
שרת המשפטים לשעבר שקד 
תעמוד בראשות הימין החדש
שרת המשפטים לשעבר הודיעה על חזרתה לימין החדש ^ שקד תוביל את 

המפלגה ויחד עם בנט היא תחתור לאיחוד טכני עם מפלגות נוספות ^ סקר: 13
מנדטים לאחדות בראשות שקד

מאת מאיר ברגר

שרת המשפטים לשעבר שקד 
לשר  חבירתה  על  אמש  הודיעה 
במערכת  גם  בנט  נפתלי  לשעבר 
היא  והפעם  הקרובה  הבחירות 
'הימין  מפלגת  בראש  תעמוד 

החדש'.
הלקחים  הופקו  כי  ציינה  היא 
המפל־ בהן  הקודמות  מהבחירות 

גה נותרה מתחת לאחוז החסימה. 
את  והפקנו  מהטעויות  "למדנו 
מנהיגות  בפניכם  נציב  הלקחים: 
ואישי,  פוליטי  לב  באומץ  ברורה. 
בנט,  נפתלי  לדרך,  שותפי  בחר 
לאילו  ראינו  שבוע  לפני  שרק 
את  הוביל  הוא  טובות  תוצאות 
על מקומו  מערכת החינוך, לוותר 
מקומו  על  לא  אך  אחד,  כמספר 

בחזית הנושאים באלונקה".
ברא־ החדש  הימין  "מפלגת 

שותי, לא רצה בצילה של מפלגה 
המבק־ כמפלגה  אלא  אחרת, 

ההנהגה  במושכות  לאחוז  שת 
נצחון  את  ולהבטיח  הלאומית 

הימין", הוסיפה שקד.
בין  לאחדות  קראה  בדבריה 

את  להגדיל  כדי  הימין,  מפלגות 
לשו־ מכאן  קוראת  "אני  כוחן. 

המפלגות  לראשי  לדרך,  תפיי 
לליכוד,  מימין  האידיאולוגיות 
שלנו:  טובים  חברים  שחלקם 

הערב הילולת כ"ק מרן אדמו"ר בעל 
'חכמת אליעזר' מסערט ויז'ניץ זיע"א

סעודת ההילולא המרכזית וסיום הש"ס בשעה 8.45 בערב 
בביהמ"ד הגדול ברמת ויז'ניץ חיפה ^ מחר העליה לציון 

הק' באוהל אדמורי בית ויז'ניץ בבית החיים בבני ברק

כ'  שלישי  ליום  אור  הערב 
בתמוז, חל יומא דהילולא של כ"ק 
מרן אדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' 
מסערט ויז'ניץ זי"ע, שנסתלק לג־
נזי מרומים ביום כ' תמוז תשע"ה. 

המרכזית,  ההילולא  סעודת 

השולחן  ועריכת  הש"ס  סיום 
ממשיך  יחידו  בנו  של  הטהור 
שלשלת הקודש כ"ק מרן אדמו"ר 
תיערך  שליט"א,  ויז'ניץ  מסערט 
הערב בשעה 8.45 בהיכל ביהמ"ד 
בחיפה.  ויז'ניץ  ברמת  הגדול 
רבנים,  אדמו"רים,  בהשתתפות 
חסידים  שליט"א,  ישיבות  ראשי 
תלמידים ואוהדים שיתכנסו מכל 
מקומות מושבותיהם להעלות את 
זכרו הטהור של האי צדיק ונשגב.
בצ־ שבתו  האחרונה  בשבת 

וותא חדא המוני חסידים ואוהדים 
שהגיעו מכל אתר ואתר להתחזק 
והנהגותיו  בדרכיו  ולהתלכד 
הותיר  אשר  הקדושה  ובמורשתו 
אחריו ברכה, ולחסות בצל הקודש 

יועצו של הנשיא טראמפ קושנר 
יגיע לישראל בשבוע הבא

ראש צוות השלום של הבית הלבן יבקר גם באיחוד 
האמירויות, קטאר, סעודיה וירדן כחלק מהמאמצים 

לקדם את 'עסקת המאה'

מאת כתב 'המבשר'

ג'ארד קושנר, יועצו הבכיר של 
לערוך  צפוי  הברית,  ארצות  נשיא 
בי־ ביקורים  סדרת  הבא  בשבוע 
ערביות  בירות  של  ובשורה  שראל 
תכנית  קידום  על  לדון  במטרה 

השלום של הבית הלבן.
העיתונאי  של  הדיווח  פי  על 
קושנר   ,13 בחדשות  רביד  ברק 
סעודיה,  ירדן,  בישראל,  יבקר 
וק־ האמירויות  איחוד  מצרים, 

השליח  יצטרפו  קושנר  אל  טאר. 

גרינבלט,  ג'יסון  התיכון  למזרח 
בריאן הוק – שליח ארה"ב לנושא 
קושנר  של  הקרוב  ויועצו  איראן, 

אבי ברקוביץ'.
להמשיך  היא  הנסיעה  מטרת 
ומדינות  ישראל  עם  המגעים  את 
של  הכלכלי  החלק  לגבי  האזור 
בוועידה  שהוצג  השלום  תכנית 
שה־ אחרי  כחודש.  לפני  בבחריין 

השלום  תכנית  של  הכלכלי  חלק 
שהבי־ יתכן  בהחלט  פורסם,  כבר 

בחלק  גם  יעסוק  קושנר  של  קור 
המדיני של תכנית השלום.

על רקע נסיונות האיחוד מימין לליכוד: 

ראה"מ נתניהו: אני לא מתערב באיחודים 
בימין אבל אם יהיה צורך – אתערב 

מוקדם יותר דווח כי ראש הממשלה היה מעדיף שלא לראות את שקד בראשות איחוד מפלגות הימין ^
בסביבת הרב פרץ אף חזרו והבהירו כי לא יוותרו על ההובלה 

מאת מאיר ברגר

על רקע נסיונות איחוד המפל־
גות מימין לליכוד, התייחס אתמול 
ראש הממשלה בנימין נתניהו בנו־
גע להתערבותו האפשרית במטרה 

לאחד את מפלגות הימין.

לא  עתה  לעת  כי  אמר  בדבריו 
יתערב – אלא אם יהיה בכך צורך. 
"קיבלתי כמה פניות מאנשים בימין 
להתערב  מוכרח  אתה  שאומרים: 
במה שקורה בימין כי אחרת אנחנו 
נשליך לפח עוד פעם 5-6 מנדטים 
אתה  לבחירות.  פעם  שוב  ונחזור 

אני  אומר:  אני  אז  להתערב.  חייב 
יהיה  ואם  עתה  לעת  מתערב  לא 

צורך – אתערב", דברי נתניהו.
במקביל ראש הממשלה ביטל 
ויו"ר  החינוך  שר  של  זימונו  את 
פרץ,  רפי  הרב  היהודי,  הבית 
בימין,  האיחוד  בנושא  לפגישה 
של  העיתונאים  מסיבת  רקע  על 

השרה לשעבר שקד.
גורמים בימין אמרו כי נתניהו 
לסקרים  האחרונים  בימים  נחשף 
ספ־ דו  מנדטים  מספר  שניבאו 

שקד.  בהובלת  לרשימה  רתית 
הממשלה  ראש  הגורמים,  לדברי 
במ־ שקד  של  להצבתה  מתנגד 

הימין  ברשימת  הראשון  קום 
המאוחדת.

מכון  שביצע  סקר  כזכור, 
קמיל  הפרופ'  בפיקוח  'דיאלוג' 
העלה   ,7 ערוץ  אתר  עבור  פוקס, 
כי שקד מקבלת 45% אחוזי תמי־

הלאומי  המחנה  תומכי  בקרב  כה 
האחרונות  בבחירות  שהצביעו 
הימין  הימין,  מפלגות  לאיחוד 

החדש וזהות.
שרת  אם  כי  העלה  נוסף  סקר 
תעמוד  שקד  לשעבר  המשפטים 

בראש רשימת ימין מאוחדת, היא 
תביא הישג משמעותי יותר מאשר 

אם הרב רפי פרץ יעמוד בראש.
הב־ היו  לו  הנתונים,  פי  על 

והמפלגות  היום  נערכות  חירות 
בר־ מתאחדות  היו  לליכוד  מימין 
הר־ שקד,  בראשות  אחת  שימה 

מנדטים.  מקבלת 10  היתה  שימה 
אולם, אם המפלגות מימין לליכוד 
בראשות  אחת  ברשימה  יתמודדו 
8 הרשימה  תקבל  פרץ,  רפי  הרב 

מושבים בכנסת הבאה.
הח־ הימין  יו"ר  יותר  מוקדם 

בנט,  נפתלי  לשעבר  השר  דש, 
ריצה  על  לדון  מוכן  יהיה  כי  רמז 
מפלגות  איחוד  עם  משותפת 
הימין לקראת הבחירות הקרובות 
לכנסת. "המדינה חשובה מקידום 
אישי, והמדינה צריכה עכשיו ימין 

מאוחד", אמר בנט.
של  בסביבתו  גורמים  מנגד, 
הבהירו  פרץ  רפי  הרב  החינוך  שר 
לקראת מסיבת העיתונאים כי הבית 
הרשי־ הובלת  על  יוותר  לא  היהודי 
הח־ לפי  נרקוד  "לא  המאוחדת.  מה 

ליל של שקד ובנט", אמרו הגורמים 
והדגישו, "לא נוותר על הובלה".

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
ש"ח  5.00 בא"י:  המחיר   | י"א  שנה   |  3212 גליון   | יולי   22  | תשע"ט  בתמוז  י"ט  מטות,  פר'  שני   יום   | בס"ד 
(ההצלה) הי"ט  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | כ  חלה   - ירושלמי   | ג  תמורה   - בבלי  היומי:  דף 

H917185@gmail.com

 בני ברק  ירושלימ  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעינ עילית  אלעד  רכ�ימ  טבריה  צפת  בארות יצחק

 חסד
תמיד תצאו בזול

בשמ ה' נעשה ונצליח!

