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העבודות לבניית המכשול התת קרקעי 
חשפו מנהרת טרור משטח רצועת עזה
בצה"ל ציינו כי בניית המכשול התת קרקעי בגבול הרצועה חשפה תוואי מנהרה נוסף בדרומה ^ חמאס 

לרגל 5 שנים לצוק איתן: "הדהמנו את האויב, קרב המוחות נמשך"

מאת סופרנו הצבאי

קרקעי  התת  המכשול  בניית 
תוואי  חשפה  עזה  רצועת  בגבול 
כך  הרצועה,  בדרום  נוסף  מנהרה 
גילוי  צה"ל.  מדובר  אתמול  נמסר 
ויכו־ נחיצותו  על  מצביע  המנהרה 
התת־קרקעי  המכשול  של  לותיו 
הת־ התגלתה,  שבו  באזור  החדש. 
רבות  טרור  מנהרות  והופעלו  גלו 
בשלב  האחרונות.  השנים  ב־20 
של  בתוואי  מדובר  כי  מסתמן  זה 
שנחפרה  כזו  ולא  ישנה  מנהרה 
מיועדת  שהיתה  או  לאחרונה 
בתקופה  חמאס  על־ידי  להפעלה 

הקרובה.
יו"ר המועצה האזורית אשכול, 

גדי ירקוני, מסר כי "מאז צוק איתן 
אנו זוכים למעטפת הגנתית מער־

עצ־ את  שמוכיחה  ומקיפה  כתית 
מה, המכשול מפני איום המנהרות 
נבנה  אשר  המכשול  ברזל.  וכיפת 
במהירות לאורך הגבול מסכל את 
איום מנהרות הטרור ואת אירועי 
מאפשרת  הזאת  ההגנה  החדירה. 
וק־ צמיחה  בפיתוח,  להשקיע  לנו 

ליטה ביישובים ובזה אנו עוסקים. 
מול  גם  פועל  שצה"ל  יודעים  אנו 
טרור הבלונים וסומכים שגם לכך 

ידע לתת פתרון מלא".
הר־ בגבול  העילי  המכשול 

להקמתו  שהעבודות  צועה, 
גדר  הנו  האחרון,  בפברואר  החלו 

דו"ח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מאשר: 
איראן אכן הפרה את הסכם הגרעין בינה למעצמות

טראמפ: "כדאי לאיראן להיזהר. נעמוד על כך שלא יהיה לה נשק גרעיני"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הרשמית  להודעתה  בהמשך 
היא  לפיה  איראן,  ממשלת  של 
כשצב־ הגרעין  הסכם  את  הפרה 
רה כמות של יותר מ־300 קילוג־
רמים של אורניום מועשר לרמה 

נמוכה, מדווחת סוכנות הידיעות 
העתק  הגיע  לידיה  כי  'רויטרס', 
מדו"ח של הסוכנות הבינלאומית 
איראן  ולפיו  אטומית,  לאנרגיה 
הגרעין  הסכם  את  הפרה  אכן 
מוע־ אורניום  של  כמות  וצברה 

ל־300  מעבר  נמוכה  לרמה  שר 

הקילוגרמים שאושרו לה. 
בכיר  כי  דווח  במקביל 
יהיה  לא  שאם  הבהיר  איראני 
יבוטלו  ולא  הקיים,  במצב  שינוי 
הסנקציות המוטלות על ארה"ב, 
תתחיל איראן להעשיר אורניום 
ל־20 אחוזים. זאת, לאחר שביום 

ראשון השבוע הכריזה איראן כי 
אורניום  להעשיר  מתחילה  היא 

לחמישה אחוזים. 
טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
האיראנית,  ההצהרה  על  הגיב 
ואמר כי "כדאי לאיראן להיזהר". 
הוא הוסיף כי הסכם הגרעין היה 

ושהוא  טעם,  כל  וחסר  מטופש 
תקופה  בתוך  לפוג  אמור  היה 
"נעמוד  לדבריו:  יחסית.  קצרה 
נשק  יהיה  לא  שלאיראן  כך  על 

גרעיני". 
אמרו  זאת  לעומת  באיראן 
בטי־ חושב  טראמפ  כי  אתמול 

שהוא  הכלכלי  שהטרור  פשותו 
האס־ הרפובליקה  על  מפעיל 

הסכם  לחתימת  יביא  לאמית 
למו"מ  נסכים  "לא  חדש.  גרעין 
על הסכם גרעין חדש", אמר שר 
ג'וואד  מוחמד  האיראני  החוץ 

זריף. 

המשטרה התריעה מראש והפגנת 
יוצאי אתיופיה התנהלה באיפוק

מאת חיים מרגליות

בשל החשש מפני הפגנות זעם 
זאת  אתיופיה,  יוצאי  קהילת  של 
מותו  על  השבעה  סיום  בעקבות 
של סלומון טקה, לצד הפרסום של 
מח"ש על כך שהכדור לא נורה על 
הודי־ אליו –  ישירות  השוטר  ידי 
קשה  יד  תפעיל  כי  המשטרה  עה 
ההפגנות  ואכן,  סדר.  מפרי  כנגד 
שהתקיימו, לא יצאו משליטה והן 

מח"ש למשפחת טקה: 
הממצאים הבליסטיים תומכים בגרסת השוטר  
/ עמ' ב

שוטר שתועד מושך בפאות 
עציר חרדי הועבר מתפקידו
השר לבט"פ: אירוע מחריד וחמור מאוד ^ מח"ש 

חוקרת את האירוע

מאת חיים מרגליות

שוטר שתועד מושך בפיאותיו 
מש־ שהוא  תוך  חרדי,  עציר  של 
וככל  כלפיו  באלימות  גם  תמש 
ידי  על  הועבר  צורך,  ללא  הנראה 

במקביל  מתפקידו.  המשטרה 
החלה המחלקה לחקירות שוטרים 

בבדיקת האירוע.
"החומר  כי  אמרו  במשטרה 
שו־ לחקירות  למחלקה  הועבר 

צה"ל הפיל רחפן שחדר 
לארץ משטח הרצועה

כוח צה"ל זיהה אתמול בבוקר רחפן שחדר משטח רצועת עזה 
̂ הרחפן הופל על ידי כוח צה"ל ונשלח לבדיקה לישראל 

מאת כתב 'המבשר'

כוח צה"ל הפיל אתמול בבוקר 
מרצו־ ישראל  לשטח  שחדר  רחפן 

צה"ל.  מדובר  נמסר  כך  עזה,  עת 
בידי  שזוהה  לאחר  הופל  הרחפן 
כוח צה"ל. לאחר ההפלה הוא נש־

שר החוץ האיראני בדרישה מבריטניה: 
"שחררו את מכלית הנפט באופן מיידי" 
לטענת זריף: איראן אינה מחויבת לאמברגו האירופי ועל כן מעצר מכלית הנפט אינו חוקי

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מוחמד  האיראני  החוץ  שר 
ג'וואד זריף פרסם אתמול הצהרה 
בריטניה  מממשלת  דורש  הוא  בה 
הנפט  מכלית  את  לאלתר  לשחרר 
בגיברלטר.  שנעצרה  האיראנית 
לטענת זריף, איראן אינה מחויבת 
מעצר  כן  ועל  האירופי,  לאמברגו 

המכלית בידי הבריטים אינו חוקי. 
הוא כינה את המעצר "שוד ימי". 

יותר  לפני  שנעצרה  הספינה 
משבוע שייכת לחברה מסינגפור, 
והפליגה בים תחת דגל פנמה. היא 
טריטו־ גיברלטר,  בחופי  נעצרה 

ריה בריטית בקצה ספרד. 
התק־ בכלי  הדיווחים  פי  על 
שנע־ הספינה  הבריטיים,  שורת 

צרה נשאה מטען של כשני מיליון 
ניסתה  שאותו  גולמי,  נפט  חביות 

איראן לייצא לסוריה. 
קשורה  אינה  למעצר  העילה 
שהוטלו  האמריקאיות  לסנקציות 
אירו־ לסנקציות  אלא  איראן,  על 

אסד  משטר  על  שהוטלו  פאיות 

הערב הילולת כ"ק מרן אדמו"ר 
ה'לב שמחה' מגור זצוק"ל

מאת כתב 'המבשר'

של  ההילולא  יום  יחול  הערב 
שמחה'  'לב  בעל  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
לישיבה  שנתבקש  זצוק"ל,  מגור 

של מעלה ביום ז' תמוז תשנ"ב.
יתקיימו  ההילולא  יום  לרגל 
הילו־ וסעודות  התוועדות  כינוסי 

לא, בהם ילמדו בצוותא אמרותיו 
הק' בדברי תורתו בשיחות הקודש 
שמחה',  'לב  בספר  שלוקטו  כפי 
שגב  מנועם  צופים  דברי  ובהם 
בדרכי  העמוקים  ורעיוניו  הגיגיו 
באור  האמונה  ונתיבות  התורה 

הנחילה  אשר  הצרופה  החסידות 
החפצים  ה'  מבקשי  לעם  מורשה 

ומבקשים את קרבתו יתברך.
בכל  יערכו  אשר  בכינוסים 
בתי החסידים דחסידי גור ברחבי 
תבל, ישוחחו רבות מגדלותו הט־

מירה ויעלו ניחוחות קודש מאורו 
בית  להמוני  השפיע  אשר  הגדול 
בהנהגתו  חייו  בשנות  ישראל 

הרוממה את קהל עדת ישורון.
ציון  על  מחר  יעלה  הק'  קהל 
בהר  גור  בית  שבמערת  קדשו 
לישו־ ויעתיר  בירושלים  הזיתים 

עת הכלל והפרט. 
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העבודות להקמת המכשול התת קרקעי בגבול הרצועה

ראשי העדה האתיופית בתפילה בכותל המערבי

'דירה ברגע' של 'איחוד הצלה' 
– רק עד היום בשעה 12 בלילה
/ עמ' ד
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של  מיטתה  אחר  הלך  רב  קהל 
בריינדל  מרת  החשובה  האשה 
טוב  בשם  שנפטרה  ע"ה,  פלדמן 
אחריה  והותירה  טובה,  ובשיבה 

דור ישרים מבורך. 
הסו־ בחג  נולדה  ע"ה  המנוחה 

סאטמאר  בעיר  תר"פ  שנת  כות 
לאביה הרה"ח רבי ישכר דב וויינ־
הי"ד  תאומים  פרענקל   – ברגר 
חסידית  דמות  טעם',  ה'ברוך  נכד 
מובהקת דבוק בכל נימי נפשו אל 
לנסוע  וזכה  זי"ע  מבעלזא  הרה"ק 
הרה"ק  אל  לר"ה  פעמים  חמישים 
יענטא  חיה  מרת  ולאמה  מהרי"ד. 
(נכדת  טערקלטויב  לבית  הי"ד 
הרה"ק רבי אהרן צבי טערקלטויב 

מבריד).
לע־ פתוח  היה  הוריה  בית 

היו  בחורים  עשרות  כאשר  ניים 
אגף  יום.  מידי  בביתם  אוכלים 
עבור  כאכסניה  מוקדש  היה  שלם 
עוברי אורח עניים שלא היתה ידם 
לה־ מקום  לעצמם  לשכור  משגת 

נקיון  עבודת  את  ראשם.  את  ניח 
החדרים ותחזוקת האגף נטלו בני 
זכות  בזאת  וראו  עצמם  על  הבית 
בעת  שבילדותה  מסופר  נפלאה. 
שסידרה הנערה בריינדל את אחת 
אורחים,  הכנסת  באגף  המיטות 
מיטת  על  שרחשו  בכינים  נתקלה 
הלך עני, וביטאה בקול את הגועל 
שלא  כך  על  כעונש  שהרגישה, 
עליה  נאסר  העני  בכבוד  נזהרה 
לסדר את חדרי האורחים העניים 
עונש  זה  היה  שלם,  שבוע  למשך 
תחזור  שלא  בכדי  עבורה  מספיק 

על טעותה שנית...
בת  והיא  תרח"צ  בשנת 
לבחור  נישאה  שנה  עשרה  שבע 
הרה"ח  בן  פלדמן,  משה  המופלג 
פלדמן  אריה  יוסף  רבי  המפורסם 
בעיר  הקהל  כראש  ששימש  זצ"ל 
סאטמאר. רבי משה היה שם דבר 
לא־ מופלג.  כשקדן  ונודע  בעיר 

בעלה  לימין  עמדה  נישואיה  חר 
שהיה משים לילות כימים ביגיעת 
התורה. בשנים הללו בעודו אברך 
צעיר היה בעלה רבי משה מסייע 
היום  בשעות  במסחר  לאביו 
הלילה  שעות  את  מקדיש  כשהוא 
מיני  כל  ועושה  התורה  ליגיעת 
לימודו,  בעת  יירדם  שלא  טצדקי 
עד  לילה  בכל  בתורה  עסק  כך 
בש־ בוקר.  לפנות  שלוש  השעה 

חותנו  נוהג  היה  בבוקר  חמש  עה 
להעיר את חתניו, כשגם רבי משה 
לזוגתו  ציוה  הוא  אמנם  ביניהם, 
חמורה  באזהרה  בריינדיל  מרת 
עסקו  על  אביה  אוזן  תגלה  לבל 
הדבר  נמשך  כך  בלילה,  בתורה 
בל־ שעתיים  ישן  כשהוא  רב  זמן 

בד. לימים אירע שנמשך רבי משה 
לפנות   4:45 השעה  עד  בלימודו 
הגיע  כבר  חמש  ובשעה  בוקר, 
חמיו להקיצו, או אז לא עצרה כח 

אוזן  את  וגילתה  להחריש  בנפשה 
עלה  שעה  רבע  לפני  שרק  אביה 

רבי משה על יצועו.
בשנת תש"ג עלו ארצה הודות 
לפעלם של חמיה רבי יוסף אריה 
פלדמן  פישל  אפרים  רבי  ובנו 
בארה"ק,  ההיא  בעת  דרו  שכבר 
כך ניצלה משפחתה שמנתה בעת 
ההיא חמש נפשות, מרת בריינדל 
בנו־ ושלוש  משה  רבי  בעלה  עם 
סאטמאר.  בעיר  שנולדו  תיה 
משכנם  קבעו  ארצה  בעלותם 
בירושלים עיה"ק, הגדילה לעשות 
להכיל  יכלה  שלא  בריינדל  מרת 
זכייתה  על  התרגשותה  עוצם  את 
לחונן את עפר ארץ הקודש, ונדרה 
נדר שלא להעתיק את מקום מגו־
ריה מעיה"ק ירושלים לעולמי עד.

