לות שהוא סבל במהלך חייו.

ואין  פסול  דבר  היא  "אלימות 
לה שום הצדקה. חלק מהמפגינים 
נסב־ ובלתי  קשה  באלימות  נהגו 

את  עמם  למצות  שמחייבת  לת, 
הדין באופן המחמיר ביותר. תקי־

פת שוטרים, ידויי אבנים, השלכת 
וצמתים  צירים  חסימת  בקת"בים, 
אלה  כל   – ארוכות  שעות  למשך 

לא  דמוקרטית  שמדינה  פעולות 
יכולה להרשות. 

"אני גם מבין את הטענות כל־
לפינוי  פעלה  שלא  המשטרה  פי 
רק  אלא  מהכבישים  המפגינים 
וגם  המאוחרות  הערב  בשעות 
שעות  נתקענו  ואני  משפחתי 
שלי  המדיניות  בפקקים.  ארוכות 

חסימת  למנוע  משמעית:  חד  היא 
ולפנות  מרכזיים  וצמתים  צירים 
בניגוד  שניתן.  ככל  מהר  אותם 
כאילו  השקריים  לפרסומים 
הבהרתי  הכלה,  מדיניות  היתה 
לפנות  שיש  המשטרה  לפיקוד 
בהקדם  והצמתים  הצירים  את 

האפשרי". 

הרצליה: דייגים חולצו לאחר 
שסירתם התהפכה בחוף השרון

מאת חיים מרגליות

בעומק  התהפכה  דייגים  סירת 
בהרצליה.  השרון  חוף  מול  הים, 
בהתרחשות  שהבחינו  אזרחים 
שלחה  וזו  למשטרה  דיווחו 

השיטור  שוטרי  את  במהירות 
הימי.

השוטרים שהגיעו למקום זיהו 
במים,  היו  שכבר  דייגים  ארבעה 
התהפכה  הסירה  שכאמור  לאחר 
עליהם. הם חילצו אותם והעבירו 

אותם לחוף מבטחים.
גורמי רפואה שהוזעקו למקום 
הם  כי  וקבעו  בדיקות  להם  ערכו 
נזקקים  ואינם  טוב  רפואי  במצב 
לדר־ שוחררו  והארבעה  לטיפול 

כם. הפעם על אדמה מוצקה.

ח"כ פרץ: "נבטל 
את חוק הלאום"

יו"ר מפלגת העבודה ח"כ עמיר פרץ הבטיח במהלך 
סוף השבוע האחרון לבטל את חוק הלאום

מאת מאיר ברגר

הנבחר  העבודה  מפלגת  יו"ר 
ח"כ עמיר פרץ הבטיח במהלך סוף 
חוק  את  לבטל  האחרון  השבוע 

הלאום.
הלאום  חוק  בה  "ישראל 
התחייבות.  זאת   – יבוטל  הגזעני 
רק  לא  הוא  השוויון  בה  ישראל 
עבודה.  תכנית  אלא   – סיסמא 
שלום  חברתי,  צדק  בה  ישראל 
את  שישנו  הדגלים  הם  ובטחון 
המציאות  זו  בישראל.  המציאות 

שניצור", אמר פרץ.
על  רק  לדבר  "אסור  לדבריו, 
התחייבות  ללא  הדמים  ברית 
בכל  החיים  ברית  את  לממש 
של  תפקידה  היום  וזה  התחומים, 

מפלגת העבודה".
הגישה  חודשים  כמה  לפני 

שתבטל  חוק  הצעת  מרצ  סיעת 
בכנסת  שאושר  הלאום  חוק  את 

הקודמת.
זנ־ ח"כ  לשעבר,  מרצ  יו"ר 

הלאום  "חוק  כי  אמרה  דברג, 
שאין  ומפלה  גזעני  חוק  הוא 
דמוקרטית.  במדינה  מקום  לו 
הג־ להעמקת  היחידה  התשובה 

השותפות  העמקת  היא  זענות 
להשליך  מחייבת  והשותפות 
של  האשפה  לפח  הזה  החוק  את 

ההיסטוריה".
אדלשטיין  יולי  הכנסת  יו"ר 
אמר לפני חצי שנה כי בג"ץ צריך 
נגד  עתירה  כל  הסף  על  לדחות 
חוק הלאום. הוא סיפר "היו פניות 
אליי לזרז את חקיקת חוק הלאום 
רציני  שחוק  התעקשתי  אני  אבל 
בסוף  בנחת.  לחוקק  צריך  כזה 

החוק עבר ללא רבב".

פעילות אכיפה משולבת בנושא 
בטיחות בניה במודיעין ואשדוד

מאת חיים מרגליות

במשרד  הבטיחות  מפקחי 
לפעילות  יצאו  והרווחה  העבודה 
המשט־ עם  יחד  משולבת  אכיפה 
בערים  בניה  רוויות  בשכונות  רה 

מודיעין ואשדוד.
במודיעין,  שנבדקה  השכונה 
כולה,  הודממה  נופים'  'שכונת 
לאחר שמפקחי הבטיחות סגרו 15
אתרי בניה מתוך 15 שנבדקו עקב 

ליקוי בטיחות מהותיים.
בשכונת  שנבדקו  האתרים 
נופים, עבדו בניגוד להוראות הב־

עשרות  נמצאו  ובביקורת  טיחות 
העובדים  את  שמסכנות  הפרות 
באתר ואף את הסביבה הציבורית 
נמצאו  היתר  בין  לאתר.  מסביב 
בפת־ חסרים  גידורים  באתרים: 

שאינם  פיגומים  ובמרפסות,  חים 
אישי,  מגן  בציוד  חוסר  תקינים, 

ליקויי חשמל מסכני חיים ועוד.
מנהל  נכח  לא  אתרים  בשני 
שהתבצעו  אף  על  במקום  עבודה 
מורכבות  בניה  פעולות  באתר 
בחופשה  שהה  האחד  ומסוכנות. 

ברומניה והשני היה ביום כיף.
יחזרו  הבניה  שאתרי  מנת  על 
לעבודה שוטפת, מינהל הבטיחות 
הב־ בהוראת  הקבלנים  את  חייב 

בחודש  לתוקפה  שנכנסה  טיחות 
האחרון, המחייבת מינוי של עוזר 
בטיחות למנהל העבודה בכל אתר 
ששטחו גדול מ־1000 מ"ר ומבנהו 

באף  קומות,  שבע  מעל  מתנשא 
אתר בניה שנבדק לא נמצא ממונה 
בטיחות ורמת הבטיחות באתרים 

היתה ירודה ומסכנת חיים.
נדרש,  הבטיחות  ממונה  מינוי 
פי  על  מתאימים  משרה  בהיקפי 
שיקול מפקח עבודה אזורי וזאת על 
מנת לסייע בתיקון הליקויים באופן 
מיידי וסיוע למבצע הבניה ולמנהל 
העבודה באתרים בהם רמת הבטי־

ניהול  בהסדרת  שיפור,  טעונה  חות 
חיי  על  ושמירה  באתר,  הבטיחות 

אדם בעת פעולות הבניה.
הבטיחות  מפקחי  באשדוד, 
אתרים  מתוך 15  אתרים  סגרו 12 
בצווי  נסגרו  האתרים  שנבדקו, 
בטיחות עד לתיקון הליקויים. בין 
בגידור  חוסר  שנמצאו:  הליקוים 
בטיחות בגובה, פיגומים לא תקי־

נים, חוסר בציוד מגן אישי, ליקויי 
מנהלי  אין  חיים,  מסכני  חשמל 

עבודה באתר.
ממוני  נמצאו  לא  באשדוד  גם 
מה־ ואחד  הבניה  באתרי  בטיחות 

לפעולה  האתרים  להשבת  תנאים 
הינם – מינוי ממונה בטיחות. 

