
מוסקבה: רבבות מחו נגד הנשיא פוטין 
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אדם  בני  אלף  מ־20  למעלה 
מחאה  בהפגנת  אתמול  השתתפו 
הרוסית  האופוזיציה  שארגנה 
של  דיווחים  לפי  מוסקבה.  בבירה 
המש־ מספר  הידיעות  סוכנויות 
תתפים הגיע לכ־22 אלף בני אדם. 
מנהיג  עומד  המחאה  בראש 
נב־ אלכסיי  הרוסית  האופוזיציה 

בהפגנה  מדובר  כי  שהבהיר  לני, 
לארגן  שהצליח  ביותר  הגדולה 

מזה שבע שנים. 
ההפגנה חתמה שורה של הפ־

גנות קטנות יותר שנערכו במהלך 
נגד  במחאה  האחרון,  השבוע  כל 
במוסקבה,  הרשויות  החלטת 
כ־30 של  מועמדותם  את  לפסול 
לפרלמנט  בבחירות  מתמודדים 
המועמדים  מרבית  מוסקבה.  של 
שנפסלו מזוהים עם האופוזיציה. 

מוסקבה  של  הבחירות  ועדת 
מת־ מאותם  אחד  כל  כי  טוענת 
מודדים שנפסלו לא הצליח לגייס 

תושבי  של  החתימות   5,000 את 
להתמודד  כדי  הנזקקות  העיר 

סקר: גוש הימין עם 57 מנדטים
מנדטים. בחלוקה  הליכוד מקבל 32 מנדטים, 'כחול לבן' 29

לגושים: הימין – 57, שמאל וערבים – 54, ליברמן – 9

מאת מאיר ברגר

מסקר מכון סמית שנערך עבור 
תכניתו של ניסים משעל, עולה כי 
גוש הימין בראשות בנימין נתניהו 
גוש  בעוד  מנדטים,  ל־57  מגיע 
ב־54 אוחז  והערבים  השמאל 

מושבים.
מפלגת הליכוד מקבלת בסקר 
לבן'  'כחול  רשימת  מנדטים,   32
הרשימה  מנדטים.  מ־29  נהנית 

מנד־  10 עם  המשותפת  הערבית 
טים.

ליב־ של  ביתנו'  'ישראל  סיעת 
רמן מגיעה לתשעה מנדטים. מפל־

גת ש"ס עם שמונה מנדטים. יהדות 
התורה עם שבעה מנדטים ומפלגת 

העבודה מקבלת שישה מנדטים.
רשימת הימין החדש בראשות 
שקד ובנט – שישה מנדטים, סיעת 
חמישה,  הורוביץ –  ניצן  של  מרצ 
בראשות  הימין  מפלגות  איחוד 
ארבעה   – וסמוטריץ‘  פרץ  הרב 
של  דמוקרטית  ישראל  מנדטים. 

אהוד ברק – ארבעה מנדטים.
בחלוקה לגושים: הימין – 57, 
שמאל וערבים – 54, ליברמן – 9.
הש־ סמית  מכון  של  בסקר 
ומ־  18 בני  נשאלים,   597 תתפו 

של  מייצג  מדגם  המהווים  עלה, 
האוכלוסיה.
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מתארגנים לאמירת 1000 ספרי תהילים בשבת
 עבור הילד שחלה במחלה הנוראה

 מרדכי אהרון
בן מירל יוכבד

כמו"כ מתארגנים ל-40 הפרשות חלה ושיר השירים
050-4168248  /  052-7614290
050-4110300  /  053-3177271

058-4597650 ניתן להשאיר הודעה

בסיס של חיזבללה הופצץ בעיראק: ארה"ב 
מכחישה שהיא עומדת מאחורי המעשה 

בהפצצה הושמדו טילים שהוברחו למקום במשאיות קירור, וכתוצאה ממנה נהרגו פעילי חיזבללה ואנשי 
משמרות המהפכה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

חיזבללה  ארגון  של  בסיס 
האחרו־ בימים  הופצץ  העיראקי 
בעיראק,  א־דין  סלאח  במחוז  נים 
פעילי  מספר  נהרגו  מכך  וכתוצאה 
המהפ־ משמרות  ואנשי  חיזבללה 
כה ששהו במקום. כך מדווח ארגון 
הטרור העיראקי, שטוען כי מחוב־

על  להגיב  עיראק  ממשלת  של  תה 
התקיפה. 

טביעות  השאירה  "התקיפה 
וציוניות",  אמריקאיות  אצבע 
"באחרונה  בארגון,  בכיר  אומר 
לקחת  עיראק  ממשלת  החליטה 
צירפה  ובעצם  הנשק  את  מאתנו 
את הארגון שלה לכוחות הבטחון 
המתקפה  ולכן  שלה,  הרשמיים 

תגובה  מחייבת  הזאת  המחוצפת 
ממשלת  של  והחלטית  חריפה 

עיראק". 
ארה"ב מצדה הכחישה כל קשר 
עו־ לא  היא  כי  והבהירה  לתקיפה 

מדת מאחורי המעשה. בישראל לא 
למ־ בהתאם  לטענות,  כמובן  הגיבו 

נזהרת  במסגרתה  העמימות  דיניות 
להכחיש  או  לאשר  שלא  ישראל 
במת־ שלה  מעורבות  על  דיווחים 

קפות כנגד מטרות בארצות אויב. 
במתקפה  הדיווחים,  פי  על 
אל  שהוברחו  טילים  הושמדו 
קירור,  במשאיות  מאיראן  הבסיס 
תחת מסווה של שינוע מוצרי מזון. 
ופיצוצי  מהתקיפה  כתוצאה 
המשנה שנגרמו בעקבות השמדת 
מספר  במתקפה  נהרגו  הטילים, 
לא ידוע של אנשי חיזבללה אנשי 

משמרות המהפכה האיראניות. 

חיזבללה פורס כוחות 
סמוך לגבול ישראל

מפקד בארגון הטרור אמר בראיון ל'דיילי ביסט' כי קיימת אפשרות 
שתפרוץ מלחמה "שלא תהיה דומה לקודמותיה", בין הארגון 

̂ לטענת אנשי הארגון, הפעולה שהם שוקלים לנקוט בה  לישראל 
היא בשל הסנקציות שהטילה ארה"ב על איראן

מאת סופרנו הצבאי

כוחות  לפרוס  החל  חיזבללה 
עם  לגבול  בסמוך  ובסוריה  בלבנון 
השבוע  בסוף  דיווח  כך  ישראל, 
האמריקאי,  ביסט'  ה'דיילי  עיתון 
מפקדים  שמספר  לאחר  וזאת 
לעיתון  התראיינו  הטרור  בארגון 
וטענו כי הארגון נפגע באופן ישיר 
שהטילה  הכלכליות  מהסנקציות 
ארצות הברית על איראן ולכן הוא 
נגד  עוינת  בפעולה  לנקוט  מתכוון 
תחליט  ואיראן  במידה  ישראל 

שהגיע הזמן לכך.
ישנה  כי  ציין  המפקדים  אחד 
בין  מלחמה  שתפרוץ  אפשרות 
"שלא  כזו  לישראל,  חיזבללה 
והד־ לקודמותיה",  דומה  תהיה 

נהיה  אנחנו  הזו  "בפעם  כי  גיש 
ציין  המפקד  שנירה".  הראשונים 
ארה"ב  שהטילה  לסנקציות  כי 
הכלכלה  על  שלילית  השפעה  יש 
על  משליך  אשר  באופן  באיראן, 
תמיכתה בארגון הטרור. "אם טיל 
כאילו  יטופל  הוא  באיראן  יפגע 
איים.  אותו",  שיגרה  ישראל 

לפני  "עוד  כי  המפקד,  אמר  עוד 
רצינו  בסוריה  האזרחים  מלחמת 

a@hamevaser.co.il
073-2456765
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לאחד האיחוד בין פרץ ללוי־אבקסיס: 

יו"ר העבודה פרץ: "לא נשב 
עם נתניהו תחת כתב אישום"
"בית של אחדות, אחווה ואחריות משותפת. אנחנו ניצור הזדמנות לבניית 
ממשלה אחרת. לא נשב עם נתניהו תחת כתב אישום", הצהיר יו"ר העבודה

מאת מאיר ברגר

ח"כ  העבודה  מפלגת  יו"ר 
שישי  ביום  התייחס  פרץ  עמיר 
אבו־ לוי  לשעבר  ח"כ  עם  לאיחוד 
תשב  לא  מפלגתו  כי  ואמר  קסיס 

עם נתניהו תחת כתב אישום. 
"אנחנו ניצור הזדמנות לבניית 
נת־ עם  נשב  לא  אחרת.  ממשלה 

ניהו תחת כתב אישום. לא ניתן יד 

אנחנו  והגזענות.  החסינות  לחוקי 
יוצאים  אנחנו  התקוה.  את  נחזיר 
החדש  הישראלי  המסע  אל  ביחד 
בו יש מקום לכולם. זה הזמן. יחד 

אנחנו חזקים", אמר.
הפתיעה  שעבר  חמישי  ביום 
כשנ־ לוי־אבקסיס  לשעבר  ח"כ 

כי  והודיעה  לשמאל  מהימין  דדה 
למפ־ 'גשר'  מפלגתה  עם  תחבור 

לגת העבודה בראשות עמיר פרץ. 

שתי  ביניהם  הסיכום  על 
בבחירות  יחד  ירוצו  הרשימות 
הקרובות. במסגרת הסיכומים בין 
שיריונים   3 תקבל  היא  השניים, 
והרשימה  הראשונה  בעשיריה 
למפלגה  תחבור  לא  המשותפת 

נוספת. 
משותפת  עיתונאים  במסיבת 
שכינס אמר פרץ כי "אני חש שבר־

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ואיראן  בריטניה  בין  המשבר 
מכלית  בעוד  חדש.  לשיא  מגיע 
מו־ עדיין  האמירויות  איחוד  של 
לאחר  באיראן,  מעצר  תחת  חזקת 
בתחיךת  לתיקונים'  ש'נגררה 
האיראנים  השתלטו  שעבר,  שבוע 
נפט  מכלית  על  השבת  כניסת  עם 
מדובר  כשהפעם  במספר,  שניה 

במכלית של חברה בריטית. 
על המכלית היו 23 אנשי צוות, 
אך אף אחד מהם אינו אזרח ברי־

הודו,  רוסיה,  באזרחי  מדובר  טי. 
לטביה והפיליפינים. 