לימין  עמדה  בירושלים  גם 
כאן  אך  שאת,  ביתר  הדגול  בעלה 
ותשוקת  חכמתה  רוב  לה  עמד 
רגליהם  בעפר  להתאבק  נפשה 
בזמן  כאשר  הדור,  צדיקי  של 
ביתם  מבאי  להיות  הפכה  קצר 
של גדולי ישראל שקירבוה באופן 
נדיר ביותר. אחר עלותה לארה"ק 
הרה"ק  אל  בריינדל  מרת  נכנסה 
דרור  נתנה  שם  זי"ע  מבעלזא 
כל  על  לפניו  ובכתה  לדמעותיה 
במלחמה  שנכחדה  משפחתה 
גלמודה  נשארה  ועתה  האיומה, 
צעירה  עלמה  והיא  ואם  אב  ללא 
לה  השיב  בלבד,  העשרים  בשנות 
הרה"ק מבעלזא "אם כך, אהיה אני 
והלאה  היום  ומני  ולאם,  לאב  לך 
להכנס  תוכלי  שתרצי  אימת  כל 
אותו  מני  היה,  כך  ואכן  אלי...", 
של  ביתו  דלתות  היו  והלאה  יום 
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לשנות את הטקטיקה
מהיר  בקצב  שברשותה  האורניום  את  מעשירה  איראן 
לפחות  נגדה.  הסנקציות  את  מגביר  טראמפ  מאשר  יותר 
כלפי חוץ הבטחון העצמי של האיראנים לא נפגע. ואתמול 
כי  סוף  סוף  הודתה  האו"ם  של  האטום  שסוכנות  לאחר 
נערכים  הם  כי  באיראן  הזהירו  ההסכם  את  מפרה  איראן 
ההעשרה  שיעור  את  ולהעלות  צנטריפוגות  להוסיף 
מסה  להכין  ומהירה  הדרך  קצרה  מכאן  אחוזים.  לעשרים 
של  והמעשים  שהאזהרות  אומרים  יש  קריטית.  כמעט 
את  לאלץ  היא  כוונתם  וכל  גדולה  מצוקה  מבטאים  טהראן 
הם  וההונאה  התרמית  כאמני  לעזרתם.  לחוש  האירופים 
מצליחים להסוות את היותם על סף קריסה כלכלית ולהציג 
את הבריון האלים שמצפצף על כולם. אבל הניתוח הזה של 
המצב מסתיר מבוכה נוראה באירופה. האמירות המרגיעות 
ברורה  התייצבות  מפני  וחשש  תבוסתנות  על  מחפות 

נגד איראן.

טראמפ  כראוי.  פועלת  אינה  הברית  ארצות  גם  אבל 
הוא  הכלכלי  הלחץ  הגברת  שבאמצעות  עצמו  את  משכנע 
להתקוממות  מצפה  והוא  השלטון  עיקשות  את  ישבור 
השיעי.  האסלאם  קנאי  לנפש  מבין  הוא  אין  אבל  עממית, 
זה,  פרדוקס  להם.  ייטב  כן  מחמיר  שהמצב  ככל  מבחינתם 
קיצוניות.  לקבוצות  אופייני  קוגניטיבי,  דיסוננס  המכונה 
האייתולות רואים בכל אסון מעין נסיון שנועד לצרף אותם 
הברזל  יד  ממנו.  מחוזקים  יצאו  שלבסוף  משוכנעים  והם 
והם  אזרחי  מרי  כל  לשבור  אמורה  המהפכה  משמרות  של 
עצמם נהנים ממנעמי השלטון. טראמפ אינו שועה להצעות 
לבטחון  והיועץ  פומפאו  המדינה  מזכיר  בממשלו  הניצים 

לאומי בולטון.

העולם  עלול  ממושכת  תקופה  הזה  התיקו  יימשך  אם 
תכריז  שאיראן  הדרמטית  האפשרות  מול  לפתע  להימצא 
קוריאה  שצפון  כשם  גרעיני.  נשק  לייצר  שהצליחה 
להכות  יהיה  ניתן  לא  שוב  כך  מוגנת  ובצדק  עצמה  חשה 
אל  של  לשלב  קרבים  אנו  רבות  מבחינות  באיראן. 

חזור.

עצמה  לחמש  כדי  איראן  נזקקת  זמן  לכמה  השאלה 
מותר  העולם.  את  להטריד  חייבת  גרעינית  בעוצמה 
הערכות  מוצגות  בירושלים  הממשלה  שלפני  להניח 
באיראן,  להתפתחויות  בהתאם  המתעדכנות  מצב 
בחירות  ערב  בכך  לעסוק  פנויה  היא  אם  ספק  כי  אם 
של  בינלאומי  פורום  בהקמת  הצורך  גובר  גורליות. 
השתתפות  מאיראן,  החוששות  התיכון  המזרח  מדינות 
להיות  עליהם  בכך.  שירצו  מדינות  ועוד  הברית  ארצות 
תכנית  את  לפרק  לאיראן  אולטימטום  להעמיד  מסוגלים 
מסרבת  האנושות  צבאית.  בפעולה  ולאיים  שלה  הגרעין 
שככל  השניה  העולם  ממלחמת  המר  הלקח  את  ללמוד 
שומר  נוראה.  מלחמה  מונעים  רשע  ידי  לקצץ  שממהרים 

ישראל ישמרנו.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

חלום משותף
צוטט  ברק  אהוד  אז 
כאומר שאין לו בעיה להיות 
מספר שתיים של עמיר פרץ.
שו־ הייתי  לא  אני  גם 

אלמלא  כזו  אפשרות  לל 
עמוקה  סלידה  סולד  הייתי 
מה  ומכל  האבודה  ממפלגת 
החליט  האיש  ממנה.  שנודף 
בעס־ צלע  משהו  כי  לחזור 

הפוליטי  החיידק  כי  או  קים 
אבל  מנוח  לו  נתן  לא  שלו 
העם לא בדיוק נוהר אחריו.

שבדרך  הסקרים  אפילו 
של  דרכו  את  מרפדים  כלל 
כל חדש או ישן שצצים שוב 
הולך  היה  אם  גם  לזירה, 
מדבר  שהיה  או  ארבע  על 
בדיוק  לא  בלבד,  טורקית 
הסק־ לפי  פנים.  לו  מאירים 

רים, ברק לא עובר את אחוז 
החסימה אבל הוא רץ. למה, 
ככה. כי האמביציה שלו חז־

קה יותר מכל היגיון. 
ועמיר פרץ אמור להיות 
להסכים  כדי  לחלוטין  פתי 
שלא  הזה  המוזר  למיזוג 
יניב לו מנדט אחד נוסף ורק 
האשליה.  גודל  את  יעצים 
את  לכבוש  ללהט  מעבר 
מביא  לא  ברק  השלטון, 
עמו שום תכונה ושום יתרון 
למחנה  להקנות  שאמורים 
תחושת  אכול  השמאל, 
חדשה.  תקוה  ההחמצה, 
הנכון.  הוא  המוחלט  ההפך 
את הבדיחה הזו ששמה ברק 
כבר הכיר הציבור וגם הקיא.
אפי־ הוא  לגנץ,  בניגוד 

חשוד  להיות  עלול  לא  לו 
בעמדות  מחזיק  שאינו  כמי 
הוא  הרדיקליות.  השמאל 
מחד־ על  שחתום  שמאלן 

מבית  היוצאים  נמהרים  לים 
המפלה  של  היוני  היוצר 
האח־ בעשורים  הפוליטית 

רשומים  מהם  ושחלק  רונים 
די־ בלעדי  באופן  שמו  על 

למי  דיראון  (מלשון  ראוני 
שתהה). 

לפתות  אמור  בדיוק  מה 
עד  נפשו  שנוא  פרץ,  את 
עמו  לכרות  שלשום,  תמול 
לדבר  שלא  ברור.  לא  ברית, 
שייפתחו  המאבקים  על 
ומ־ התרועות  כשוך  ביניהם 

חיאות הכף.
קהות החושים הזו שפו־

קדת את השמאל, מתעתעת 
עוועים  לרוח  וגורמת  בו 
בשורותיו היא בשורה טובה 
בהמשך  הרוצה  כל  בעיני 
ביש־ השפוי  הימין  שלטון 

ראל.

חלום רחוק
נחשפה  חדשה  מנהרה 
בגבול עזה בעיצומן של הע־
המכשול  הקמת  על  בודות 

בין עזה לבין שטח ישראל.
בשר  להיזכר  רק  נותר 
שבעו־ לשעבר  בטחון 

וימים  בתפקיד,  מכהן  דו 
מבצע  פרוץ  לאחר  ספורים 
לכאורה,  בהובלתו  צבאי 
עיתונאים  במסיבת  הודיע 
ארבע  שלוש  אולי  נותרו  כי 
כולה  והתופעה  מנהרות 

מאחורינו.
שמתקשה  למי  האיש, 
(בו־ משה  לשם  עונה  לזכור, 

הבקיאות  העדר  יעלון.  גי) 
היה  שאמור  בשטח  בנעשה 
שלו  האחריות  תחום  להיות 
יעלון  לאותו  הפריע  לא 
הבטחון  למשרד  להתייחס 
אליו  השייך  ברזל  צאן  כנכס 
בלבד ולהיפגע עמוקות לא־

חר שהמשרד נמסר לבדיחה 
שבעתיים  גרועה  מהלכת 
אביגדור  לשם  העונה  ממנו, 
יעלון  חדל  לא  מאז  ליברמן. 
וגר־ סיפורים  לעם  למכור 
לפרי־ הסיבה  בדבר  סאות 

במקום  מהממשלה  אז  שתו 
לי  לקחו  האמת:  את  לומר 

את המשרד.
יעלון  עסוק  אלו  בימים 
שהרוטציה  כך  על  בלקונן 
מכשילה  לפיד  לבין  גנץ  בין 
חבר.  שאליו  המחנה  את 
אף  יעלון,  אמר  מלפיד,  חוץ 
ברוטציה  רוצה  לא  אחד 
הזאת. שוב הוא מפגין חוסר 
בשטח.  הנעשה  עם  היכרות 
לא  איש  מלפיד  שחוץ  ברור 
היה  לא  לפיד  בכך.  ירצה 
עם  פעולה  לשיתוף  מגיע 
גנץ אלמלא הסכם הרוטציה 
את  להגשים  שאמור  הזה 
ראש  כס  על  לשבת  חלומו: 

הממשלה. 
בפוליטיקה  היתר  כל 
את  אותו.  מעניין  לא  ממש 
ניהל  אוצר  כשר  תפקידו 
ומביכה.  חובבנית  בצורה 
כח"כ מן השורה הוא בעיקר 
הוועדות  את  בחו"ל.  מבלה 
ממנו  שיוציא  מי  מכיר.  אינו 
את הסכם הרוטציה הדמיוני 
ייטול  הממשלה,  ראשות  על 
להמשיך  הסיבה  את  ממנו 

בפוליטיקה.

חלום בלהות
יותר  חמור  מה  ברור  לא 
בחד־ אתמול  שאירע  במה 
חברת  של  המהדורה  שות 

החדשות.
את  שמפר  עיתונאי 
את  וחושף  הבסיסי  הקוד 
החשיפה  עצם  או  מקורותיו 
חומרים  הדליף  שנתניהו 

מחקירותיו.
את נתניהו זה רק ישרת.

  המשך בעמ' ה
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מח"ש למשפחת טקה: הממצאים 
הבליסטיים תומכים בגרסת השוטר

הממצאים מוכיחים כי הכדור נורה אל הרצפה ונתז ממנו פגע בסלומון שנהרג במקום

מאת חיים מרגליות

מהבדיקה  ראשוניים  ממצאים 
הבליסטית שנערכה על ידי מח"ש, 
שירה  השוטר  גרסת  כי  מוכיחים 
כיוון  אל  נורה  הכדור  וכי  נכונה, 
בסלומון  פגע  ממנו  ונתז  הרצפה 
נמסר  כך  במקום.  שנהרג  טקה 
בפגישה שהתקיימה במשרדי המ־
(מח"ש)  שוטרים  לחקירות  חלקה 
של  משפחתו  בני  בין  בירושלים 
מנהלת  לבין  ובאי־כוחם,  ההרוג 
לפ־ והמשנה  בר־מנחם,  ק'  מח"ש 

פליליים  לעניינים  המדינה  רקליט 
מומי למברגר.

נציגי  הביעו  הפגישה  בפתח 
השתתפות  והפרקליטות  מח"ש 
המשפחה.  של  העמוק  בצערה 
נציגי  שמעו  הפגישה  במסגרת 
את  בהרחבה  והפרקליטות  מח"ש 
בקשו־ ואת  המשפחה  בני  טענות 

הודגשה  הפגישה  במהלך  תיהם. 
עם  שיח  בקיום  הרבה  החשיבות 
המת־ במגבלות  המשפחה,  בני 

מצויה  בו  השלב  לנוכח  חייבות 
החקירה.

החקירה  כי  נמסר,  בפגישה 
לקראת  מתקדם  בשלב  מצויה 
פרקליטות  לבחינת  העברה 
המשפחה  לבני  נמסר  עוד  מח"ש. 
כה  עד  בוצעו  החקירה  במהלך  כי 
שונות,  פורנזיות  מדעיות  בדיקות 
בלי־ בדיקות  פתולוגי,  ניתוח  בהן 
הנ־ של  בדיקות  הירי,  של  סטיות 

הזירה  ובחינת  הירי,  בוצע  בו  שק 
על ידי מעבדה לזיהוי פלילי. 

הזו  לעת  הממצאים  כאמור, 

של בדיקות אלו תומכים בטענה כי 
הקליע פגע תחילה בקרקע, כאשר 
נתז מהירי בקרקע הוא שפגע בהרוג 

והביא למותו המצער.
החקירה  כי  הובהר,  זאת  לצד 
ניתן  לא  עדיין  וכי  נמשכת,  עדיין 
וסו־ ברורה  מצב  תמונת  לגבש 

ומהלך  הירי  לנסיבות  באשר  פית 
הט־ לתוצאה  שהביאו  האירועים 
הדב־ מטבע  כי  הובהר  כן  ראגית. 
רים, עדיין מוקדם לקבוע מה המ־

שמעות המשפטית של הממצאים 
העובדתיים, שכן כאמור החקירה 
טרם הסתיימה. מח"ש הזמינה את 

המשפחה ואת באי־כוחה להמשיך 
לעמוד עימה בקשר.

עוד נמסר כי פרסומים שונים 
הפלילי  עברו  אודות  בתקשורת 
של המנוח הינם שגויים. בנסיבות 
תקיים  מח"ש  כי  הוחלט  הענין, 

בדיקה בנוגע לכך.