האתרים,  סגירת  על  בנוסף 
מ"מ מפקח העבודה הראשי, אריק 
תפקידים  בעלי  זימן  שמילוביץ', 
בחברות המפעילות את האתרים, 
לבירור אודות הליקויים שנמצאו.
עבו־ מפקח  שמילוביץ',  אריק 

העבודה  בזרוע  בפועל  ראשי  דה 
אמר  והרווחה  העבודה  במשרד 
הממוקדים  האכיפה  "מבצעי  כי: 
יחד  מוביל,  הבטיחות  שמינהל 
נועדו  נוספים,  רגולטורים  עם 
ול־ בשטח  האכיפה  את  להגביר 

באתרי  חיים  מסכנת  עבודה  מנוע 
בניה של יזמים וקבלנים רשלנים. 
שאנו  הלקויה  הבטיחות  רמת 
מחייבת  בניה,  באתרי  מוצאים 
משולבים,  בכוחות  לפעול  אותנו 
ובכלים נוספים כדי להביא לשינוי 
המיוחל. עלינו לנהל את המערכה 
כמו  נוספים  גורמים  עם  יחד  הזו 
שאחראיות  המקומיות,  הרשויות 
הציבורי  במרחב  הבטיחות  על 
מעו־ לדרוש  נמשיך  לכן  בשטחן, 

בשנה  סמכותן.  והפעלת  רבותן 
החולפת, מפקחי מינהל הבטיחות 
הבטיחות  צווי  מתן  את  הכפילו 
ברחבי  חיים  מסכני  באתרים 
הארץ כדי למנוע תאונות נוספות. 
נמשיך לפעול ביד חזקה כלפי כל 
מי שמזלזל בחיי אדם ומפקיר את 

הפועלים לגורלם".
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מאת דוד שמואלי

החינוך  שר  החדש,  הימין  יו"ר 
את  תקף  בנט,  נפתלי  לשעבר 
הממשלה  של  המדיניות הכלכלית 
חוגגים  "אנחנו  האחרון,  בעשור 

והילדים שלנו ישלמו", אמר.
הגידול  לקצב  התייחס  בנט 
האחרו־ בשנה  הגרעון  של  החד 

מהשקעות,  נוצר  לא  "הגרעון  נה, 
גדולים  ועדים  בגלל  נוצר  הגרעון 
וחזקים שיושבים על השאלטרים 

ודואגים רק לעצמם".
במגזר  הממוצע  "השכר 
בעשרים  ריאלית  עלה  הציבורי 
אחוזים ועומד על 17 אלף שקלים 
במגזר  הריאלי  השכר  בחודש, 
אחוזים  בעשרה  עלה  הפרטי 
ועומד על עשרת אלפים שקלים", 

ציין בנט.
"השכן שלך, עם קביעות ובט־

החודש  את  מתחיל  תעסוקתי  חון 
עם 10 ואתה  שקלים  אלף  עם 17 

המגזר  עובדי  שקלים.  אלפים 
ועובדים  פחות  מרוויחים  הפרטי 
חצי שעה ביום יותר מאשר במגזר 

הציבורי", טען.
במגזר  עובד  "אם  לדבריו, 

בחשבון  הגרעון  נכשל  הפרטי 
במגזר  עובד  אם  גדל,  שלו  הבנק 
כולנו  של  הגרעון  כושל,  הציבורי 
גדל. נכון להיום המשאב הזה, 171

לידי  מופקר  שקלים  מיליארד 
הוועדים".

בנט טען כי הסיבה שהנורמות 
השיטה  היא  מתאפשרות  הללו 
לוחשים  "הוועדים  הפוליטית, 
תצ־ לא  אתה  אם  בשקט,  לשר 

את  לך  נחריב  אנחנו  אתנו  ביע 
עוד  פריימריז  לך  ויש  הקריירה 
אתנו  תצביע  אם  חודשים.  עשרה 
נדאג שהאנשים שלנו יצביעו לך".

את  אישית  בנט  תקף  בהמשך 
שמבין  הממשלה  "ראש  נתניהו, 
כלכלה אפשר לכל הדבר הזה לק־

רות במשמרת שלו. הוא זה שהגה 
השמן  על  המופלא  המשל  את 
האח־ בעשור  בדיוק  אבל  והרזה, 

כי  השמן,  מתחת  קרס  הרזה  רון 
השמן השמין בקצב כפול מהרזה".

עם  ניסנקורן  של  "הבריתות 
מדינת  את  הטביעו  ולפיד  כחלון 
ימ־ והם  חובות,  של  בים  ישראל 

הציבור  אם  זה  את  לעשות  שיכו 
אם  כאן'.  'עד  יגיד  לא  הישראלי 
ניל־ אנחנו  נגדנו  ילחמו  הוועדים 

חם", הבטיח בנט.

לצעדים  בנט  התייחס  בסיום 
ובתחילה  הנדרשים,  המעשיים 
להתא־ הנוגעים  החוקים  לשינוי 

צריכים  "אנחנו  עובדים,  גדות 
לתקן את חוק יסוד חופש העיסוק 
כך שיאפשר חופש התאגדות אבל 
לאפשר  מהתאגדות.  חופש  גם 
המסחרה  מכל  להתנתק  לצעירים 
כך  החוק  את  לתקן  צריך  הזאת. 
בשירותים  שביתות  שייאסרו 

חיוניים".

עזה: עשרות פלסטינים נפגעו בעימותים 
על הגדר; נעצרו שניים שהסתננו לישראל

חיילי צה"ל עצרו שני חשודים שחצו את גדר המערכת בדרום הרצועה, על אחד מהחשודים נתפס סכין 
^ כ־40 פלסטינים נפגעו בעימותים עם צה"ל בהם השתתפו אלפים

מאת סופרנו הצבאי

צה"ל  חיילי  בדרום:  מתיחות 
חשודים  שני  שישי  ביום  עצרו 
בדרום  המערכת  גדר  את  שחצו 
רצועת עזה. על אחד מהחשודים 
הועברו  החשודים  סכין.  נתפס 
לחקירת כוחות הבטחון. כמו בכל 
יום שישי, התחדשו ההפגנות על 
מוקדים  בחמישה  המערכת,  גדר 
שונים. 40 פלסטינים נפגעו, בהם 
22 מירי חי, בעימותים עם צה"ל 
ברצו־ השיבה'  'צעדות  במסגרת 

עת עזה, כך טען משרד הבריאות 
פלסטינים  כ־7,500  חמאס.  של 

הפגינו בגדר הגבול עם ישראל.

המ־ הבטחונית  המשלחת 
הרביעית  בפעם  דחתה  צרית 
לרצועת  הגעתה  את  ברציפות 
נמצאת  שהיא  למרות  זאת  עזה, 
הם  רביעי.  מיום  כבר  בישראל 
לדחיה,  הסיבות  את  ציינו  לא 
העיכוב  ההערכות  פי  על  אך 
מתגובה  בעיקר  נובע  בהגעתם 
שלילית של הפתח' ושל הרשות 
הפ־ הפיוס  בענין  הפלסטינית 
גורמים  זאת,  עם  פלסטיני.  נים 
הלבנוני  לעיתון  אמרו  בחמאס 
ההב־ "במסלול  כי  אחבאר'  'אל 

התקדמות  יש  ישראל  עם  נות 
משני  האיומים  למרות  יחסית, 

הצדדים".

מספר  כי  נכתב  בעיתון 
לעבור  להם  שאושר  הסוחרים 
עלה  ליו"ש  ארז  מעבר  דרך 
הד־ הזרמת  אלפים,  לחמשת 

פתיחת  גם  וכך  נמשכת  לקים 
זאת,  עם  הדייגים.  בפני  הים 
את־ "ישנם  כי  הסביר  המקור 

לפגוע  שעלולים  חדשים  גרים 
הש־ במהלך  הרגיעה  בהבנות 

בו  במועד  מדובר  הקרוב".  בוע 
את  להעביר  הקטארים  צפויים 
למשפחות  הנוספת  הפעימה 

העניות.
הפ־ הפלגים  הדיווח,  לפי 

את  להסלים  צפויים  לסטיניים 
המצב אם ישראל תתנה העברת 

של  פרויקטים  להקמת  הכספים 
במזרח  התעשיה  אזורי  תשתיות 
חמ־ להעסיק  במטרה  הרצועה, 

פלסטינים.  עובדים  אלפים  שת 
אלה  כספים  ההערכות,  פי  על 
יביאו לבניה מחדש של מפעלים 
האחרו־ השנים  בעשר  שנהרסו 
נות בסבבי המלחמות מה שיביא 
המפעלים  והפעלת  לשגשוג 
הללו לשיפור הכלכלה העזתית. 
מרצו־ דיווחים  פי  על  כך,  בתוך 
עת עזה, יחידות זוארי להפרחת 
מחדשת  ותופת  תבערה  בלוני 
את הפעילות שלה, בשל מה שהן 
מכנות "סחבת ישראלית ביישום 

ההבנות".