0504166651
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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

בס"ד

לאור הבקשות הרבותשמחים אנו לבשר כי בהודאה על העבר ובקשה על העתיד
המופלגעם מלאת שבע שנים להסתלקותו לשמי רום של הבחור ו

גרהחבר ז"ליש

זי מ ים ה  כנס
כ

שיערך בעזרת השי"ת בשעה טובה ומבורכת

)/22היום
עד 77רח' בן זכאי  'ממשכן הכינוססים'ב  א

בסעודת מצוה ליד שולחנות ערוכים כיד המלך 
 8:00תחילת הכנס בשעה  7:30נטילת ידיים בשעה 

 בתכנית:
"דבר המקום" -ראש העיר אלעד הרב ישראל פרושאורח הכבודידיד חזקו 

  "כוליםיהתמודדות הורים ש" -הרב חיים ולדרהסופר והמחנך 
" דבר חזקו" -הרב אברהם קלוגר יו"ר ומייסד 'חזקו'

"משא הקודש"-כ"ק אדמו"ר מביטשקוב שליט"אנואם הכבוד 
"דבר ההורים"-אברהם אוחנה הרב מרבני ישיבת אלעד

03-7427427כראוי לקראת בואכם יש לאשר הגעה בטלפון:  למען הסדר הטוב ובכדי להערך

והפכתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים מיגונםויקויים בנו בקרוב מאמר הכתוב 
בביאת משיח צדקנו ותחיית מתי עמו ישראל ברחמים בב"א

 

 המצפים לקראת בואכם לשלום
א

 

א

בס"ד

כ ר לב הרבא הב ר לא

הבה"ח החבר
וגר ז"ליש  

תשע"ט-תשע"ב

הבה"ח החבר
וגר ז"ליש

גרהחבר ז"ליש

כ
שיערך בעזרת השי"ת בשעה טובה ומבורכת

)/22היום

ל של

אוקראינה: קבר הגאון רבי יהודה לייב הלוי זצ"ל נכד 
הט"ז נמצא בחצר ביתו של ראש העיר ניזני ורוטה

הקבר עמד בצמוד לבית הכנסת שנהרס ע"י ראש העיר לפני מספר שנים והקים 
על השטח את ביתו הפרטי

מאת א. למל

גם  הפתיעה  מרגשת  תגלית 
יו"ר  גבאי  מאיר  ישראל  הרב  את 
כבר  שרגיל  צדיקים,  אהלי  אגודת 
קברים  אלפי  לגלות  שנים  עשרות 
של גדולים וצדיקים שכמעט ואב־

תקופה  לפני  זה  היה  הארץ.  מן  דו 
האוקראינית  ווערצקי  בעיירה 
על  קבור  שם  כיום),  ורוטה,  (ניזני 
בספרי  הכתובים  המקורות  פי 
יהודה  רבי  הגאון  הימים,  דברי 
לייב זצוק"ל, בן הגאון רבי שמואל 
רבי  הגה"ק  של  בנו  זצוק"ל,  הלוי 
בכינויו  המפורסם  זי"ע  הלוי  דוד 
על שם חיבורו על השו"ע – הט"ז. 
הגה"ק  חתן  היה  שמואל  רבי  אביו 

רבי שמשון מאוסטרופולי זי"ע. 
כי  נכתב  הקדומים  בספרים 
הקב־ בבית  נטמן  לייב  יהודה  רבי 

רות הסמוך לבית הכנסת המקומי. 
מכל  לגמרי  פונה  זה  קברות  בית 
אבל  הקומוניזם,  בשנות  הקברים 
למצבה  כשהגיעו  הפלא  למרבה 
היות  לרעה,  בה  לנגוע  יכלו  לא  זו 
לה־ כדי  אליה  שהתקרב  מי  וכל 

הקבר  עמד  כך  ניזוק.  מיד  רסה, 
הקדוש משך שנים בצמוד למבנה 
בית הכנסת המקומי של ווערצקי 
תילו  על  לעמוד  נותר  הוא  שגם 
והשל־ המלחמה  שנות  אחרי  גם 

הבושה  למרבה  הקומוניסטי.  טון 
ראש  חמד  כעשור  לפני  והחרפה, 
העיר את מיקומו המרכזי של בית 
הרס  בשיממונו,  שעמד  הכנסת 
ובנה  מצח  בעזות  היסוד  עד  אותו 

על שטחו בית גדול עבורו. 

לפני תקופה הגיע הרב ישראל 
לבדוק  כדי  לווערצקי  גבאי  מאיר 

דיווח: בריטניה שוקלת להטיל סנקציות 
נגד איראן בתגובה לחטיפת המכלית

עד כה טרם ננקט צעד כלשהו של תגובה לפעולה האיראנית ^ נחשפו הקלטות הקשר של המכלית שנעצרה 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בבריטניה  התקשורת  כלי 
הברי־ החוץ  שר  כי  אתמול  דיווחו 
על  להטיל  שוקל  האנט,  ג'רמי  טי 
איראן שורה של סנקציות, כתגובה 
על חטיפת המכלית הבריטית במ־
האנט  הדיווח,  פי  על  הפרסי.  פרץ 
חידושן  את  לקדם  במקביל  מנסה 
של חלק מהסנקציות האירופאיות 
והוסרו  איראן  על  בעבר  שהוטלו 

מעליה במסגרת הסכם הגרעין. 
בימים  שמתמודד  האנט 
הממשלה  ראש  תפקיד  על  אלו 
במהלך  כבר  הבהיר  בבריטניה, 
סוף השבוע כי בריטניה אינה מת־

הצבאית,  לאופציה  לפנות  כוונת 
במישור  תהיה  שלה  התגובה  וכי 

הדיפלומטי. 
והאיפוק  שהסובלנות  יתכן 
הפעולה  כלפי  בריטניה  שמגלה 
23 שמבין  בכך  נעוצה  האיראנית 

המכלית  על  שהיו  הצוות  אנשי 
צוות  איש  אף  היה  לא  ונעצרו, 
בריטי, וכולם היו בעלי אזרחויות 

אחרות מרוסיה, הפיליפינים, לט־
ביה והודו. 

בריט־ כי  גם  דווח  אתמול 
אמריקאית  הצעה  דחתה  ניה 
משותף,  ימי  שיטור  כח  להקמת 
במפרץ  השיט  חופש  את  שיחזיר 

האיראנים  מול  ויתעמת  הפרסי, 
שיט  כלי  לעצור  ינסו  כשאלו 

נוספים. 
אתמול  התפרסמה  כך  בתוך 
במ־ הקשר  מערכת  של  ההקלטה 

ידי  על  שנחטפה  הבריטית  כלית 

איש  נשמע  בהקלטה  האיראנים. 
האיראניות  המהפכה  משמרות 
הבריטית  המכלית  לצוות  המורה 
של  ב'סיבוב  עקבותיו  על  לשוב 
בט־ כמובן  מדובר  מעלות'.   360
ההיכרות  מחוסר  שנובעת  עות 

השפה  עם  האיראני  הגורם  של 
360 של  סיבוב  שכן  האנגלית, 

מעלות מסתיים בנקודה בה החל, 
ומשמעותו היא שהמכלית אמורה 
באותו  ולשוט  להמשיך  היתה 

המסלול.
של  קולם  בקשר  נשמע  עוד 
הבריטית  המלחמה  ספינת  אנשי 
במרחק  והיתה  באזור  שפעלה 
שהחלה  בזמן  כשעה  של  שיט 
האיראנית.  ההשתלטות  פעולת 
המכלית  לצוות  הבהירו  הבריטים 
כי הם מצויים במים הבינלאומיים, 
ומשכך לא מוטלת עליהם החובה 
האיראנים.  של  להוראות  לציית 
הבי־ במים  שאתם  להם  "תגידו 
פי  על  שטים  ושאתם  נלאומיים, 
הורו  הבינלאומי",  השיט  חוק 

לאנשי הצוות. 
לאחר החטיפה טענה בריטניה 
כי המכלית נחטפה בשעה שהיתה 
במים הטריטוריאליים של עומאן, 
טענה  על  ידוע  לא  עתה  ולעת 
איראנית שהאירוע התחולל במים 

הטריטוריאליים של איראן. 

חברות התעופה של בריטניה וגרמניה 
עצרו בפתאומיות את הטיסות לקהיר

'בריטיש איירווייז' עצרה את הטיסות למשך שבוע, לצורך שקילה מחדש של 
מערך הטיסות לקהיר, ו'לופטהאנזה' הפסיקה את הטיסות למשך יום אחד בלבד

פניה ליו"ר וועדת החו"ב: 
"להפעיל את צווי ההריסה"

הפורום המשפטי למען ישראל פנה לח"כ דיכטר 
בבקשה שיכנס את ועדת החוץ והבטחון לדיון בהול 

בנושא הכלים למאבק בטרור
מאת דוד שמואלי

מנכ"ל הפורום המשפטי למען 
מכתב  שלח  אייל,  נחי  ישראל, 

אבי  ח"כ  ובטחון,  חוץ  ועדת  ליו"ר 
דיכטר, בדרישה לכנס את הוועדה 
ובכ־ בטרור  למאבק  בכלים  לדיון 

ללם הריסת הבתים.
ובני  מחבלים  בתי  "הריסת 
הרתעתי  כלי  הוא  משפחותיהם 
שנעשה בו שימוש מחודש בשנים 
האחרונות ובפעמים רבות הובהר 
יר־ שאכן  באופן  להפעילו  הצורך 

כתב  הבאים",  המחבלים  את  תיע 
אייל.

הוא הוסיף כי "כך, למשל, יש 
לא־ מיד  ההריסה  צו  את  להוציא 
חר זיהוי המפגע, לזרז את הטיפול 
מוגשת  ואם  שיוגשו,  בעררים 

לת"ת חסידי
באידיש במרכז

דרוש
מלמד

לכתה גבוהה 
5339078917 קו"ח 

לפקס

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בולטות  תעופה  חברות  שתי 
הפסקת  על  הודיעו  באירופה 
ומבלי  במפתיע  לקהיר,  הטיסות 
שהת־ להחלטה  הסבר  שמסרו 

קבלה. 
הבריטית  התעופה  חברת 
'בריטיש איירווייז', הודיע בסוף 
את  לעצור  החליטה  כי  השבוע 
שבוע,  למשך  לקהיר  הטיסות 

תשקול  היא  הזה  הזמן  ובמהלך 
התעופה  מערך  כל  את  מחדש 

שלה לקהיר. 
חברת  הודיעה  במקביל 
התעופה הגרמנית 'לופטהאנזה' 
הטיסות  את  לעצור  החליטה  כי 
בלבד,  אחד  יום  למשך  לקהיר 
ואתמול  ראשון,  יום  ועד  משבת 
הסדירות  הטיסות  חודשו  כבר 

מקהיר לברלין ובכיוון ההפוך. 
נעשתה  כי  מסרו  במצרים 

הבריטית  לשגרירות  פניה 
הגורם  היה  מה  לברר  בנסיון 
אייר־ 'בריטיש  של  להחלטתה 

נמסר  מהשגרירות  אך  ווייז', 
ממוני  של  בהחלטה  מדובר  כי 
ולא  התעופה,  בחברת  הבטחון 
בהחלטה של הרשויות בממלכה 

המאוחדת. 
'בריטיש  התעופה  מחברת 
שהמניע  רק  נמסר  איירווייז' 

מנחם משה דייטש
בן הרב יוסף בעריש הי"ו

ישיבת מאור עיניים, ראחמסטריווקא
ביתר עילית

שרה יוכבד גוטפריינד
בת הרב שמואל הי"ו
סמינר ויז'ניץ
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום ו', ט"ז תמוז, תשע"ט

פנחס אליהו וואזנר
בהר"ר אברהם אלעזר הי"ו

ישיבת חכמי לובלין
בני ברק

יהודית משי זהב
בת הר"ר ראובן הי"ו 
סמינר הישן 
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור לי"ט תמוז תשע"ט
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ישראל אינה מעורבת 
הורמוז  במצר  עוברת  אינה  לישראל  הנפט  תעבורת 
ומשום כך אין היא מעורבת בעימות עם איראן על הבטחת 
המעבר החופשי במצר, ואין לצפות ממנה להשתלב בכוח 
המעבר  ישכך.  לא  העימות  אם  שיוקם  בינלאומי  ימי 
אירופי  ובעיקר  אמריקאי  אינטרס  הוא  הורמוז  במצר 
אינם  שהם  נראה  שעה  לפי  אתו.  להתמודד  ועליהם 
לא  הם  צבאית.  בפעולה  להגיב  רוצים  אינם  או  מסוגלים 
נפט  במכליות  לפגוע  האיראנים  כשהחלו  מאומה  עשו 
ולשבש את התנועה במצר, בתגובה לסנקציות הכלכליות 
על  בכוח  עתה  תגיב  שבריטניה  נראה  ולא  האמריקאיות 
חטיפת מכלית הנפט הנושאת את דגלה בידי האיראנים. 
מכלית  את  לשחרר  דרך  ימצאו  שהם  לוודאי  יותר  קרוב 
הנפט שהובילה נפט מאיראן לסוריה ונתפסה בגיברלטר 
להשתמש  תמשיך  איראן  אבל  המשבר.  את  יסיימו  ובכך 

במצר כאמצעי להפסיק את הסנקציות האמריקאיות.