ו' תמוז – סכנה
ידוע בשער בת רבים כי יום ו' תמוז הוא יום שראוי להימנע בו 
לנהרות  בסמוך  וטיול  מרחיצה  להימנע  ראוי  וכן  בנהרות,  מלשוט 

מים.
בעת  יעמוד'  צדיקים  'בית  בספר  שהובא  מה  לצטט  וראוי 
מטבי־ גיסו  עם  יחד  ניצל  זצ"ל  מבאבוב  ציון'  ה'קדושת  שהרה"ק 
עה במים ביום ו' תמוז, שהרבנית אשת הרה"ק רבי שלום אליעזר 
מראצפערט זצ"ל אמרה שהיה מקובל אצל אביה בשם זקינו הרה"ק 
מטשערנאביל זצ"ל שלא לשוט ביום ו' תמוז, ואף האנשים הפשו־

טים לא הלכו לרחוץ בנהר ביום זה.
לדאבוננו מקרים רבים ובהם אסונות ה"י אירעו אשר גבו מחיר 
בנפש, כגון טביעה וכדו' ר"ל, אשר על כן ראוי לזכור ולהישמר ביום 

זה מן ההליכה לשחיה במים והליכה במקום נהרות ונחלים.
ונ־ ישועות  טובות  בשורות  רק  ונתבשר  שנזכה  יעזור  והשי"ת 

חמות.
א. קורא

מרת בריינדל 
פלדמן ע"ה

הזדמנות כפול שלוש:

שלישי עד שישי – הימים האחרונים 
לחודש הספר האגדי של 'אור החיים'
סניפי אור החיים עמוסים באלפי לקוחות המבקשים לנצל את שלושת הימים 
האחרונים של מבצעי חודש הספר האגדי ^ מאות לקוחות זכו עד כה בפרסים 

יקרי ערך בהגרלות היומיות המתקיימות בסניפים

הנטיה לדחות לרגע האחרון נפוצה 
והעומס  באוכלוסיה,  ניכרים  באחוזים 
רשת  בחנויות  ליום  מיום  וגובר  ההולך 
'אור החיים' מעיד על כך ללא  הספרים 
כל  לאורך  חיים  שקקו  הסניפים  עוררין. 
חודש הספר האגדי, אולם השבוע האח־
רון של המבצעים מוציא את עם ישראל 
מהבית ומושך אותו לנצל את ההזדמנות 

לפני שהיא סוגרת את החלון. 
'אור החיים' היא רשת שמבינה בס־

לעם  הפיקה  היא  הספר  ולחודש  פרים, 
הספר מבצעים ייעודיים שיאירו את עיניו 
ספרי  של  סטים  אותיות.  חובב  כל  של 
פופולריות,  קריאה  ספרי  סדרות  קודש, 

מהסופרים  אישית  בהקדשה  ספרים 
המובילים, ספרים לפעוטות וספרים בכל 

שפה אפשרית – הכל בהנחות ענק שמז־
מינות את הקהל למלא עגלות בכל טוב.
של  האחרונים  הימים  שלושת 
לכל  מאפשרים  האגדי  הספר  חודש 
אחד להיכנס לסניף 'אור החיים' הקרוב 
היו  שלא  המבצעים  ממבחר  וליהנות 
ומעלה  ש"ח  ב־100  הרוכשים  מעולם. 
ייכנסו להגרלה היומית הנערכת מדי ערב 
בין הלקוחות בכל סניף על פרסים יקרי 
שליבכם  'מה  להגרלת   – ובנוסף  ערך, 
חפץ': ממלאים את חלום הספר האישי 
בספח הקניה ויכולים לזכות בהגרלה עד 
שמו־ הגרלות  יש  ש"ח!   5500 של  שווי 
כרחים להשתתף בהן. מילה של ספרא.
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ונצליח נעשה ה' בבשם

השבוע
 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

ר' אליהו אוזןפלא דודי לינקר הפייטן

שייע ברים (בלגיה)המרצה ר' מאיר שוורץ הקלידן

ילד הפ

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

אחרונים 
לאמצ"ש
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החלטה משפטית תקדימית: הרשות הפלסטינית 
אחראית לפיגועים ותפצה משפחות נפגעי טרור 

מאת חיים מרגליות

בית  של  תקדימית  בהחלטה 
התק־ בירושלים,  המחוזי  משפט 
הדין',  'שורת  ארגון  עתירת  בלה 
הפלסטינית  הרשות  כי  ונקבע 
מפיגועי  נפגעים  משפחות  תפצה 
כי  השופט  כתב  במקביל  טרור. 
ערפאת  הפלסטינית,  "הרשות 
 – אחת  למטרה  חתרו  מאזן  ואבו 

הרג יהודים".
מימי  טרור  בקרבנות  מדובר 
העתירה  השניה.  האינתיפאדה 
שונים,  פיגועים   17 על  היתה 
בתיקים  שנים.  באותן  שהתרחשו 
של  משפחתו  את  יש  הבולטים 
החייל ואדים נורזיץ' הי"ד שנרצח 
התביעה  כן  כמו  ברמללה.  בלינץ' 
בן  ברחוב  הפיגוע  בנפגעי  עסקה 
בו  בפיגוע  וכן  בירושלים  יהודה 
בליל  גביש  משפחת  בני  נרצחו 

הסדר.
באחריותה  עסקה  העתירה 
של הרשות הפלסטינית לפיגועים 
האינתיפאדה  במהלך  שהתרחשו 
וכאמור עתה קבע בית המשפט כי 
היתה אחריות ישירה לאותם מק־

התביעה  מכתבי  קשים.  טרור  רי 

עולה שסכום הפיצוי עשוי להגיע 
ממיליארד  פחות  לא  של  להיקף 

שקלים.
עו־ התיק  פתיחת  לאחר  מיד 
שקלים,  מיליון   64 מהרשות  קלו 
האוצר  משרד  בידי  המוחזקים 

זאת  הפלסטינית,  הרשות  עבור 
משפחת  של  מהתביעה  כחלק 

נורז'יץ.
שורת  מטעם  הדין,  עורכי 
שלנו  "הטענה  כי  אמרו  הדין, 
הפל־ שהרשות  מלכתחילה  היתה 
סטינית היא ישות טרור המקדמת 
בית  ואכן  טרור,  פיגועי  ומעודדת 
אחראית  אותה  מצא  המשפט 
ידי  על  גם  שבוצעו  לפיגועים 
החמאס  אש"ף,  כמו  טרור  ארגוני 

והג'יהאד האסלאמי".
על  השופט  קביעת  לגבי 
לייטנר,  עו"ד  אמרה  האחריות, 
מוכיחה  היא  כי  הארגון,  נשיאת 
הת־ היתה  לא  "שהאינתיפאדה 
מלחמה  אלא  עממית  קוממות 
האוכ־ כנגד  ומכוונת  מתוכננת 
מה  בישראל.  האזרחית  לוסיה 
להשיג  הצליח  לא  שערפאת 
הוא  אוסלו  הסכמי  באמצעות 
התא־ פיגועי  דרך  להשיג  ניסה 

הפלסטינית  המטרה  וירי.  בדות 
בי־ יהודים  כנגד  עם  רצח  היתה 
כעת  תשלם  היא  כך  ועל  שראל, 

ביוקר".

ר' איד, גוט שבת! (2)

ביטוי הולם | אהרן ברגמן

קושיה אחת מתורצת בחברתה. טוען לנו אחד המגיבים 
ביטוי  של  אחד  בטור  שהועלתה  השאלה  את  הנכבדים. 
נוסף  בביטוי  שהובעה  התמיהה  ידי  על  ליישב  ניתן  הולם, 

שפורסם לאחר כמה ימים.
במה דברים אמורים? 

במחננו,  הרגשיים  המטפלים  ריבוי  לנושא  בהתייחס 
הקודמים?  בדורות  היטב  הסתדרו  כיצד  השאלה  עלתה 
ילדים  ברוכות  משפחות  לגדל  יכלו  מזמן  לא  עד  מדוע 
צורך  כל  ללא  תלמידים  עמוסות  כיתות  ולחנך  לתפארת 
בייעוץ רגיש וליווי מקצועי על כל צעד ושעל? מה השתנה 

היום? – זו היתה השאלה הראשונה.
די צווייטע קשייא איז – ועוד נשאל: מה קרה לאחרונה 
לבביים  שבת'  'גוט  איחולי  של  הברוכה  התופעה  שנפסקה 
– או סתם 'בוקר טוב' ו'לילה טוב' במשך השבוע – לכל מי 
שנקלע בדרכנו אף אם איננו מכירים אותו מקרוב, לעומת 
כל  בשלום  לדרוש  מאליו  מובן  זה  היה  בהם  עברו  זמנים 

יהודי עובר אורח?
בגלל  אכן,  הראשונה.  את  מתרצת  השניה  הקושיה 
שפסקנו לראות את הזולת לכן גוברת המצוקה אצל כאלו 

הזקוקים לתמיכה רגשית.
אחת –  מלה  קל,  הנהון  טובה,  עין  בקריצת  די  לפעמים 

כדי להעביר את המסר הפשוט והקליט.
המסר הוא: 'אתה חי! אתה קיים!'... 

חווה  הוא  משהו.  עליו  עבר  דרכים.  בצדי  מהלך  יהודי 
יום קשה. השפלה או אכזבה. אין אדם שלא נתקל בקשיים 
ומצבים לא הכי נעימים; והנה, מגיע מולו פלוני אלמוני ולא 
משנה כלל מי הוא, ומסתכל עליו. לא רק מסתכל, אלא אף 
מתייחס. לא רק מתייחס, אלא גם פותח את פיו ומוציא הגה 
המכוון אליו. לא רק הגה בעלמא, אלא מלת עידוד ותמיכה. 
אתה  הוא:  המסר  טוב.  לילה  לך  שיהיה  איחול –  של  מלה 

חשוב. אתה שווה משהו.
והתייחסות  כזו  קטנה  אחת  מלה  כמה  מושג,  לנו  אין 
פלא  תרופת  זו  ולעודד.  לחזק  עשויות  גרידא  זוטרית 
אחד  כל  עבור  תועלת  רב  רגשי  חמצן  להזרים  שבכוחה 

ואחד.
אברך  או  צעיר  בחור  כאשר  עברו,  בזמנים  כי  פלא,  לא 
אי  או  מרנינים,  שבת'  'גוט  איחולי  לכמה  וזכה  ברחוב  הלך 
אלו דרישות שלום, עת ועת ואיחוליו, הוא קיבל את טיפת 

החיזוק שהעניקה לו כח להמשיך ולהתמודד. 
מהזולת  ההתעלמות  תופעת  להתגברות  במקביל  כיום, 
באוזניותיו  ובקונכייתו,  בעצמו  שקוע  אחד  כל  כאשר   –
היעדים  אקסל  ובטבלת  שלו  הבנק  בחשבון  ובבלוטוסו, 
האישי, בקשייו ובהצלחותיו שלו עצמו ואין בלתו – מטבע 
הדברים נערמים החסכים הרגשיים ומגיעים לכדי הזדקקות 

לטיפול מקצועי כדי להשיב את מנת התמיכה החסרה.
מוסכמות.  לשנות  יכולים  אנו  הדבר!  בידינו  המסקנה: 
צורך  אין  בעולם.  נוספים  אנוש  בני  לראות  שוב  להתרגל 
לרחוב,  ביציאה  הנדרשת  העיניים  בשמירת  חלילה  לזלזל 
אבל לפחות ב'מטר' הקרוב אלינו הבה נשים לב לעובר ושב 
לעודד  נזכה  כך  וכדומה,  שבת'  'גוט  פה:  במלוא  לו  ונאחל 
באדיבות  חינם  רגשי'  'טיפול  להם  ולהעניק  לבבות  ולחזק 

המאחל.  

בג"ץ דחה את העתירה לפרסום דעת 
פרקליט המדינה בתיקי נתניהו

מאת חיים מרגליות

בג"ץ הודיע לתנועה לאיכות 
לנכון  מוצא  הוא  אין  כי  השלטון 
מנ־ של  דעתו  בשיקול  להתערב 
דלבליט ודחה את העתירה הדו־
חוות  תמצית  את  לפרסם  רשת 
שי  המדינה  פרקליט  של  הדעת 

ניצן בתיקי 1000 ו־2000. 
לעמדת  בניגוד  כזכור, 
החלטתו  את  שקבעה  היועמ"ש 

הללו,  בפרשות  אישום  לכתבי 
עמדת פרקליט המדינה שי ניצן 
ראש  את  להאשים  יש  כי  היתה 
הממשלה נתניהו בסעיפים נוס־

פים ובהם גם שוחד, גם בתיקים 
אלה.

שופטי  כתבו  בהחלטתם 
שי־ התביעה  לרשויות  כי  בג"ץ 

קול דעת באשר להיקף ההנמקה 
כתב  להגשת  ההחלטה  לענין 
אישום. "שיקול דעת זה מתפרס 

ההחלטה  פירוט  מידת  על  גם 
על נימוקיה אשר תקבע על ידי 
היועמ"ש ופרקליט המדינה בכל 
מקרה בהתאם לענין שבפניהם".

העובדה  את  הוסיפו  הם 
לראש  שימוע  גם  שנקבע 
מקום  "אין  ולכן,  הממשלה, 
נושאים  של  יותר  רחב  לפירוט 
לעמוד  שעשויים  ראייתיים 
הפלילי  ההליך  של  במוקדו 

שטרם החל". 

אחוזים גבוהים של ליקויים 
אותרו ברכבי הסעות ילדים

מאת חיים מרגליות

ילדים  הסעות  רכבי   42
אותרו  מ־30  בלמעלה  נבדקו: 

פעילות  במהלך  זאת  ליקויים. 
משטרת  של  וממוקדת  יזומה 
התחבורה  ומשרד  ישראל 
ובטיחותם  תקינותם  לבדיקת 

המשמשים  אוטובוסים  של 
לקייטנות  ילדים  להסעות 

בחולון.
בוחני רכב של משטרת יש־

ראל ומשרד התחבורה, המתינו 
שלמה  מפרץ  ברחוב  בחניון 
רכבי  מגיעים  אליו  בחולון, 
תקינותם  את  ובדקו  ההסעות; 
האוטובוסים  של  ובטיחותם 
ילדים  הסיעו  אשר  והרכבים 
לאתר  במטרה  וזאת  לחניון 
חיי  את  המסכנים  ליקויים, 
אדם. בין היתר, בלמים לקויים, 

צמיגים בלויים ועוד. 
לפ־ מצטרפת  זו  פעילות 

שהמשטרה  נוספות  עילויות 
כלי  ואיתור  במניעה  מבצעת, 
על  מסוכן  באופן  הנעים  רכב 
כלל  את  ומסכנים  הכבישים 

ציבור משתמשי הדרך.
נבדקו  הפעילות  במסגרת 
 12 מתוכם  אוטובוסים.   42
מהכביש  הורדו  אוטובוסים 
חמורים.  בטיחות  ליקויי  עקב 
דו"חות  קיבלו  נהגים  שמונה 
שאינו  ברכב  נהיגה  בגין  תנועה 
נלקח  אוטובוסים  ל־19  תקין. 
שעות   48 לעד  הרכב  רשיון 
הליקויים  תיקון  לאפשר  כדי 
שאותרו. כמו כן אוטובוס זעיר 
אחד נגרר ישירות למוסך עקב 
יכלו  שלא  חמורים  ליקויים 
על  נסיעתו  המשך  לאפשר 

הכביש.

בנק ישראל הותיר את הריבית במשק 
ללא שינוי ברמה של 0.25 אחוז

בחודשים האחרונים מחירי הדירות שבו לעלות במתינות, כך שבסך הכל בשנה האחרונה הם עלו בכאחוז, 
בעוד מחירי השכירות נותרו יציבים בחודשיים האחרונים

מאת שלמה גרין

בבנק  המוניטרית  הוועדה 
ישראל החליטה ב־8 ליולי להותיר 
של  ברמה  שינוי,  ללא  הריבית  את 

0.25 אחוז. 
כי  השאר  בין  נאמר  בהחלטה 
צומח  המשק  רבעונים  מספר  מזה 

ההת־ הפוטנציאלי.  הקצב  בסביבת 
הצריכה  של  הגידול  בקצב  מתנות 
מיצוי  עם  עקבית  נראית  הפרטית 
תהליך ההתרחבות בשוק העבודה. 
לפעילות  מהאינדיקטורים  חלק 
התמ־ על  מצביעים  השני  ברבעון 

תנות, אך מאחרים עולה שהצמיחה 
הע־ שוק  נתוני  נאה.  בקצב  נמשכת 

בודה מעידים כי זה נותר הדוק.
הנשקפים  הסיכונים  מנגד, 
מוסיפים  העולמית  לכלכלה 
והתחזיות  משמעותיים  להיות 
של  ולצמיחה  העולמי  לסחר 
כלפי  התעדכנו  הגושים  מרבית 
הפיננסיים  בשווקים  הצפי  מטה. 
המרכ־ שהבנקים  הוא  העולמיים 

זיים העיקריים יחדשו את תהליך 
הוועדה  המוניטרית.  ההרחבה 
הריבית  העלאת  שתוואי  מעריכה 

בעתיד יהיה הדרגתי וזהיר.
ישראל  בבנק  מציינים  עוד 
מחירי  האחרונים  בחודשים  כי 
הדירות שבו לעלות במתינות, כך 
הם  האחרונה  בשנה  הכל  שבסך 
הש־ מחירי  בעוד  בכאחוז,  עלו 

בחודשיים  יציבים  נותרו  כירות 
גדל  העסקאות  מספר  האחרונים. 
בצורה משמעותית, בקרב כל סוגי 
נתוני  על  בהסתכלות  הרוכשים. 
האחרונים  הרבעונים  ארבעת 
הירידה  מגמת  נבלמה  כי  נראה 
מגמת  נמשכת  הבניה.  בהתחלות 
המשכנתאות,  בהיקף  התרחבות 
הוסיפה  המשכנתאות  וריבית 

לרדת במתינות.