ציוויים שנאמרו לכל יחיד ויחיד, 
אך  הפרטית,  הנהגתו  בביתו 
לה  יש  בפרהסיה  השבת  שמירת 
השבת  ששמירת  וערובה  הבטחה 

תשמר לדורות הבאים"
הוסיף  שליט"א  הלוי  הרב 
כאן,  התאספנו  "לכן  והדגיש 
השבת  של  הפירצה  נגד  למחות 
של  הרבים  ברשות  בפרהסיה, 
על  המאיימת  תקוה,  פתח  עירנו 
המשך השבת לדורות הבאים. אנו 
זועקים כאן יחדיו, בעצרת אחדות 
המאגדת את כלל הציבורים וגווני 
השבת  את  'לעשות  בעיר:  הקשת 
לדורותיו ברית עולם, למען צביון 

עם ישראל'".

מאות תושבי פתח תקוה התכנסו בערב שבת 
ברחובה של עיר במחאה על חילול כבוד השבת

הגיעו  אשר  ישראל  אגודת  ראשי 
בטקס  להשתתף  מיוחד  באופן 
המזוזות,  וקביעת  הבית  חנוכת 
שליחי הציבור: סגן שר הבריאות 

הרב יעקב ליצמן; סגן שר החינוך, 
יואל  הרב  ח"כ  פרוש;  מאיר  הרב 
ישראל  הרב  ח"כ  טסלר;  יעקב 
ומ"מ  התנועה  מזכ"ל  אייכלר; 
ראה"ע ב"ב, הרב חנוך זייברט. כן 
השתתפו ראה"ע ביתר, הרב מאיר 
ב"ב,  העיר  ראש  סגן  רובינשטיין; 
האגף  מנהל  מנדל;  יהושע  הרב 
ישראל  הרב  סניפים,  לפיתוח 
בפתיחת  לו  רב  שידו  קופרברג 
הרב  חיפה,  סניף  ומנהל  הסניף 

אברהם שטרן.
נפתח  המרשים  האירוע 
העיר  רבני  ע"י  מזוזות  בקביעת 
אליהו;  שמואל  הרב  שליט"א: 
הרה"צ אפרים קעניג; הרה"ג מר־

זאב  דוד  הרה"ג  ביסטריצקי;  דכי 
רייך והרב משה ליברמן. לאחמ"כ 
יו"ר  בלשכת  לחיים  לברכת  הסבו 
אגודת ישראל בצפת, איש חי ורב 
אשר  גלבך,  נחמן  הרב  פעלים, 
הנואמים  מכלל  חן  לתשואות  זכה 

והמשתתפים.
המ־ הסניף  מבנה  רחבת  אל 

ובני  ראשי  נהרו  והמרווח,  רהיב 
העיר,  תושבי  הקודש  הקהילות 
החוגים  מכל  העיר  תושבי  לצד 
את  להוקיר  באו  אשר  והעדות, 
הרב  הסניף  יו"ר  של  פעילותו 
הת־ ראשי  של  ולכבודם  גלבך 

לעלות  עצמם  טרחו  אשר  נועה 
צפתה.

הרב  היה  הדוברים  ראשון 
בדבריו  שהדגיש  אליהו  שמואל 
שירש  הטוב  הכרת  מידת  את 
יש־ 'אגודת  לתנועת  אבא  מבית 

ראל' אשר הקימה עולה של תורה 
לו  יחשב  ולכבוד  ישראל  בארץ 

הכרת  מרגשי  מקצת  להעביר 
הסניף  בפתיחת  ולהשתתף  הטוב 
להגדיל  יזכה  בוודאי  אשר  בעיר 

תורה ולהאדירה.
ברסלב  קהילת  של  מנהיגה 
קעניג  אפרים  רבי  הרה"צ  בעיר, 
זאב  דוד  הרה"ג  צאנז  קהילת  ורב 
את  בדבריהם  נס  על  העלו  רייך 
הסניף  פתיחת  של  העז  הצורך 
הפעולות  מגוון  את  ירכז  אשר 
בעיר,  הציבור  לטובת  הרחבות 
העיר  מועצת  חבר  מוביל  אותן 

הרב נחמן גלבך.
מיוחדים  ברכה  דברי  מסכת 
אגו־ ראשי  הציבור,  שליחי  נשאו 

דת ישראל: סגן שר הבריאות הרב 
יעקב ליצמן אמר בדבריו: "שונאי 
שניגרר  דרך  בכל  מנסים  הדת 
דת  מאבקי  לעורר  כדי  לוויכוחים 
נתייחס  לא  אנו  אבל  ומדינה, 
בעשיה  אלא  והסתה  לשקרים 
ערך  זה  הציבור  פניות  לציבור. 
מבורך בשליחות הציבורית וכעת 
אנו מפתחים את זה בצפת. אגודת 
ואם  וחזקה  גדולה  בצפת  ישראל 
לידי  יבוא  זה  יחד,  לפעול  נדע 

ביטוי גם פוליטית".
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
השעה,  גודל  את  הדגיש  פרוש 
כאן  "אנחנו  וההזדמנות:  המקום 
תנועת  של  באסיפה  נמצאים 
התכלית  שכל  ישראל',  'אגודת 
לפעול  היא  ישראל  אגודת  של 
והתקש־ הרבנים  הוראות  פי  על 

ופעולותיהם.  הדור  לצדיקי  רות 
הוא  הסניף  בפעילות  מרכזי  חלק 
כל  אליה  הציבור  לפניות  הלשכה 
להת־ מענה,  ומקבל  פונה  הקהל 

לעשות  מנת  על  אנשים  עם  חבר 
טוב, זוהי הדרך בה אנחנו צריכים 

ללכת ובדרך זו נלך".
אמר:  טסלר  יעקב  הרב  ח"כ 
על  חודשים  מספר  לפני  "הכרזנו 
חיזוק פני התנועה ונאה הדבר וח־
שוב שבעתיים כאן בצפת המתח־

דשת בלב הצפון והגליל הפועמים 
שמים  ויראת  תורה  של  באווירה 
ההתיישבות  התפתחות  נוכח 
לצד  השורות  אחדות  החרדית. 
הפעילות המבורכת, מהווים הזד־

כמו  בעיר,  לקהילות  נוספת  מנות 
הניצב  החרדי  הציבור  לכלל  גם 

שוב בפני מערכת בחירות".
יש־ הרב  ח"כ  נשא  מכן  לאחר 

בהם  נוקבים  דברים  אייכלר  ראל 
ניסו  המדינה  "כשהוקמה  אמר: 
לא  היום  ועד  חוקה  כאן  ליצור 
והיא  אחת  חוקה  רק  יש  הצליחו. 
לעשות  הם יכולים  התורה.  חוקת 
הבריטי  החוק  בסיס  על  חוקים 
חוקת  נגד  חוקה  אבל  והתורכי, 
כאשר  תהיה.  לא  היה  התורה 
הגדולה  ההתנגדות  את  רואה  אני 
הציבור,  בפניות  לטיפול  שלהם 
אני מבין עד כמה זה חלק מחוקת 

התורה".
ראה"ע  ומ"מ  התנועה  מזכ"ל 
"אני  אמר:  זייברט  חנוך  הרב  ב"ב 
ולחנוך  היום  כאן  לעמוד  נרגש 
בעיר  ישראל  אגודת  סניף  את 
הקודש צפת. צפת הולכת וגדלה, 
כאן  ואנחנו  ומתחזקת  צומחת 
ולהיות  השירות  את  לתת  בשביל 
הציבור  צרכי  לכל  לכתובת 

בעיר".
בצפת  ישראל  אגודת  יו"ר 

גלבך  נחמן  הרב  המועצה  וחבר 
הציבור  ונציגי  הרבנים  לכל  הודה 
לצ־ עד  הדרך  את  ועשו  שטרחו 

לבוא  הציבור  מנציגי  וביקש  פת 
החדש  בסניף  קהל  ולקבל  לתמוך 
עושים  "אנחנו  עתה.  זה  שנפתח 
את הכל על מנת שאגודת ישראל 
תצמח" – אמר – "אבל אתם, נציגי 
את  לתת  כן  כמו  צריכים  הציבור 
על  שתידרש,  פניה  וכל  המענה 
צפת  כאשר  הימים  שבבוא  מנת 
תהיה מוקד ומרכז ענק ממנו יבואו 
ללמוד על בינוי ופיתוח חרדי, תו־

בעזרת  זאת,  עשו  ידינו  לומר  כלו 
ה'. גם לנו יש את זכות הראשונים 
הדבר  של  ופיתוח  בהקמה  הזו 

הגדול הזה".
פרק  הקדיש  גלבך  הרב 
את  נס  על  להעלות  כדי  מנאומו 
יו"ר  של  הכבירים  מפעלותיו 
בעיר,  המיתולוגי  ישראל  אגודת 
הרב פנחס קאליך: "במשך עשרות 
שנים ייצג הרב קאליך נאמנה את 
היהדות החרדית בצפת, וזרע את 
הזרעים למה שכולנו רואים כעת".