רוצות  טראמפ  של  ארה"ב  וגם  איראן  גם  כי  מקובל 
חוששות  ואירופה  בריטניה  צבאי.  מעימות  להימנע 
בסנקציות  יצליח  כי  מאמין  טראמפ  כזאת.  מאפשרות 
לשולחן  אותו  ולהביא  בטהראן  השלטון  את  לשבור  שלו 
שהוביל  מזה  אחר  הסכם  על  חתימה  לשם  הדיונים 
הסף  על  בהליכה  כאמנים  האיראנים  ואולם  אובאמה. 
וכחרדים לכבודם הלאומי מנצלים את מה שהם מפרשים 
עוז  ירהיבו  כמה  עד  השאלה  ועל  המערב.  של  כחולשה 
סבלנותו  תפקע  ומתי  המערב  של  באינטרסים  להתגרות 
של טראמפ – אין מי שמוכן להשיב. שני הצדדים מסוגלים 

להפתיע.

לכן על ישראל להיות ערוכה לכל התפתחות שלילית. 
במקרה של התלקחות ינסו האיראנים לגרור את ישראל 
לעימות. מזכ"ל חיזבללה הזהיר כי אם יתקפו האמריקאים 
לא  איראן  ישראל.  נגד  במלחמה  יפתחו  הם  איראן  את 
הגיבה על תקיפת מחסני הטילים בעיראק בשבוע שעבר 
איראנים  דוברים  אדרבה  ישראל.  את  האשימה  לא  וגם 
ושל חיזבללה המעיטו בחומרת האירוע. אבל אין ללמוד 
שאיראן  העובדה  מקום  מכל  תכניותיהם.  על  דבר  מכך 
בשל  כנראה  חיזבללה,  את  לחמש  כדי  מעיראק  פועלת 
חוסר הצלחתה לעשות זאת מסוריה מציבה בפני ישראל 
בסיס  בעיראק  להקים  להתיר  תוכל  לא  היא  נוסף.  אתגר 
שיסכן את קיומה. על רקע זה קשה להבין מדוע התפאר 
השר הנגבי כי ישראל היא היחידה שהורגת איראנים. האם 
היתה זאת התפארות שלא במקומה או אולי מהלך שנועד 
להוכיח לטהראן כי ישראל אינה חוששת מהתגרות ובכל 

לחזק את ההרתעה.

את  מגבירה  הבטחון  מערכת  כי  להעריך  מותר 
או  מישראל  ספינות  של  המעבר  את  לאבטח  ההיערכות 
אפריקה.  לקרן  תימן  בין  מנדב  אל  באב  במצר  לישראל 
שיט  נתיב  הוא  מנדב  אל  באב  הורמוז  מצר  כמו  שלא 
חיוני לישראל. בתשל"א פגעה החזית העממית לשחרור 
פלסטין במכלית ישראלית שהיתה בדרכה לאילת. איראן 
מיוחדות,  בנסיבות  עלולה  בתימן,  החות'ים  באמצעות 
אותנו  לסבך  ובכך  ישראלית  ימית  בתעבורה  לפגוע 
הנושא  הן  ובאות  הקרבות  הבחירות  צבאי.  בעימות 
הבוער ביותר במדינה ויש לקוות שתוך כדי כך לא יוזנחו 
עמו  על  יגן  ישראל  שומר  וכי  באמת  הבוערים  הנושאים 

מכל המבקשים את רעתו, מבית ומחוץ.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

ראש
דש־ של  שבועות  אחרי 
ואינספור  ספקולציות  דוש, 
ניתוחים, חזרה מפלגת המדף 
לנקודת  החדש  הימין  של 
פרסונלי  שינוי  עם  ההתחלה 

אחד: שקד בראש.
כל המהלך לא נועד אלא 
על  לחץ  להפעיל  מנת  על 
(אוסף  הימין  איחוד  ראשי 
בראשן  שהעומדים  רשימות 
החלטות)  לקבל  מתקשים 
להתאחד  ייאותו  שאלו  כדי 
בראשם.  שקד  את  ולהמליך 
במפורש  זאת  אמרה  שקד 
(שכונ־ העיתונאים  במסיבת 

סה אחר צהרי היום עם ּבּוֶפה 
לנגד  עשיר  בעברית)  ר  (בַּ
מתדהמה  הקרועות  עיניהם 
בקהל,  הכיפה  חובשי  של 
משל לא היתה זו תענית אלא 
באקט  יותר  מאוחר  חג;  יום 
מדו־ התחשבות  של  מאוחר 

כצאת  המסיבה  נפתחה  מה, 
הצום).

המופרכים  הדברים  אחד 
היה:  שקד  מפי  שם  שנשמעו 
והפקנו  מהטעויות  "למדנו 
מילים  חמש  הלקחים".  את 
שלהן  גדולה  הכי  שהסתירה 
מעל  השמעתה  עצם  היא 
אותו  את  שמשחזרת  במה 
שלושה  לפני  מהדהד  כשלון 
אדם  ושבועיים.  חודשים 
לבחי־ יומרני  מרוץ  שמסיים 

אמור  מינוס  תוצאת  עם  רות 
מתב־ לא  אחד:  לקח  להפיק 

שמים מסקרים שאינם שווים 
את הנייר שעליו הם נכתבים 
ואופן  פנים  בשום  רצים  ולא 
כי  שמבטיחה  במסגרת  שלא 

הקולות לא ייזרקו לפח.
לט־ התיימרה  גם  שקד 

למשימה  ניגשת  היא  כי  עון 
בנחישות".  אך  "בצניעות 
אך  ניבטת.  אכן  הנחישות 
מדב־ היא  צניעות  איזו  בשם 

רת כשהיא מבקשת להכתיב 
ויהי  בראש  אני  לשותפיה: 
מי  את  מזכיר  קצת  זה  מה. 
ספק  בצחוק  ספק  שנוהג, 
להבעת  להקדים  ברצינות, 
המצטנע  הביטוי  את  עמדתו 
לא־ תכף  אך  דעתי"  "לעניות 
חר מכן להוסיף: "הקובעת".

זנב
לבי על ישראל כץ.

האח־ השנים  במרוצת 
התחבורה  משרד  הפך  רונות 
לשם המשפחה הראשון שלו. 
מחלפים הוקמו, כבישים נס־

רכבות  נחצבו,  מנהרות  ללו, 
וקרטעו;  נתקעו  (וגם  שעטו 
עסקינן).  ישראל  ברכבת 
מגזירת  התרוצץ  כץ  והשר 
אבן  מהנחת  למשנהו,  סרט 
לא  לב.  וטוב  שמח  להשקה, 
קישר  שלא  בארץ  איש  היה 
על  שפשטו  הדחפורים  בין 
הבולדוזר  לבין  הפרויקטים 
האנושי שניצח על מלאכתם.

העיקו  והמלט  האספלט 
השתוקק  הוא  השר.  על 
הגדולים.  של  במגרש  לשחק 
השר  בדמות  התופין  גם 
קיבל  אותו  מודיעין  לענייני 
כתוספת לא סיפק אפילו את 
חצי תאוותו. הוא רואה עצמו 
מן  ביום  לרשת  שעתיד  כמי 
הממשלה  ראש  את  הימים 
שזינק  האיש  נמצא  וטרם 
הממשלה  ראש  למשרד 
אף  על  התחבורה  ממשרד 
יוקרת שינוע הנוסעים מהכא 

להתם.
סוף סוף התגשם החלום. 
הת־ ממשרד  נפרד  כץ  השר 

דרכו  ואצה  המאובק  חבורה 
כאן,  הנוצץ.  החוץ  למשרד 
לנ־ יוכל  הסתם,  מן  קיווה 

את  הפועל  אל  להוציא  סות 
אי  להקמת  הנושנה  תכניתו 
גם  עזה.  חופי  מול  מלאכותי 
אותו,  לקדם  לו  יותר  לא  אם 
לכל הפחות יוכל להשתעשע 
למיניהם  בקוקטיילים  בו 
שרי  להזמין  נוהגים  אליהם 
בערבים  ודיפלומטים  חוץ 

ובבקרים.
של  רגלו  כף  דרכה  אך 
כץ בלשכה, קפץ עליו רוגזם 
של הצוערים ופקידי המשרד 
שפתחו בשביתות ועיצומים. 
כה  עד  נתקל  שטרם  השר, 
אינו  עצמונית,  עמדה  בבעלי 
יודע את נפשו. איש לא טרח 
משרד  שעובדי  לו  להסביר 
בעלי  אינם  המעונבים  החוץ 
ירושלים  בשדרות  העסקים 
מעונן  ביום  שמקבלים  ביפו 
עסקיהם  כי  הודעה  אחד 
השנים  לשלוש  מושבתים 
הקמת  לטובת  הקרובות 
פיהם  למלא  ועליהם  מסילה 

מים ולקוד קידה.
השר  ביקש  לו  בצר 
החוץ  שר  עם  להיפגש 
בשלילה  נענה  אך  האמריקני 
מז־ הכל,  ככלות  זמן.  מחוסר 

כיר המדינה יודע אל נכון כי 
ראש הממשלה הוא שר החוץ 
ואילו השר המוצנח לא קיבל 
אלא פרס עקר בדמות תואר.

כלוב של זהב.

ביניים
נח־ שלא  כדי  לעת,  מעת 
מודלף  שכח,  שמישהו  שוב 
חקירות  מתמלילי  קטע  עוד 

נתניהו.
מגיב  שהציבור  העובדה 
לא  השורות  למקרא  בפיהוק 
מתישה את המסקרים האוב־

ססיביים. 