החליטו  כי  הודיעו  האיראנים 
לאחר  המכלית  על  להשתלט 
הבי־ השיט  חוקי  את  הפרה  שזו 

המשדר  את  וכיבתה  נלאומיים, 
לטענת  מיקומה.  על  המדווח 
מעו־ היתה  המכלית  האיראנים, 

דיג  סירות  עם  בתאונה  רבת 
אותות  שיגרו  וכשאלו  איראניות, 
והמשיכה  התעלמה  היא  מצוקה 
נוספת  הפרה  שמהווה  מה  לשוט, 

של חוקי השיט. 

האיראנים,  מדווחים  עוד 
במבצע  בוצעה  ההשתלטות  כי 
משולב מהים ומהאוויר, כשסירת 
הנפט  מכלית  אל  התקרבה  קרב 
האוויר  חיל  של  מסוק  ובמקביל 
הנחית  המהפכה  משמרות  של 
אל  בחבל  שהשתלשלו  לוחמים 
ההשתלטות  את  וביצעו  המכלית 

בפועל. 
תיעוד  פרסמו  אף  האיראנים 
כי  והתרברבו  ההשתלטות,  של 
שליוותה  בריטית  מלחמה  ספינת 
הצליחה  לא  הנפט,  מכלית  את 
והמעצר  ההשתלטות  את  לעצור 

של המכלית. 
זאת  לעומת  בבריטניה 
המלחמה  ספינת  כי  מבהירים 
הבריטית שהתה במרחק שיט של 
המכלית.  של  ממיקומה  כשעה 
ההשתלטות  נסיון  שהחל  לאחר 
המל־ ספינת  מיהרה  האיראנית, 

אך  המכלית,  לעזרת  לבוא  חמה 
הבריטים  דקות.  בכעשר  איחרה 
בתוך  בוצע  המעצר  כי  מדגישים 
המים הטריטוריאליים של עומאן. 
עוד נמסר, כי כארבעים דקות 

מש־ אנשי  הטרידו  יותר  מאוחר 
בריטית  ספינה  המהפכה  מרות 
נוספת, אך במקרה זה הם שחררו 
באיראן  קצר.  זמן  כעבור  אותה 
טוענים לעומת זאת, כי במקרה זה 
הסתפקו אנשי משמרות המהפכה 
שהתק־ לספינה  בלבד  באזהרה 

של  הטריטוריאליים  למים  רבה 

איראן. 
במק־ כי  התברר  למחרת  רק 
מכלית  גם  האיראנים  עצרו  ביל 
נפט אלגי'ראית, אך במקרה זה פנו 
ממשלתם,  לעזרת  המכלית  אנשי 
החוץ  שר  של  פתוח  קו  ונפתח 
בכירים  מול  באלג'יריה  ובכירים 
שכעבור  לכך  שהוביל  איראניים, 

קצת יותר משעה החליטה איראן 
לשחרר את המכלית. 

כי  האיראנים  הבהירו  אתמול 
המכלית  על  שהיו  הצוות  אנשי 
נמל  לחופי  שנגררה  הבריטים 
המכ־ על  יישארו  עבאס,  באנדר 

עד  ממנה  לרדת  יורשו  ולא  לית 

טראמפ: "הפלנו מל"ט איראני בשמי המפרץ" 
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
הים  חיל  של  ספינה  כי  הודיע 
האמריקאי הפילה מל"ט איראני 

במפרץ הפרסי. 
המל"ט  כי  הוסיף  טראמפ 
לספינה,  מסוכן  באופן  התקרב 
שלה  הצוות  שאנשי  ולאחר 
ונשנות  חוזרות  אזהרות  שיגרו 
ולאחר  שיתרחק,  בדרישה 
הופל  נענו,  לא  אלו  שדרישות 
האמרי־ הספינה  ידי  על  המל"ט 

קאי USS בוקסר. 
מוחמד  האיראני  החוץ  שר 
אלו  בימים  השוהה  זריף  ג'וואד 
העצרת  במסגרת  יורק  בניו 
על  נשאל  האו"ם,  של  הכללית 
של  תגובתה  מה  עיתונאים  ידי 
הנשיא  של  להודעתו  איראן 
אינו  כי  בתגובה  ומסר  טראמפ 
מכיר מקרה כזה שבו הופל כלי 
האמרי־ ידי  על  איראני  טיס 

קאים. 
הפלת המל"ט האיראני באה 
שאיראן  לאחר  בדיוק  חודש 

מל"ט אמריקאי, שלטע־ הפילה 
שלה.  הריבוני  לשטח  חדר  נתה 
הטענות  את  הכחישו  בארה"ב 
טס  המל"ט  כי  והבהירו  הללו, 
הנ־ בינלאומי.  אווירי  במרחב 

מתקפה  אישר  אף  טראמפ  שיא 
האוויר  חיל  של  משמעותית 
המע־ על  כתגובה  האמריקאי, 

האחרון  ברגע  אך  האיראני,  שה 
המתקפה  את  לבטל  החליט 
תהיה  שהיא  שהתרשם  לאחר 
רב  למספר  ותגרום  מידתית  לא 

של הרוגים באיראן. 
  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

כוחות קומנדו איראניים נחתו על מכלית 
בריטית במצר הורמוז ועצרו את אנשיה

האיראנים מתרברבים: "ספינת מלחמה בריטית שליוותה את מכלית הנפט, לא הצליחה לעצור את ההשתלטות" ^ בריטניה הזהירה את 
הספינות שלה שלא לעבור במצר הורמוז עד שיתבהרו העניינים ^ איראן עצרה גם מכלית אלג'יראית אך שחררה אותה כעבור שעה
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יזרח האור לישרים
תקופת בין המצרים נפתחת היום בצום הרביעי שנדחה 
בין  תקופת  באה  בטרם  גם  קודש.  השבת  מיום  אליו  השנה 
ישנה  באב  תשעה  לבין  בתמוז  עשר  שבעה  שבין  המצרים 
בחירות  בין  תקופת  בגלל  ולא  המצרים',  'בין  תחושת 
אחד,  מצד  מורגשים  המצרים  לנו.  שהזדמנה  לבחירות 
כח  לרכוש  ומנסים  ראש,  המרימים  התורה  אויבי  ידי  על 
שם  גם  השני,  העבר  ומן  להם.  אצה  והדרך  אלקטוראלי, 
סכנות מצויות. נפשות ישראל יקרות ואצילות נתונות בשבי 
כבלי הטכנולוגיה ההרסנית והארסנית, היצר הרע וחילותיו 
עמלים כדי להדיח ולהסית מני דרך. אין מה שיגדיר היטב 
את מצבם של היהודים בארץ הקודש מאשר 'בין המצרים'. 
ובבית,  ברחוב  מצרים  ובממון.  בנפש  ובגוף,  ברוח  מצרים 

בעיר ובמושב.

אמר הצדיק הקדוש רבי משה מקוברין זי"ע על ימי בין 
המצרים, כי כאשר דרכו של צייר הרוצה לרשום ולשרטט 
בצבע מפה נאה ויפה בכמה וכמה גוונים ועיטורים הדורים, 
השחור  הצבע  על  כי  שחור,  בסיס  מתחילה  עושה  הריהו 
משתקפים כל המראות והגוונים בשיא יופיים, כך גם הם ימי 
בין המצרים, המהווים רקע שחור אשר עליו יבלטו ויאירו 
מלאים  אשר  והחגים,  הטובים  הימים  והרגלים,  המועדות 
והרוח,  הקומה  נמיכות  של  אלו,  ימים  אומר  הוי  בהם.  אנו 
של נכאות ושפיפות, אינם אלא הבטחה כי עתיד עשיר ורב 
צבעים ממתין לנו. אין רקע שחרחר זה חזות עתיד. הוא רק 
רגלים  עליו  יעלזו  טובים,  ימים  בו  יכרכרו  עוד  אשר  בסיס 
ומועדים, יפצחו בו רינה יומי דפגרא וימי שמחה וטוב לבב.

יהודים בארץ נחלת אבות ויהודים בכל מקום שהם על 
פני תבל, מתפללים מייחלים לטובה ולברכה. עומק הגלות 
ישראל  בארץ  הוא,  חד  דארעא  סדנא  ומדאיב.  מכמיר 
בהבלי   – החמורות  הרוח  בסכנות  גם  הגולה,  ובתפוצות 
הטכנולוגיה והתקשורת, אשר הורידו רבים שאולה, וכך גם 
בסכנות הגוף המאיימות – מול מרצחים ואויבי יהודים, חדלי 
העניינים  בכל  ורחמים  לישועה  מצפה  ישראל  עם  אנוש. 
משמי שמי קדם. ימי בין המצרים, כדברי הצדיקים, נושאים 
בכנפיהם בשורות טובות ישועות ונחמות. נישא צקון לחש 
בסליחות  הפייטן  בדברי  הנאמרים  כדברים  לב  ותפילת 
צור  אנחה,  בנו  רבתה  לכן  רווחה,  מצוא  בלי  פוזרנו  היום: 
לששון  לנו  הפך  בתמוז  עשר  ושבעה  שחה,  כי  נפשנו  ראה 

ולשמחה.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

האמת שלו
לא  מזו  טובה  לבשורה 
הממשלה  ראש  היה  יכול 

לצפות.
החישובים  שכל  אחרי 
העכשוויים  הנתונים  וכל 
שנתניהו  כך  על  הצביעו 
להקים  לכאורה  יוכל  לא 
בכך  בהתחשב  ממשלה, 
סופית  עצמו  ניתק  שליברמן 
באה  הימין,  מגוש  ורשמית 
יו"ר  של  המפתיעה  ההכרזה 
וטרפה  פרץ  עמיר  העבודה 
השמאל  לרעת  הקלפים.  את 

ולטובת נתניהו.
הפריד  כפסע  פניו,  על 
בין מיזוג של העבודה ומרצ. 
התווכחו  לא  והורביץ  פרץ 
פרץ,  עמיר  אבל  מאומה.  על 
שאת  משופשף  פוליטיקאי 
הטריים  שהמועמדים  מה 
מתחילים ללמוד בימים אלו, 
יתרה,  בהצלחה  בהכרח  לא 
לשכוח,  הספיק  כבר  הוא 
של  מיזוג  כי  בעצמו  הסיק 
קי־ השמאל  והסיעה  סיעתו 