מאיר  הרב  ביתר  העיר  ראש 
רובינשטיין נעל את האירוע בדב־

רי ברכה ולאחר תפילת מנחה פנו 
בשטח  לבקר  הנכבדים  האורחים 
אמשי־ החסידים  לבית  ההקצאה 
המוע־ קשיים  עם  המתמודד  נוב 

והעומד  צפת  עיריית  ע"י  רמים 
חיזקו  התנועה  ראשי  בראשה. 
הקהילה  ראשי  ידי  את  ואימצו 
והביעו  במלאכה  והעוסקים 
תתעשת  העיר  הנהלת  כי  תקוה 
מקדש  בית  בהקמת  תפגע  ולא 

מעט.

נחנך סניף אגודת ישראל בעיר הקודש צפת
  המשך מעמ' ראשון
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הועדה המקומית לתכנון ובניה
עיריית בני ברק

149
ק
הודעה על פי סעיף 
ק קע ע

לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965
ף ע ע ףע

בתכנית  זו  לועדה  בקשה  הגיש  אברהם  קורונפלד 
ן הק תש ה וה ון הת לחוק

זמין  ***רישוי  בקשה:  מהות 
קק

201800689 מספר: 
קק

ג'  בקומה  לדירה  מיגון  שיפור   + גג  חדרי  תוספת 
ןן קק

בכתובת:
קק

בבניין בן שלוש קומות מעל קומת עמודים. 
ןן

ב
855 חלקה:  6123 גוש:

קק
ברק בני  14

קק
מירון  ברחוב 

ן ןן ן

אי   .1 הבאות:  בהקלות 
ק ק

ג. מגורים  אזור  ביעוד: 
ק ןן

בגג  בניה  תוספת   .2 מזרח.  בצד  הגג  בקומת  נסיגה 
קק

מדיירי הבניין. וזה שלא בהתאם  ללא הסכמת % 75
קק

/ב,  החלות במקום. 
ןן

לתכנית/יות 105/ד/2, 164, 105
לתקנות   (

קק
3) 2ב'  ו-   (2) ב' 

,
2 סעיף  פי  על  הודעה 

,

הודעה  מתן  ללא   •  .
ק ק) )

1970  – התש"ל  והבניה  התכנון 
ף ע ע ףע

העדר  נוכח  ב', 
ןן

2 סעיף  לפי  הודעה  לקבל  לזכאי 
ןן

בבקשה  לעיין  יכול  המעוניין  כל  הזכאי.  של  מענו 
ע ע, , ף ע ע ףק ע ע ק

בני  בעירית  המקומית  הועדה  במשרדי  האמורה 
ק ן קן ן ן

התנגדות  להגיש  ורשאי  קהל  קבלת  בשעות  ברק. 
ע ק עע ק ע

מיום  יום  14 תוך  המקומית  לועדה  מנומקת 
ק ק ע קק ק ע ק

השעות  בין  ה'  ג'  א',  ימים   
ך

קהל: קבלת 
ק קע ע

זה.  פרסום 
קק

.15:30  - 17:00 השעות   בין  ג'  יום   .
,, קק

10:00
קק

 -  13:00
חנוך זייברט יו"ר הועדה המקומית

ע ען ן
לתכנון ולבניה בני ברק

ק קע ע

ל

בנט: "הגרעון – בגלל ועדים 
חזקים שדואגים רק לעצמם" 

  המשך מעמ' ראשון

צילום: דוד כהן
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ממשק טלפוני חדש לבעלי נכסים.
[20049060]

ירושלים | מכירה
התר   + מטר  כ95  חד   4 בסורוצקין 
מעלית  מחסן,   + מטר  כ18  לעוד 
מדהים!  נוף  היימשע,  ושכנים  חניה 
052-7658-638 2740.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053054]

דיור  יחידות   3 ישראל  בבית 
רק  7000שח  כ  חודשית  תשואה 
052-7658-638 1580.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053053]

חד   3 ישראל  בבית  מפתח  בדמי 
(כיון  מטר   70 מרפסת   + מטר   70
לבחורים  להשכיר  ניתן  אחד)  אויר 
052-7658-638 850.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053052]

בגובה  חד   4 מטר  כ90  שערים  מאה 
5.40 מטר, אפשרות להכפלת הדירה 
בטאבו  רישום   + יחידות,  לחלוקת  או 
052- 2280.000ש"ח  רק  דירות  כ2 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053051]

בדברי חיים (טאבו רגיל) גג 115 מטר 
052-7658-638 ש"ח   1000.000 ק"ד 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053050]

-3חד  צבי  נווה  מזומן!  לבעלי 
בכ- מושכרת  ק"ג,  כלל  טאבו  ללא 
850.000ש"ח  רק  לחודש  5000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053047]

מטר   24 דיור  יחידה  שערים  מאה 
חדשה משוכרת ב 2800 שח רשומה 
052-7658- 650.000ש"ח  רק  בטאבו 

638 "היימשע תיווך-הנדלס'
[20053046]

חזית  ק"א  מטר  כ50  חד   2.5 בגאולה 
052-7658-638 1320.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053045]

103 חד   4 גרשום  ברבינו  מציאה! 
זקוקה  מטר   22 דיור  יחידת   + מטר 
052-7658-638 נוחה  קומה  לשיפוץ 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053044]

אופציות   + ק"ג  חד   4.5 הדר  בעץ 
רק  בגג  /בניה   38 לתמא  גדולות 
052-7658-638 1760.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053043]

בבלעדיות  במחיר  ירדו  מציאה!! 
115 חד   4 חדש!!  בנין  ביואל 
רק  גדולה  סוכה   + מעלית   + מטר 
052-7658-638 2750.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20053042]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053041]

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

הנדלס"
[20053040]

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]

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]

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]

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!! 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]

4.5 אילן  בר  הנביא  בשמואל  מציאה 
לבניה  אפשרויות   + ק"ג  מטר   85 חד 
1760.000שח  רק   38 תמא  או  בגג 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052219]

רק  מחסן   + מטר   115 חד   4 בבלוי 
2590.000 שח  * 3 חד מפוארת כ 80
052-7658- 2050.000שח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20052105]

צמוד לגבעת משה 4 חד 104 מטר 
חודשים   4 כניסה  לגמרי  חדשה 
שח   2550.000 רק  מעלית  ק"ה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052104]

יחידה   + מטר   67 חד   3 בקארו 
38 תמא   + מושכרת  מטר   6
לגמרי,  חדש  לבית  התחיבות 
רק  5050שח  חודשית  תשואה 
052-7658-638 1480.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052102]

שנכנס  בבלזר!!  החדש  בפרויקט 
לאישור אחרון! 2.5 חד 40 מטר + 36
1280.000ש"ח,  רק  צמוד  חלל  מטר 
רק  מרפסות   2  + מטר   40 חד"   2
052-7658-638 שח   860.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052072]

חד   3 במלאכי  מציאה!  הגיוועלדיגע 
75 מטר + 2 יחידות-דיור + גג 70 מטר 
052-7658-638 2870.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052018]

שמואל  הדר  בעץ  זוכה!  הקודם 
הנביא 4.5 חד 84 מטר + זכויות תמא 
38 רק 1765.000ש"ח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052015]

דיור  יחידות   2 במא"ש  מזומן  לבעלי 
6400 תשואה  כל-אחת  מטר  כ-25 
אפשרות  1230.000שח  רק  שח 
052- 630.000ש"ח  ב  אחד  לקנות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051962]