מטפל נעצר כשניסה להימלט מהארץ 
לאחר שהקשיש בו טיפל – נפטר

מאת חיים מרגליות

ופעולות  מאמצים  לאחר 
ישראל  משטרת  הצליחה  חקירה, 
לעצור ביום שישי בשדה התעופה 
אדם  הארץ,  את  עזיבתו  לפני  רגע 
החשוד בתקיפה של קשיש בו טי־
פל בבית האבות ואשר שעות ספו־

רות קודם לכן נמסר על פטירתו.
כי  עולה  ראשונית  מחקירה 

לק־ לסייע  להגיע  נקרא  המטפל 
חש  ואינו  מאחר  ה־90  כבן  שיש 
לפי  כך  החשד,  פי  על  אך  בטוב 
המטפל  הכה  העדויות,  מן  אחת 

את הקשיש.
את  במשטרה  חוקרים  כעת 
החשד לתקיפה והאם עולה קשר 
זה.  לאירוע  הקשיש  של  מותו  בין 
הובא  והוא  נעצר  החשוד  כאמור, 

לחקירתו בתחנת המשטרה.

הרבנית מרת אסתר לאה קמיל ע"ה לקראת פתיחת שנת הלימודים:

סיעת אגודת ישראל בעיריית אשדוד דנה 
בדרכים לפתור קשיי מערכת החינוך החרדי 
הישיבה התקיימה בבית אגודת ישראל המשמש מרכז לכל הפעילות התורנית והחברתית

מאת כתב 'המבשר'

בעיריית  ישראל  אגודת  סיעת 
בד־ מעמיקה  בישיבה  דנה  אשדוד 
רכים לפתור את הקשיים והבעיות 
החינוך  מערכת  מתמודדת  שעמן 
החרדי לקראת פתיחת שנת הלימו־
מואצים.  בצעדים  המתקרבת  דים, 
אגודת  בבית  התקיימה  הישיבה 
לכל  מרכז  המשמש  בעיר,  ישראל 
והחברתית.  התורנית  הפעילות 
חברי הסיעה המתכנסים מדי מספר 
העומדים  בנושאים  לדיון  שבועות 
ההתמודדות  ובדרכי  הפרק  על 
הישיבה  את  כאמור  ייחדו  עמם, 

הנוכחית לנושא מערכת החינוך.
אשדוד היא מרכז חברתי וחי־

נוכי רב ועצום של הציבור החרדי. 
החרדי,  הציבור  של  ההעצמה 
בלעה"ר, דוהרת הרבה יותר מהר 
המוכנות  העירוניות  מהתשתיות 
מצ־ הדבר  החרדי.  החינוך  עבור 

ופתרונות  מידיים  אלתורים  ריך 
לטווח ארוך. 

השתתפו  המיוחדת,  בישיבה 
העיר  לענייני  הרבנים  ועדת  חבר 
אשדוד, הרב אברהם מרדכי אול־

בסקי; סגן ראש העיר הרב יחיאל 
וינגרטן; הרב אפרים ובר הממונה 
על החינוך החרדי ומנכ"ל מוסדות 
הכלל  הסיעה  חבר  בעיר;  בעלזא 
שב־ טננהויז  יהושע  הרב  חסידית 

כובעו הנוסף משמש כראש לשכת 
סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש; 
מנהל  פלר  מרדכי  אברהם  הרב 
רשת גני ילדים של אגודת ישראל 
בעיר; הרב שמואל שוק והרב עז־

רא שור – חברי הסיעה. האסיפה 
אגף  מנהל  בהשתתפות  התקיימה 
החינוך החרדי הרב זלמן ינקלביץ.

על  מפורטת  סקירה  נשמעה 
והקשיים  הצרכים  האתגרים 
ועל  החרדי,  החינוך  מוסדות  של 
שנת  לפתיחת  ההתארגנות  דרכי 
צעדים  ונדונו  החדשה  הלימודים 

להגשמת יעדי החינוך החרדי.

מהפ־ התרשמו  הסיעה  חברי 
בראשות  בסניף,  השוטפת  עילות 
ללא  הפועל  מאיר,  ישראל  הרב 
פנים  ובמאור  חפצה  בנפש  לאות 
מע־ את  ולחזק  פונה,  לכל  לעזור 
להיות  האמורים  השיעורים,  רך 
ליבת הפעילות של אגודת ישראל 
הסניף  זכה  ואכן  ימימה.  מימים 
באשדוד בהנחיית וועדת הרבנים 
עט־ להחזיר  סגראה"ע  ובהובלת 
מהמובילים  ולהיות  ליושנה  רה 
פעילות  חודשה  כשמאז  בתחום, 
הסניף, כבר נמסרו למעלה ממאה 
שבשדות  לעם  תורה  שיעורי   (!)

ועוד היד נטויה בעז"ה.
הארצי  המרכז  את  שיבחו  הם 
מנהל  ואת  ישראל  אגודת  של 
יש־ הרב  סניפים,  לפיתוח  האגף 
נענה  שלדבריהם  קופרברג,  ראל 
לצרכי  בקשה  לכל  חפצה  בנפש 

הסניף.
בדיון שהתפתח בנושאי העיר 
העמל  מרכזי  מקום  תפס  כולה, 
לבי־ ונציגיה,  ישראל  אגודת  של 

צור שמירת השבת בעיר והעצמת 
צמאים  יהודים  של  הרוחניות 

לתורה ומצוות. 
היא  אשדוד  העיר  כי  הוזכר 
עיר מעורבת עם ציבור לא מבוטל 
לצערנו  הרחוקים  תושבים  של 
רחוקים  אף  וחלקם  התורה  מאור 
הת־ מכתיב  הזה  המצב  מיהדות. 

ובהכוונת  מושכלת  בצורה  נהלות 
ומנווטת  שמובילה  הרבנים  ועדת 

את ההליכים.
על  וחשבון  דין  כאמור  נמסר 
שיעורי התורה והקירוב, היוצאים 
מן הסניף ומאירים את פני אשדוד 
הקהילות  כל  חברי  וסביבותיה. 

משתלבים באמירת שיעורים.
מפעי־ אחדות  רוח  מנשבת 

ישראל  אגודת  סיעת  סביב  מה 
בכל  משותפת  בעבודה  ובתוכה, 
התחומים. ניכר ובולט הקשב לכל 
אופיה  לפי  קהילה  של  הצרכים 

ומרכיביה.
הציבור,  פניות  לשכת  נציגי 
הם  הציבור,  ולטובת  עם  עמלים 
ומדב־ ביממה  שעות   24 נגישים 

רים עם כל פונה 'בגובה העיניים', 
הש־ את  המנגישה  הלשכה  כרוח 

רות גם בדרך זו. 
את  בסיפוק  אישרה  הישיבה 
הסיעה,  פעילות  בעקבות  המינוי, 
של הרב אשר לוי, כמופקד מטעם 
הנפרד,  החוף  על  לפקח  הרבנים 
כשכל פניה מטופלת באופן יסודי 

על ידי מחלקת החופים. 
טו־ קשרים  נרקמו  כי  צוין  כן 

ישראל  אגודת  נציגי  כלל  בין  בים 
בעיריה, עם ראש העיר והפקידות 
כי  לקוות  ויש  בעיריה,  הבכירה 
המי־ בכל  לתועלת  יהיה  הדבר 

שורים. 

אלפים  ליוו  ודוויים  אבלים 
את  ובירושלים,  באופקים  רבים, 
אסתר  מרת  הצדקנית  הרבנית 
בש־ החזיקה  ימיה  שכל  ע"ה  לאה 
מסירות  תוך  עולם,  עמודי  לושת 
הגאון  בעלה  לתורת  עילאית  נפש 
ראש  זצ"ל  קמיל  הכהן  חיים  רבי 
ישיבת אופקים, שהשיבה נשמתה 
קודש  שבת  ביום  בטהרה  ליוצרה 
ונטמנה  לחייה  הפ"ד  בשנת  והיא 

בחלקת הנביאים בהר הזיתים.
הרבנית הצדקנית מרת אסתר 
אלול  בחודש  נולדה  ע"ה,  לאה 
המ־ חסד  שערי  בשכונת  תרצ"ה, 

ליבר  רבי  הרה"ג  לאביה  עטירה, 
גמ"ח  מנהל  זצ"ל  פרוש  מרדכי 
שערי חסד, בנו של הרב הגאון רבי 
ההוד  מדמויות  זצ"ל  צבי  נפתלי 
ומייסד  מעלה  של  ירושלים  של 
ולאמה  חסד,  שערי  הגמ"ח  קופת 
הגאון  הרב  בת  ע"ה  מינקה  מרת 
גולדב־ יהודה  יחיאל  מאיר  רבי 

החסידים  עדת  מפארי  זצ"ל  רג 
בעיה"ק ירושלים.

ברוחה  הטביעה  מינקותה 
לתו־ נפש  ומסירות  תורה  אהבת 

לכת  והצנע  חסד  אהבת  לצד  רה, 
הדגו־ הוריה  בבית  שראתה  כפי 

בני  יתר  אצל  שראתה  וכפי  לים, 
וגדולי  התורה,  גדולי  המשפחה 
האירו  ותורתם  שצדקתם  הדור 
את שכונת שערי חסד. היא עצמה 
עומדת  היתה  שבילדותה  סיפרה 
על יד ביתה להביט על דמותו של 
מרן גאב"ד טשעבין זצוק"ל בשובו 
בסמוך  קבועים  בזמנים  ובלכתו 

לבית הוריה. 
שמה  נישא  בילדותה  כבר 
ומח־ חברותיה  בקרב  לתהילה 

יעקב  בית  הספר  בבית  נכותיה 
ובדרכיה  במעשיה  שראו  הישן, 
שלצד  ישראל,  לבת  ומופת  סמל 
הזכה,  תפילתה  הטהורה  יראתה 
הר־ החסד  במעשי  והשתתפותה 

היתה  הוריה,  מבית  שיצאו  בים 
בית  להקים  הגדולה  שאיפתה 

שכל כולו תורה. 
נכ־ בה  דיבר  לפרקה  בהגיעה 
בדות ש"ב הגאון רבי אברהם דוב 
לידי  והביא  שליט"א,  אויערבאך 
שהיה  מי  עם  נישואיה  את  גמר 
תפארת  ישיבות  תלמידי  מפארי 
חיים  רבי  הגאון  וסלבודקה,  צבי 
המית  שמילדותו  מי  זצ"ל.  קמיל 
ביגיעה  תורה  של  באהלה  עצמה 
והתמדה עצומה שהיתה לשם ול־

תפארת בקרב כלל תופסי התורה 
באותה תקופה.