צונית ממנה לא יקנה לו שום 
יתרון ביום שאחרי הבחירות 
גם אם יוסיף למפלגתו המד־

ממת עוד מספר מנדטים.
אם כחול לבן מקימה את 
תח־ היא  הבאה,  הממשלה 

תור למיזוגים אחרים ותנסה 
לכפות על הליכוד את הדחת 
לממשלת  והליכה  נתניהו 
בשום  היא  עמה.  אחדות 
להצטייר  תרצה  לא  אופן 
כי  קיצונית  שמאל  כממשלת 
זו תהיה הממשלה הראשונה 
ואם  בראשותה.  והאחרונה 
הממשלה  את  יקים  הליכוד 
אפילו  יפנה,  לא  הוא  הבאה, 
העבודה  לסיעת  בצחוק,  לא 
היא  שלה  השניה  שהזרוע 

מרצ.
חישוב  אפוא  עשה  פרץ 
בצעד  ונקט  ומפוכח  קר 
הבטוחה  דרכו  את  שסולל 
הבאה.  נתניהו  לממשלת 
לשעבר  ח"כ  עם  החבירה 
תוסיף  אולי  לוי־אבקסיס 
בלבד  שניים  או  מנדט  לו 
קיבלה  האחרונות  (בבחירות 
כש־ בראשותה  גשר  סיעת 

היא  אבל  קולות)  אלף  בעים 
הש־ תווית  את  ממנו  תנטרל 

במשבצת  אותו  ותמתג  מאל 
בחסות  הפנויה  החברתית 
מהמרוץ  כחלון  של  פרישתו 

לטובת היטמעותו בליכוד.
העבודה,  יו"ר  של  מפיו 
כמו מפי יו"ר גשר, לא נשמע 
לממשלת  כניסה  נגד  דבר 
את  הנוכחי.  במצבו  נתניהו 
מותירים  הם  הללו  החרמות 
ולברק  לבן  כחול  לאנשי 
את  לגרד  לנסות  שימשיך 
שיפרוש  עד  החסימה  אחוז 

מהמרוץ חבול ופצוע.
בערבו  נולדה  ולנתניהו 
לפני  (יום  חמישי  יום  של 
גו־ בן  של  השיא  את  ששבר 
ריון בראשות הממשלה) הצ־

את  שמבטיחה  הנוספת  לע 
הקמת ממשלתו החמישית.

הספק שלו
צוטט  החדש  הימין  יו"ר 
כאומר:  שחלף  השבוע  בסוף 
לסיבוב  שנלך  לכך  אתן  "לא 

שלישי של בחירות".
של  רבה  מידה  דרושה 
כדי  אטימות  ושל  יהירות 
כשמי  כזה  משפט  להנפיק 
אחר  לא  הוא  עליו  שחתום 
רבה  במידה  מהאחראי 
של  והמיותר  הנוכחי  לסבב 
אלמלא  הנוכחיות.  הבחירות 
של  הפשר  נטולת  הריצה 
ממאה  יותר  ושריפת  בנט 
היה  קולות,  אלף  ושלושים 
בניתוח  עוסק  הנוכחי  הטור 
ביצועי ממשלת הימין שקמה 

זה מכבר.
אם בנט מביע שאט נפש 
להלין  לו  אין  הזה  מהטרלול 
אלא על עצמו בלבד ולהסיק 

מסקנות.

השקר שלו
תקשורת  כלי  היה  לא 
רציני אחד בארץ שלא ציטט 
התגלית  את  השבוע  בסוף 
הפולי־ סופרנו  עלה  שעליה 
חשף  ואותה  ברגר,  מאיר  טי, 
בטורו 'קריאה לסדר' על דפי 
'המבשר־שבועי', ביום שישי 

האחרון.
הנכתב  את  ציטט  ברגר 
שהוציא  שלי'  'האמת  בספר 
עשרה  ארבע  לפני  ליברמן 
היתר:  בין  נאמר,  בו  שנים 
לה־ שכדי  בעבר  לי  "אמרו 
רו־ עולי  בקרב  קולות  שיג 

הקו  את  להדגיש  כדאי  סיה 
זאת  עשינו  לא  חרדי.  האנטי 
להבא,  גם  זאת  נעשה  ולא 
באותות  לנו  יוכיחו  אם  גם 
יביא  כזה  שצעד  ובמופתים 
נסיון  כל  כוחנו.  להכפלת 
הניגודים,  הסדקים,  לניצול 
זאת  שעושה  ומי  פסול.  הוא 
אחריות  חסר  באופן  מתנהג 

לאומית".
עבר  מה  ברור  לא 
להפר  כדי  בראש  לליברמן 
את ההתחייבות הכתובה הזו 
הוא  כי  עצמו  על  ולהכריז 
כשה־ בעבר,  אחריות.  חסר 

טען  אותו,  ספרו  לא  סקרים 
ולא  מזויפים  שהם  ליברמן 
יטען  אם  נתפלא  בל  נכונים. 
(שכאמור  לדברים  בתגובה 
כולה)  בתקשורת  הוצפו 
שמישהו זייף את הספר שלו.

הידטה?

073-7889194

בהדפסת חוברות שחור /לבן
קבלו תוספת של 10% מהחוברות!

מבצע מיוחד עד ו' אב (7.8.19)

בדטה פרינט מוקירים את התורה ולומדיה 
ולכן תוכלו להדפיס חוברות וקונטרסים

במחיר המשתלם ביותר!

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

בס"ד  

זמני קבלת קהל
מטותלשבוע פרשת       

ההרשמה מראש חובה
10:00-17:00בין השעות |02-5385251בטל' 

ע"יבין השעותיום

שני
תמוזבטי"
)22/07(

הי"וחיים מילרהרב13:00-14:00

יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה

שלישי
תמוזבכ'
)23/07(

11:00-12:00
הי"ומיכל הלברשטאםהרב

ת "אגודת ישראל" בעיריית ירושליםיו"ר סיע
מחזיק תיק התעסוקהו

17:00-18:00
הי"ויוחנן וייצמןרבה

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

רביעי
תמוזבכ"א

)24/07(
11:00-13:00

הי"ויוסף דייטשהרב 

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

יחמיש
תמוזבכ"ב

)25/07(

11:00-13:00
הי"ויצחק הורביץהרב

ארגון "למעשה"
עבודה.יעוץ והכוונה בנושאי תעסוקה, התאמה והצעות למחפשי

14:00-16:00
הי"וכץמשה הרב 

ארגון 'נתיבותיה שלום'
.הוצאה לפועלוסיוע בנושאי הסתבכות בחובות, ביעוץ והכוונה 

שישי
בתמוזכ"ג

)26/07(
10:30-12:00

הי"ומאיר פרושהרב
שר החינוךסגן  

ויו"ר מרכז אגודת ישראל בירושלים

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

90

חיזבללה פורס כוחות סמוך לגבול ישראל
ברמת  ישראל  מול  חזית  לפתוח 
הסורית  הממשלה  אך  הגולן, 
יותר  אין  עכשיו  אדום.  קו  הציבה 

קווים אדומים". 
השתתף  האחרון  חמישי  ביום 
הבטחון  ושר  הממשלה  ראש 
האזכרה  בטקס  נתניהו  בנימין 
לבנון  מלחמת  לחללי  הממלכתי 
הרצל.  בהר  שהתקיים  השניה, 
כי "במב־ נאומו  במהלך  אמר  הוא 

צע 'מגן צפוני' ניטרלו את מנהרות 
במשך  חפר  שחיזבללה  הטרור 
להר־ רוצה  אינני  לשטחנו.  שנים 

חיב כאן על פעולות אחרות שאנו 
במועדה.  תגיע  ההפתעה  עושים. 
אבל  מלחמה,  אלי  ששים  איננו 
נכה  אנחנו  עלינו  תכפה  זאת  אם 

באויבינו מכה ניצחת". 
לאתגרים  התייחס  נתניהו 
פועלים  "אנחנו  באזור:  השונים 
של  מאמציה  את  לסכל  הרף  ללא 
לחי־ ונשק  כספים  להזרים  איראן 

שבלעדי  לכולכם  ברור  זבללה. 
צינור החמצן האיראני, החיזבללה 
לדב־ רב".  זמן  להתקיים  יוכל  לא 

הפיגומים  את  שתוציא  ברגע  ריו, 
יקרוס.  הוא  ממנו  האיראניים 
האירא־ התוקפנות  נגד  "המאבק 

צריך  הוא  שלנו,  רק  לא  הוא  נית 
כולו",  העולם  של  מאבק  להיות 
הסביר ראש הממשלה, "היום שוב 
באה  הזאת  התוקפנות  את  ראינו 
הפרסי,  המפרץ  במי  ביטוי  לידי 
שבמשך  לכם  להזכיר  רוצה  אני 

מול  לבד  עמדנו  ארוכות  שנים 
תוקפנותה של איראן". 

שהעולם  הזמן  הגיע  לדבריו, 
הס־ חומרת  את  יבין  כולו  הנאור 

"הגיע  וחיזבללה.  איראן  של  כנה 
הזמן שהעולם כולו יתייצב נגדם", 
עדיין  זה  "לצערי  נתניהו,  אמר 
וכבר  המספקת,  במידה  קורה  לא 
לע־ נצטרך  אם  שאפילו  אמרתי 

וגרורותיה  איראן  מול  לבדנו  מוד 
פועלים  אנחנו  כך  זאת.  נעשה   –
בסוריה כדי למנוע התבססות של 
נאפשר  לא  שם.  איראניים  כוחות 
כי  ציין  הוא  בסוריה".  שניה  לבנון 
הממשלה  את  שמנחה  "העיקרון 
הוא פשוט – הקם להורגך השכם 
למנוע את התחמשותו. בייחוד את 
התחמשותו בנשק מתקדם ושובר 

שוויון". 
"ביחס  כי  רה"מ,  אמר  עוד 
מב־ אני  בלבנון  הטילים  לאתגר 

חשוב  נוסף  עיקרון  להבהיר  קש 
הוא  גם  שהרמטכ"ל  בעיני,  מאוד 
ניתן  לא  לאחרונה,  אותו  הדגיש 
שום חסינות למי שיירו טילים על 
באזורים  יסתתרו  אם  גם  ישראל 
כדי  הכל  נעשה  אוכלוסיה.  צפופי 
למנוע פגיעה בחפים מפשע, אבל 
הטילים  למשגרי  חסינות  ניתן  לא 
לא  בלבנון,  לא   – ומשלחיהם 
ציין  הוא  מקום".  בשום  לא  בעזה, 
מביעה  אינה  לבנון  "ממשלת  כי 
התנגדות כלשהי להתבססות הצ־

גם  בשטחה.  חיזבללה  של  באית 
לתוקפנות  באחריות  תישא  היא 
אמי־ "מול  סיכם:  נתניהו  הזאת". 