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

הנדלס"
[20051961]

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]

צבי  בנווה  מציאה!  מזומן!  לבעלי 
יחזקאל מקלט 210 מטר עם חלונות 
לבית  במיוחד  מתאים  למכירה  וגובה 
ציבורי  מוסד  כל  או  ישיבה  כנסת 
052-7658-638 2100.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051435]

דו-פלקס  מפתח  דמי  משה  בזכרון 
שח   1550.000 רק  חד'   5 מטר   120
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051414]

מדהימה  פנטהוז  דירת  חיים  בדברי 
 ,40 לעוד  בניה  התר   + מטר   180
שיא  מיקום  וחזית,  מדהים,  נוף 
052-7658-638 4800.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

בונבונירה  דירת  בבלוי  במחיר!!  ירדו 
2030.000 רק  ק"א  מטר   80 חד   3
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20051351]

ירושלים | השכרה
מרוהטת,  ישראל,  בשרי  חד'   5
מושקעת, 9,500 ש"ח * 4 חד' בגבעת 
משה, חדשה ומושקעת, חצר ענקית, 
מפוארת,  בתנובה,   3  * ש"ח   8,200
0527- היימיש"  "תיווך  ש"ח   8,000

649-565
[20053060]

סמוך לרחוב שמגר וגני גאולה, יחידה 
להשכרה [כ40 מ"ר] עם ריהוט מלא, 
ללא  ברמה.  כחדש  ומשופץ  ממוזג 
ולכל  למגורים  גדולה,  חצר   + שכנים 
מטרה . 5500 ש''ח תיווך צביקה רוזן 

052-763-4444
[20053057]

בדחיפות  דרוש  רציני  ללקוח 
להשכרה  מטר   1000 כ  גדול  בנין 
(תקציב  אלול  מזמן  החל  לישיבה 
"היימשע   052-7658-638 גדול) 

תיווך-הנדלס"
[20053055]

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]

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
חנויות  מבחר  ולמכירה  להשכרה 
ברחוב שמגר והסביבה תיווך צביקה 

רוזן 052-763-4444
[20053049]

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]

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

[20052951]

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

לפרטים 052-7133387
[20052948]

ביתר עילית | מכירה
5 ג'  קומה   A גבעה  עקיבה  ברבי 
מרפסת   + מ"ר   128 ענקית  חדרים 
לתוספת  מיידית  אופציה   + גדולה 
רק  ליח"ד.  לחלוקה  אפשרי   . מ"ר   30
וייזמות  תיווך  ברנד  ש"ח   1.420.000
של  ענק  מבחר  ועוד   058-3214-550

דירות...
[20053065]

 + 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]

מזומן  עם 700  הימשער  רציני  לקוח 
הדקל  באזור  משותף  טאבו  מחפש 
"היימשע   052-7658-638 מטר   80 כ 

תיווך-הנדלס"
[20052189]

B בגבעה  מפוארת!!  בונבבונירה 
חלל   + מטר   140 חד   6 יצחק  פחד 
1860.000ש"ח  רק  לגמרי  חדשה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052074]

מלובלין,  בהחוזה  מזומן!  לבעלי 
טאבו משותף 60 מטר מושקע ביותר 
רק 680.000שח 052-7658-638 ק"ב 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051760]

במחיר  ירדו  ממש  של  מציאה 
בקדושת לוי 4 חד 107 מטר ק"א + 4
מחסנים סה"כ 60 מטר כניסה פרטית 
חלל   + ליחידות  והכנה  חלונות  עם 
צמוד 30 מטר רק 2000.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051269]

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

תיווך-הנדלס"
[20051232]

ביתר עילית | חנויות
B גבעה  משה  שמחת  בקניון 
לחודש  שח   1500 מטר   13 משרדים 
עם גישה לחזית אפשרות ל 40 מטר 
לחזית  מטר  חנות 30  ב 6000  משרד 
תיווך  ברנד  בלעדי  שח   5000 ב 

וייזמות 058-3214-550
[20053067]

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

054-8464651
[20053035]

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

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]

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 
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]

עמנואל | מכירה
דירת 4 חד' 100 מ"ר במצב מצוין, 
שרותים  מטבח,  הנוף,  לכיוון 
מעולה,  בנין  חדשים,  ואמבטיה 
שכנים אנ"ש, 630,000 ש''ח . -052

7152604
[20053062]

השקעות נדל"ן 
פרויקט  לקנות  מעוניין  גדול  משקיע 
לבנייה עם היתר/לפני היתר עדיפות 

באיזור ירושלים 053-3114437
[20053048]

משרדים  דירות,  השקעות  ברשותינו 
פוטנציאל  הארץ,  ברחבי  וחנויות 

גבוהה. 052-7656752
[20052999]

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

מפוארת ֹהלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי.  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]

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]

טבריה 
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]

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]

דרוש ַ עילית-אידיש  במודיעין  לת"ת 
קו"ח  ביינונית  לכיתה  ניסיון   + מלמד 

ל- 077-4704433
[20053068]

באשדוד  לבנות  לפנימייה 
לינה.   + רווקות  מדריכות  דרושות 
08- פקס:  טלפון:08-8556180 
ormargalit26@ מייל:   8556551

gmail.com
[20053058]

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 
www.glatjobs.co.il 073-70- ג'ובס

55-666
[20053026]

במרכז,  חרדיות  נשים  לצוות  מנה"ח 
לחצי  ומנה"ח  8,500-10,000ש''ח 
גלאט  בירושלים,  לחברה  משרה 
www.glatjobs.co.il 073-70- ג'ובס

55-666
[20053025]

בב"ב  יוקרתי  פאות  לסלון  מזכירות 
www. ג'ובס  גלאט  ובירושלים, 

glatjobs.co.il 073-70-55-666
[20053024]

 + קיימים  ללקוחות  שטח  סוכן/ת 
ג'ובס  גלאט  11,000ש''ח.  צמוד,  רכב 
www.glatjobs.co.il 073-70-55-

666
[20053023]

בירושלים,  למאפייה  כשרות  נאמן 
www. ג'ובס  גלאט  לשעה.  36ש''ח 

glatjobs.co.il 073-70-55-666
[20053022]

 * מהבית:  לעבודה  דרושים/ות 
תנאים  חרדית,  לחברה  מתכנתים/ות 
למערכת  גרפיקאי/ת   * מעולים! 
ארגון  לניהול  מזכירה   * חרדי  עיתון 
www.glatjobs. ג'ובס  גלאט  חסד. 

co.il 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]

באיזור  לשמחות  טיילערס  היימישע 
052- גברים-  והסביבה.  ירושלים 

7680243 נשים- 052-7680234
[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]

לעבודה  פקיד/ה  ידועה  לחברה 
שקטה  אופיס  בק  עבודת  מהבית, 
ורגועה, 3-4 שעות ביום, לא נדרש 
ניסיון, 4,000 ש"ח. *  למשרד עו"ד 
לשעות  מזכיר/ה  בירושלים  חרדי 
הבוקר, 45 ש"ח לשעה. * למשרד 
שעות  מזכיר/ה,  ברק  בבני  עו"ד 
קריירה  ש"ח.   8,000 שכר  נוחות, 

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]

דף היומי בבלי: ערכין כא    דף היומי ירושלמי: חלה ה    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הרביעי (התורה)    משנה יומית: עדויות ד, ו-ז    הלכה יומית:

או"ח תקלח, ג-ה    רמב"ם יומי: נחלות ג-ה    שו"ע הרב - רב יומי: נה, יד-טז  
העמוד היומי    דף היומי - זוהר: ויקהל א-יג    חפץ חיים: לה"ר ד, ט-י  

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

8:178:188:158:208:198:13סו"ז ק"ש מג"א
9:129:139:129:159:149:09סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:469:479:459:499:489:43סוף זמן תפלה מג"א
10:2310:2410:2310:2510:2510:20סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4412:4512:4512:4612:4612:43חצות היום
13:1913:2113:2013:2213:2113:18מנחה גדולה

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

3:503:503:463:543:523:43עלות השחר
4:414:414:384:454:434:35זמן ציצית ותפילין

5:395:455:355:435:425:38הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
סופרפארם  052-5677040 עוזיאל 20    בני ברק הר סיני  6762954 הר סיני 15, ב"ב    תל אביב עוזיאל ירושלים
077-8881370 החייל רמת  פארם  סופר  עד 08:00   מהשעה 19:00   4 המלך  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור 
סופר פארם רמת הנשיא 8828656 רח' הרצל 2    חיפה הברזל 23 מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה תרופה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד  סופרפארם 077-8882240 רח שונית 12    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון 01:00    חולון

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: 211.27-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
31-21

תל אביב
31-25

חיפה
29-23

גולן
34-21

טבריה
39-25

גליל
31-20

באר שבע
34-22

אילת
42-28

מזג האויר
הכבדה בעומס החום

היום - מעונן חלקית עד נאה, 
הטמפרטורות יהיו רגילות 

בעונה. הכבדה בעומסי החום 
בעיקר במישור החוף ובשפלה.