התגוררו  נשואיהם  לאחר 
מכן  ולאחר  משה  זכרון  בשכונת 
בשכונת נווה צבי, כשהרבנית ע"ה 
מקדישה את כל חייה לתורת בע־

לו  מכינה  היתה  כך  כשלצורך  לה, 
כשכל  הקבועה,  בשעה  צרכיו  כל 

עול ענייני הבית עליה. 
החל  נשואיהם  לאחר  מיד 
בעלה זצוק"ל ללמוד בישיבת מיר 
קצרה  תקופה  כשתוך  המעטירה, 
הישיבה,  לומדי  כבחיר  הוכר 
הגאונים  הישיבה  ראשי  כשמרנן 
זצ"ל  פינקל  יהודה  אליעזר  רבי 
ורבי  זצ"ל  שמואלביץ'  חיים  רבי 
את  בו  ראו  זצ"ל,  פרצוביץ'  נחום 
עמוד התורה של הישיבה בהתמ־

דתו ויגיעתו בתורה באופן הנעלה 
ביותר, ומי שאצר בתוכו את תורת 
מאבד  שאינו  סוד  כבור  רבותיו 
בו  ראו  ימים  באותם  וכבר  טיפה, 
מי שעתיד להיות ממוסרי התורה 

ומעתיקי שמועתה.
לימים החל בעלה זצוק"ל לה־

רביץ תורה בישיבת 'מאור עינים' 
רבי  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  מיסודו 
זצוק"ל,  מרחמסטריווקא  יוחנן 
הרב־ היתה  תקופה  אותה  כשכל 

התורה  להרבצת  מסורה  ע"ה  נית 
שלו ולימודו כשהיא מסירה ממנו 

כל טרדה והפרעה לתלמודו.
תשל"ט,  אלול  חודש  לקראת 
במ־ אחרי  'לכתך  בעצמה  קיימה 

כשהיא  זרועה',  לא  בארץ  דבר 
ירושלים  מעיה"ק  לעבור  נענית 
בה שהו כל בני משפחתה לעיירה 
הדרומית אופקים, שם אמור היה 
הישיבה  כראש  לכהן  זצ"ל  בעלה 
הורו־ יעקב  רבי  הגאון  של  לצידו 

ביץ זצ"ל.
ע"ה  הרבנית  היות  למרות 
המשפחה  חיי  בכל  מעורבת 
וויתרה  בירושלים,  המורחבת 
משפחה  קשרי  על  נפש  במסירות 
וע־ ילדותה  חברות  עם  ויחסיה 

לאחר  זאת  הדרומית,  לעיר  ברה 
בעלה  של  רצונה  שזהו  שהבינה 

הגדול.
בהן  שנותיו  כל  במשך  כידוע 
להש־ הגר"ח  יצא  לא  באופקים 
מלבד  לעיר  מחוץ  בשמחות  תתף 
שנים  אותן  כל  ספורות.  פעמים 

לבדה  מיטלטלת  הרבנית  היתה 
בני  בשמחות  להשתתף  בדרכים 
שווידאה  לפני  לא  משפחתה, 
שארוחתו של בעלה מוכנה ויהיה 

מי שיגיש לו אותה בזמן.
כעשרים  לפני  כשחלתה  גם 
טיפו־ לעבור  צריכה  והיתה  שנה 

לים קשים, הסתירה ממנו את דבר 
מחלתה והטיפולים הקשים אותם 
שלא  מנת  על  זאת  עוברת,  היא 

יופרע מתלמודו. 
הגר"ח  בעלה  פטירת  לאחר 
ש"ק  בליל  פתאום  בפתע  זצ"ל 
עצ־ על  לקחה  תשס"ה,  אדר  ט"ו 

העול  בנשיאת  שותפה  להיות  מה 
הזמנים,  בין  וכולל  ישיבת  של 
כשאיפת ומשאת נפשו של בעלה 
עם  לנדיבי  פונה  כשהיא  הגדול, 
אותו  התורה  עמוד  את  להחזיק 
אחד  את  ראה  ובו  בעלה  ייסד 
מהיסודות החשובים של הקהילה 

המפוארת באופקים. 
לשאת  המשיכה  כן  וכמו 
לילדי  המתמידים  ישיבת  בעול 
שלושת  על  באופקים  התשב"ר 
הנוער  לארגון  המסונפים  סניפיה 
הארגון  כשיו"ר  ירושלים',  'דגל 
ש"ב הרה"ג רבי נפתלי צבי פרוש 
בירו־ אגו"י  יו"ר  ואחיו  שליט"א 

פרוש  מאיר  הרב  השר  סגן  שלים 
מסורת  את  ממשיכים  שליט"א, 
להיענות  זצ"ל  מנחם  הרב  אביהם 
הן  והרבנית,  הגר"ח  בקשות  לכל 
והן  המתמידים  ישיבת  בנושאי 

ביתר ענייני הציבור והצדקה. 
עם הגעתם לאופקים, שבאותן 
שנים החלה להתפתח בה הקהילה 
החרדית על שלל מוסדותיה, הפ־

ל'אם  קצר  זמן  תוך  הרבנית  כה 
סמל  מהווה  כשביתה  הקהילה', 
של  סממנים  שום  ללא  לפשטות, 
הכי־ כשגם  הזה,  העולם  תענוגות 

סאות בביתה היו כסאות בית ספר 
פשוטים.

הקהילה,  נשות  החלו  אט  אט 
להכיר  העיירה  מנשות  ורבים 
עולים  והיו  וצדקותה,  בגדולתה 
תה־ בכל  עמה  להתייעץ  לביתה 

לוכות חייהם כשהיא בענוותנותה 
על  אותם  העמידה  ובחכמתה, 
בתים  ובניית  התורה  אהבת  דרכי 

של תורה.
בירושלים,  בהיותה  עוד 
הדריכה  אופקים  בעיר  ובפרט 
בי־ הקמת  לקראת  ישראל  בנות 

הסמינר  לבנות  אם  היהודי,  תם 
שזכו  נשים  לאותן  ואם  באופקים 
להתקרב לחיי תורה ומצוות מקרב 
העיירה,  של  הוותיקים  תושביה 
של  עלייתם  תחילת  עם  ובפרט 
העמים  חבר  יוצאי  מקרב  רבים 

שהגיעו להתגורר בעיר. 
הת־ בעמוד  החזיקה  ימיה  כל 

תפילות  שלוש  והתפללה  פילה 
רבות  ושנים  מעות,  כמונה  ביום 
היום  תפילות  כל  את  התפללה 
'בית  הכנסת  בבית  הנשים  בעזרת 
אותו  למעונה,  הסמוך  גבריאל' 
הגאון  חתנה  בעלה  בהוראת  ייסד 

רבי דב סלמון זצ"ל.
כש־ האחרונה  בתקופה  גם 

לבית  ללכת  ממנה  מנעו  כוחותיה 
בתפילותיה,  המשיכה  הכנסת, 
מעתירה  היתה  רצון  עת  כשבכל 
שהועברו  שמות  אותם  כל  עבור 
להיפקד  שתברכם  מנת  על  אליה 

בפקודת ישועה ורחמים. 
הצליחה  זצ"ל  בעלה  בחיי 
החסד,  עמוד  היותה  את  להסתיר 
אדרת  תחת  מסתתרת  כשהיא 
הגר"ח  שבעלה  האדירה  הצדקה 
בדא־ אופקים,  קהילת  על  פרס 

את  בהקימו  ודל,  נצרך  לכל  גה 
הפעיל  אותה  שבת'  'צרכי  קופת 
זצ"ל.  סלמון  דב  רבי  הגאון  חתנם 
בני  של  צרכיהם  לכל  דאגה  תוך 
הסתלקותם  לאחר  אך  הקהילה. 
התגלתה  מעלה,  של  לישיבה 
עוז  בכל  בהמשיכה  פארה  במלוא 
הצדקה  מפעלות  את  ותעצומות 
תיוותר  שלא  בדאגה  והחסד, 
משהו  לה  שיחסר  אחת  משפחה 
או  החג  שמחת  על  להעיב  שיכול 

המועד.
ידיה  תחת  עברו  עתק  סכומי 
ובהידור  בהרחבה  לתת  מנת  על 
המינים,  ארבעת  מהודרות,  מצות 
דא־ מלבד  המועדים.  צרכי  ויתר 

רפואיים  טיפולים  למימון  גתה 
הספ־ נזקקות,  למשפחות  שונים 

קת כל צרכיהם של חתנים וכלות 
הצ־ כשביתה  נזקקות,  ממשפחות 

נוע והקטן היה ביתם של כל נצרך 
העתק  סכומי  למרות  אך  ודל. 
שלעצמה  הרי  ידיה,  תחת  שעברו 
חיה בדוחק ובצמצום כשלא אחת 

היתה ארוחתה לחם ופרי בלבד. 
אלמנות ויתומים מצאו בה את 

במילות  זאת  ותקוותם,  נחמתם 
היתה  אותם  והניחום  העידוד 
שפקד  פעם  בכל  לומר  ראשונה 
אסון חלילה את מי מבני הקהילה. 
משפחות  אותן  את  מלווה  כשהיא 
לכל  בדאגה  האחרון  ליומה  עד 

צרכיהם.
לש־ שותפה  היתה  מאידך 

והיתה  הקהילה,  בני  של  מחתם 
מצפה שיבואו ויבשרו לה בשורות 
לברך  הראשונה  כשהיא  טובות, 
שהתפארו  השמחה  בעלי  את 

בהופעתה בשמחתם. 
המ־ האחרונות  שנותיה  בכל 

פעולות  כל  את  עוז  בכל  שיכה 
התורה  להחזקת  והסיוע  החסד 
התאמצה  כשנחלשה  גם  בקהילה, 
בכל עוז לא לבטל את סדרי הלי־

מוד ואמירת החבורות שהתקיימו 
עטרת  הכולל  לאברכי  בביתה 
וחסדיה  תפילותיה  ואת  שלמה, 

המרובים.
נחלשה  האחרונים  בחדשים 
החו־ בבית  פעם  מדי  ואושפזה 

בפני  התבטאה  אחת  כשלא  לים, 
יכולה  אינה  שאם  משפחתה  בני 
להמשיך ולעזור לאחרים למה לה 

חיים. 
התבטאה  האחרונים  בימיה 
להסתלק  שרצונה  רבות  פעמים 
קודש,  שבת  ביום  עולמה  לבית 
לחייה  האחרון  חמישי  כשביום 
כשהיא  בביתה  מנחה  התפללה 
בצלילות הדעת עד יומה האחרון. 
לכל  ד'  'קרוב  לפסוק  בהגעתה 
קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת' 
כשכל  שיכלה  ככל  קולה  הרימה 
אמונתה  כמה  עד  למדו  הנוכחים 
לבבה  בכל  שלמה  בד'  ודבקותה 

ומאודה. 
חיה בחשבון מעשיה  כל ימיה 
ולאחד  והגשמיים,  הרוחניים 
שחי  מי  פעם,  אמרה  ביתה  מבאי 
בטרם  וידוי  להגיד  יזכה  בחשבון, 
בח־ חיה  'אני  בהדגישה  פטירתו, 

לאחר  וידוי'.  להגיד  ואזכה  שבון 
שליט"א  חתנה  עם  אמרה  מכן 
שמים,  מלכות  עול  וקבלת  וידוי 
במתינות ובצלילות הדעת גמורה. 
לאחר שהדליקה נרות וקיבלה 
מש־ מבני  נפרדה  שבת  עצמה  על 

פחתה ולאחר תפילת ערבית עוד 
הקהילה  מבני  רבים  לפניה  עברו 

והתברכו ממנה בברכת השבת. 
בשבת בבוקר, סמוך לשעה בה 
וחוזרת  שומעת  שבת  מדי  היתה 
הגדול,  בעלה  של  שיחותיו  על 
בטהרה,  ליוצרה  נשמתה  השיבה 
כשמנין מבני משפחתה ומקורביה 