הנגיד: "אי הוודאות במשק גברה עם 
ההחלטה על מערכת בחירות נוספת"

מאת שלמה גרין

פשו־ לא  פעם  אף  "הדיונים 
מורכבים  היו  הם  והפעם  טים, 
מהפרמ־ ובחלק  היות  במיוחד, 
הוועדה  מגבשת  פיהם  על  טרים 
חלו  המדיניות  את  המוניטרית 
התפתחויות  האחרונים  בשבועות 
בכיוונים  ולעיתים  משמעותיות, 
נגיד  אתמול  אמר  כך  מנוגדים", 
בת־ ירון  אמיר  פרופ'  ישראל  בנק 
החלטת  פרסום  עם  לכתבים  דרוך 

הריבית. 
הוודאות  "אי  כי  הוסיף  הנגיד 
מערכת  על  ההחלטה  עם  גברה 
קשה  ובפרט  נוספת,  בחירות 
צעדים  באילו  להעריך  זה  בשלב 
להתמודד  כדי  הממשלה  תנקוט 
עם בעיית הגרעון ומה תהיה הש־

פעתם על המשק".

העו־ בכלכלה  כי  ציין  הנגיד 
למית מתגבשת תמונה של האטה 
רקע  על  באינפלציה,  וירידה 
הפוליטיים,  הסיכונים  התעצמות 
ואלו מביאים לכך שגדלה ההסת־
המוניט־ במדיניות  לתפנית  ברות 

רית של חלק מהבנקים המרכזיים 
העיקריים. 

תמיד  הוא  העתיד  "חיזוי 
הזו  בעת  אולם  מורכבת  מלאכה 
יש תחושה שחלק מההתפתחויות 
מתאפיינות  להן   עדים  שאנו 
במיוחד,  גבוהה  אי־ודאות  ברמת 
את  להעריך  יותר  עוד  קשה  ולכן 
הפולי־ הוודאות  אי  תוצאותיהן. 

והחדשות  נמשכת,  בישראל  טית 
משתנות  העולמית  מהכלכלה 
ההערכות  את  ומשנות  העת  כל 
האינפלציה,  הפעילות,  אודות 
בעולם...  המוניטרית  והמדיניות 

יתכן שבמסגרת התוואי ההדרגתי 
והזהיר אליו מכוונת הוועדה, יהיה 
באחת  הריבית  את  להעלות  צורך 

ההחלטות הבאות".

ראה"מ נתניהו ונשיא רוסיה 
פוטין שוחחו על המצב בסוריה
רה"מ ופוטין דנו אתמול בהמשך שיתוף הפעולה 
בין המדינות ^ נתניהו קיבל מנשיא רוסיה הזמנה 

לאירוע לציון 75 שנה לנצחון על הנאצים

מאת כתב 'המבשר'

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
פוטין  ולדימיר  רוסיה  ונשיא 
שוחחו אתמול בטלפון על כמה נו־
שאים, ובראשם על הנושא הסורי, 
דנו  השניים  מהקרמלין.  נמסר  כך 
בשיתוף הפעולה בסוריה, בהמשך 
היועצים  של  המשולשת  לפגישה 
לבטחון לאומי של ארצות הברית, 
ישראל ורוסיה, שנערכה לפני כש־

בועיים בירושלים. 
את  הזמין  פוטין  כך,  בתוך 
בשנה  למוסקבה  להגיע  נתניהו 
לכ־ באירועים  ולהשתתף  הבאה 

גרמניה  על  לנצחון  שנה   75 בוד 

ונת־ הגדולה',  ב'מלחמה  הנאצית 
אנשי  על 14  צערו  את  הביע  ניהו 
שנספו  הגרעינית  הצוללת  צוות 

בשבוע שעבר. 
הנוכחות  התעצמות  מאז 
נתניהו  פועל  באזור,  הרוסית 
עם  אסטרטגי  פעולה  בשיתוף 
את  לצמצם  במטרה  הרוסים, 
נתניהו  האיראנית.  ההשפעה 
דיבר על שיתוף הפעולה: "לאחר 
ישראל  של  היחסים  שמערכת 
לג־ הגיעה  הברית  ארצות  עם 

טראמפ,  בעידן  חדשים  בהים 
עם  שלנו  היחסים  מערכת  כעת 
יותר  חזקה  להיות  הפכה  רוסיה 

מאי פעם". 
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להעביר  הוחלט  ובמקביל,  טרים 
את השוטר מתפקידו באופן מידי 

עד לבירור הנסיבות".
גלעד  פנים,  לבטחון  השר 
נראה  בו  "האירוע  כי  מסר  ארדן, 
מושך  ישראל  משטרת  שוטר 
בפאותיו של עצור תוך כדי מעצ־

רו הוא אירוע מחריד וחמור מאד 

שהשעתה  המשטרה  נהגה  ונכון 
מידית את השוטר".

עוד מסר השר כי "אני מגנה כל 
אלימות של שוטר והפעלת כח שלא 
לסיים  יש  משימתו.  ביצוע  לצורך 
ול־ בדחיפות  השוטר  חקירת  את 

לציבור  והענישה  הממצאים  פרסם 
כמסר נגד אלימות שוטרים".

שמש  בבית  התרחש  האירוע 

ביום שישי האחרון, כאשר משט־
רה הגיעה לפזר הפגנה של חרדים 
שהתקיימה במקום. בתיעוד נראה 
העצור, מובל על ידי שני שוטרים 
צועדים  שוטרים  שני  כשעוד 
לא  הוא  עליו.  ושומרים  מאחור 
במק־ אך  למעצר,  כמתנגד  נראה 

מאחורי  האחת  ידו  ללפיתת  ביל 
אחר,  שוטר  ידי  על  שניה  ויד  גבו 

שתי  את  מושך  השוטר  נראה 
אלה  היו  משל  מקדימה,  פאותיו 
בתיעוד  חיים.  בעלי  של  מושכות 
נוסף שפורסם משלב קודם, נראה 
הס־ החניות  באחת  עומד  האברך 

כשלפתע  ההפגנה,  למקום  מוכות 
שוטרים  מספר  עליו  מתנפלים 
ומכים בו נמרצות. לאחר מכן הם 
החלו לגרור אותו לכיוון הניידות.

שוטר שתועד מושך בפאות עציר חרדי הועבר מתפקידו
  המשך מעמ' ראשון

העבודות לבניית המכשול התת קרקעי חשפו מנהרת טרור משטח רצועת עזה

מידת ההשתחוויה
הרהורים אחר מיטתה של מרת צ. בלייברג ע"ה 

שנפטרה בשבת האחרונה

ונצפצף  פה  נפתח  איך  הנה 
שאף  כך,  כל  טראגי  אסון  נוכח 
ואף  יקרה,  שזה  רצה  לא  אחד 
כל  יקרה,  שזה  האמין  לא  אחד 
שבסוף  תוכו  בתוך  קיווה  אחד 
יהיה טוב והכל יסתדר ויעלה על 
דרך המלך. אמנם כך היא דרכם 
עד  ולקוות,  לקוות  יהודים  של 
חרב  שאפי'  חז"ל  שאמרו  כדי 
חדה מונחת על צווארו של אדם 
וסוף  הרחמים,  מן  יתייאש  אל 
ולא  יחוש,  לא  המאמין  דבר 
תקוה  וכל  עמו,  את  הוי'  יטוש 
האמונה  את  לחזק  לטובה,  היא 
הם  מעשיו  שכל  הטוב  בה' 
כלל  לנו  שאין  וברחמים  בחסד 

השגה בהם.
ההתח־ נקודת  מגיעה  וכאן 
לה; אנחנו רצינו שיהיה כך וכך 
מפני שבעיניים שלנו נראה לנו 
שכך זה טוב, אך בעת ההשתח־

וויה בן אדם מבטל את כל כולו 
המלך  אדוני  אני  לך  לרבש"ע, 
מאוויי  רצונותיי  וכל  אני   –
רוצה  ש'אני'  זה  ושאיפותיי, 
שיהיה  לי  שנראה  מסוים  דבר 
חשוב  ענין  הוא  זה,  עם  טוב  לי 
על  לבקש  וצריך  ומותר  וטוב, 
לרבש"ע  כך  על  ולהתפלל  זה 
ראשית  אבל  חפצנו.  שיעשה 
דבר וסוף דבר הוא: 'בטל רצונך 
מפני רצונו', והוא יסוד היהדות.

נותן  זה  דבר  ולכשנתבונן 
עם  להתמודד  עצומים  כוחות 
סיבת  שכל  מפני  הנורא.  השבר 
בפנימיותה  [לסובבים]  השבר 
תקוה  איזו  שהתפוצצה   – היא 
ורצון לטוב ולאור, אמנם במח־

שבה יהודית טהורה אדם צריך 
שלו,  הרצון  את  כליל  לבטל 
בלי  ה']  [של  בעולם  להסתובב 
רצון – רק לבטלו לרצון השי"ת.

בפרשיות  מצינו  זה  ודבר 
בשבועות  בתורה  הנקראות 
התלונות  בכל  שרואים  אלו. 
רבינו  משה  על  ישראל  עם  של 
שעם  והמענות  הטענות  ובכל 
נפל  מיד  עליו  התאוננו  ישראל 
בפרשת  שכתוב  וכמו  פניו,  על 
משה  'ויבוא  מריבה  במי  חוקת 
מועד  אוהל  פתח  אל  כו'  ואהרן 
ויפלו על פניהם', וכמו כן, לגבי 
מעשה קורח כתיב 'וישמע משה 
בפרשת  ועיין  פניו',  על  ויפול 
המרגלים ועוד. שאמנם יש בזה 
על  אפשר  אבל  גדולים  סודות 
ע"ה  רבינו  שמשה  הרמז  דרך 
בעת שהגיעה אליו צרה, הדבר 
את  ביטל  הוא  שעשה  הראשון 
בבחינת  להשי"ת,  כליל  עצמו 
פניו',  על  ד'ויפול  ההשתחוויה 
בעת  יהודי  של  תפקידו  שזה 
צרה לבטל את כל ישותו ורצו־

נותן  וזה  פניו,  על  וליפול  נותיו 
את הכוחות להתמודד עם כאלו 
טענות וצרות – לבטל את עצמו 
הרצונות  כל  לרבש"ע,  כולו  כל 
נוכח  בטלים  כולם  והתקוות 

פני ה'.
בבירור  יודעים  אנו  וזאת 
כולם  הם  בבריאה  ה'  שמעשי 
מה  כל  והרי  ולרחמים,  לטוב 
'המ־ מה'  הוא  בבריאה  שקורה 
בר־ ובריותיו  בחסד  עולמו  נהג 

ממילא  מתקיים  כן  ואם  חמים', 
אליו,  שקיווינו  הטוב  הענין 
עשה  והמיטיב  הטוב  ה'  שהרי 
להצטער  לנו  ומה  שעשה,  מה 

מפעולותיו הטובות.
יהי רצון שמעתה ועד עולם 
יתברך  בטובו  רק  ונראה  נשמע 
באהבת  כן,  גם  לנו  הנגלה  שמו 
שבש־ אבינו  לבין  ביננו  עולם 

מים, אמן ואמן.

שהותאמה  וחזקה  אינדוקטיבית 
הוא  בטחוניים.  לאיומים  במיוחד 
שהוקמה  חול  שעון  לגדר  דומה 
שיפו־ בעל  והוא  מצרים,  בגבול 

מרכיבי  וכולל  משמעותיים  רים 
הכולל  משקלו  חדשניים,  בטחון 
פלדה  של  טון  אלף  לכ־20  יגיע 

מגולוונת. 
ע"י  יתוחזק  העילי  המכשול 

מנהלת גבולות ותפר, והנו מרכיב 
נוסף בהגנה על יישובי עוטף עזה, 
הכולל בתוכו את: המכשול הימי, 
מחבלים  לחדירת  מענה  שייתן 
התת  והמכשול  ממערב,  הים  דרך 

קרקעי שמקיף את הרצועה ונועד 
לע־ טרור  מנהרות  חפירת  למנוע 

בר ישראל. העבודות על המכשול 
התת קרקעי יימשכו במקביל לע־

בודות על הגדר העילית ובסיומם 
יושלם הפרויקט במלואו. 

של  הצבאית  הזרוע  כך,  בתוך 
קצ־ הודעה  אמש  פרסמה  חמאס 

רה לרגל חמש שנים למבצע 'צוק 
בעקבות  גם  הנראה  וככל  איתן', 
שכש־ החשאית  הפעולה  תחקיר 

סגן־אלוף  נהרג  אז  יונס,  בחאן  לה 
עברו  וההתנגדות  שלנו  "העם  מ'. 
מערכת  במהלך  הרואית  לחימה 
האויב  את  שהדהימה  איתן',  'צוק 
שהסתיימה  מאז  ידידינו.  את  וגם 

המערכה, לא נפסקו ההכנות וקרב 
נחשף  אשר  ישראל  עם  המוחות 
ההתנגדות  של  מהעוצמה  לחלק 
שההשלכות  יונס,  בחאן  במערכה 
שלה עדיין מטלטלות את יסודות 
מערכת הבטחון והצבא בישראל. 
היכולות שההתנגדות עוד שומרת 

לעצמה עוצמתיות".

לח לבדיקה.
התקיים  האחרון  רביעי  ביום 
הקבינט  שרי  של  מיוחד  דיון 
נפגש  מכן  ולאחר  עזה,  באוגדת 
ראש הממשלה נתניהו במקום עם 
והדרום.  מהעוטף  רשויות  ראשי 
קבינט  ישיבת  עכשיו  "קיימנו 
פיקוד  מפקד  עם  עזה  באוגדת 
סיכם  האוגדה",  מפקד  ועם  דרום 

נתניהו את המפגש.
ראש הממשלה התייחס למצב 
"המ־ עזה,  עוטף  באזור  המתוח 
אנחנו  ברורה –  היא  שלנו  דיניות 
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 
הנדרשים ונתנו הנחיות כיצד לע־

זור להם", ציין נתניהו.