שני - לרוב נאה עם הקלת מה 
בעומסי החום.

שלישי - לרוב נאה, ללא שינוי 
ניכר בטמפרטורות.

רביעי - לרוב נאה, ללא שינוי 
ניכר בטמפרטורות.

רביעישלישישני

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466

מרת חנה חשין ע"ה
בביה"ח  לילה  משמרות  לאחר  גם 
ולסייע  חולים  לבקר  מרבה  היתה 
אלה  ביכולתה,  אשר  ככל  להם 
מבי־ היציאה  עליהם  שהוקשתה 

להם  מנגישה  היתה  לקופ"ח  תם 
על  ושלא  בשמחה  אחות  שירותי 

מנת לקבל פרס בענוות חן. 
בביה"ח  עבודתה  במסגרת 
לכל  בשמחה  מסייעת  היתה 
שם  וקדשה  פנים  במאור  יולדת 
גדרי  בשמירת  בהליכותיה  שמים 
הרופאים  עם  בשיחותיה  ההלכה, 
כלפיהם,  מבט  מישירה  היתה  לא 
שבה  קודש  שבתות  במשמרות 
בקרית  לביתה  מביה"ח  רגלית 
ולא  וגשם,  שרב  בימי  אף  צאנז 
וב־ בכנסים  משתתפת  היתה 

שאינם  עבודתה  במסגרת  סיורים 
מספרות  חברותיה  התורה.  ברוח 
שבמשך כחמישים שנות עבודתה 
ובזכותה  כולן  עם  בידידות  היתה 

לדבר  שאת  ביתר  נשמרות  היו 
כהלכה ללא לשון הרע.

להיטיב  היתה  תמיד  דאגתה 
לתת  דאגה  פעם  כשכל  לזולת, 
שירגיש  למקבל  טובה  תחושה 
שכ־ בעוד  טובה,  לה  עושה  שהוא 
ווית־ במועט  הסתפקה  שלעצמה 
רה אף על דברים שאינם מותרות.

וטהורות  זכות  היו  תפילותיה 
סי־ טהורה,  שמים  ביראת  מלאות 

דוריה אותם הרטיבה בדמעותיה, 
מלאים בדפים בהם רשמה שמות 
חולים לתפילה, ותחינות להצלחה 

בתורה לצאצאיה.
ביתה,  הליכות  היתה  צופיה 
לכל  שהקרינה  תורה  באהבת 
תמיד  היתה  שאיפתה  סובביה, 
בתורה,  יהגו  וצאצאיה  שבעלה 

ושיוצ"ח ילכו בדרך ה' ובצניעות.
דבר,  לשם  היתה  צניעותה 
קולה  את  הרימה  לא  מעולם 
שלא  טלפון  שיחת  כל  ברחוב, 

היתה דחופה העדיפה שלא לבצע 
בה־ אלא  באוטובוסים  או  ברחוב 

גיעה לביתה. כמו כן, היתה הולכת 
בצידי המדרכה ע"מ שלא להפריע 

לגברים לילך ברחוב. 
ותמיד  טובה  עין  בעלת  היתה 
האירה  כולם,  על  טוב  דיברה 
עידודים  והרעיפה  בחיוך  פניה 
הרגשה  לסובביה  ונתנה  לכולם 

טובה. 
כש־ נחלתה,  כשנתיים  לפני 

הסתירה  הקשה  התקופה  בכל 
מעיני כולם את יסוריה, כדי שתו־

מתוך  החסד  במעשי  להמשיך  כל 
משפ־ לבני  ואף  טובה,  תחושה 

להראות  שלא  השתדלה  חתה 
להמשיך  שיוכלו  כדי  סבלה  את 

בשגרתם. 
את  השיבה  בסיון  ז"ך  א'  ביום 
נשמתה לבוראה במעמד רווי רגש 
ידה  על  של רבים מיוצ"ח שקראו 
עול  קבלת  ופסוקי  ישראל,  שמע 

מלכות שמים.
הלוויות  מבית  יצאה  הלוויתה 
לה  ספדו  שם  בירושלים  שמגר 
הגאון  השכונה  רבני  תמרורים, 
שליט"א  אייזנברגר  שלום  רבי 
שליט"א,  ווייס  דב  רבי  והגאון 
קרשינסקי  מרדכי  רבי  הגאון 
פיין  דוד  רבי  הגאון  שליט"א, 
מנהל ת"ת הכרם, הגאון רבי יצחק 
רבי  הגאון  אחיה  שליט"א,  בלעדי 
הרה"ג  בעלה  שליט"א,  כהן  צבי 
בנה  וכן  שליט"א  זאב  אהרן  רבי 
שליט"א,  יוסף  יצחק  הרב  בכורה 
אישיותה  על  בדבריהם  שעמדו 
הקורנת ועל החסדים הרבים בהם 
לכת,  והצנע  במסירות  התמידה 
עם  שהותירה  הרב  החלל  ועל 

פטירתה. 
ישרים  דור  להקים  זכתה 
וחתנין  בנין  ה'  ברך  זרע  מבורך 
רבנן נכדים ונינים יראים ושלמים 

ההולכים בדרכי התורה והיראה.

  המשך מעמ' ב'
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בשבשם ה' נעשה ונצליח

השבוע

ממללווןן ללייאאונרדו קללאאבב יםם ההמללחח ((נניררווווננהה לשעבר) 

 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:

מטעמי השבת

מרחצאות חמים

סעודות שבת  
עשירות כיד המלך 

ברמה קולינרית

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

דודי לינקר ר' אליהו אוזןפלא הפייטן

ר' מאיר שוורץ הקלידן שייע ברים (בלגיה)המרצה

ילד הפ

החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט | ילד הפלא דודי לינקר
הפייטן ר' אליהו אוזן | הקלידן שייע ברים  ובעלי מנגנים מובחרים

11
חו בצאת השבת

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 -

ארה"ב: שתי רעידות אדמה 
חזקות פקדו את קליפורניה

מספר בני אדם נפצעו ברעש השני שהיה חזק מקודמו פי שמונה ^ בנוסף: 
מבנים ניזוקו, כבישים נחסמו ושריפות פרצו במספר מוקדים 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

האדמה  רעידת  אחרי  יומיים 
קליפו־ את  שפקדה  הגדולה 
חמישי  ביום  שבארה"ב  רניה 
רעש  אתמול  התחולל  האחרון, 
גבוהה  בעוצמה  במדינה  נוסף 
גם  קודמו  וכמו  שמונה,  פי 
היה  השני  הרעש  של  המוקד 
שבמדבר  לברידג'קרסט  בסמוך 

מוהאבי. 
את  פקד  הראשון  הרעש 
יום  של  בעיצומו  קליפורניה 
ביולי,  ה־4  האמריקאי,  העצמאות 
שחל ביום חמישי האחרון. הרעש 
היה בעוצמה של 6.4 דרגות, והוא 
גרם לנזקים קלים בלבד. לא דווח 

על פצועים. 

שעון  לפי  השבת  יום  בבוקר 
קליפורניה  את  פקדה  ישראל, 
שמונה,  פי  חזקה  אדמה  רעידה 
בעוצמה של 7.1 דרגות, והוא גרם 
סלעים  מפולות  פצועים.  למספר 
מוהאבי  במדבר  לכביש  נזק  גרמו 
דווח  מוקדים  בכמה  אותו.  וחסמו 
הר־ בעקבות  שפרצו  שריפות  על 
עש, וכן נמסר על מבנים שניזוקו. 
ברעש,  הרוגים  היו  לא  זאת,  עם 
מבנים  של  קריסה  על  דווח  ולא 

בקליפורניה. 
הזהירו  הראשון  הרעש  אחרי 
סבירות  ישנה  כי  הסייסמולוגיים 
להיארעות  אחוזים  חמישה  של 
יותר  עוד  וחזק  נוסף  רעש  של 
של  זמן  בטווח  משמעותי,  באופן 

ימים אחדים. 