אומרים פסוקי הייחוד.
שהתקיימה  בהלווייתה 
בשעת  ובירושלים,  באופקים 
השבת  צאת  של  מאוחרת  לילה 
גדו־ בהם  רבים,  אלפים  השתתפו 

וראשי  הקהילות  רבני  התורה,  לי 
הקהילות  בני  והמוני  הישיבות 
הס־ את  שביכו  בדרום  החרדיות 
צד־ אשה  של  דמות  של  תלקותה 
שהיוותה  קדמונים  מדורות  קנית 
ישראל  בת  לכל  ומופת  סמל 
ומסירותה  צדקותה  באמונתה, 

לתורה.
הגאונים  באופקים  הספידוה 
פילץ  אביעזר  רבי  הרבנים; 
רב  תפרח,  ישיבת  ראש  שליט"א 
דומ"ץ  שליט"א  טשזנר  יהודה 
יש־ רבי  באופקים,  הקהילה 

רב  שליט"א  פינקוס  יעקב  ראל 
אינהורן  אליעזר  רבי  הקהילה, 
אופקים,  ישיבת  ראש  שליט"א 
כהן  מרדכי  ליבר  רבי  חתנה 
של  רינה  הכוללים  ראש  שליט"א 
החרדית  השכונה  של  ורבה  תורה 
רבי  נכדה  באופקים,  החדשה 
רבי  שליט"א  ולינסקי  הירש  צבי 
גבריאל  ובית  דב  היכל  ביהמ"ד 
ורבי חנוך פרידמן שליט"א מגדו־

לי תלמידי בעלה זצוק"ל בישיבת 
נכדיה;  ממנה  נפרדו  כן  כמו  מיר. 
שמ־ מאיר  רבי  סלמון,  יעקב  רבי 

ורבי  סלמון  משה  רבי  סלמון,  חה 
ישראל ברוורמן, שליט"א.

הגאונים  הספידוה  בירושלים 
הרבנים; רבי יצחק אזרחי שליט"א 
רבי  אחיינה  מיר,  ישיבת  מראשי 
מראשי  שליט"א  פינקל  בנימין 
חיים  רבי  ואחיה  מיר  ישיבת 
הק־ אמירת  כשלאחר  שליט"א, 

לעבר  ההלוויה  מסע  המשיך  דיש 
שם  הזיתים  בהר  הנביאים  חלקת 

נטמנה לצד בעלה הגדול זצוק"ל.
הותירה אחריה את אחיה הר־

שליט"א  הלל  רבי  הגאונים;  בנים 
ואחותה  שליט"א  חיים  ורבי 
בתה  תליט"א.  כהן  סימה  הרבנית 
וחתנה הגאון רבי ליבר מרדכי כהן 
ממשיכי  ונינים  נכדים  שליט"א, 

דרכה לתפארת בישראל.

היערכות נרחבת בעיר לודמיר באוקראינה לקראת יום ההילולא– כ"ב תמוז

קהל רב יפקוד את ציון הרה"ק 
רבי שלמה מקארלין זצוק"ל הי"ד

̂ 'הכנסת אורחים לודמיר' מופעלת השנה בסיוע  פנים ציון אוהל הקודש שופץ לרווחת המתפללים 
̂ במקום נערכים  אגודת 'אהלי' צדיקים' ובזכות תרומה לע"נ הילדה מרים חנה מונסונגו הי"ד 

לקליטת ההמונים שיגיעו מארץ ישראל ומרחבי העולם, לשפוך שיח וצקון לחש על ציון הקודש 
̂ מקוה טהרה והיכל תפילה הוקמו במקום סמוך לבית החיים לרווחת ההמונים ביום ההילולא 

היערכות נרחבת נרשמת בעיר 
יום  לקראת  שבאוקראינה  לודמיר 
שלמה  רבי  הרה"ק  של  ההילולא 
שיחול  הי"ד,  זצוק"ל  מקארלין 
הבעל"ט.  תמוז  כ"ב  חמישי,  ביום 
מחדש  שופץ  האוהל  ציון  פנים 
השנה  וגם  המתפללים,  לרווחת 
תרומה  בזכות  מבנה  במקום  נשכר 
היל־ של  נשמתה  לעילוי  שהורמה 
דה מרים חנה מונסונגו הי"ד. מבנה 
מקוה  גם  יאכלס  אורחים'  'הכנסת 
ונראה  סמוך  תפילה,  והיכל  טהרה 
מנו"כ,  מקום  העתיק  החיים  לבית 

בעיר לודמיר שבאוקראינה.
בשנים עברו, המתפללים שע־
בלו־ החיים  בבית  שיח  לשפוך  לו 

דמיר ביומא דהילולא של הרה"ק 
רבי שלמה מקארלין זצוק"ל הי"ד, 
הברוכה  היוזמה  את  לשבח  ציינו 
אורחים  הכנסת  מבנה  בהקמת 
תפילה  ומקום  טהרה  מקוה  ובו 
כי  בהוסיפם  המתפללים.  לרווחת 
בלודמיר  לתפילה  העליה  כה  עד 
מאמצים  בהמון  כרוכה  היתה 
יהודים  של  גדול  מציבור  שמנעו 
לה־ להגיע  שרצו  העולם  מרחבי 

תפלל במקום הקודש.
אור־ הכנסת  הקמת  עם  כעת, 

טהרה,  ומקוה  כנסת  בית  חים, 
באווירה  לשהות  והאפשרות 
יהודית ובהשראה של קדושה, זכו 
בצלילות  להתפלל  לראשונה  הם 
ולשפוך  שלימה,  ובכוונה  הדעת 
צקון לחשם במקום קדוש זה בלב 

פתוח וברגשי קדושה נעלים.
רבי  הרה"ק  של  קדשו  ציון 
הי"ד,  זצוק"ל  מקארלין  שלמה 
היה מאז ומעולם אבן שואבת לת־
פילות וישועות עבור כלל ישראל 
בתפוצות  ידוע  תמוז  כ"ב  בגולה. 
מת־ ומסוגל  מיוחד  כיום  ישראל 

קארלין  וחסידי  סופו  ועד  חילתו 
נהגו בכל הדורות לברך 'שהחיינו' 

ביום זה על פרי חדש וכדו'.
סטולין  קארלין  חסידי  בקרב 
אשר  רבי  אדמו"ר  מכ"ק  מקובל 
לעמוד  כי  שאמר  זי"ע  מסטאלין 
שלמה  רבי  של  הקדוש  ציונו  על 
שעו־ "כמו  הוא  הי"ד  קארלינער 
כעין  חיותו".  בחיים  לפניו  מדים 
הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  התבטא  זה 
בלו־ כשביקר  זי"ע  מליובאויטש 
"הבי־ ואמר:  תרצ"ב,  בשנת  דמיר 
קור באהל רבי שלמה קארלינער, 

בהיכלי  בבקרי  קדם  ימי  הזכירני 
רבותינו  אבותינו  כ"ק  הוד  קודש 
הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע". ודי־

בר שם בהתרגשות גדולה לכאלף 
איש שבאו עמו לציון.

האור־ הכנסת  מבנה  כאמור, 
חים הוקם גם השנה בסיוע אגודת 
'אהלי צדיקים' בראשות הרב יש־

תרומת  ובחסות  גבאי,  מאיר  ראל 
לעילוי  פיננסים',  'מרים  חברת 
נשמתה הטהורה של הילדה מרים 
חנה בת הרב יעקב מונסונגו הי"ד, 
בפיגוע  עוולה  בן  בידי  שנרצחה 
בכ"ה אדר תשע"ג, בביה"ס בטולוז 

שבצרפת.
כי  נמסר  המארגן  מהוועד 
מיוחדת  קבוצה  מתארגנת  השנה 
בהש־ ומחו"ל,  מארה"ק  המגיעה 

הרה"ח  הירושלמי  המגיד  תתפות 
רבי דוד קלצקין שליט"א, שיעורר 
פר־ השגחה  בסיפורי  הציבור  את 

ובחיזוק  הלבבות  לעורר  כדי  טית 
כי  נמסר,  כן  והבטחון.  האמונה 
במקום  לאחראי  להתקשר  ניתן 
כל  על   ,0527694727 במספר: 

שאלה ובירור.
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לבת ה�מינר

ח"כ יחימוביץ': "ברק זה לא 
מפלגה, זה מיזם עסקי"

ח"כ יחימוביץ' העניקה גיבוי לעמיר פרץ על החבירה ללוי־אבקסיס ותקפה 
את מפלגתו החדשה של אהוד ברק 

מאת מאיר ברגר

שהודיעה  יחימוביץ',  ח"כ 
הקרו־ בבחירות  תתמודד  שלא 
בות לכנסת, יצאה אתמול להגנת 
יו"ר מפלגתה עמיר פרץ, על רקע 
לוי־ של  גשר  למפלגת  החבירה 

אבקסיס.
התייחסה  ב'  לרשת  בראיון 
שבה  הרוח  למורת  יחימוביץ' 
פרץ  חתם  אותו  ההסכם  התקבל 

בקרב פעילי המפלגה. 
רציתי  שאני  סוד  לא  "זה 
באיחוד בין מרצ ומפלגת העבו־
דה, אני חשבתי שהוא נכון. אבל 
על  שנטל  שמי  העובדה  בהינתן 
של  הזה  הכבד  העול  את  עצמו 

להוביל את מפלגת העבודה בת־
קופה מאוד מאוד קשה זה עמיר 
זאת  שלו,  ההכרעה  וזאת  פרץ 
מקובלת  מאוד  שהיא  הכרעה 

עלי", אמרה יחימוביץ'.
את  כי  הדגישה  יחימוביץ' 
כחברה  אומרת  היא  הדברים 
ולא  העבודה  במפלגת  פעילה 
שא־ מהצד, "אמרתם  כמתבוננת 

אני  העבודה,  מפלגת  לשעבר  ני 
לא לשעבר מפלגת העבודה. אני 
פרשתי  ואני  העבודה  במפלגת 
מתכוונת  לא  אני  מהפוליטיקה. 
תו־ אני  אחרת,  למפלגה  לדלג 

תומכת  ואני  פרץ  בעמיר  מכת 
במפלגת העבודה".

זה  לוי־אבקסיס  את  "להביא 

נחשב על פי כל אמת מידה לסוג 
אין  ולראיה,  מנצח,  קלף  של 
המפה  כל  פני  על  מפלגה  כמעט 
לשלב  ביקשה  שלא  הפוליטית, 
הליכוד  גם  שורותיה.  בין  אותה 
שגם  בטוחה  ואני  לבן,  כחול  וגם 
בזאת",  רוצה  היה  ברק  אהוד 
תמיכתה  את  יחימוביץ'  הסבירה 

במהלך.
ברק  אהוד  של  מפלגתו  על 
אמרה יחימוביץ', "ברק בעיניי זה 
ספק  עסקי.  מיזם  זה  מפלגה  לא 
אם הוא עובר את אחוז החסימה 
האח־ ההתפתחויות  עם  במיוחד 
רונות. כרגע הוא מפריע גם לע־
לבן,  לכחול  וגם  למרצ  גם  בודה, 

לכן מוטב שיוותר על הדברים".