שר החוץ האיראני בדרישה מבריטניה: 
"שחררו את מכלית הנפט באופן מיידי" 

הנפט  ההערכה  לפי  בסוריה. 
הזיקוק  לבית  להגיע  אמור  היה 
בבעלות  שנמצא  בסוריה,  'בניאס' 
המשטר, ולכן נאסר לבצע עסקים 

עמו. 
את  להסתיר  ניסו  האיראנים 
דיווחה  לא  והספינה  הנפט,  מקור 

בתוך  ששטה  בעת  מיקומה  על 
המים הטריטוריאליים של איראן. 
איראן  משטחי  שיצאה  לאחר  רק 
על  הדיווח  מערכת  הופעלה 
שטה  והיא  הספינה,  של  מיקומה 
אפ־ לחופי  במיוחד  איטי  בקצב 
תשומת  למשוך  שלא  כדי  ריקה, 
על  המטען  לתפיסת  מחשש  לב, 

ידי ארה"ב או מדינות אחרות, כפי 
שאכן אירע לבסוף. 

שגריר  זומן  שעבר  בשבוע 
נזיפה  לשיחת  באיראן  בריטניה 
ומ־ האיראני,  החוץ  במשרד 

ביצעה  היא  כי  נמסר  בריטניה 
של  בקשתה  לפי  המעצר  את 

ארה"ב. 

.
,
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  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

המשטרה התריעה מראש והפגנת 
יוצאי אתיופיה התנהלה באיפוק

וללא  ארוך  לא  זמן  לאחר  התפזרו 
שיבושי תנועה משמעותיים.

כי  מראש  הודיעה  המשטרה 
לגיטימית,  מחאה  תאפשר  היא 
בתקי־ ותפעל  תאפשר  לא  אולם 

פות מול התפרעויות והפרות סדר 
אלימות שיכוונו כלפי שוטרים או 
לש־ במטרה  הם,  באשר  אזרחים 

מור על שלום הציבור ובטחונו.
מאושרת  מחאה  תהלוכת 
לכי־ עזריאלי  מצומת  התקיימה 

עצרת  גם  התקיימה  שם  רבין  כר 
באופן  חסמה  המשטרה  מחאה. 

למ־ ממזרח  קפלן  רחוב  את  יזום 
עד  גבירול  לאבן  מעזריאלי  ערב 

לתום הצעדה.
בכ־ התקיימה  נוספת  הפגנה 
ישראל  גיבורי  בצומת   553 ביש 
שישה  נעצרו  במהלכה  בנתניה. 
הצי־ הסדר  הפרת  בגין  מפגינים 
בתחנת  לחקירה  הובאו  והם  בורי 

המשטרה. 
עם  ששוחח  במשטרה  גורם 
הימים  בכל  כי  סיפר  'המבשר' 
אירועים  ממשיכים  האחרונים 
ללא  המוחים,  מטעם  אלימות  של 
הכבי־ חסימת  של  להפסקה  קשר 

שים. "יש אירועים של פורעי חוק 
גבוהה.  אלימות  ברמת  בודדים, 
כבר  נעצרו  אלה  ימים  במהלך 
גם  בהם  מתפרעים  מ־200  יותר 
המצב  את  שמנצלים  אנרכיסטים 
ולהזיק  התפרעויות  לעודד  כדי 

לסמלי שלטון".
"המשטרה  כי  נמסר  עוד 
רציף  שיח  מנהלת  ועודנה  ניהלה 
במ־ ממושכים  הידברות  ומאמצי 

מחאה  של  קיומה  להבטיח  טרה 
לשמור  למפגינים  וקוראת  ראויה 
על החוק והסדר – כן למחאה לא 

לאלימות".

  המשך מעמ' ראשון

הישגים רפואיים יוצאי דופן לפגייה 
של המרכז הרפואי מעיני הישועה

מספר הפגים מהגבוהים בישראל • אפס היפגעות מוחית בשנה החולפת • העתק מודל 
העבודה לכלל בתי החולים בישראל • כל אלה ועוד הם רק חלק מההצלחה האדירה 

בס"ד של הפגיה ב'מעיני הישועה' שמומחים רבים עומדים נפעמים בפניה
'מעייני  הרפואי  במרכז  בפגייה 
ומצי־ מוצלחת  שנה  מסכמים  הישועה' 
לת חיים, בס"ד, הכוללת שבירת שיאים 
ארציים. בפגייה עוברים מדי שנה בין 300
ל־400 תינוקות, בהם עד כ־90 פגים מת־

חת למשקל של 1.750 גרם – הנחשבים 
לקטנים במיוחד. ביניהם לנו גם קטנים 

במיוחד פחות מקילו. 
בכיר  רופא  הרצליך,  יעקב  ר'  הד"ר 
 – ניאונטולוגים  מתוך 3  אחד   – בפגייה 
בישיבות  למד  הוא  ברק.  בבני  מתגורר 
כך  ואחר  גאולה'  'חברון  בהן  נחשבות, 
כולל  שנים,   14.5 במשך  רפואה  למד 

רפואת ילדים ורפואת פגים.
פסק  לא  הוא  השבוע  איתו  בשיחה 
מלהודות לקב"ה על ההצלחות הגדולות 
גדולה,  הצלחה  ב"ה  לנו  "יש  במחלקה: 
שהת־ ביקורות  סמך  שעל  כך  כדי  עד 
קיימו אצלנו ע"י ראשי מערכת הבריאות, 
הומלץ להעתיק את הטיפול כפי שהצ־
בישראל.  הפגיות  בכל  פיתח  שלנו  וות 
בסייעתא  סיימנו  שעברה,  השנה  את 
מדהימים  הישגים  עם  גדולה  דשמיא 
כך  כדי  עד  גר'   520 במשקל  לידה  כגון 
שזה  שאומרים  רפואיים  מרכזים  שיש 
לביתם  שוחררו  התינוקות  סיכוי.  חסר 
בריאים ושלמים ללא דימום בראש שזה 

יוצא דופן במונחים רפואיים".
הבעיות  "אחת  הרצליך,  ד"ר  לדברי 
הנפוצות בקרב פגים היא דימום במוח, 
בגלל שכלי דם רגישים ומועדים לפור־
ענות – ואחד הנזקים הוא דימום שמת־
חלק ל־4 סוגים: דרגה 1-2 זה נחשב 'קל' 
החולפת  בשנה  קשות.  דרגות  הן  ו־3-4 
סיימנו עם 0 מקרים של דרגה 3-4. אין 
למצב  שהגיע  באזורנו  רפואי  מרכז  אף 

כל כך טוב".
דש־ בסייעתא  רק  מדובר  לא  אבל 
מיא אלא גם בשלוחי המקום, מלאכים 
בלבן, שעושים עבודה נכונה: כדי לקבל 

בעבודה  צורך  יש  לפגייה  חדש  פג 
ב'מעייני  לכך,  בהתאם  הגנה.  שכוללת 
בכיר',  'צוות  בידי  פג  מתקבל  הישועה' 
לשקית  מוכנס  הוא  בנוסף,  רופא.  כולל 
גוף,  חום  על  שתשמור  מיוחדת  ייעודית 
משתמשים עבורו במזרן חימום חד פע־
מי ולא מטלטלים את התינוקות במשך 

72 שעות. 
חום  עם  שמגיעים  פגים  כי  "נמצא 
גוף נמוך מדממים בראש ופגים מאבדים 
ומ־ מהירה  מאוד  בצורה  הגוף  חום  את 

לפגייה  מקבלים  היינו  בעבר  שמעותית. 
תינוקות עם חום של 34.9-35, היום ב"ה 
אנחנו מקבלים אותם לפגיה עם חום של 
בזכות  זאת  וכל   – הסטנדרט  שזה   36.5
העבודה לשמירת חום הגוף שהוא דבר 

חשוב וקריטי".
הישועה'  ב'מעייני  הפגייה  בנוסף, 
גירוי  למנוע  כדי  קבוע  באופן  מוחשכת 

במוח  פוגע  והגירוי  מאחר  מהתינוקות 
אנחנו  בקהילה  ילדים  כרופאי  הפג. 
לעומת  שלנו  פגייה  בוגרי  ילדים  רואים 
בוגרי פגייה אחרות ואת ההבדלים בתו־

צאות בינינו לאחרים".
"אנחנו  כי  מדגיש  הד"ר  זאת,  עם 
לא יודעים לטפל בבעיות מורכבות בלב 
ובמערכת העצבים ולכן במקרים שידוע 
או  קצב  הפרעות  מום,  של  בעיה  שיש 
את  מעבירים  אנו  וכו'  מאוד  גדול  ראש 

המקרה לבית חולים מתאים אחר". 
הישו־ ב'מעייני  הפגייה  מקרה  בכל 
האחרון  "בחודש  מאוד,  מוערכת  עה' 
13 עם  מלאה,  בתפוסה  הייתה  הפגייה 
פגים קטנים (פחות מ־1750 גר') חדשים 
– שזה ממוצע שנתי לפעמים אצל בתי 
חולים אחרים. עם זאת, אנחנו שואפים 
נפשות  להציל  כדי  עוד  אותה  להגדיל 

בישראל".

  המשך מעמ' ראשון

 שעות אחרונות לנעילת מוקדי 'איחוד הצלה'

'דירה ברגע' של 'איחוד הצלה' – רק עד היום בשעה 12 בלילה
הגרלת  של  האחרונות  השעות 
האחרו־ ההזדמנות  הם  ברגע'  'דירה 

מי  רק  מיליונרים.  להיות  שלכם  נה 
יוכל  ברגע'  'דירה  להגרלת  שיצטרף 
תוכלו  ואתם  המאושר.  הזוכה  להיות 
הצטרפתי  למזלי  לעצמכם,  להגיד 
ברגע האחרון, עשיתי את ההשתדלות 
וגם  חיים  להציל  גם  וזכיתי  הקטנה, 

בדירה מרווחת.
לא מדובר בעוד הגרלה על פרסים 
בעצם  שהוא  המאושר,  הזוכה  קטנים, 
בשווי  דירה  יקבל  אתה,  להיות  יכול 

מליון ושש מאות אלף שקלים!!!!
לאנשים  נראה  בדירה  "לזכות 
זה  "תתעוררו  מהמציאות,  רחוק  קצת 
של  הקמפיין  מנהל  לנו  אומר  קורה", 
כאשר  הצלה',  ב'איחוד  ברגע'  'דירה 
הטלפון  שיחות  צלילי  נשמעות  ברקע 
מתק־ אליו  ההגרלה  במוקד  הנכנסות 

שרים אנשים מכל רחבי הארץ על מנת 
לקנות כרטיסים. 

ומכל  שנה  מכל  בשונה  כאמור, 

הגרלה או מכירה שהתקיימה עד היום 
בציבור החרדי, ב'איחוד הצלה' החליטו 
השנתית  להגרלה  החמישית  שבשנה 

הרף  להעלות  הזמן  הגיע  המסורתית 
 'KASS Group' חברת  ובזכות 
שלקחה חסות על ההגרלה של הדירה 

רמת  בשכונת  ש"ח   1,600,000 בשווי 
חברות  מגוון  עוד  עם  יחד  זאב  גבעת 
פרסים  מגוון  שתרמו  במשק  מובילות 

יקרי ערך. 
למען  הדור  גדולי  של  "הקריאה 
24 שמתבצעת  החשובה  הפעילות 
שעות ביממה על ידי עם ישראל למען 
כל  ידינו  את  מחזקים  רק  ישראל,  עם 
דקה ודקה. זאת ההזדמנות של הציבור 
שלה  והתמיכה  הערכה  את  להראות 
בארגון וגם לקחת חלק בהזדמנות לז־
כות בדירה", ממשיכים לספר בארגון. 

על  הצלה'  'איחוד  ארגון  "החזקת 
רחבי  בכל  הפרוסים  מתנדביו   5,000
בכל  חיים  להציל  הכן  ועומדים  הארץ 
בעלות  היא  השעון,  סביב  ורגע  רגע 
עשרות מיליוני שקלים בשנה", אומרים 
אך  עצום,  הוא  הצלה'. "העול  ב'איחוד 
למרות זאת אנו נחושים להמשיך ול־

פעול למען הצלת חיי אדם, ואין ספק 
דרך  אבן  היא  ברגע'  'דירה  הגרלת  כי 
משמעותית ביכולת הפעילות, בהיותה 
במגזר  ביותר  הגדול  ההגרלה  מיזם 
אדירה.  והיענות  רבים  להדים  הזוכה 
מדובר במאורע שעוד לא נראה כמהו 
הארגון  פעילויות  על  ושישפיע  במגזר 
למען הצלת חיי אדם, והשותפות עמנו 
הגדולה  הזכות  היא  זו  גדולה  במצוה 
מסבירים  בה",  המשתתפים  כל  של 

ב'איחוד הצלה'. 
הדור  גדולי  חתומים  עליו  במכתב 
ובראשם מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי 
שליט"א וגדולי האדמו"רים, מבטיחים 
לנו: "וכל הרוצה להציל עצמו ובני ביתו 

מכל מיני פגע, יעשה שותפות זו".
מהרו  הרגע,  את  תחמיצו  אל  אז 
עכשיו  והצטרפו  ההזדמנות  את  לנצל 
הצ־ (כוכבית  שמספרו  הארצי  במוקד 

ca.1221.org.il לה) 5935* או באתר

צה"ל הפיל רחפן שחדר לארץ משטח הרצועה

שריפת יער גדולה ליד בית שמש
מאת חיים מרגליות

והצלה,  כיבוי  צוותי  חמישה 
בשרי־ פעלו  שמש  בית  מתחנות 
ביום  שפרצה  וצמחיה  חורש  פת 
למערת  בסמוך  בצהריים  ראשון 

התאומים בגזרת בית שמש.
רב־ בשטח,  הכוחות  מפקד 

רשף יוסי אסרף דיווח על שריפה 

וליער  לחורש  שהתפתחה  נוספת 
באזור הישוב נתיב הל"ה, ובמקום 
פעלו שלושה צוותי כיבוי והצלה, 
למקום  הוזעקו  נוספים  וצוותים 

כדי לנסות לבלום את האש.
בשתי  מאמץ  ריכזו  הכבאים 
הגזרות ויצרו קווי הגנה, כדי למ־
אל  להתפשט  האש  ממוקדי  נוע 

כלל היער ולישובים הסמוכים.