אדמה  שרעידות  אף  על 
בשרשרת,  רבות  פעמים  באות 
בקליפורניה,  הפעם  שאירע  כפי 
רע־ שייתכנו  היא  והמשמעות 

מומחים   – נוספים  חזקים  שים 
הללו  הרעשיים  כי  מסבירים 
המ־ אנרגיות  לשחרור  מסייעים 

הטקטוניים,  הלוחות  בין  צטברות 
רבים  רעשים  של  היארעות  ולכן 
בעל  לרעש  הסיכוי  את  מפחיתה 
שיבוא  במיוחד  חזקה  עוצמה 
הקשור  בכל  זאת,  עם  לאחריהם. 
הנסתר  רב  הסייסמולוגיה  למדע 
יכו־ אינם  והמדענים  הגלוי,  על 

העתיד  את  בוודאות  לחזות  לים 
לבוא בעקבות הרעשים הללו, מה 
שגורם להרבה מאוד דאגה בקרב 

תושבי קליפורניה. 

שני הרוגים 
בתאונות דרכים

מאת חיים מרגליות

הת־ קטלנית  דרכים  תאונת 
פרטי  רכב  בין  שישי  ביום  רחשה 
צומת   ,44 בכביש  אופניים  לרוכב 

בית דגן. 
למקום  שהגיעו  רפואה  גורמי 
רוכב  של  מותו  את  במקום  קבעו 
פו־ הפרטי  הרכב  נהג  האופניים. 
אסף  החולים  לבית  קל  במצב  נה 

הרופא.
מהמשטרה נמסר כי כוח מש־

טרה הגיע לזירת התאונה ונסיבות 
התאונה נבדקות. משה גומרו מפ־

קד זק"א מחוז מרכז, סיפר לאחר 
אופניים  ברוכב  "מדובר  כי  מכן 
פרטי.  מרכב  שנפגע   30 כבן 
טיפלו  שפלה  מחוז  זק"א  מתנדבי 

בגופת ההרוג ובאיסוף הממצאים 
הרבים בזירה הקשה".

תאונה קטלנית נוספת התרח־
שה בכביש 716 לפני צומת נעורה 
בין רכב פרטי למשאית. כתוצאה 
מהתאונה נפצע נהג הרכב הפרטי 
נפ־ ה־78  בת  ורעייתו  קל  באורח 

צעה באורח בינוני. הם פונו לבית 
לאחר  קצר,  זמן  העמק.  חולים 
הרכב  מהמקום  פונו  שהפצועים 
עלה באש וכבאי האש הגיעו למ־

קום וכיבו את השריפה.
הודעה  התקבלה  בהמשך, 
של  מותה  על  החולים  מבית 
יצא  דרכים  תאונות  בוחן  האשה. 
בחקירת  ופתח  התאונה  למקום 
והח־ נחקר  המשאית  נהג  הארוע 

קירה נמשכת.

גבעת זאב: פעוט 
נכווה מקפה רותח

מאת חיים מרגליות

נכווה  וחצי  שנה  כבן  פעוט 
בביתו  עליו  שנשפך  רותח  מקפה 
וחובשים  פרמדיק  זאב.  בגבעת 
זאב  גבעת  סניף  הצלה'  ב'איחוד 

העניקו לו סיוע רפואי ראשוני.
ב'איחוד  חובש  זלצמן  אבישי 

פרמדיק  עם  "יחד  סיפר:  הצלה' 
מתנדב ב'איחוד הצלה' הענקנו לו 
רותח  שקפה  לאחר  ראשוני  סיוע 
לאחר  ביתו.  במטבח  עליו  נשפך 
מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ 
להמשך קבלת טיפול רפואי בבית 
מכוויות  סובל  כשהוא  החולים 

בפלג גופו העליון".

בריטניה: הורשע מצית 
בית הכנסת בעיר אקסטר

בית המשפט בבריטניה הרשיע את החשוד אולם הורה לשלחו לאשפוז בכפיה

מאת א. למל

הורה  בבריטניה  המשפט  בית 
ביום שישי האחרון לאשפז בכפיה 

פעיל   ,52 בן  מורגן  טריסטן  את 
ימין קיצוני בעל דעות אנטישמיות 
בית  בהצתת  שהורשע  קיצוניות, 

הכנסת בעיר אקסטר לפני כשנה. 

החשוד תועד במצלמות האב־
הוא  כאשר  הכנסת  בית  של  טחה 
זמן  הכנסת  בית  את  להצית  מנסה 
קצר לפני תחילת צום תשעה באב 

בשנה שעברה.
האבטחה  במצלמות  בתיעוד 
בית  חלון  את  שובר  האיש  נראה 
ולאחר  קטן,  גרזן  בעזרת  הכנסת 
מנת  על  נוזלים  לשפוך  מנסה  מכן 

להצית את בית הכנסת באש.
אולם האש אחזה בבגדיו והוא 
אפוף  הוא  כאשר  נמלט  נראה 
בלהבות שהעיפו את כובעו מעליו 
והציתו את שערו. הוא נפצע קלות 

וסבל מכוויות קלות.
שישי  ביום  משפטו  בפתיחת 
אותו  להפנות  המשפט  בית  הורה 
זמן  הגבלת  ללא  כפוי  לאשפוז 
בבית החולים לחולי נפש בלונדון, 
לאחר שקיבל את חוות הדעת של 
כי  וקבעו  אותו  שבדקו  רופאים 
בזמן  פסיכוטי  מהתקף  סבל  "הוא 

המתקפה על בית הכנסת".
מאט לווולר, מפקד המשטרה 
"הצילומים  כי  אמר  באקסטר, 
את  הראו  המשפט  בבית  שהוצגו 
והכוונה  הנחישות  התכנון,  רמת 
של מורגן, אשר הראיות הרחבות 
הראו בבירור שהחזיק בדעות ימין 
הג־ ועליונות  אנטישמיות  קיצוני, 

זע הלבן. מורגן הוא בבירור חולה 
מקיף  רפואי  בירור  ולאחר  מאוד, 
הוא  בכפיה  אשפוז  צו  כי  ברור 

הצעד המתאים ביותר".

jpg.בית הכנסת באקסטר

ארבעה חיילים נפצעו בינוני וקל מדריסה 
ליד מחסום חיזמא מצפון לירושלים

לפי מגן דוד אדום, איש קבע כבן 30 נפצע בינוני ושלושה חיילים בשנות ה־20 לחייהם נפצעו קל 
מפגיעת רכב ^ המחבל נמלט

מאת סופרנו הצבאי

אמש  נפגעו  חיילים  ארבעה 
מצ־ חיזמא  מחסום  ליד  בדריסה 
אדום  דוד  ממגן  לירושלים,  פון 
נפצע   30 כבן  קבע  שאיש  נמסר 
באורח בינוני, וכי שלושה חיילים 
נוספים בשנות ה־20 לחייהם נפ־
הם  רכב.  מפגיעת  קל  באורח  געו 
סובלים מחבלות. המחבל נמלט

חובשים  מד"א  הודעת  לפי 
טיפול  העניקו  ופרמדיקים 
ומ־ הפצועים,  לארבעת  רפואי 

צבו של הפצוע בינוני יציב והוא 
בהכרה, עם חבלות ראש וגפיים. 
עולה  ראשוניים  מפרטים 
למחסום  התקרב  הפוגע  שהנהג 
עבר  ולא  חיזמא,  הכפר  מכיוון 
לכיוון ירושלים אלא חזר לכיוון 
השטחים. מדובר צה"ל נמסר כי 
דריסה  אירוע  על  דיווח  "נבדק 
שבמרחב  חיזמא  לכפר  סמוך 
'בינימין'.  המרחבית  החטיבה 

נסיבות האירוע בבדיקה". 
פי־ נסיון  ארע  יותר  מוקדם 

מחבל  כאשר  נוסף,  דריסה  גוע 
סמוך  שוטר  לדרוס  ניסה  ערבי 
איש  בשומרון.  צופים  לכיכר 