היום, אירוע הנדל"ן 
המשמעותי של השנה!

יתקיים  בערב  שש  בשעה  היום 
מא־ מאות  ישתתפו  בו  'הזירה'  כינוס 

העוסקים  החרדי  בציבור  עסקים  נשי 
לאירוע.  כבר  שנרשמו  הנדל"ן  בתחום 
מתווכים,  יזמים,  דין,  עורכי  בהם 
מימון  משכנתאות  יועצי  קבלנים, 
מה־ ופרסום,  שיווק  אנשי  והשקעות, 

את  יציגו  אלה  כל  ואדריכלים.  נדסים 
עצמם בסבבי חשיפה מהירים כך שכל 
משתתף בכנס יצא עם חיבור והכרות 
ושותפים  מקצוע  אנשי  עם  אישית 
פוטנציאלים להם הוא זקוק לעבודתו 

המקצועית.
יתקיים  האירוע  של  השני  בשלב 
אנשי  בכירי  ישתתפו  בו  מרכזי  פאנל 
שאלות  על  שיענו  בישראל  הנדל"ן 
המשתתפים ויקימו דיון אינטראקטיבי 
ופורה. זו תהיה ההזדמנות של כל אחד 
האנשים  מול  לעמוד  מהמשתתפים 
בישראל,  הנדל"ן  בשוק  המשמעותיים 
שיתופי  ולייצר  השאלות  את  לשאול 
באופן  ולהתפתח  ולהתקדם  פעולה 

משמעותי.
האירוע  מארגן  הרשלר,  משה  ר' 
במפגש  הרבה  התועלת  על  מסביר 
בת־ להתקדם  היום  ניתן  "לא  הצפוי: 

חום הנדל"ן בלי חיבור אישי לעשרות 
מקבילים,  מקצוע  אנשי  מאות  ואפילו 
שבו  אירוע  מפיקים  אנחנו  זה  לצורך 

יוכלו המשתתפים ליצור את הקשרים 
העסקיים הנדרשים להם. ניקח דוגמא 
למשל: לקוח שהתחבר למקצוען בת־
חום מסוים, יהיה מעוניין להמשיך לה־
שתמש בשרותיו ובהמלצותיו לשירות 
ישמח  דירה  רוכש   – למשל  משלים. 
מאיש  דין  עורך  על  המלצה  לקבל 
אמונו.  את  ורכש  פגש  בו  המקצוע 
יועץ  על  לדוגמא  המלצה  ממנו  לקבל 
משכנתאות / מהנדס / אדיכל / איש 

שיפוצים וכו'.
"וכאן, זו ההזדמנות לפתח יכולת 
עתידית לתת ללקוח שירות 'הכל כלול' 
ולהיחשב כאוטוריטה בתחום. אם הע־
לך  ויש  יזמות  או  תיווך  הוא  שלך  סק 
שישלים  איכותי  עו"ד  עם  ישיר  קשר 
את העיסקה באופן המקצועי והמהיר, 
שונה  כבר  ללקוח  שנתת  השירות 
האדריכלות  במשרד  ואם  משמעותית. 
הפנית ישירות למהנדס מקצועי, היחס 

כלפי הלקוח הופך מושלם!
שלך  ההזדמנות  הוא  הזה  "הכנס 
ליצור שיתופי פעולה שלא יקרו בשום 

מקום אחר". 
בערב  היום  אי"ה  יתקיים  הכינוס 
ברחוב הרב הרצוג 75 ירושלים בשעה 
בכניסה  אחרונים  כרטיסים   .18:00

לאירוע.
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נגישות להר הזיתים 

ש. תפילינסקי ביטוי הולם |

אנו  כך  על  ושוממות.  אבלות  ציון  דרכי 
ומקווים  המצרים  בין  בימי  ומקוננים  בוכים 
השנה  זו  תהיה  שאכן  ותעצומות  עוז  בכל 
האחרונה לגלותנו ומהרה יפציע אור הגאולה 

ובא לציון גואל.
של  זו  למציאות  ישנה  נוספת  משמעות 
דרכי ציון האבלות, כמו גרגרי מלח הנזרים על 
הפצעים הפתוחים. אלו הם דרכיה השוממים 
מול  באבלו  הניצב  הזיתים  הר  של  והאבלים 
ועורג  מייחל  וממתין,  מצפה  המקדש,  מקום 
ותבוא  עליו  הגואל  רגלי  יעמדו  בו  ליום 

הישועה.
בעל  של  ההילולא  ביום  שעבר,  בשבוע 
יהודים  רבבות  פקדו  הקדוש  החיים  האור 
והתפללו  העתירו  ההר.  למרגלות  הציון  את 
לכלל  גדולות  לישועות  המסוגל  במקום 

ולפרט.
התורה  יהדות  לנציגי  להם  חן  חן 
דייטש  יוסף  הרב  ובראשם  ירושלים  בעיריית 
של  בעידודו  לאות,  ללא  ועמל  שבפעילות 
השנה  הצליחו  ליאון,  משה  מר  העיר  ראש 
לסדרי  הקשור  בכל  דרך  לפריצת  להגיע 
הסדירה  הציבורית  בתחבורה  הן  ההילולא. 
והן בדרכי הגישה למקום, הבטיחות, התאורה 
וההצללה, כיבוד ושתיה – הכל התנהל על מי 

מנוחות לרווחת העולים לציון.
באוויר  לחוש  היה  ניתן  פיוטית,  בנימה 
ואת  כולו  ההר  את  שאפפה  ההתרגשות  את 
שיהודים  זוכים  הם  יום  בכל  לא  עפרו.  שוכני 
להתפלל  ברוגע,  בו  להתהלך  יוכלו  רבים 

פרקי  אמירת  על  להתרפק  חפץ,  שליבם  ככל 
תהילים, להזיל דמעות – ללא כל חשש וללא 
פחד מפני זריקת אבנים מכוונת או זליגת ירי 

תועה באדיבות השכנים.
לחזק  הדרישה  את  להעלות  הזמן  כעת 
אוטובוס  קו  ולהשיק  במקום  הבטיחות  את 
הר  תוך  אל  החרדיות  השכונות  מכיוון  קבוע 
הזיתים, ללא הליכה רגלית באזורים מסוכנים, 
אל  בקביעות  לעלות  מתפללים  לעודד  כדי 
הציונים הקדושים, כך גם אלו הרוצים לעלות 
רכבי  לשכור  יצטרכו  שלא  יקיריהם  לקברי 
שעושים  כפי  דופק,  בלב  ולעלות  אבטחה 
פחות  אחרים  באומץ.  הניחנים  אלו  היום 

אמיצים מוותרים על כך לגמרי למגינת לב.
אמנם, בתקופה האחרונה חל שיפור עצום 
יו"ר  מילר  חיים  הרב  לפעילות  הודות  במקום 
ובעזרת  ותושביה  ירושלים  למען  התנועה 
האזור  בתחום.  רבות  הפועלים  ציבור  נציגי 
עמודי  ונוספו  נסתרות  במצלמות  רושת  כולו 
הפעילות  את  שמגביל  מה  רבים,  תאורה 

העוינת של השכנים.
בכל זאת, עדיין קיים פחד די מוצדק בקרב 
נגישות  אין  וגם  להר,  לעלות  הרוצים  רבים 
קבועה במשך השנה למשתמשים בתחבורה 

ציבורית, מלבד בימי הילולא של צדיקים.
תהיה זו אפוא היערכות מתבקשת לקראת 
עדנה  תהיה  הזיתים  להר  אם  המשיח,  ביאת 
ובתמידות  בקלות  אליו  להגיע  יוכלו  ויהודים 
ישועת  למען  שמים  רחמים  ולעורר  להתפלל 

הכלל והפרט. 

מאת א. למל

בית  דופן.  יוצאת  פסיקה 
העיתון  כי  קבע  במונטנה  משפט 
האנטישמי 'דיילי שטירמר' ישלם 
14 מיליון דולר פיצויים למתווכת 
נדל"ן יהודיה ממונטנה שפרנסתה 

נפגעה כתוצאה מאנטישמיות.
כ־4 של  סכום  פסק  השופט 

גב'  עבור  פיצויים  דולר  מיליון 
ספגו  ובנה  בעלה  שהיא,  גרש,  ט' 
במהלך  אנטישמיות  הטרדות 
שנת תשע"ו. בנוסף, פסק השופט 
העיתון,  עורך  אנג'לין,  אנדרו  כי 
ישלם 10 מיליון דולר נוספים בגין 
יש  אותה  הקיצונית,  התנהגותו 

"לגנות בכל תוקף" לפי השופט.
סערה  בעקבות  נפסק  הפיצוי 
היהודיות  המשפחות  את  שפקדה 
והפסטורלית  השלווה  בעיירה 
ארה"ב  שבמונטנה  'וייטפיש' 
לגלות  התעוררו  אחד  שבוקר 
ילדיהם  ותמונות  שתמונותיהם 
כדי  תוך  בחוצות,  מפורסמות 
הדבר  פיזית.  בהם  לפגוע  קריאה 

שבו־ לאחר  אדום  קו  חציית  היה 
בלתי  אלימים  איומים  של  עות 
נסבלים וירידה לחייהם של יהודי 
שהם  בגלל  רק  וייטפיש,  העיירה 

יהודים.
העילה למתקפה האנטישמית 
הם  כאילו  בעיתון  דיווח  היתה 
אנטישמי  לפעיל  לגרום  מנסים 
את  לעזוב  ספנסר  ריצ'רד  בשם 
אמו  התובעת,  של  לדבריה  העיר. 
אליה  שפנתה  זו  היא  ספנסר  של 
יכולה  היא  מחיר  איזה  לברר  כדי 
כי  מגוריה,  דירת  עבור  לקבוע 
ברצונה למכור את הדירה ולעבור 

למקום אחר.
ברחבי  לכותרות  עלה  ספנסר 
בוושינגטון  ערך  כאשר  העולם 
הצ־ תנועתו,  של  כינוס  הבירה 

נאום  בתום  וקרא  יד  במועל  דיע 
"הייל  הלבן:  הגזע  עליונות  על 
בעקבות  לנצחון".  הייל  טראמפ, 
נוספים  כנסים  גם  כמו  המקרה, 
החלו  בהם,  השתתף  שספנסר 
שבה  בווייטפיש,  עסקים  בעלי 
להתקומם,  משפחתו,  מתגוררת 

למכור  להם  קראו  אף  מהם  וכמה 
את הבנין שבו הם מחזיקים בעיר 

ובו שתי חנויות.
היהודי  שהארגון  למרות 
של  מההאשמות  לחלוטין  התנער 

לו  אין  כי  עוד  והבהיר  ספנסר, 
מתגורר  שריצ'רד  כך  עם  בעיה 
שמש־ העובדה  עם  גם  כמו  בעיר, 
פחתו מנהלת בה עסקים. עם זאת, 
זה  הניאו־נאצים,  הפעילים  עבור 

נגד  אימים  במסע  לפתוח  הספיק 
ומונטנה  בפרט  העיירה  יהודי 
בפרט. כשהם מודיעים על עריכת 

העיירה,  יהודי  נגד  מזוין  מצעד 
הזמינו  הם  מצעד  כשלאותו 
ניאו־נאציות  קבוצות  ראשי  עוד 
זאת  ומלבד  בארה"ב,  הפועלות 
נציג ארגון הטרור החאמס. אולם 
העצרת  בוטלה  דבר  של  בסופו 
והמשט־ הרשויות  ע"י  המתוכננת 

פעילותו  בעקבות  השאר  בין  רה, 
של הרב המקומי הרב חיים שאול 
ברוק שנפגש עם מפקד המשטרה 
חומרת  את  לו  והסביר  המקומית 

הדברים. 
אותו  שמאז  טוענת  גרש  הגב' 
איבדה  היא  חייה,  נהרסו  מקרה 
איננה  והיא  פרנסתה  מקור  את 
תקינה  לשגרה  לחזור  מצליחה 
היא  כך  בשל  חיים.  של  ושלווה 

תובעת את עורכי העיתון.
האחרון,  בשבוע  כאמור, 
האירוע,  לאחר  שנים  שלוש 
חסרי  פיצויים  המשפט  בית  קבע 
היהודית  המשפחה  עבור  תקדים 

שנפגעה.