מטוסי  הוזנקו  למקום  בנוסף, 
'אלעד'  הכבאות  טייסת  של  כיבוי 
לכבאים  מהאוויר  לסייע  כדי 

הנאבקים באש על הקרקע.
של  שעות  מספר  לאחר 
לבלום  הכבאים  הצליחו  פעילות 
מערת  הגזרות,  בשתי  האש  את 
ולאחר  הל"ה,  ובנתיב  התאומים 

מכן השתלטו על השריפה.
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בפניה,  פתוחות  מבעלזא  הרה"ק 
נכנס  היתה  שרצתה  אימת  וכל 

ומתייעצת בדעתו הקדושה. 
היתה  מעש  ורב  פעלים  אשת 
ופקחותה,  חכמתה  בריינדל,  מרת 
וגדולה  תורה  עם  קשריה  בצירוף 
כח  לה  העניקו  בביתה  שהתאחדו 
והפ־ הכלל  בענייני  לעסוק  עצום 

רט, באופן שבכל שעות היום היתה 
עסוקה סביב צרכי ציבור. כך היה 
'בית  להצלת  רבות  שסייעה  בעת 
וכך  היתומים,  לטובת  לפליטות' 
הרה"ח  לימין  עמדה  כאשר  היה 
בביסוס  ז"ל  עהרנטאל  משה  רבי 
על  שעמד  ירושלים'  'בנות  מוסד 
היה  ההיא  בתקופה  סגירה,  סף 
זה המוסד היחיד לבנות שהיה על 
הישן  היישוב  לבני  הקודש  טהרת 
האדי־ החובות  ועול  בירושלים, 

רים איים לנעול את שערי המוסד, 
את כל מרצה השקיעה בעת ההיא 
המוסד  את  לבסס  זכתה  כאשר 
ולהעמידו על תילו, מני אז לא נקט 
רבי משה עהרנטאל בשום פעולה 
קודם  המוסדות  הנהלת  בענין 
קשריה  ועם  עמה,  מתייעץ  שהיה 
מסדרת  היתה  הממשלה  במשרדי 

כל דבר על צד היותר טוב.
מבעלזא,  הרה"ק  פטירת  אחר 
הגאון  אל  בריינדל  מרת  נכנסה 
ציוה  שאביה  לו  ואמרה  מבריסק, 
בחייה  דבר  תעשה  לבל  עליה 
הרבי  והנה  ברבי,  להתייעץ  מבלי 
לבית  נסתלק  מבעלזא  הקדוש 
ותו־ כאורים  לה  היה  והוא  עולמו 

מים, וחפצה היא שמן היום והלאה 
יהיה לה הרב למורה דרך, והסכים 
קויטל  לפניו  הגישה  אז  או  הרב, 
רגילה  שהיתה  כמו  נפש  ופדיון 
אצל האדמו"רים, אולם הרב מיאן 
מרובות  הפצרות  אחר  רק  לקבל, 
ואת  הקויטל  את  ממנה  קיבל 
דלתות  היו  יום  אותו  מני  הפדיון. 
את  כאשר  בפניה,  פתוחות  ביתו 
שעברו  והפרט  הכלל  ענייני  כל 
אל  הביאה  ההיא  בעת  ידיה  תחת 
גורל  כאשר  ההיא  בעת  שולחנו. 
המוסד 'בנות ירושלים' היה עומד 
אל  פעם  הגיע  מאזניים,  כף  על 
ביתה אחד משרי הממשלה מטעם 
והציע  שפירא,  משה  מר  המזרחי, 
דולר  מליון  של  תרומה  בפניה 
המוסד  עבור  מסויים  גוף  מטעם 
בימים  כאשר  ירושלים,  בנות 
ההם היה מדובר בסכום עתק, אך 
לעבור  חייב  שהכסף  התנה  תנאי 
בכך  כוונתו  כאשר  המזרחי,  דרך 
עצמם  את  להציג  שיוכלו  היתה 
למוסדות  אפילו  שמסייעים  כמי 
הכי חרדים שיש, השיבה לו מרת 
מוכרחת  כזו  שהצעה  בריינדל 
הדור  גדולי  שולחן  על  לעבור 

תודיענו.  תשובה  שתקבל  ואחר 
הרב  של  ביתו  אל  פנתה  תיכף 
פנה  השאלה,  את  לפניו  והציעה 
היו  אם  "וכי  ושאלה  הרב  אליה 
בתנאי  דומה  הצעה  לך  מציעים 
המיסיון,  דרך  הכסף  שיעבור 
מרת  השיבה  נענית",  היית  האם 
הרב  לה  אמר  בשלילה,  בריינדל 
הבדל!  שום  אין  הזה  באופן  גם 
את  לקבל  מיאנה  זה  פסק  ועפ"י 
שמע  כאשר  המוסד.  עבור  הכסף 
על כך השר משה שפירא, עוד קו־
דם ששמע מי היה הגדול שהשיב 
באה  זאת  שתשובה  מיד  הגיב  כך, 

מבית בריסק...
מרת  עמדה  עיה"ק  מירושלים 
משה  רבי  בעלה  עם  יחד  בריינדל 
בקשר קבוע עם בית הרה"ק מסא־
טמאר אליו היו קשורים עוד מעת 
ובעת  סאטמאר,  בעיר  מגוריהם 
לתקופה  מסאטמאר  הרה"ק  שדר 
רבי  אלו  היו  עיה"ק,  בירושלים 
בריינדל  מרת  נוו"ב  עם  משה 
שהעניקו את רהיטיהם, ארון הס־

להרה"ק  הבית  צרכי  ושאר  פרים 
מסאטמאר, והגדילה לעשות מרת 
מסאט־ שהרה"ק  בעת  בריינדל 
כסף  לסכום  פעם  נצרך  היה  מאר 
תכשיטיה  כל  את  מישכנה  גדול, 
להשיג מימון עבור הרבי. גם בצל 
הרה"ק מסקווירא זי"ע הסתופפה 
בארה"ב  ביקור  בכל  כאשר  רבות 
את  ולבקש  להתייעץ  אליו  נסעה 

ברכתו.
בירושלים  מגוריהם  בשנות 
משה  רבי  בעלה  דבק  עיה"ק, 
זצוק"ל  יונגרייז  דוד  רבי  בהגה"ק 
הח־ העדה  ראב"ד  לימים  שהיה 
לתלמידו  והיה  בירושלים,  רדית 
ונאמן ביתו של רבי דוד כשבמשך 
עם  למד  אף  שנה  וחמש  עשרים 
רבי דוד בחברותא. בשנת תשל"ב 
אחר פטירת רבו רבי דוד יונגרייז, 
לבנה,  מסאטמאר  הרה"ק  אמר 
לעבור  להוריו  לצוות  לו  והורה 
מקום  שא"י  בנמקו  בארה"ב  לדור 
הרה"ק  אל  חזר  זמן  לאחר  סכנה, 
שנד־ אמו  תשובת  עם  מסאטמאר 
ירושלים,  את  תעזוב  לבל  נדר  רה 
שלח לה הרבי מסאטמאר שתתיר 
את נדרה! וכמי שאמונים על דברי 
חכמים, לא חלפו ימים רבים וכבר 
מרת  ביתו  נוות  עם  משה  רבי  היו 
בריינדל דרים בארה"ב, שם קבעו 

משכנם בשכונת בורו פארק.
מרת  המשיכה  בארה"ב 
הכלל  לטובת  בפעליה  בריינדל 
לר־ לאחיעזר  היתה  שם  והפרט, 

ע"ה  מסאטמאר  הצדקנית  בנית 
ויחד עסקו בצדקה וחסד, כשבמ־
שך הזמן הפכה מרת בריינדל לבת 
בית ממש אצל הרה"ק מסאטמאר, 
בש־ לה  קורא  היה  נדיר  שבאורח 

דברו  עת  "בראנדעל"  הפרטי  מה 
וד־ התקשרותה  עוצם  את  עמה. 

מסאטמאר  בהרה"ק  נפשה  בקות 
של  דמותו  להכיל,  הנייר  יוכל  לא 
עמד  מסאטמאר  הקדוש  הרבי 
בי־ האחרון.  יומה  עד  עיניה  לפני 

מים ההם החלו חטיפות המטוסים 
ע"י אנשי רשע, ועל הטיסה הרא־
מב־ סבנה  בשם  שנחטפה  שונה 
בריינדל  מרת  שהתה  לא"י  ריסל 
כאשר  נוספים,  יהודים  עם  יחד 
הזכירוה בפני הרה"ק מסאטמאר, 
ובמשך  מאד,  נסער  הרבי  היה 
פעמים  מספר  ממנו  שמעו  היום 
איך שחוזר לעצמו "הרי בראנדעל 
נמצאת על המטוס"... יומיים שה־

תה מרת בריינדל בשבי החוטפים, 
כאשר באלו הימים עמדה בגבורה 
דברי  היהודים  קהל  לפני  ודיברה 
אמונה ובטחון, כך סיפרו בני מש־

אמרו  ולימים  בטיסה  ששהו  פחה 
שרק בזכות מרת בריינדל החזיקו 
הרשעים  החוטפים  כי  מעמד, 
להבהילם  אופנים  בכמה  ניסו 
שרא־ פעם  ובכל  עליהם,  ולאיים 

היתה  בפחד  אחרים  יהודים  תה 
אותם  ומחזקת  אליהם  מתקרבת 

בדברי אמונה ובטחון.
מסאט־ הרה"ק  פטירת  לאחר 

בעלה  קיבל  תשל"ט,  בשנת  מאר 
רבו  מרות  את  זצ"ל  משה  רבי 
הרה"ק מויזשניץ זצוק"ל אליו נסע 
מידי מועד במועדו אל העיר מא־

נסתלק  אז  תשנ"ז  לשנת  עד  נסי, 
כ"ה  ביום  עולמו  לבית  משה  רבי 
הזיתים  הר  במרומי  ונטמן  תמוז 
סמוך לציון מורו ורבו הגה"ק רבי 

דוד יונגרייז זצוק"ל.
הלכה  בעלה  פטירת  מאז 
כאשר  ונחלשה,  בריינדל  מרת 
לדור  העלוה  שנים  מספר  לאחר 
הדור  פוסק  בהוראת  בירושלים 
הגר"ש וואזנר זצוק"ל, עד לעש"ק 
לבו־ נשמתה  השיבה  עת  תמוז  ב' 

ראה בביתה שברחוב מנחת יצחק, 
בעלה  ציון  בין  בעש"ק  ונטמנה 
רבי  של  הקדוש  לציונו  משה  רבי 
הר  במרומי  זצוק"ל  יונגרייז  דוד 

הזיתים.
דור  בחייה  לראות  זכתה 
הולכים  בנים  ובני  בנים  שישי, 
ישכר  רבי  הרה"ח  בנה  בדרכיה, 
ממונטריאול,  שליט"א  מרדכי  דב 
הנגיד  אלמנת  לאה  מרת  ובנותיה 
זצ"ל  רייכמאן  משה  רבי  הרה"ח 
אשת  יוטא  חוה  מרת  מטורונטו, 
לאפ־ הערש  חיים  רבי  הרה"ח 
קאוויטש שליט"א מניו יורק, מרת 
אליעזר  רבי  הרה"ח  אשת  העניא 
בר־ מרת  ממונסי,  שליט"א  חפץ 

הרה"ח  הנגיד  אשת  יענטא  כה 
שליט"א  פלוטשעניק  חיים  רבי 

מאנטוורפן.

מרת בריינדל פלדמן ע"ה
  המשך מעמ' ב

הטבה ייחודית לחברי 'מכבי שפע זכות'

הנחות ייחודיות ברשת האופטיקה 280
בלעדי לחברי מועדון 'מכבי שפע זכות' – 20% הנחה על הזוג הראשון ו־50% הנחה על הזוג השני ברשת 

האופטיקה 280 • הטבות חדשות ומשתלמות מדי שבוע בקבוצת מכבי 

'מכבי שפע זכות' מציע הטבה חד־
מכבי  עם  יחד  במיוחד,  ומשתלמת  שה 
הזוג  על   20% :280 ורשת  ראשון  ממבט 
הראשון ו־50% הנחה על הזוג השני, כולל 
זכות'  שפע  'מכבי  עם  כי  מבצעים,  כפל 

רואים יותר בפחות כסף!
'מכבי  מועדון  מציע  שבוע,  מדי 
שפע זכות' הטבות חדשות ומשתלמות, 
בהטבות  התעדכנו  מכבי.  לחברי  בלעדי 
המשתלמות, תשלמו פחות ותקבלו יותר.

מהווה  זכות'  שפע  'מכבי  מועדון 
הרחבה של מועדון מכבי שפע בהתאמה 
מקנה  החדש  הכרטיס  החרדי.  למגזר 
בתחום  משתלמות  צרכניות  הטבות 
הנחות  של  ענק  מגוון  ובנוסף  הבריאות, 
באלפי בתי עסק. ההצטרפות הינה חינם 

וללא דמי כרטיס בשנתיים הראשונות.
מכבי שפע זכות הוא מועדון צרכנות 
בשיתוף קבוצת ישראכרט שמיועד לח־
ברי, עובדי ורופאי קבוצת מכבי. החברות 
דמי  וללא  עלות  ללא  הינה  במועדון 

כרטיס לשנתיים.
החברים במועדון מכבי שפע נהנים 
הצטר־ עם  מיד  משמעותיות  מהנחות 

מקיפות  ההטבות  שפע.  למכבי  פותם 
כל  של  והצריכה  החיים  תחומי  כל  את 
משפחה בתחומי הקמעונאות, הבריאות, 
ביטוח,  תרבות,  תיירות,  החיים,  איכות 
המועדון  מעניק  בנוסף,  ועוד.  פיננסים 

במאות  והטבות  הנחות  של  רחב  מגוון 
בתי עסק ברחבי הארץ, בתחומים שונים, 
לרבות הנחות במעמד החיוב. יתרה מכך, 
15% המקנה  נטען  כרטיס  שפע  למכבי 

רשתות  בכ־40  הנחה,  כפל  כולל  הנחה 

מובילות בארץ. 
הכרטיס  מחזיקי  כי  לציין,  חשוב 
החדש יצטרפו באופן אוטומטי לתכנית 
ההטבות וההנחות של ישראכרט למגזר 

החרדי.
קבועות  מהנחות  יהנו  זו  במסגרת 
בתי  בכ־3,000  החשבון  חיוב  במעמד 
מהטבות  ובנוסף  ארצית  בפריסה  עסק 
תחומים  במגוון  חודש  מדי  מתחלפות 
1+1 מהדרין,  בכשרות  מלונות  כגון 

חשמל,  מוצרי  ריהוט,  מזון,  אטרקציות, 
אופטיקה, מבצעי רכב ועוד.

צרכנית  בשורה  הינו  המועדון 
על  להקל  ועתיד  הבית  משק  להוצאות 
ההוצאות השוטפות בכל תחומי הצריכה 

והבריאות.
הצטרפו עוד היום, ללא דמי כרטיס 
והמקיף  השווה  למועדון  עלות  וללא 
ביותר ותיהנו משפע של הטבות, הנחות 

ומבצעים ייחודיים ומשתלמים 8913*
בסיון  י"ז  בין  בתוקף  ההטבה 
המבצע   .20.8.19 אב  –לי"ט   20.06.19
זכות  שפע  מכבי  בכרטיס  למשלמים 

בלבד. טל"ח.

הונגריה: היסטוריה בעיירה מאד בהכנסת ספר תורה וחנוכת הבית
ספר התורה הוכנס לבנין הכנסת אורחים נדבת האחים לבית משפחת שווארץ מארה"ב צאצאי הגה"ק ה'קול אריה' זצוק"ל

מאת א.למל

רחו־ זכו  לא  רבות  שנים  כבר 
בותיה של העיירה מאד ההונגרית 
כאלו:  משמחים  במחזות  לצפות 
לבית  תורה  ספר  הכנסת  שמחת 
האורחים  הכנסת  שבבנין  הכנסת 
האח־ בתקופה  שהוקם  המפואר, 
במאד,  החיים  לבית  בצמוד  רונה 
'קול  בעל  הגה"ק  צאצאי  ידי  על 
בעל  הגה"ק  ובנו  זצוק"ל  אריה' 
'בית נפתלי' זצוק"ל הטמונים שם. 
ביום  התקיימה  הגדולה  השמחה 
בלק  (פר'  בחו"ל  חוקת  פר'  ראשון 
מלך,  הדרת  עם  ברוב  בארה"ק) 
בקול רינה והמון חוגג ברחובה של 

עיר, לכבודה של תורה. 
בית החיים בעיירה מאד נחשב 
למקום שמור היטב ורוב המצבות 
בו עומדות על תילן בשלמות למ־

רות השנים הרבות שחלפו עליהן. 
הנדיבים  נכנסו  האחרונות  בשנים 
שווארץ,  משפחת  לבית  הדגולים 
שליט"א,  פרץ  משה  הרב  האחים: 
שליט"א  פנחס  מאיר  יצחק  הרב 
לעובי  שליט"א,  אריה  יוסף  והרב 
לשיפוץ  רב  הון  והוזילו  הקורה 
והקמת  יופי  בכלילת  החיים  בית 
ראשי  קברי  על  מחודש  אוהל 
אבותם – הגה"ק ה'קול אריה' ובנו 

הגה"ק ה'בית נפתלי' זצוק"ל. 
השיפוץ הכללי שולב בהקמת 
בנין הכנסת אורחים מפואר ביותר 
עם שכלולים רבים כיד ד' הטובה 
עליהם, בנין בן שתי קומות בו נפ־
לכהנים  מיוחד  כנסת  בית  גם  תח 
כדי  תוך  משם  להתפלל  שיוכלו 
בעד  האוהל,  פני  מול  אל  צפיה 
קיר זכוכית שנבנה במיוחד באחד 
לכיוון  הפונה  הבנין  של  מצדדיו 
ה'קול  וצאצאי  היות  העלמין,  בית 
הכהונה.  שבט  על  נמנים  אריה' 
שי־ חדרי  נבנו  הראשונה  בקומה 

לרווחת  ותה  קפה  פינת  וכן  רות 
הבאים למאד.