ברכב  נסע  המחבל  נפגע.  לא 
מש־ מחסום  לכיוון  פלסטיני 

לא  צופים,  לכיכר  סמוך  טרתי 

נענה להוראות השוטרים לעצור 
אחד  לכיוון  בנסיעה  והמשיך 
אותו.  לדרוס  במטרה  השוטרים 

השוטר ביצע ירי על מנת לעצור 
המשיך  המחבל  אך  הרכב  את 
בנסיעה פרועה ונמלט מהמקום.
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ישראל מתקדמת לזירות מסחר 
דיגיטליות בתחום החקלאות

מאת חיים מרגליות

בכ־ נרשמה  מרשימה  נוכחות 
נס הקמת זירות מסחר דיגיטליות 
החקלאות  במשרד  שהתקיים 
100 הגיעו  לכנס  לציון.  בראשון 
יזמים,  וביניהם:  וחברות  גופים 
מת־ לוגיסטיקה,  אנשי  חקלאים, 
אשר  סטארט־אפ  וחברות  כנתים 
לכולם מטרה אחת – להיות חלק 
מהמהפכה הדיגיטלית הבאה של 
ישראל – זירות מסחר דיגיטליות 
ומ־ לקניה  הישראלית  בחקלאות 
במשרד  וירקות.  פירות  של  כירה 
לנוכח  סיפוק  הביעו  החקלאות 
רב  מגוון  מצד  הרבה  התעניינות 
המעידה  וגופים,  גורמים  של 
המסחר  של  בצורך  ההכרה  על 
דיגיט־ זירות  בהקמת  המקומי 
בתוכו  המגלם  מהלך  אלו,  ליות 
חברתיים  כלכליים,  יתרונות 
מעריכים  במשרד  ואקולוגיים. 
הסיטוני  השוק  פוטנציאל  את 
בכ־10 מיליארד שקלים, ומקווים 
הדיגיט־ בזירה  המסחר  היקף  כי 
קצר  שנים  מספר  תוך  יגיע  לית 
מהמסחר  אחוזים  ל־20   15 בין 

הסיטוני. 
למתע־ הוצג  הכנס  במהלך 
המצב  לעומת  כיום  המצב  ניינים 
לראות  רוצה  החקלאות  שמשרד 
המ־ שיטות  כיום,  המהלך.  בסוף 
מיושנות,  וירקות  בפירות  סחר 
באיכות  ופוגעות  יעילות  לא 
בשל  לצרכן  שמגיעה  התוצרת 
ההס־ בשרשרת  החוליות  ריבוי 

לאיכות,  סטנדרט  העדר  פקה, 
הקירור  שרשרת  על  שמירה  אי 

במ־ גם  הפוגעים  דברים  ועוד, 
השיטה  בצרכנים.  וגם  גדלים 
מסבה  כיום  הנהוגה  המיושנת 
הפסד  גם  הכלכלי  ההפסד  לצד 
והיר־ הפירות  ואקולוגי.  חברתי 

עד  ידיים  מספר  עוברים  קות 
לצרכן,  מהשדה  מגיעים  שהם 
גם  אך  אותם  מייקר  שגם  דבר 
הופך אותם לפחות טריים ופחות 

איכותיים. 
נותנת  כבר  המגמה  בעולם 
החקלאות  ובמשרד  אותותיה 
המגמות  את  לאמץ  מעוניינים 
אלקטרוני  מסחר  של  הגלובליות 
בתוצרת טריה – הקמת שוק למ־

סחר אלקטרוני בתוצרת חקלאית 
 .(Israeli Marketplace) טריה
ייצור  אלקטרוני  מסחר  שוק 
פיתוח  לצד  הוגנים  מסחר  תנאי 
ומת־ מתוחכמות  מסחר  שיטות 
וביסוס  במחיר  שקיפות  קדמות, 
למחיר,  האיכות  שבין  הקשר 
מעמדו  שיפור  הפחת,  צמצום 
הסוחרים,  מול  אל  המגדל  של 
לא  וחשוב  התחרות  הגברת 
יוקר  להורדת  יתרום   – פחות 

המחיה. 
לפני כחודשיים פורסם הקול 
20 של  בהיקף  לתמיכה  הקורא 

שיאפשרו  בזירות  ש"ח  מיליון 
לעסקים  מהחקלאי  ישיר  שיווק 
בשרשרת  חוליות  צמצום  תוך 
בין  וזאת  וההספקה,  השיווק 
מר־ את  לצמצם  במטרה  השאר 
ווחי השיווק. מטרת הטכנולוגיות 
היא  מפותחות  להיות  שעתידות 
המסחר  על  עדכני  מידע  לספק 
בתוצרת חקלאית טריה לספקים 

ולכלל הציבור.
לבדוק  היא  התכנית  מטרת 
את השפעת התשתית המודרנית 
והדינמית של הפעילות העסקית־

מסחרית בתוצרת חקלאית טריה 
לייעול  האפשרות  את  ולבחון 
התוצרת  שיווק  של  משמעותי 
במ־ במדינה.  הטריה  החקלאית 

ישפרו  הדיגיטלית,  הזירה  סגרת 
השיווק  יכולת  את  החקלאים 
מעמדם  חיזוק  תוך  שלהם, 
כמו־כן,  האספקה.  בשרשרת 
הוגנים  מסחר  תנאי  ייווצרו 
המיקוח  שכוח  אלו  עבור  יותר 
ואלו  כה,  עד  מועט  היה  שלהם 
על  בשוק  התחרות  את  יגבירו 
ידי גישה קלה וישירה לשווקים. 
תהיה  לחקלאים  גם  כן,  כמו 
הנוגע  בכל  יותר  גבוהה  שליטה 
וקיצור  התשלום  קבלת  למועד 

זמניו. 
אלו,  מרובים  יתרונות  לצד 
למכירת  המסחר  זירות  להקמת 
תוצרת טריה גם יתרונות אקולו־

גיים, חברתיים וכלכליים. הזירות 
של  וולונטרי  תכנון  תאפשרנה 
ייצור  צמצום  באמצעות  הייצור 
בין  אופטימלית  והתאמה  עודף 
שיביא  דבר   – להיצע  הביקוש 
בתוצ־ משמעותית  להפחתה 

כלכלית,  מבחינה  עודפת.  רת 
לצמצום  תוביל  הזירות  הקמת 
שקיפות  בשוק;  הריכוזיות 
המגדל  מעמד  חיזוק  מחירים; 
אמת  נתוני  זמינות  וכן  והצרכן 
לצורכי  המקומי  המסחר  על 
משרדי  ידי  על  ופיתוח  מחקר 

הממשלה.

אהוד ברק חשף את שם 
מפלגתו: "ישראל דמוקרטית"

מפלגתו החדשה של אהוד ברק תיקרא 'ישראל דמוקרטית' ^ בדבריו הסביר: 
"מדינת ישראל נמצאת רגע לפני פירוק מוחלט של הדמוקרטיה הישראלית"

מאת מאיר ברגר

הבטחון  ושר  הממשלה  ראש 
אמש  פרסם  ברק  אהוד  לשעבר 
את שם מפלגתו החדשה: 'ישראל 

דמוקרטית'.
אג־ לקמפיין  תצא  המפלגה 

ובדיגיטל,  חוצות  בשלטי  רסיבי 

נגד  חריפה  ביקורת  שבמרכזו 
ראש הממשלה בנימין נתניהו.

ברק הבהיר כי "מדינת ישראל 
מוחלט  פירוק  לפני  רגע  נמצאת 
עכ־ הישראלית.  הדמוקרטיה  של 

התקוה  את  להחזיר  הזמן  זה  שיו 
ולה־ להתאחד  לישראל,  והאומץ 

אנחנו  לפסים.  ישראל  את  חזיר 

ישראל דמוקרטית".
למפלגתו  ברק  צירף  כה  עד 
ראש  של  נכדתו   – רוטמן  נ'  את 
רבין,  יצחק  לשעבר  הממשלה 
יא־יא  יאיר  העבודה  מפלגת  איש 
פינק, האלוף במילואים יאיר גולן, 
העסקים  איש  ביטון,  י'  פרופסור 

קובי ריכטר ועו"ד פרץ דרעי.
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