שבוודאי  נסרללה  של  הרהב  רות 
האחרונים,  בימים  אותם  שמעתם 
לצאת  נאלץ  אם   – זאת  רק  אומר 
בעוצמה  נפעל  נוספת  למלחמה 

כבירה ונבטיח את ניצחוננו". 

כוחות קומנדו איראניים נחתו על מכלית 
בריטית במצר הורמוז ועצרו את אנשיה

שתסתיים החקירה בעניינם. 
בתוקף  טוענת  מצידה  איראן 

שלמעצר המכליות הללו אין שום 
בריטיים  שכוחות  לעובדה  קשר 
לפני  איראנית  נפט  מכלית  עצרו 

גיבר־ במצר  משבועיים  למעלה 
האירועים  בין  הסמיכות  אך  לטר, 
שמספקת  הקלושים  והתירוצים 
איראן למעצר המכליות, מוכיחים 
כאמ־ ישירה,  בתגובה  מדובר  כי 

בריטניה  על  לחץ  להפעלת  צעי 
הע־ הנפט  מכלית  את  שתשחרר 

צורה בגיברלטר.
פרסמו  האירוע,  בעקבות 
לצעד  גינויים  וצרפת  גרמניה 
שחרורה  את  ודרשו  האיראני, 
אנשי  ושל  המכלית  של  המיידי 

הצוות שלה. 
טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
כי  ואמר  לתקרית  הוא  גם  הגיב 

עושה  רק  שאיראן  ידענו  "תמיד 
מהאיראנים  דרש  הוא  בעיות". 
המכלית,  את  בהקדם  לשחרר 
והבהיר כי העולם צריך להתאחד 
את  להחזיר  כדי  בפעולה  ולנקוט 
וב־ הפרסי  במפרץ  השיט  חופש 

מצר הורמוז. 
שר החוץ הבריטי ג'רמי האנט, 
המ־ למעצר  כי  איראן  את  הזהיר 

היא  אם  השלכות  תהיינה  כלית 
אך  מיידי,  באופן  תשוחרר  לא 
כי  הנשימה  באותה  הבהיר  גם 
מלחמה,  מחפשת  אינה  בריטניה 
המשבר  את  לפתור  בכוונתה  וכי 

באופן דיפלומטי. 

יו"ר העבודה פרץ: "לא נשב 
עם נתניהו תחת כתב אישום"

גע זה נוצרת ברית של התחדשות. 
מצאנו את הדרך להתאחד ולבנות 

בית פוליטי לכל הישראלים".
הפו־ "המסגרת  הדגיש:  פרץ 

תשנה  מולנו  כאן  שנבנית  ליטית 
המעב־ של  החומות  הכללים,  את 
רים בין המחנות נופלות עכשיו".

במסיבת  אמרה  לוי־אבקסיס 
הגיעה  "כאשר  כי  העיתונאים 
שזה  הרגשתי  מפרץ,  ההצעה 
ולחפש  החומות  את  להפיל  טבעי 
את המאחד והמחבר. החיבור הוא 
של מפלגת גשר עם הלוחם מספר 

אחת בזירה החברתית".
במרצ תקפו את עמיר פרץ על 
אבקסיס  לוי  עם  לרוץ  החלטתו 
רעיון  גניזת  היא  המשמעות  שכן 
מרסק  "פרץ  המשותפת.  ההליכה 
בגוש  לאיחודים  האפשרות  את 
לחיבור  לסרב  בחר  הוא  השמאל. 
בין מרצ למפלגת העבודה. במקום 
בשיריון  בחר  הוא  גדול  איחוד 

קטן", אמרו.
בני  לבן,  כחול  מפלגת  יו"ר 
לוי  של  הצטרפותה  על  בירך  גנץ, 
מנהיגה  "היא  העבודה.  למפלגת 
ישראל  למדינת  וטוב  חברתית, 

שתהיה בכנסת", אמר גנץ.
בעבר  כיהנה  אבקסיס  לוי 
ביתנו'.  'ישראל  בסיעת  כח"כ 
הובילה  האחרונות  בבחירות 
שקיב־ 'גשר',  בראשותה,  רשימה 

את  עברה  ולא  קולות  לה 74,701 
אחוז החסימה.

למפ־ לצרף  ניסה  פרץ  עמיר 
החוץ  שרת  את  גם  העבודה  לגת 
השיבה  היא  אך  לבני  לשעבר 

בשלילה.

מוסקבה: רבבות מחו נגד הנשיא פוטין 

חלק  הטענה,  פי  על  בבחירות. 
מהחתימות שהוגשו הן של אנשים 
שכבר מתו או של אנשים שמעולם 

לא חיו במוסקבה. 
באופוזיציה טוענים כי מדובר 
מה־ אחת  ובעוד  מוחלט,  בשקר 

שעושים  חוקיות  הבלתי  פעולות 

את  להחזיק  כדי  ואנשיו  פוטין 
ובמחוזותיה  ברוסיה  השלטון 
שלא כדין. הם פרסמו גם הוכחות 
את  מאשרות  שלטענתם  וראיות 
שהוגשו  החתימות  כל  כי  טענתם 
ההת־ וכי  ונכונות,  אותנטיות  הן 
מודדות של 30 המועמדים נפסלה 

מטעמים פוליטיים. 

עיריית עפולה
לתקנות   3 לסעיף  בהתאם  עובדים  לקבלת  מכרזים 
העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ- 1979 מכריזה 

בזאת עיריית עפולה על משרות פנויות כדלקמן:
שם המכרז/

המשרה
תאריך אחרון  

להגשת 
מועמדות

היקף 
משרה

מקום 
הגשת 

מועמדות
מכרז 
פומבי 
48/2019

מנהל/ת מחלקה 
לשירותים 
חברתיים

יום רביעי 
7/8/2019

בשעה 12:00

 100%
משרה

אגף 
משאבי 

אנוש

הגשת מועמדות למשרה הנ"ל יש להגיש אך ורק על גבי טפסים אותם 
קורות  בצירוף  העירייה,   באתר  או/ו  אנוש  משאבי  באגף  לקבל  ניתן 
עפולה   2016 ת"ד   ,  47 חנקין  יהושע  רחוב  והמלצות,  תעודות  חיים, 

. 18100
בקשות שתתקבלנה לאחר המועד האמור  או לא תוגשנה על גבי טפסי 

הגשת מועמדות או ללא מסמכים נדרשים לא תילקחנה בחשבון.
• ניתן להגיש מועמדות גם בפקס או במייל המצ"ב .

04-6520419 פקס:   ,04-6520418 טלפון:  חורי,  מיטל  לפרטים: 
meytal@afula.muni.il   :דוא"ל

ניתן לראות את דרישות המכרזים באתר העירייה:
http://www.afula.muni.il

אגף משאבי אנוש  

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
הודעה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 

תשכ"ה - 1965
אברהם  לביא  זיכל  הורוביץ  מרים  אייזן  גרונדמן 
בתכנית  זו  לועדה  בקשה  הגיש/ו  חיים  רייס  קרן 
זמין  ***רישוי  בקשה:  מהות  201900580 מספר: 
מעלית   + שמש  מ.   + סוכות   + ממ"דים  תוספת 
הרחבת   + וג'  ב'  א'  בקומות  דירות  לשש  חיצונית 
ע"ש  נכה  דירת  תוספת   + דירות  לשתי  גג  חדרי 
אייזן מרים מ"ז 7327497 בבניין בן שלש קומות על 
גוש:  ברק  בני   17 פנקס  ברחוב  בכתובת:  עמודים. 
בהקלות  ב.  מגורים  אזור  ביעוד:   114 חלקה:   6124
- 4.77 מ'  . הקלה בקו בנין בצד צפון ב   1 הבאות:
דהיינו קו בניין יהיה 2.23 מ' במקום 7.0 מ' לצורך 
מערב  בצד  בנין  בקו  הקלה   .  2 ממ"דים.  תוספת 
במקום  מ'   2.37 יהיה  בניין  קו  דהיינו  מ'   1.13  - ב 
. הקלה בקו בנין   3 3.5 מ' לצורך תוספת ממ"דים. 
3.50 יהיה  בניין  קו  דהיינו  מ'   2.0  - ב  צפון  בצד 
שמש  מרפסות  תוספת  לצורך  מ'   5.50 במקום  מ' 
. הקלה בקו בניין צפוני ב –  מקומה א' ולמעלה. 4 
7.0 במקום  מ'   2.25 יהיה  בניין  קו  דהיינו  מ'   4.75
מ' לצורך בניית מעלית. 5 . הקלה בקו בניין מזרחי 
במקום  מ'   1.45 יהיה  בניין  קו  דהיינו  מ'   2.05  – ב 
3.5 מ' לצורך תוספת ממ"דים. 6 . הקלה בקו בניין 
מ'   3.15 יהיה  בניין  קו  דהיינו  ס"מ   35  – ב  מזרחי 
בהתאם  שלא  וזה  סוכות.  לרבות  מ'   3.5 במקום 
לתכנית/יות 105 /ב, 105 /ד/ 2 , 105 /ס/ 2 החלות 
האמורה  בבקשה  לעיין  יכול  המעוניין  כל  במקום. 
במשרדי הועדה המקומית בעירית בני ברק. בשעות 
קבלת קהל ורשאי להגיש התנגדות מנומקת לועדה 
המקומית תוך 14 יום מיום פרסום זה. קבלת קהל: 
ימים א', ג' ה' בין השעות 13:00 - 10:00. יום ג' בין 

השעות 17:00 - 15:30.
אברהם רובינשטיין.

יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

ח"כ יוגב במבוא מודיעין שנשרף כליל: 
"אפשר לסייע, דרושה אכפתיות ואחריות"

"הכנסת מנועה מלפעול בעת הזו'', אמר ח"כ יוגב שהגיע לסייר בין הבתים 
השרופים, וקרא לנתניהו למנות פרויקטור שיתגבר על הבירוקרטיה

מאת דוד שמואלי

בסוף  סייר  יוגב  מוטי  ח"כ 
מודיעין  במבוא  האחרון  השבוע 
שה־ השריפה  בנזקי  בקרוב  וצפה 
שתוללה ביישוב לפני כחודשיים.
ומשפ־ כליל  נשרפו  בתים   60

לעזוב  נאלצו  מודיעין  מבוא  חות 
חפץ  ביישוב  באכסניה  ולהתגורר 

חיים עד שיוכלו לחזור לבתיהן.
"המדינה בהפסקה ובהליכי בי־
שי־ בהליכי  החלה  טרם  רוקרטיה, 

קום כלשהם. לצערי, הכנסת מנועה 
מלפעול בעת הזו'', אמר יוגב.

הממשלה  לראש  קרא  הוא 
מטע־ פרויקטור  למנות  נתניהו 

הבירוקרטיות  על  ''שיתגבר  מו, 
הסוכנות  האוצר,  שר  את  ויתפוס 

היהודית, מינהל מקרקעי ישראל, 
נוספים,  וגורמים  הבינוי  משרד 
אתר  יבנה  בזה,  זה  אותם  יטיח 
זמני במקביל לפינוי־בינוי של בתי 
הישוב והשבת המשפחות לבתיהן 

ולישובן''.
יוגב הדגיש כי ''אפשר לעשות 
רק  כלכלית,  בכדאיות  גם  זאת 

צריך איכפתיות ואחריות".

יוצאים לדרך: החלה סלילת 
שביל האופניים סובב אלעד

השביל, באורך שמונה ק"מ, יקיף את כל העיר, ויאפשר הליכה ורכיבה בצורה בטוחה

מאת מאיר קליין 

אלעד  סובב  האופניים  שביל 
האח־ בימים  כאשר  לדרך,  יוצא 
השביל  של  סלילתו  החלה  רונים 
הארוך, שיקיף את כל העיר אלעד 
רכי־ לצד  בריאות  הליכת  ויאפשר 
כלי  הפרעת  ללא  בטיחותית  בה 

רכב.
השביל, פרי שיתוף פעולה של 
התחבורה,  ומשרד  אלעד  עיריית 
אותו יזם ראש העיר הרב ישראל 
היכרות  להעניק  מטרתו  פרוש, 
והנופים  הטבע  עם  חווייתית 
בריאה  רכיבה  עם  בבד  בד  שלנו, 
גלגליהן  מהישג  הרחק  ובטוחה, 
בשטח  הנוסעות  המכוניות  של 

העיר וסביבתה.
שביל האופניים באורך 8 ק"מ, 
 – מרים  לפארק  מהכניסה  יחל 
כלפי  וינוע  לעיר  הכניסה  טיילת 
חלקו העליון של העיר תוך שהוא 
מרהיבים  נופים  לעבר  משקיף 
הגובלים עם אלעד, ויסתיים בסוף 
העיר  את  העוקף  המערכת  כביש 

בגבול היציאה מהעיר.
ראש  לבקשת  תוכנן  השביל, 
בניית  שתאפשר  בצורה  העיר 

"מזלגות" ויציאות לכיוון בתי הס־
לרי־ הסמוכים  האזורים  בכל  פר, 

כוזי מוסדות החינוך, מתוך מטרה 
עם  להגיע  לתלמידים  לאפשר 
בטו־ בצורה  למוסדות  האופניים 

לבית  מהבית  המסלול  כאשר  חה, 
האופניים,  בשביל  יעבור  הספר 

וללא אינטראקציה עם רכבים.
ראש העיר הרב ישראל פרוש 
אמר כי "אני שמח לבשר כי לאחר 
מורכבות  ותכניות  רבים  חודשים 

העי־ האופניים  שביל  לפועל  יצא 
הקפדה  תוך  תוכנן  השביל  רוני, 
על שמירת הסביבה וייחו־ גדולה 
מה  לעיר,  מקרבתו  גם  נובע  דו 
אליו  להגיע  לתושבים  שמאפשר 
אפילו  או  אופניים  על  ברכיבה 
הטבע  עם  מתמזג  השביל  ברגל, 
הנופים  את  לחוות  לנו  ומאפשר 
אלעד  עם  הגובלים  המרהיבים 
זמן  לפני  שעד  חווייתית,  בצורה 

קצר היתה בלתי אפשרית".

עצרת תפילה בירושלים
בתמוז  עשר  שבעה  צום  היום 
בי־ תפילה  עצרת  תתקיים  (נדחה) 
רושלים בבית הכנסת המרכזי ישו־

עות יעקב בשכונת מאה שערים. 
יאמרו  אחה"צ   4:50 בשעה 

את כל ספר התהילים בסיום היהי 
רצון תפילה מיוחדת להינצל מפ־

בשעה  למיניהם,  הטכנולוגיה  געי 
קריאת  עם  מנחה  תפילת   7:10

'ויחל' ותפילת 'אבינו מלכינו'.

תל אביב: תושבי בנין פונו בעקבות 
חומר הדברה מסוכן; ב"ה אין נפגעים
מדובר באותו חומר שגרם לפטירתן של שתי האחיות ממשפחת גרוס בירושלים

מאת חיים מרגליות

בתל  מגורים  בנין  תושבי 
בע־ שעבר  בשבוע  פונו  אביב 
שביצע  מסוכנת  הדברה  קבות 
האירוע  בעקבות  הדיירים.  אחד 
הסביבה  להגנת  המשרד  פתח 

חקירה פלילית.
האחרונים  הימים  באחד 
בדירה  הדברה  פעולת  נעשתה 
המיועד  בחומר  אביב  בתל 
פוספין  מסוג  חקלאי  להדברה 
טבליות  באמצעות  (המיושם 
זה  חומר  רעיל).  גז  המשחררות 
במבנה  לשימוש  לחלוטין  אסור 

מגורים. 
לא  הבית  מדיירי  אחד  אף 
נפגע, אך כשהתברר סוג החומר 
בעלי  הזעיקו  שימוש,  נעשה  בו 
הס־ להגנת  המשרד  את  הדירה 
ביבה ואת כוחות כיבוי והצלה. 
אנשי המשרד להגנת הסבי־

בה וכוחות כבאות הגיעו למקום 
במכל  החומר  פינוי  על  ופיקחו 
מסוכנת  פסולת  לאתר  אטום 
ברמת חובב. בניטור שבוצע על 
ריכוז  נמצא  הכבאות  כוחות  ידי 
אורגניים.  זרחנים  של  גבוה 

דיירי  כל  פונו  זהירות  מטעמי 
עצמה  הדירה  ותושבי  הבנין, 
(אף  רפואית  לבדיקה  נשלחו 
שלא התלוננו שהם חשים ברע).

של  ראשונית  מחקירה 
להגנת  המשרד  על־ידי  האירוע 
הסביבה עולה כי האדם שביצע 
מור־ מדביר  אינו  ההדברה  את 
שה. בעקבות האירוע המשטרה 
הירוקה של המשרד להגנת הס־

ביבה פתחה בחקירה פלילית.
הסתיים  שמים,  בחסדי 

האירוע ללא נפגעים בנפש.

הדברה  שנים  כחמש  לפני 
באותו  שימוש  נעשה  שבה 
הסתיימה  דומה  ובאופן  החומר 
באסון, וגבתה את חייהן של שתי 
משפ־ בנות  מירושלים,  פעוטות 

חת גרוס, בשל רשלנות המדביר. 
הסביבה  להגנת  המשרד 
את  ולהדגיש  להתריע  ממשיך 
מדביר  העסקת  של  החשיבות 
פעולת  בכל  בלבד  מורשה 
שמירה  ואף  תברואית  הדברה 
מזמינים  כאשר  גם  ערנות  על 

מדביר מורשה. 
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ממשק טלפוני חדש לבעלי נכסים.
[20049060]

ירושלים | מכירה
במחיר!  ירידה  נדירה!  הזדמנות! 
שניה!  קומה  חד',   3 [שמגר]  בכדורי, 
0548-456-212 נכסים''  ''אברמצ'יק 

או 02-9966522
[20053186]

 + חד'   4 תורה  בעזרת  בבלעדיות! 
ק''ג,   ,$2000 כ-  מכניסות  יחי''ד   2
''אברמצי'ק  גמיש!  מחיר  משופצת! 
02- או   0548-456-212 נכסים'' 

9966522
[20053185]

באיזור רב שפע, 3 חד' 92 מ"ר, + יחי' 
תיווך  ב-2,800,000  מ"ר,  מושכרת 30 

אנג'ן 02-80000-80
[20053183]

מצוין/ בתורה  החלטה!  למהירי 
מחולק  מטר  כ-130  אריאל 
דיור  יחידת   + חדשה  -4חד  לדירת 
כ-53 -3חד'  מחסן  יחידת   + 3חד' 
9000ש"ח  חודשית  תשואה  מטר 
052- 3930.000ש"ח  רק  מהיחידות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053181]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053094]

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]

-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]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053052]

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053050]

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

הנדלס"
[20053047]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס'
[20053046]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053045]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053044]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053043]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20053042]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053041]

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

הנדלס"
[20053040]

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

הנדלס"
[20052996]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052995]

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

765-6888
[20052979]

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

6888
[20052978]

מרווחת,  חדרים   3.5 צבי,  בנוה 
אוויר,  כיווני   3 ומוארת,  משופצת 
2,300,000 ענקית,  סוכה  מרפסת 
ש"ח שוורץ נדל"ן 052-765-6888

[20052977]

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

6888
[20052976]

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

765-6888
[20052975]

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

765-6888
[20052974]

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

6888
[20052973]

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

6888
[20052972]

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

6888
[20052971]