בשבת האחרונה הגיעו האחים 
עם  יחד  שווארץ  משפחת  לבית 
וקהל  המורחבת  המשפחה  בני 
ידידים קרובים, לחגוג את חנוכת 
האורחים  הכנסת  בנין  של  הבית 
לכבוד  התורה  שמחת  עם  יחד 
בספר  האותיות  כתיבת  סיום 
ידם  על  שהוכנס  המהודר  התורה 
ביום ראשון, לבית הכנסת שבבנין 
מכאן  וישמש  האורחים  הכנסת 
את  לפקוד  הבאים  כל  את  ואילך 
הציונים הקדושים של גאוני הדור 
וצדיקי הדורות הטמונים בין רגבי 

אדמת בית החיים העתיק. 
כו־ האותיות  כתיבת  בסיום 
החשובים  הנדיבים  האחים  בדו 
מאיר  ישראל  הרב  וכן  שליט"א 
אהלי  אגודת  יו"ר  שליט"א  גבאי 
בשיפוץ  לו  רבות  שידיו  צדיקים, 
בה־ וכן  אלו  צדיקים  של  האוהל 
ברוב  האורחים  הכנסת  בית  קמת 
מקום  בכל  כדרכו  והדר,  פאר 
שידיו הארוכות מגיעות בסייעתא 
התהלוכה  יצאה  משם  דשמיא. 
ברחובותיה של מאד מתוך שמחה 
מפזז  כשהקהל  ומרוממת,  גדולה 
התורה.  שמחת  לכבוד  ומכרכר 

התעניינות רבה נרשמה גם בקרב 
האמינו  שלא  הנכרים  התושבים 
הריקודים  לנוכח  עיניהם  למראה 

והשמחה ברחובה של עיר. 
ישראל  הרב  מציין  כך  בתוך 
השל־ את  רב  בסיפוק  גבאי  מאיר 

מת שיפוץ האוהלים בבית החיים 
טמונים  בהם  מאד,  של  העתיק 
וינקלר  לייב  מרדכי  רבי  הגה"ק 
'לבושי  ובעל  מאד  אב"ד  זצוק"ל 
לאחרונה  פורסם  שקברו  מרדכי', 
כמקום המסוגל לישועות, וכן של 
עהרנרייך  צבי  חיים  רבי  הגה"ק 
הטמונים  מאד,  של  רבה  זצוק"ל 

זה לצד זה. 
את  גבאי  הרב  שיפץ  כן  כמו 
זצ"ל  פייטל  נתן  רבי  הגאון  מצבת 
את  שמצא  לאחר  מאד,  אב"ד 
לא  וכמעט  הארץ  על  נפול  קברו 
היה ניתן לקרוא את הכיתוב שעל 
פנה  גבאי  הרב  החשובה.  המצבה 
לאחד הצאצאים של הגר"נ פייטל, 
הנה"ח ר' משה גאלדבערגער הי"ו 
לבו  נדבת  שהרים  פארק,  מבורו 
וכך  הגדול  זקנו  מצבת  לשיפוץ 
זכה צדיק וגאון זה שמצבתו הוק־

ע"י  לתפארה  ושופצה  מעפר  מה 
אגודת אהלי צדיקים.

במהלך שיפוצם של האוהלים 

הרב  נתקל  במאד,  החיים  בבית 
מצבו־ בשלש  גבאי  מאיר  ישראל 
הראשו־ הרבנים  גדולי  של  תיהם 

נים במאד, שהיו מושלכות כדומן 
עליהן  והכיתוב  האדמה  פני  על 
שלא  למרות  ברור.  לא  מאד  היה 
ולטפל  לשפץ  תכנית  לו  היתה 
בקברים אחרים מלבד מה שהוטל 

עליו לכתחילה, השקיע הרב גבאי 
שלשת  ולחידוש  לשיפוץ  רב  הון 
הקברים שנמצאו על ידו. הקברים 
כללי  שיפוץ  יסודי,  ניקיון  עברו 
גם  כמו  עליהם,  הכיתוב  וחידוש 
להם  לתת  האדמה  מעל  הגבהתם 
להם  המגיע  הראוי  הכבוד  את 

למנוחת עולמים.

בחסות:
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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]

-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"
[20053090]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס'
[20053089]

העיר"  "שערי  המשרדים!!  בבנין 
מחסן 10 מטר רק 200.000 שח -052

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20053088]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053087]

מטר  כ-80  חד  חפץ 4  בארץ  מציאה! 
ק"ב בנין טוב רק 1640.000ש"ח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20053086]

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]

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

ממשק טלפוני חדש לבעלי נכסים.
[20049060]

ירושלים | מכירה

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053094]

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]

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]

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"
[20053093]

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"
[20053092]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053091]

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]

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. 
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מועצה אזורית עמק המעיינות
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 211/2019

הארכה

הגדרת התפקיד: ייזום וקידום פעילות להגברת הפיקוח החברתי 
של הקהילה על התנהגויות לא חוקיות ואלימות, וקידום היכולת 
הקהילתית להתמודד עם תופעות אלימות, פשיעה, התנהגות אנטי 
•איתור  באמצעות:  ואלכוהול,  בסמים  שימוש  ומניעת  חברתית 
תהליכים  ועידוד  •תמיכה  קהילתיות.  תשתיות  והקמת  צרכים 
•קידום  לשינוי.  ובמאמץ  באחריות  חלק  לוקחים  תושבים  בהם 
אנטי  התנהגות  השוללות  חברתיות  נורמות  של  וביסוסן  יצירתן 
מענים  של  וחיזוק  •קידום  חיוביות.  נורמות  ומקדמות  חברתיות 
תיווך  תוך  אלימות,  לבעיות  מענה  לתת  המיועדים  קהילתיים 
וחיזוק הקשר בינם לבין מערכת השירותים הפורמאליים ברשות 
וגישור  הידברות  תהליכי  של  והבנייה  •עידוד  ובאזור.  המקומית 
בקרב קבוצות בקהילה שהתגלעו בקרבן מתחים ו/או בין קבוצות 
תושבים החשות ניכור, חוסר אמון ומתח ביחס לרשות המקומיות 
ו/או המשטרה. •קידום ובניית פעילויות קהילתיות בתחום מניעת 
אלימות, סמים, אלכוהול ותופעות אנטי חברתיות. •ליווי והכוונה 
מתנדבים  ידי  על  ומבוצעים  המובלים  קהילתיים  מיזמים  של 
באמצעות  בקהילה  פורמליים  טיפול  בשירותי  •תמיכה  ופעילים. 
בקורבנות.  ותמיכה  דיווח  המעודדים  קהילתיים  מנגנונים  חיזוק 

•קידום מוגנות תלמידים בהסעות בתי הספר.
כפיפות ארגונית: מנהלת היחידה לביטחון קהילתי.

כפיפות מקצועית: מנהלת מחלקה לשירותים חברתיים
סוציאלית  בעבודה  ראשון  •תואר  השכלה:  התפקיד:  דרישות 

ממוסד אקדמי מוכר. • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
עו"ס.  של  בתפקיד  לפחות  שנתיים  של  •ניסיון  מקצועי:  ניסיון 

•ניסיון בתחום עבודה הקהילתית.
דרישות ייחודיות: כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ. שליטה מלאה 
כולל  העבודה,  בשעות  גמישות  והאינטרנט.  המחשב  ביישומי 

עבודה בשעות אחה"צ עפ"י הצורך.
ניידות ורכב - חובה.

בדירוג  העסקה  משרה.   50% של  בהיקף  היא  המוצעת  המשרה 
העובדים הסוציאליים, מתח דרגות לתפקיד (י-ח). חובה להעביר 
תעודות בעת הפניה - רק פניות העומדות בדרישות הסף תענינה. 
נא  המשרה  שם  בציון  למועמד  ושאלון  המלצות  תעודות,  קו"ח, 
לשלוח: adi@maianot.co.il לא יאוחר מיום 22/7/2019 בשעה 

09:00 בבוקר. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

לתפקיד עו"ס ביטחון קהילתי

המועצה האזורית עמק המעיינות
מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 213/2019

ותעסוקתי  פרויקט חברתי  ויישום של  *הובלה  הגדרת התפקיד: 
*אימון  הצעירים/ות.  וגיוס  *איתור  בסיכון.  וצעירות  לצעירים 
תעסוקתי אישי של הצעירים לאורך המסלול של הכנה לתעסוקה, 
מקצועית,  בלימודים/הכשרה  בהשתלבות  סיוע  בעבודה,  השמה 
תעסוקה.  תומכי  קבוצתיים  מענים  *פיתוח  וקידום.  התמדה 

*פיתוח קשרי מעסיקים לשילוב הצעירים בעבודה.
*תיווך למענים קיימים. *איתור חסמים והעלאת צרכים על מנת 
ליצור מענים קהילתיים, תוך עבודה עם גופים עירוניים ואזוריים 

רלוונטיים. *כל משימה שתוכל ע"י הממונים.
כפיפות ארגונית: מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

דרישות התפקיד: השכלה: *תואר ראשון - חובה. תואר בעבודה 
סוציאלית - יתרון. *בעלי תעודת "מקצועיות בתעסוקה - מקדם 
ג'וינט-תבת/ביה"ס המרכזי להכשרת עובדים  תעסוקה פרט" של 
לשירתי הרווחה/משרד הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים 
ניסיון מקצועי: *ניסיון בעבודה עם בני נוער/ - יתרון משמעותי. 

 - תעסוקתי  בשילוב  *ניסיון  יתרון.   - סיכון  במצבי  צעירים/ות 
יתרון. *רקע בעבודה מול מעסיקים - יתרון.

דרישות ייחודיות: כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ. שליטה מלאה 
עבודה  העבודה,  בשעות  גמישות  והאינטרנט.  המחשב  ביישומי 

בשעות אחה"צ עפ"י הצורך. ניידות ורכב - חובה.
המשרה המוצעת היא בהיקף של 50%. העסקה בדירוג המח"ר/

דירוג העובדים הסוציאליים (בהתאם לתואר). המשרה מיועדת 
לנשים ולגברים כאחד. רק פניות העומדות בדרישות הסף תענינה 
בציון שם  והמלצות  חובה להעביר תעודות בעת הפניה. קו"ח   -
מיום  יאוחר  לא   adi@maianot.co.il לשלוח:  נא  המשרה 

22/7/2019 בשעה 09:00 בבוקר.

רכז/ת לתוכנית מרחב לקידום 
תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון

תוכנית חדשה לתעסוקת צעירים/ות בסיכון בגילאי 18-25

57/19

mate@binyamin.org.il
21/07/2019

http://www.binyamin.org.il/bids/
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מועצה מקומית דיר אל אסד
מכרז חיצוני מס‘ 5/19 למשרה פנויה

מועצה מקומית דיר אל אסד מודיעה בזה על משרה 
פנויה כדלקמן:

לטיפול סוציאלי עובד/ת
ואלכוהול סמים בנפגעי

היקף משרה: 50%.
שעה   18/7/19 ד‘  יום  בקשות  להגשת  אחרון  מועד 

12:00 אצל גב‘ חייה בנדק  מנכ“לית המועצה.
אחמד דבאח – ראש המועצה



יום שלישי, ו' בתמוז תשע"ט | המבשר | עמוד ח

מטר   96 חד'   4 בסורצקין  מציאה! 
20 בניה  התר   + מטר   12 מחסן   +
מדהים!!  נוף  מוכנה,  רצפה  עם  מטר 
רק  מעלית  ק"ה,  מעולים,  שכנים 
052-7658-638 2790.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20052373]

חד   4 גרשום  רבינו  צבי-  בנווה 
ק"כ + שטח ל-2 יחידות דיור סה"כ 
2400.000ש"ח  רק  מטר  כ120 
052-7658-638 זוכה!  הקודם 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052298]

דרושה  מחול!!  שבא  רציני  ללקוח 
אלי  שמונים  גוש  אזור  בכל  דירה 
/ חנה/פנינה  משה  הכהן/גבעת 
לא  קומה  ויותר  חד   4 גרוסברגר 
"היימשע   052-7658-638 גבוהה 

תיווך-הנדלס"
[20052225]

עצמי  הון  עם  מאד!!  רציני  ללקוח 
צפניה  אזור  בכל  דירה  דרוש  ענק!! 
עמוס נחמיה או אזור נווה צבי לקניה 
"היימשע   052-7658-638 מידית 

תיווך-הנדלס"
[20052224]

מפוארת  יחידות   2 למשקיעים! 
תשואה  סה"כ  מטר  צפניה 80  באזור 
  * רק 2130.000  שח  כ8000  חודשית 
2 יחידות מפוארת ברחוב שדה חמד, 
לעוד  התר   +  7850 חודשית  תשואה 
052-7658-638 2160.000 רק  חדר 

היימשע תיווך-הנדלס"
[20052223]

חד   5 מטר   104 מפוארת  ברפפורט 
חדשה לגמרי רק 2420.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052221]

בכיכר  זוכה!!  הקודם  במחיר!!  ירדו 
מטר 4200.000שח  חנות 135  השבת 
052-7658-638 חזק  הכי  מיקום 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052220]

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

הנדלס"
[20052219]

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

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20052105]

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

הנדלס"
[20052104]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052102]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052072]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052018]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052015]

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

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

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

הנדלס"
[20051961]

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
מרפסת  חדרים   5 רוממה  בגני 
מדהימה  מפוארת  חדשה  סוכה 
זוכה  הקודם  כל  מציאה  במחיר 

תיווך-0527101942
[20053106]

סוכה  מרפסת  חדרים   5 גאולה  בגני 
יפה 8000 ש"ח תיווך0527101942

[20053105]

דרושה דירה לשכירות בקומת קרקע 
ברחובות  או  גאולה  באיזור  חצר  עם 
הסמוכים .תשלום הוגן. תיווך צביקה 

רוזן 052-763-4444
[20053098]

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

תיווך-הנדלס"
[20053095]

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]

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
חדרים   4 פרמישלאן  ע"י  חדש  בבנין 
ומושכרת  (מחולקת  ק"א  מ"ר   100
כ- 6000 שח לחודש) 1,850,000 ש''ח 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20053104]