104 חד',   4 דירת   ,80 לגוש  קרוב 
ספורים,  חודשים  תוך  כניסה  מ"ר, 
ק"ה,  הלקוח,  דרישת  לפי  תכנון 
052- נדל''ן  שוורץ  סוכה.  מעלית, 

765-688
[20052969]

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

[20052968]

6 מטר   180 כ  פנטהוז  בסנהדריה!! 
מעלית   + ענק  וגג  דיור  יחידת   + חד 
מדהים  נוף  חניה,   + גדול  מחסן   +
052-7658-638 3930.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052916]

במקור  בבלעדיות!  בשוק  חדשה 
כ82 חד   4 טוב,  הכי  מקום  ברוך 
בניה  להתר  התחיבות   + מטר 
לממד ומרפסת ק"א 3 כיווני אוויר, 
052-7658-638 2290.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052890]

מחולקת  מ"ר,   130 כ-  דירה  בתנובה 
נוף,  גבוהה,  קומה  יחידה,   + חד'   4 ל 
תיווך  בבלעדיות  ש''ח   3,400,000

058-3269915
[20052887]

ק"ד  מ"ר,   70 כ-  חד'   3 דירת  בדוד, 
ש''ח   2,050,000 נוף,  מעלית,   +

בבלעדיות תיווך 058-3269915
[20052886]

הנביא  בשמואל  בוטיק  בפרויקט 
(סמוך לכותל) דירות 5 חד 115 מטר 
ברמת פאר רק 2890.000ש"ח כניסה 
"היימשע   052-7658-638 חודש   18

תיווך-הנדלס"
[20052829]

הדירה הכי מפוארת! בארזי הבירה 4
חד כ 105 מטר ק"א רק 2790.000שח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052828]

חד   2 אחינועם  איזור  בסנהדריה 
מטר   25 לעוד   38 תמא   + מטר  כ40 
052-7658-638 1390.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052827]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052826]

בנין  ביואל  בבלעדיות  מציאה!! 
 + מעלית   + מטר   115 חד   4 חדש!! 
052- 2820.000שח  רק  גדולה  סוכה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20052750]

4 בשטראוס  מפוארת  בונבונירה 
רק 2060.000ש"ח -052 מטר  חד 80 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052689]

רק  ק"א  מטר  כ50  חד   2 ילין  בדוד 
1270.000 שח טאבו רגיל -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052688]

בונבונירה  בפולנסקי  בבלעדיות! 
בגג  מחסן   + מטר  כ-80  חד   3.5
אופציות  ביותר!!  מושקעת  -5מטר 
052-7658-638 2150.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052687]

בבלעדיות!! בארזי הבירה!! בונבנירה 
מפוארת 4 חד כ-103 מטר מושקעת 
2785.000ש"ח  רק  ק"א  מאד  מאד 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052565]

מפוארת  חד'   4 תורה!  עזרת 
דיור  יחידת   + חדש  הכל  ומשקעת, 
שכנים  מדהים,  נוף  ק"ג  מוכנה, 
052- 3585.000ש"ח  רק  היימשע 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052564]

מ"ר   80 ק"כ  חד'   3 יצחק  מנחת 
ריהוט.   + לסוכה  גדולה  מרפסת 
02- תיווך  מזומן.  ש''ח   1,500,000

053-3179474 ,5379474
[20052386]

חד'   6 ק"ג  חדשה  סורוצקין  מיוחדת! 
לבעלז  ק.  גדולה,  מרפסת  מ"ר +   150
* אוהליהב 6 חד' ק"ב מחולקת. תיווך 

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

מ"ר,   85 ק"ב,  חד'   3 פנינה   80 גוש 
גאולה  בבלעדיות   * ש''ח   2,800,000
מ"ר.   75 חדשה,  ק,   2.5 חד',   3 יואל 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20052384]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20052373]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052298]

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

תיווך-הנדלס"
[20052225]

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

תיווך-הנדלס"
[20052224]

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

היימשע תיווך-הנדלס"
[20052223]

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

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

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]

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]

ירושלים | השכרה
במקור-ברוך לזו"צ יפהפיה מאווררת 
054- אב  מ-י"א  קומפלט  מרוהטת 

8442224
[20053207]

או  למשרד  מתאים  כ130  בכדורי, 
נכסים''  ''אברמציק  ק''ה  מטרה  לכל 

0504-165-775 או 02-9966522
[20053188]

מוארת  דיור  יחידת  בסנהדריה, 
גישה  לתקופה-ארוכה  ומפוארת, 
054-4511878 קומת-קרקע  נוחה 

052-4851800 050-4140475
[20053162]

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]

ומפוארת  חדשה  בובונירה  בפולנסקי 
רק  מאד  גבוהה  ברמה  מרוהטת  חד   4
פסח  אחרי  מיד  כניסה  לחודש   8000
052-7628-176 "היימשע תיווך-משה"
[20052150]

ירושלים | חנויות ומחסנים
מטר   200 גאולה  בלב  להשכרה 
42000 רק  הכי  הכי  מקום  מסחרי 
שח לחודש 052-7658-638 "היימשע 

תיווך-הנדלס"
[20052073]

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

נדל''ן 052-765-6888
[20052980]

בני ברק | מכירה
באזור בן-יעקב 6ח' 135מ"ר 4ח' בק"א 
2,570,000ש"ח  בק"ק  2ח'   + חזית 
054- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

2250000
[20053182]

חד'   4-5 דירות   63 עקיבא  ר'  ברח' 
בבנין חדש - שיינפלד 03-5785777

[20052951]

ביתר עילית | מכירה
מפואר  קוטג  ישראל  לאוהב  סמוך 
5 כניסה  גג   + מטר   220 קומות   3
052- 2380.000שח  רק  חודשים 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052610]

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]

אשדוד 
פנטהוז למכירה 7 חד' 3 אמבטיות 
165 מ"ר * 2 מפלסים ק"4 + מעלית 

2,900,000 ש''ח. 077-2060909
[20053198]

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

054-8464651
[20053130]

בית שמש | מכירה
מעלית,  ק"ב,  במיכה,  בבלעדיות! 
בהזדמנות  4חד',כ-90מ"ר 
פנטהאוז"  "תווך  2,050,000ש"ח 

03-7153035
[20053177]

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]

בית שמש | השכרה
אויר,  וכיווני  נוף  חדרים,  שלשה 
(גולובנציץ)  ומחסן,  נוחה  קומה 

0504191210
[20053136]

קרית גת 
בטרקלין  מציאה  פלוס"  "המתווך 
חדרים + אפשרות לגג צמוד 921.000
חדרים   2 להשקעה   *   * גמיש 
יהושע  לשרותכם   480.000 א  קומה 

נמירובסקי 054-844-70-24
[20053202]

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]

עמנואל | מכירה
3-5 אופציה  עם  מרווחות  דירות 
הון עצמי 30 אחוז שכונה חסידית 
073-706- אש״ח.  מ-690  החל 

9406
[20053175]

ישירות  חדרים   3-5 דירות 
עוצר  נוף  בנקאי  ליווי  מהקבלן 
החל  נדירה  הזדמנות  נשימה. 

מ-670 אש״ח. 073-706-9396
[20053174]

מושקעת,  ישראל  בבית  גדולה  דירה 
054-  . נוף   + מרפסות   2 מרווחת, 

8446002
[20053153]

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

באיזור ירושלים 053-3114437
[20053048]

בהרי ֹ נופש  דירות  תיווך  חופשים- 
053- חיפה  נתניה-  אשדוד-  החוף, 

3137961
[20053131]

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]

טלזסטון 
לזוגות  לנופש  יוקרה  דירות 
לקבוצות  קמפוסים  וכן  ומשפחות. 

053-8484879 תיווך
[20053133]

הזמנים  ובין  לשבת  דירות  תיווך 
054- 054-8405606 בטלזסטון 

8499328
[20053117]

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. 
חיפה 

מעונינים להחליף דירה מביתר עלית 
מסודרת  מרווחת  חד'   3 ק"כ  לחיפה 

ונאה בימי ביה"ז. 052-7155600
[20053172]

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

עילית 052-7615407
[20053027]

צפת 
בעתיקה, בין הסמטאות, דירות ארוח 
מרפסת/חצר  ומשפחות,  לזוגות 

058-3275003 052-7642459
[20053204]

הכי  הדירות  ובסביבותיה  בעתיקה 
יפות ונקיות + ממוזגות. נחמי קרליבך 

053-3186930
[20053168]

חצר  יפיפיה,  ממוזגת,  ק"ק,  חד'   5
דינה  וטרמפולינה.  נדנדות  ענקית, 

052-7655262
[20053110]

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

ומאובזרת בריכה 053-3198640
[20053038]

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]

וביה"ז  לשבתות  במאו"ח  דירה 
נוף  מיטות,   7 ממוזגת,  חדשה, 
052- וגנרטור.  מרפסת  לרשב"י, 

7604560
[20052363]

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]

חד'   3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
חדשה, 2 חדרי שינה, סלון- מטבח, 7
מרפסת,  נפתחת,  ספה   ,(2/5) מיטות 
נדנדה,בימי החול: 300 ש''ח לזוג, 3-5
ש''ח   500  :  6-8 ש''ח,   400  : נפשות 
חמישי- מוצ"ש 1200 ש''ח למשפחה, 
הנחה ללילה שני 50 ש''ח ביה"ז -800

052-7614435 .900
[20050449]

3 מדהים!  נוף  בצפת,  נופש  דירת 
צמודה  חניה  וסלון,  שינה  חדרי 

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

5 לביה"ז  לשבתות  חדשה  דירה 
052- למירון.  נוף   + מרפסות   2 חד', 

7115607
[20049077]

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]

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

7607750
[20053080]

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

050-4162290
[20053018]

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 
חדשה!  נופש  דירת   - כנרת  נוף 
ממוזגת  טבריה  צאנז  בקרית 
ומאובזרת ל15 איש + חצר ענקית 
052- לפרטים:050-4199919

7185215
[20053214]

בטבריה  קיט  דירות  של  עצום  מגוון 
054- והסביבה)  (בצאנז  עילית 

8519497
[20053206]

10 עד  נקיה  ממוזגת  חד'   3 דירה 
054- מצוין.  מחיר  נוף   + מיטות 

8529971
[20053201]

12 בצאנז  ממוזגת  דירה  השכרת 
054- לכינרת.  פנורמי  נוף  מיטות, 

8501521
[20053199]

צאנז  בקרית  לנופש  דירות  מבחר 
053- לל"ת.  במיוחד  ונקיות  יפות 

3127423
[20053184]

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]

צפון 
מעונינים להחליף דירה ממאה שערים 
חיפה/  לאזור  ומטבח  סלון   + חד'   2
אשדוד / טבריה /צפת. 052-7180392
[20053179]

ירושלים 
מגוון  תשרי,  ולחגי  לר''ה  לקיץ 
האיכותיים  האיזורים  בכל  דירות 
נכסים-קייט''  ''אברמצ'יק  בירושלים, 

02-9966522
[20053189]

דרושה דירה מרווחת לזוג בסביבת ישיבת 
סלונים בימים נוראים (מימי הסליחות עד 

שמיני עצרת) 050-4143949
[20053145]

 + 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]

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]

ולפירוק ִ לנסיעה  רכבים  קונים 
052-7132720

[20053132]

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

נחמיה אלבוים 052-715-2486
[20045497]

הגדלים ֶ כל  רכבים   " דניאל  הסעות   "
וטנדרים  מיניבוסים   10/14/16/20
חדשים, ממוזגים ומפוארים במחירים 

ללא תחרות. 0527-10-10-20
[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]

מוכרת ַ דרושה  יודאיקה  לחנות 
לעבודה  ואחראית  אדיבה  מסורה, 

במשמרות. 052-7618227
[20053205]

דרושים   - תאורה  לד  מולטי  לחברת 
מוצרים  לשיווק  נמרצים  סוכנים 
בסיטונאות  ובלעדיים  ייחודיים 
בלבד  לרציניים  ולרשתות  לחניות 

053-3146470
[20053203]

 + גננת  דרושות  באידיש  בנות  לגן 
02-5826772 קו"ח:  וסייעת  נסיון 

ba5829561@gmail.com
[20053190]

דרוש/ה  וייחודי  מוכר  למגזין 
עורך/ת לשוני/ת עם נסיון בלבד! 
לשלוח  ניתן  ודוגמאות  קו"ח 

editors784@gmail.com למייל
[20053176]

לת"ת חסידי באידיש בבני ברק דרוש 
מלמד למכינה א' ומורה כתיבה קו"ח 

לפקס: 073-7685296
[20053163]

דרוש  בירושלים  באידיש  חסידי  לת"ת 
עוזר למלמד קו"ח לפקס 02-5812753
[20053154]

בירושלים  באידיש  חסידי  לת"ת 
דרוש מלמד קריאה לכתה א' קו"ח 
או   025001949 לפקס:  יד  בכתב 

x3160531@gmail.com : למייל
[20053152]

לסוכנות הביטוח "מנדי גפנר" באלעד 
תותחים  מכירות  סוכני  דרושים 

לפרטים נא להתקשר 0548420727
[20053069]

לעבודה  מזכיר/ה  חרדי  לארגון 
פגישות,  יומן  לניהול  מהבית, 
ועבודה משרדית שקטה, 3 שעות 
בי-ם  למשרד   * ש"ח.   3,000 ביום, 
א-ה  בוקר,  למשרת  מזכיר/ה 
9:00-13:30, 4,000 ש"ח. * למשרד 
באופיס,  ידע  מזכיר/ה,  בב"ב  עו"ד 
קריירה  ש''ח.   9,000 גלובלי  שכר 

072-22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

עתיקות ֲ
אספן קונה ספרים ישנים ועתיקים 
ומכתבי אדמו"רים ורבנים שליט"א 
וזצ"ל גם בכמויות, משלם במזומן. 
אדמו"רים  לחתונות  הזמנות  וכן 
058-3-22- וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 

23-23
[20047215]

TUPPERWARE מכירה קבועה ָ
בתאום  יחודיים  טאפואר  כלי  של 
שומרי  ב.יוזביץ  לכם  נח  הכי  בזמן 
ירושלים 052-7632235 אמונים 9 

052-7632224
[20052259]

אולמות 

"פריילעך"  אולמי   - ברק  בבני  חדש 
יוקרה של שמחה לבר מצוות, אירוסין, 
עזרא  צומת  וכנסים.  ברכות  שבע 

השומר להזמנות: 058-3215030
[20051559]

תמלול 

רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 
052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20051562]

ספרים 

ספרי  וכל  רמב"ם.  שו"ע.  ש"ס.טור. 
ישיבות  לחתנים  והדר",  "עוז 
וכוללים במחירים מוזלים משלוח 
לפרטים  תשלומים   10 עד  חינם 
והזמנות יצחק וויס 052-7199510

[20051515]

משכנתאות 
משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 
עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 
כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 
שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

תפילין 
אצל  ולסופרים  לסוחרים, 
תפילין,  תקבלו  "וקשרתם" 
בהשגחת  מיוחדים.  ומחירים 
שירות  שטרן,  והגרי"מ  הבד"ץ, 

אישי. 0548466552
[20049860]

אומנות 
סדנאות  מגוון  אומנות  חיל  באשת 
חומרים  כוללות  פעמיות  חד  יצירה 
מיוחדים.  מחירים  סוכה,  נוי  בנושאי 

טל. 0504154152
[20052703]

השבת אבידה 
שבועות  בערב  גדולה  מזוודה  אבדה 
054- לי-ם.  מביתר  מאוטבוס 

8466953
[20053197]

קעניג  ברחוב  מפתחות   2 נמצאו 
בביתר עילית 058-5113601

[20053192]

דף היומי בבלי: תמורה ב    דף היומי ירושלמי: חלה יט    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הי"ח (הענוה)    משנה יומית: עדויות ח, ג-ד    הלכה יומית:

או"ח תקמה, ה-ז    רמב"ם יומי: עדות ח-י    שו"ע הרב - רב יומי: ס, ב-ד  
דף היומי - זוהר: ויקהל, קע-קעט    חפץ חיים: לה"ר ז, א-ב    העמוד היומי 

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

8:238:248:228:278:258:20סו"ז ק"ש מג"א
9:179:189:169:199:199:14סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:519:529:509:549:539:48סוף זמן תפלה מג"א
10:2610:2710:2610:2910:2810:24סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4512:4712:4612:4812:4812:44חצות היום
13:2013:2213:2113:2213:2213:19מנחה גדולה

19:4819:4519:4819:4519:4619:44שקיעת החמה
זמנים למחר

4:014:013:584:064:033:55עלות השחר
4:504:514:484:544:524:45זמן ציצית ותפילין

5:475:525:435:515:505:44הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
שאול  שד'   077-8880390 מינסטור סופרפארם  אביב תל      31 ילין  דוד   050-4545294 פארם רינה  ירושלים
077-8882620 רח' לבונטין 30 מהשעה 19:00 עד 24:00 סופר פארם לבונטין המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00
8605204 שד' בנימין 21 מכבי 077-8880100 אבא הלל 165, ר"ג    נתניה סופרפארם קניון אילון   בני ברק
ניו פארם  077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    נתניה סופרפארם   רמת גן
077-8881700 בר יהודה 111    חולון סופר פארם ביג צ'ק פוסט 7884483 שד' לנטוס 26    חיפה ק' השרון
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו  6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 08:00 עד 23:00     אשדוד אהרון

משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.34-
אתמול: 211.34-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
29-19

תל אביב
30-24

חיפה
28-23

גולן
32-20

טבריה
36-25

גליל
28-18

באר שבע
33-21

אילת
39-27

מזג האויר
ללא שינוי ניכר בטמפ'

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

שני - מעונן חלקית ויעשה 
בהיר. תחול עליה בטמפרטורות 

בעיקר בהרים ובפנים הארץ 
והכבדה בעומסי החום.

שלישי - תחול עליה קלה 
נוספת בטמפרטורות בעיקר 
בצפון הארץ ובהרים. יעשה 

חם ויבש בהרים ובפנים הארץ 
והביל במישור החוף.

רביעי - יוסיף להיות חם ויבש 
בהרים ובפנים הארץ והביל 

במישור החוף.

חמישירביעישלישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466

1968 30

2008

2019- 2019 16

07-073153

2019-01-070306 2019 10

2019 17

2019-01- 2019 17

www.magna.isa.gov.il 073840

. .il



גרמניה תכיר בכ־8,000 אזרחים ותיקים 
יוצאי רומניה החיים בישראל כניצולי שואה
ממשלת גרמניה תעמיד תקציב של מאות מיליוני אירו לרווחתם של אותם ניצולים שיבוא לידי ביטוי ברנטה 
חודשית שתנוע בין 100 ל־200 אירו, כשסכום זה ישולם לניצולים גם רטרואקטיבית לעשרים השנה האחרונות

מאת א. למל

תכיר  גרמניה  ממשלת 
יוצאי  ותיקים  אזרחים  בכ־8,000 
כניצולי  בישראל  החיים  רומניה 

שואה. 
שממשלת  היא  המשמעות 
מאות  של  תקציב  תעמיד  גרמניה 
אותם  של  לרווחתם  אירו  מיליוני 
ניצולים שיבוא לידי ביטוי ברנטה 
תבחינים  לפי  שתנוע,  חודשית 
100 בין  הממשלות,  בין  שיגובשו 

ל־200 אירו.
גם  לניצולים  ישולם  זה  סכום 
השנה  לעשרים  רטרואקטיבית 
יקבל  ניצול  שכל  כך  האחרונות, 
סכום של כ־96,000-192,000 ש"ח 
מעתה  שיקבל  הרנטה  על  נוסף 

ואילך.

הרט־ הפיצוי  כולל,  בחישוב 
עד  להגיע  יכול  לבדו  רואקטיבי 
שיחו־ ש"ח  מיליארד   1.53 לכדי 

משלחת  הניצולים.  כלל  בין  לקו 
לשוויון  השרה  שיזמה  ישראלית 

את  הובילה  גמליאל  גב'  חברתי 
המהלך.

יוצאי  יורשי  גם  כן,  על  יתר 
ונפ־  1910 לאחר  שנולדו  רומניה 

טרו לאחר 1.6.2002 יוכלו לתבוע 
פיצוי מממשלת גרמניה.