חדשה   3 מגור  אדמור  באזור 
מעלית   + ק"ה  מושקעת 
03- "אפיק-נכסים"  1,630,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20053103]

120מ"ר  ענקית!  ד.גג  רשב"ם  באזור 
סלון  ויפה  מטופחת  קומה!  כל 
2,950,000ש"ח  ענקים!  ומטבח 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053102]

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

053-3128884 5791514
[20053101]

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

3128884
[20053100]

חד'   3 הלוי  קוטלר/יהודה  באיזור 
משופצת  חזית  ק"א  מ"ר  כ-68 
"תיווך-ט. ש''ח   1,700,000 כחדשה 

זינגר" 03-619-0004
[20053079]

2  + ל3  מחולקת  ברמת-אלחנן 
2,000,000 ק"ב  כחדשה  משופצת 

ש''ח "תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20053078]

משוקעת  מ"ר  כ-150  בזכרון-מאיר 
ש''ח   3,000,000 חזית  ק"א  וייחודית 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20053077]

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

[20052951]

בני ברק | השכרה
220-440מ"ר  ברק  בבני  להשכרה 
וכד'  בי"ס  תעשיה,  אולם,  למשרד, 

052-7182182
[20053108]

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

לפרטים 052-7133387
[20052948]

ביתר עילית | מכירה
3 דירת   B2 גבעה  שאול  באבא 
ק"ב  הורים  יחידת   + חדשה   חדרים 
1.170.000 רק  בניה.  באמצע  לנוף. 
וייזמות -058-3214 תיווך  ברנד  ש"ח 

550 ועוד מבחר ענק של דירות...
[20053066]

 + 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]

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]

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   * 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]

קרית גת | מכירה
מחסנים   3  + חד'   3 בברקן 
1,050,000 תשואה,   7% מושכרים 
052- בלבד.  לרציניים  לל"ת,  ש''ח 

7151155
[20053081]

טבריה | מכירה
 + מ"ר   140 פנטהאוז  בהזדמנות! 
במחיר  מ"ר   38 עוד  של  מרפסות 
052- לל"ת.  השוק  משווי  פחות 

7162927
[20053096]

טבריה | השכרה
דירה חדשה 3 חדרים בק. צאנז -050

4147007
[20053099]

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 
חדשה  דירת-סטודיו  רוממה  במרכז 
נוף  קטנה  מרפסת   + ומושקעת 
שכירות  מרוהטת-קומפלט  מדהים 
ללא-משכנתא  לחודש  3,500ש"ח 

תיווך 053-3180094
[20053076]

פרויקט  לקנות  מעוניין  גדול  משקיע 
לבנייה עם היתר/לפני היתר עדיפות 

באיזור ירושלים 053-3114437
[20053048]

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]

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. 
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]

20 חצר,    + ונעימה   גדולה  וילה 
chaya. 077-4926550 מיטות, 
1,500 מ-  החל   shp1@gmail.com

ש''ח ללילה.
[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, 
4 12 בצה"ל  דירה  וכן   *   * ממוזגת 
לתקופה  קומפלט,  משופצת  חד' 
054- 04-6922596 ממושכת. 

8433088
[20052313]

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 
מרחבי  מיטות,   15 ויפה  נקיה  וילה 
ופרטיות  בריכה  טרמפולינה,  דשה, 
052- קטנות.  למשפחות  עץ  צימר   +

7607750
[20053080]

עד  ומטופחת  נקיה  נופש  דירת 
ערסלים  נדנדות  מיטות,   12

וטרמפולינה . 052-7689144
[20032621]

מושב כלנית 
2 ענק,  ג'קוזי  חלומיים,  צימרים 
נוף  ומוצנעות,  פרטיות  בריכות 
החרדי,  למגזר  מתאים  מדהים!! 
לילות!   2 למזמינים  מבצע 
052- הארץ.  מכל  אוטובוסים 

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]

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 
 + ממוזגת  ונקיה,  מטופחת  דירה 
קצרות,  לתקופות  לשבתות/  מרפסת 

במיקום מעולה. 058-3263141
[20053085]

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]

דירה  שערים  ובמאה  בגאולה 
לפסח,  וממוזגת,  מפוארת  חדשה, 
לימים ולשבתות, במחיר נח. -050

4109434
[20041631]

אופקים 
מרווחת  ענקית  וילה  באופקים 
וממוזגת 9 חד' + בריכה + פינג פונג + 

מתקנים 054-8486564
[20053107]

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 
במיוחד!!  חדיש  מקומות   23 רכב 

053-3188842
[20040846]

דרוש ר"מ עיון לישיבה חסידית בבני ַ
ברק קו"ח לפקס 077-4701918

[20053084]

יר"ש  מלמד  בת"א  חסידי  לת"ת 
הסעה הלוך חזור מב"ב קו"ח: -1533

5181735
[20053083]

לסוכנות הביטוח "מנדי גפנר" באלעד 
תותחים  מכירות  סוכני  דרושים 

לפרטים נא להתקשר 0548420727
[20053069]

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]

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]

אומנות 

פותחים!  אומנות  חיל  באשת 

תכשיטנות מתכתית, מעוף ויצירתיות 

ללא גבולות, מינימום 4 מפגשים. טל. 

0504154152

[20052802]

השבת אבידה 

באזור  כסף  סכום  עם  ארנק  נמצא 

לפרטים  בירושלים  העמודים  בנין 

0527637687

[20053097]

הלבבות: חובות  ז     חלה  ירושלמי:  היומי  דף  כג     ערכין  בבלי:  היומי  דף 
חשבון הנפש השישי (הברית)    משנה יומית: עדויות ד, י-יא    הלכה יומית:
נה,  יומי:  רב  הרב -  שו"ע  ט-יא     נחלות  יומי:  רמב"ם  ג-ה     תקלט,  או"ח 
כב-כג    דף היומי - זוהר: ויקהל כג-לח    חפץ חיים: לה"ר ד, יב    העמוד 

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

8:188:188:168:218:208:14סו"ז ק"ש מג"א
9:139:149:129:159:159:10סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:469:479:469:509:499:43סוף זמן תפלה מג"א
10:2310:2410:2310:2610:2510:21סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4412:4612:4512:4712:4612:43חצות היום
13:1913:2113:2113:2213:2213:19מנחה גדולה

19:5219:4919:5319:5019:5019:51שקיעת החמה
זמנים למחר

3:513:513:473:563:533:44עלות השחר
4:424:424:394:464:444:37זמן ציצית ותפילין

5:405:455:365:445:435:38הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6762954 הר סיני 15, ב"ב    תל  הר סיני 054-5548559 אלקבץ 2 ג. שאול    בני ברק ברוך פארם ירושלים
סופר פארם רמת החייל 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור אביב
077-8881910 קניון עיר ימים   סופר פארם עיר ימים 077-8881370 הברזל 23 מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה
077-8880100 סופרפארם 077-8882320 העלייה השנייה 10    רמת גן סופר פארם מרכז רפואי רמב"ם   חיפה
6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
עד 8:00 משעה 22:30  לילה  מידי  כונן:  רוקח  עד 22:30  משעה 10:00  נורדאו  רח'  אשדוד  בקניון  פארם  סופר 

למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.29-
אתמול: 211.29-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
30-21

תל אביב
30-25

חיפה
29-24

גולן
33-22

טבריה
38-25

גליל
31-21

באר שבע
35-21

אילת
41-28

מזג האויר
עליה קלה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית עד בהיר. 
תחול עליה קלה בטמפרטורות 

בעיקר בהרים.

רביעי - מעונן חלקית עד בהיר. 
תחול עליה בטמפרטורות 
ויעשה חם מהרגיל בעונה.

חמישי - תחול עליה קלה 
נוספת בטמפרטורות. יעשה 

חם ויבש בהרים ובפנים הארץ 
והביל במישור החוף. תורגש 

הכבדה בעומס החום.

שישי - הטמפרטורות ירדו 
במקצת בעיקר בהרים אך עדיין 
יהיה חם מהרגיל בהרים ובפנים 

הארץ והביל במישור החוף.

שישיחמישירביעי

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



מהפך ביוון: מנהיג הימין מיצוטקיס ניצח 
בבחירות והושבע לראשות הממשלה

ראש הממשלה החדש קיריאקוס מיצוטקיס החליף בתפקיד את מנהיג מפלגת 
השמאל אלכסיס ציפרס 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

לאחר  יום  ימינה:  שברה  יוון 
שהתקיימו  הכלליות  הבחירות 
שלשום ביוון, הושבע אתמול המ־
מצוטקיס  קיריאקוס  הגדול  נצח 
זאת,  הממשלה.  ראש  לתפקיד 
של  ברוב  זכתה  שמפלגתו  לאחר 
המושבים  מבין 300  מקומות   158

בפרלמנט היווני. 

ראש  של  בנו  הוא  מיצוטקיס 
ממשלת יוון לשעבר קונסטנטינוס 
בעבר  כיהנה  אחותו  מיצוטקיס. 
כשרת החוץ, ואחיינו – בן אחותו, 
ראש  לתפקיד  באחרונה  נבחר 

העיריה של הבירה אתונה. 
מי־ התחייב  הבחירות  לפני 

המיסים  את  להפחית  צוטקיס 
משרדי  את  ולהעביר  הגבוהים, 
מודרניזציה  של  תהליך  הממשלה 

שתפחית את הבירוקרטיה הסבו־
כה במדינה.

לה־ יכולה  אינה  יוון  זאת,  עם 
כבולה  שהיא  משום  מיסים  פחית 
היורו  גוש  עם  שחתמה  להסכמים 
נרחבים.  סיוע  למענקי  בתמורה 
להפחית  מיצוטקיס  ינסה  אכן  אם 
מיסים, הוא עלול לגרור את ארצו 
גם  מאוד.  חמור  כלכלי  למשבר 
נבחר  ציפרס  בתפקיד,  קודמו 
לבוחרים  שסיפק  לאחר  בעבר 
התחייבויות דומות, אך בפועל לא 

הצליח ליישם אותן. 
מהב־ שיצאה  חשובה  בשורה 

חירות ביוון, היא שמפלגת 'השחר 
המוזהב' המזוהה כניאו נאצית, לא 
הצליחה לעבור את אחוז החסימה 
לאחר  לפרלמנט,  מחוץ  ונותרה 
היתה  היא  החולפת  שבקדנציה 

המפלגה השלישית בגודלה. 
מיצוט־ של  נצחונו  בעקבות 

רג'פ  טורקיה  נשיא  התקשר  קיס, 
טאיפ ארדואן לברך אותו, אך בין 
משמעותי  עימות  צפוי  השניים 
לנוכח  הקרובים,  בימים  כבר 
על  להשתלט  טורקיה  של  נסיונה 
הכלכליים  במים  ונפט  גז  מאגרי 
שנמצא  באזור  קפריסין,  של 
היוונית.  קפריסין  ריבונות  תחת 
בניקוסיה  הקפריסאית  הממשלה 
לנוכח  גינוי  הודעת  פרסמה  כבר 
יוון  כי  ונראה  הטורקית,  הפעולה 

תידרש להגיב לצעד זה בהקדם. 

כביש 431: הולך 
רגל נהרג בתאונה

מאת חיים מרגליות

שלמה  רמת  שכונת  תושב 
בתאונת  נהרג   ,63 בן  בירושלים, 
מודיעין,  מהעיר  ביציאה  דרכים 
לתקן  כדי  מרכבו  שיצא  בעת 
צוותי  חולף.  מרכב  ונפגע  תקלה, 
לו  והעניקו  למקום  הגיעו  רפואה 

נאלצו  כאמור,  אך  רפואי  טיפול 
לקבוע את מותו.

ב'איחוד  חובש  דבלינגר  אבי 
הצער  "למרבה  סיפר:  הצלה' 
עקב  התאונה  בזירת  מותו  נקבע 
מהן  הקשות  הפציעות  אופי 
שנפגע  רגל  בהולך  מדובר  סבל. 

מרכב".

אזרח מהדרום נחת בקוריאה הצפונית: 
"אסיר תודה לרפובליקה שאימצה אותי"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

את־ נחת  קוריאני  דרום  אזרח 
הבינלאומי  התעופה  בשדה  מול 
החלטתו  על  והצהיר  בפיונגיאנג, 
הדיק־ במדינה  ולהתגורר  לעבור 
טטורית, כדי לכבד את רצון הוריו 
כשלושה  לפני  דומה  צעד  שעשו 

עשורים. 
גוק,  אין  צ'ו  מהדרום,  האזרח 
הדרום  החוץ  שר  של  בנו  הוא 
שין,  דוק  צ'ו  לשעבר,  קוריאני 
לקוריאה  שנה   30 לפני  שערק 
שלוש  רעייתו.  עם  יחד  הצפונית 
בנ־ מת  הוא  יותר  מאוחר  שנים 

היום  עד  ידועות  שאינן  סיבות 
בדרום. 

בפיונגיאנג  נחיתתו  עם 
עיתונאים  ידי  על  צ'ו  התקבל 
ממנו  לגבות  שמיהרו  נרגשים 
"אני  תעמולה.  לצרכי  הצהרה 
אסיר תודה לרפובליקה שאימצה 
מול  אל  צ'ו  אמר  בחום",  אותי 

המצלמות. 
כי  הגיבו  הדרומית  בקוריאה 
להגר  רשאי  בכך  החפץ  אזרח  כל 
המדינה  וכי  הצפונית,  לקוריאה 
אינה עוקבת אחרי אזרחיה משום 
שהיא מכבדת את חופש התנועה. 
שר האיחוד של קוריאה הדרומית 

הוסיף, כי בעבר כבר היו אזרחים 
מהמק־ בחלק  אך  לצפון,  שערקו 

הקומוניסטי  המשטר  החליט  רים 
אותם  להחזיר  קים  משפחת  של 
לקוריאה הדרומית לאחר זמן מה, 
כיבדו  לא  "הם  שלטענתו  משום 
התעמולתית  ההתנהלות  את 

שלה". 
במשך השנים ערקו כ־30 אלף 
אזרחי קוריאה הצפונית לקוריאה 
המה־ מספר  ולעומתם  הדרומית, 

מאוד  נמוך  לצפון  מהדרום  גרים 
עשרות  על  הנראה  ככל  ועומד 
שנות  מ־60  יותר  לאורך  בודדות 

בשורה לתושבי ביתר עילית וגוש עציון:  נתק בין המדינות. 
השבוע יחלו העבודות להרחבת כביש המנהרות

מאת חיים מרגליות

בי־ לתושבי  משמחת  בשורה 
תר עילית וכלל יישובי גוש עציון. 

חברת מוריה מתחילה השבוע את 
העבודות להכפלת כביש 60.

בשלב הראשון העבודות יחלו 
עד  רוזמרין  מחלף  שבין  במקטע 

לפתח של המנהרה הדרומית, תו־
צב גדר בטיחות בצד המערבי של 
שהעבודות  מנת  על  וזאת  הכביש 
בטחונם  על  שמירה  תוך  יבוצעו 

של הנוסעים בכביש.
שיבוצעו  העבודות  במהלך 
אחד  נסיעה  נתיב  יישמר  השבוע 
שי־ העבודות  בשעות  כיוון  לכל 

בוצעו במהלך הלילות בין השעות 
.21:00-05:00

הדמיה: חברת מוריה