האזרחים   8,000 בנוסף, 
שיוכרו  רומניה  יוצאי  הוותיקים 
על ממשלת גרמניה כניצולי שואה 
מהרשות  חודשית  לקצבה  יזכו 
במשרד  השואה  ניצולי  לזכויות 
כל  הקיים,  התבחין  לפי  האוצר. 
חו־ לקצבה  זכאי  יהא  מהם  אחד 

דשית של כ־2,000 ש"ח.
ותי־ לאזרחים  תינתן  ההכרה 

קים יוצאי רומניה מעשרים ערים 
שונות אשר שהו בגטאות פתוחים 
ו/  (1928 עד  שנולדו  אלה  (כל 

לאחר  ארצה  עלו  בהם,  עבדו  או 

זכאים  היו  לא  ואשר   1.10.1953
מאת  חודשית  לקצבה  כה  עד 
השואה  ניצולי  לזכויות  הרשות 

במשרד האוצר.

חשד: פלסטינים הציתו שריפה בבסיס 
צה"ל וגרמו נזק של מיליוני שקלים

דליקה שפרצה בשדה קוצים הגיעה לבסיס צה"ל סמוך לחברון, וכילתה ציוד 
רובוטי משוכלל, אנטנה מרכזית וכמה מבנים, בהם בית כנסת

מאת סופרנו הצבאי

שרי־ פרצה  וחצי  כשבוע  לפני 
לחברון,  סמוך  צה"ל  בבסיס  פה 
וחוקרי הדליקות של כיבוי והצלה 
הגיעו למסקנה ראשונית כי מדובר 

בחשד להצתה על רקע לאומני.
הדליקה  כי  דווח  בחדשות 13 
והאש  קוצים,  בשריפת  החלה 
רובוטי  ציוד  כילתה  שהתפשטה 
משוכלל ורגיש מאוד, אנטנה מר־

כזית בתוך הבסיס ומספר מבנים, 
ביניהם בית כנסת.

שמ־ היא  בצה"ל  ההערכה 
שקלים.  מיליוני  של  בנזק  דובר 

מסר  לא  צה"ל  דובר  זאת,  עם 
תגובה.

שר החוץ האמריקאי פומפאו לשר 
החוץ ישראל כץ: "אין לי זמן לפגישה"
שר החוץ ישראל כץ קיים ביקור ראשון בוושינגטון, במהלכו נפגש עם גורמי 

מודיעין רבים ^ בין היתר, היא נפגש עם מקבילו הבחרייני ^ הפגישה עם 
מקבילו האמריקאי לא התקיימה

מאת כתב 'המבשר'

מקיים  כץ  ישראל  החוץ  שר 
בוושי־ ראשון  ביקור  אלה  בימים 
להיפגש  צפוי  היה  במהלכו  נגטון, 
מייק  האמריקאי  החוץ  שר  עם 
שפורסם  הדיווח  פי  על  פומפאו. 
אמש ב'חדשות 13', פומפאו השיב 
הישראלי,  השר  לבקשת  בשלילה 
זאת,  עם  זמן".  לי  "אין  מנימוק 
בא־ כץ  שהה  בהם  הימים  באותם 
רצות הברית, פומפאו כן נפגש עם 

שרי חוץ אחרים.
מוקדם יותר השבוע, כץ נפגש 
עם  ראשונה  פומבית  לפגישה 
חאלד  שיח  בחריין  של  החוץ  שר 
הפגישה  חליפה.  אל  אחמד  אל 
המשותף  והצילום  הפומבית 
ידי  על  הקלעים  מאחורי  תואמו 
האמרי־ המדינה  מחלקת  אנשי 
לחופש  הוועידה  במסגרת  קאית, 
מזכיר  שמארח  בוושינגטון  דת 
ממשרד  פומפאו.  מייק  המדינה 
שוחחו  "השניים  כי  נמסר  החוץ 

האזוריים  והאיומים  איראן  על 
המדינות  בין  פעולה  שיתוף  ועל 

וסיכמו להמשיך לעמוד בקשר".
ביקר  כשבועיים  לפני  כזכור, 
נפגש  שם  דאבי  באבו  כץ  השר 
בא־ בכירה  מדינית  אישיות  עם 
עם  לאחרונה  סיכם  הוא  מירויות. 
למדי־ ברור  יעד  הצבת  על  רה"מ 
לקידום  הישראלית,  החוץ  ניות 

לחתימת  וחתירה  נורמליזציה 
הסכמי שלום בין ישראל למדינות 
השנים  במהלך  הערביות,  המפרץ 
כי  נמסר  מהמשרד  הקרובות. 
"בתמיכת  המדיניות  את  יובילו 
כלל  ובשיתוף  הממשלה  ראש 
יצוין  בנושא.  העוסקים  הגופים 
ומ־ מעורבים  האמריקאים  גם  כי 

סייעים במגעים".

2019

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

3 6 8 94
152 12 68 8 62 28 9

1 2 4 45 21

100

.
,

מצווה 
לתרום 
ממעשר

 ₪240,000
ב-150 

תשלומים
רו"ח 

זיו האפט 
BDO

בהכוונת 
גדולי הדור 

שליט"א
ייעוץ משפטי 

יגאל ארנון 
ושות'

   
 

 

  

 

נמלט מהמשטרה וגרם 
לתאונת דרכים קטלנית

מאת חיים מרגליות

התר־ קטלנית  דרכים  תאונת 
כתוצאה  בבוקר.  שישי  ביום  חשה 
הדרך  לצד  התהפך  רכב  מהתאונה 
המוביל.  לצומת  סמוך   79 בכביש 
של  מותה  את  קבעו  רפואה  גורמי 

הנוסעת ברכב בת 25.

על  כי  נמסר  מהמשטרה 
הרכב  נהג  הראשוני,  החשד  פי 
לה־ וגרם  בתאונה  מעורב  שהיה 

הנוסעת,  והריגת  הרכב  תהפכות 
שסימנה  משטרה  מניידת  נמלט 
תוך  הקריות,  באזור  לעצור  לו 
הדרך  משתמשי  את  מסכן  שהוא 
צמתים  חוצה  הנסיעה,  בנתיב 
התאונה  לשלב  עד  אדום  באור 
נמ־ כשלאחריה  הדרך,  בצד 

רגלית  נוסף  ונוסע  הנהג  לט 
מהמקום. 

בסריקות  פתחה  המשטרה 
אחר נהג הרכב לצד הכוונת התנו־

עה לצירים חלופיים, לשם חקירה 
של זירת התאונה.

שדות ים: אדם טבע למוות
מאת חיים מרגליות

אדם טבע למוות בחוף ביישוב 
במ־ מהמים  חולץ  הוא  ים.  שדות 
מאמצי  ולמרות  מאוד,  קשה  צב 
הר־ הצוותים  נאלצו  ההחייאה 

פואיים לקבוע את מותו.
ואח־ בכיר  חובש  גלבר,  שימי 

ראי סניף כרמל בארגון הצלה סי־
שוכב  כבן 50  אדם  כי "ראיתי  פר 
הכרה  מחוסר  כשהוא  החוף  על 
לדברי  נשימה.  וללא  דופק  ללא 
המתרחצים הוא טבע ונמשה מה־

החייאה  בפעולות  התחלתי  מים. 
הפרמדיקים  נאלצו  בסוף  אך 

לקבוע את מותו במקום“.

שפרעם: פעוט נדרס למוות
מאת חיים מרגליות

קטלנית  דרכים  תאונת 
וחצי  שנה  כבן  פעוט  בשפרעם. 
בתאונה,  אנוש  באורח  נפגע 
רמב"ם,  החולים  לבית  ופונה 
פעו־ לבצע  נסיונות  לאחר  שם 
לות החייאה נקבע מותו על ידי 

גורמי רפואה. 
ישראל  משטרת  שוטרי 

איתרו את זירת התאונה ובוחן 
לזירת  הגיע  דרכים  תאונות 
נסי־ את  לחקור  והחל  התאונה 

בות התאונה.
כי  עלה,  ראשוני  מבירור 
נסע  הנראה,  ככל   ,(31) הנהג 
הבחין  ולא  רכבו  עם  לאחור 
מכך  וכתוצאה  בכביש  בפעוט 
לת־ עוכב  הנהג  הפעוט.  נפצע 
חנת המשטרה לצורך חקירתו.

המתיישבים מוחים נגד העיר 
הפלסטינית החדשה בגוש שילה
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היום בשעות הערב המוקד־
מות תערך הפגנה נגד העיר הפ־
לסטינית החדשה שנבנית צמוד 
ומהווה,  ישראלים  לישובים 
חיים  סכנת  התושבים,  לדברי 

מיידית.
מתכנית  חלק  היא  העיר 
הולך  שלה  שההיקף  פיאד 
האחרונים.  בחודשים  ונחשף 
התושבים,  לדברי  מדובר, 
שמ־ גלויה  פלסטינית  בתכנית 

שטחים  על  להשתלט  טרתה 
ולבנות  המדינה  שבבעלות 
כדי  ישראלים  לישובים  בצמוד 

לאיים ולחנוק, כלשונם.
מארגני העצרת מציינים כי 
שיט־ בצורה  עובדת  התכנית 

בניית  דרכים,  פריצת  של  תית 
בתים  ובעקבותיהם  טרסות, 
הרש"פ  ע"י  ממומנת  היא  וכי 

וגורמים אירופאים.
תכנית העיר מגיעה עד מט־

רים ספורים מתחומו של הישוב 
עמיחי וחולשת על האזור כולו.

בטחוני  באיום  "מדובר 
המתו־ בעיר  חלון  מכל  ממשי. 

בתי  לתוך  לירות  יוכלו  כננת 
אזור  ייווצר  בנוסף,  הישובים. 
העיר  אזור  מאסיבי.  חיכוך 
אזורים   ,B שטחי  בקצה  נמצא 
ישראלית  בטחונית  בשליטה 
אומרים   ,"C שטח  עם  וגובל 

המארגנים.
שלהם  המוצהרת  "המגמה 
זה לזלוג לתוך אזור  בשלב שני 
שי־ גוש  המכונה  היהודי  הרצף 
לה, לבתר את הגוש וליצור רצף 
חיכוך  ואזורי  הבקעה  עד  ערבי 
את  עצר  צה"ל  כרגע  נוספים". 
לשבועיים  במקום  העבודות 
שעומדים להסתיים, כדי לברר 

את הנושא.
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