מונטנה, ארה"ב: עיתון אנטישמי ישלם פיצוים בסך 
14 מיליון דולר לאחר שגרם לאיבוד מקור פרנסה

פיצוי חסר תקדים בתביעה על נזקים כתוצאה מאנטישמיות

השופט פסק סכום של כ־4 מיליון דולר פיצויים ^ בנוסף, פסק השופט כי עורך העיתון, ישלם 10 מיליון דולר 
נוספים בגין התנהגותו הקיצונית, אותה יש "לגנות בכל תוקף" לפי השופט

/  יונתן ליפשיץ מאחורי הכותרות

המשבר במפרץ: "טהרן לא 
מפחדת ללכת על הסף"

לדברי הפרשן טל לב רם, ההשתלטות על המכלית אינה גחמה רגעית או 
יוזמה מקומית, אלא מבטאת מדיניות מתוכננת באיראן • הפרשן אילן 
בן דוד סבור כי החרמת כלי השיט נעשתה בשל העובדה שהממשלה 

בבריטניה תתחלף בקרוב, ומכיוון שטראמפ מעוניין לחזור למו"מ

שאיראן  מלמד  במפרץ  המשבר 
בכל  נחיתותה  למרות  הכללים.  את  שוברת 
הפרמטרים מול המערב, היא מוכיחה שהיא 
שמדובר  להניח  אפשר  ידיים.  מרימה  לא 
להפסיד,  מה  לו  אין  שכבר  מי  של  במשחק 
את  לצפות  קשה  הזה  המסוכן  במשחק  אבל 
צעדיה  את  מתכננת  שהיא  במיוחד  הסוף. 

ומצליחה להפתיע. 
שבסוף  במפרץ,  האחרונה  "ההסלמה 
השבוע האחרון באה לידי ביטוי בהשתלטות 
של כוחות משמרות המהפכה האיראניים על 
מכלית נפט בריטית, היא סימן נוסף למצוקה 
על  ללכת  טהרן  של  ולמוכנות  האיראנית 
האמריקאים",  מול  במלחמה  ולהסתכן  הסף 
במאמרו.  רם  לב  טל  'מעריב'  פרשן  מסביר 
אינה  המכלית  על  ההשתלטות  לדבריו, 
אלא  מקומית,  יוזמה  או  רגעית  גחמה 
לפיה,  באיראן.  מתוכננת  מדיניות  מבטאת 
מקצינים  מדורגת,  בצורה  שלב,  אחר  שלב 
החריפות  לסנקציות  בתגובה  הפעולות  את 

שהטילה ארה“ב על איראן.
ניתן  הזו  המגמה  את  כי  הסביר  בדבריו 
השיט  לנתיבי  הקשורות  בפעולות  לראות 
משוואה,  לייצר  ובנסיון  המפרץ  באזור 
תהיה  בנפט  תסחור  לא  איראן  אם  שלפיה 
עד  "אם  כולו.  הנפט  שוק  על  השלכה  לכך 
כנגד  כוונו  הפעולות  ספורים  חודשים  לפני 
מדינות שכנות במפרץ הפרסי, בסוף השבוע 
רף  את  מעלים  הם  כי  האיראנים  אותתו 
ההימור ופועלים למעשה נגד אינטרסים של 
מדינה כמו בריטניה, בת ברית חשובה מאוד 

של ארה“ב.
המדיניות  את  חזה  הישראלי  "המודיעין 
לסנקציות  בתגובה  האיראנים  שינקטו 
ההערכה  זאת,  עם  ומחריפות.  ההולכות 
המתוח,  המצב  שלמרות  היא  בישראל 
מלחמה שבה מעורבת גם ישראל היא עדיין 
בסבירות מאוד נמוכה. בישראל מעריכים כי 
גם חיזבללה לא ימהר להיכנס להרפתקאות 
שלטון  בשליחות  ישראל  מול  מלחמתיות 

האייתוללות מטהרן". 
עומדת  הזו  התפיסה  במרכז  לדבריו, 
ההרתעה  כי  ההערכה  הבטחון  במערכת 
ההערכה  "לפי  חזקה.  עדיין  חיזבללה  מול 
הזו, הסיכוי להתלקחות גבוה יותר כתוצאה 
לפעולה  תגובה  כמו  נקודתי,  מאירוע 
המיוחסת לישראל בסוריה נגד ארגון הטרור 
יזום  התקפי  לצעד  הסבירות  אולם  השיעי. 
נמוכה  היא  למלחמה  שיוביל  חיזבללה  של 

מאוד.

באתר  שפורסמה  מקיפה  שכתבה  אלא 
חיזבללה  על  האמריקאי  ביסט'  ה'דיילי 
השאר,  בין  זו.  תפיסה  על  מערערת 
ולוחמים,  שטח  מפקדי  לכתבה  מתראיינים 
ללא  מתראיינים  נטען,  כך  חלקם,  שלפחות 
ביסט'  ב'דיילי  הבכירים.  הדרגים  אישור 
דונלד  ארה“ב  נשיא  כאשר  כי  מציינים 
מתכוון  הוא  מלחמה,  על  מדבר  טראמפ 
איראן  מבחינת  אולם  מוכר.  צבאי  לעימות 
עתה  כבר  מנהל  טראמפ  בריתה,  ובעלות 
למלחמה  שתוביל   – נגדם  כלכלית  מלחמה 
בלבנון,  במתרחש  מתמקדת  הכתבה  באזור. 
לכך  גבוה  סיכוי  יש  כי  שם  נטען  ולמעשה 
שככל שהמתיחות בין איראן לארה“ב תגבר, 
בין  ישיר  צבאי  לעימות  הסיכוי  יגבר  גם  כך 

ישראל וחיזבללה.
האתר  שמביא  השונים  "בראיונות 
הסנקציות  כי  החיזבללה  קציני  טוענים 
בצורה  משפיעות  איראן  על  הכלכליות 
משמעותית על הארגון, ולכן הם יהיו מוכנים 
 – ישראל  כנגד  מלחמתיות  פעולות  לבצע 
אם  ההוראה.  את  להם  ייתנו  האיראנים  אם 
המפקדים  אחד  אומר  באיראן,  יפגע  טיל 
ישראל  כאילו  תהיה  ההתייחסות  בכתבה, 
היא זו ששיגרה אותו. המסר שעולה מדברי 
המרואיינים הוא כי תרחיש של מלחמה עם 
להיות  יכול  ואף  ביותר  סביר  הוא  ישראל 
קרוב מאוד, כאשר חיזבללה יהיה זה שיירה 

את הכדור הראשון.
"אמנם הכתבה אינה מבטאת את העמדה 
לראות  ניתן  אבל  חיזבללה,  של  הרשמית 
בדברים שנאמרים שם סימן נוסף למתיחות 
וברמת  הצפוני  הגבול  לאורך  הגבוהה 
של  יוצא  פועל  גם  שהיא  מתיחות  הגולן, 
הקשור  בכל  לטהרן.  וושינגטון  בין  העימות 
לאיראנים, ישראל משתדלת על פי הבקשה 
הניתן.  ככל  פרופיל  להוריד  האמריקאית 
ארה“ב  בין  הגוברת  המתיחות  זאת,  ובכל 
ישראל  שגם  הסיכויים  את  מעלה  לאיראן 

תמצא את עצמה נגררת לתוך העימות".

צעדים מחושבים

ערוץ 10 פרשן  סבור  המתיחות,  למרות 
אילן בן דוד כי מלחמה מול וושינגטון עדיין 
הבריטית  המכלית  מעצר  "למרות  רחוקה. 
בין  ישיר  עימות  כי  נראה  איראן,  ידי  על 
האיראנים  רחוק.  עדיין  לוושינגטון  טהראן 
מחשבים את צעדיהם בקפידה, ופעולותיהם 
– על אף שמשפיעות על כל תנועת האניות 

עליהם  יביא  שלא  באופן  נעשות   – במפרץ 
תגובה כוחנית", הוא אומר.

המהלך  את  ביצעה  איראן  לדבריו, 
בידיעה שממשלת בריטניה עומדת להתחלף 
ארה"ב  שנשיא  העובדה  ולאור  בקרוב, 
טראמפ מעוניין לחזור לשולחן המו"מ. אחת 
את  שלח  שהוא  העובדה  היא  לכך  העדויות 
החוץ  שר  עם  לשוחח  פול  ראנד  הסנאטור 
האיראני זריף בניו יורק. טראמפ לא מעוניין 
בפעולה צבאית ומצהיר על כך – והאיראנים 

לוקחים זאת בחשבון.
הידיעות  סוכנות  שפרסמה  בתיעוד 
רגע  את  לראות  ניתן  'פארס',  האיראנית 
על  המהפכה  משמרות  של  ההשתלטות 
בתיעוד  הורמוז.  במצרי  הבריטית  המכלית 
ניתן לראות את המכלית, 'סטנה באלק', שטה 
קרב  ספינות  כמה  חגות  כשסביבה  במים 
האיראניים.  המהפכה  משמרות  של  קטנות 
חיילי  ובו  הליקופטר  נראה  הספינה  מעל 
בהמשך  שהוצנחו   – המהפכה  משמרות 

לסיפון המכלית.
שר החוץ האיראני מוחמד  מוקדם יותר 
ג'וואד זריף התייחס לתקרית וטען כי "שלא 
גיברלטר,  במצרי  הפיראטית  הפעולה  כמו 
כדי  נועדה  הפרסי  במפרץ  שלנו  הפעולה 
על  הבין־לאומי.  הימי  החוק  על  לשמור 
מסייע  אביזר  להיות  להפסיק  בריטניה 

לטרור הכלכלי שמפעילה ארצות הברית".
שוחח  האנט,  ג'רמי  הבריטי,  החוץ  שר 
בריטניה  אכזבת  את  בפניו  והביע  זריף  עם 
אמר  לרויטרס  בראיון  המכלית.  מתפיסת 
בו  באופן  רב  זמן  דנה  הממשלה  כי  האנט 
ניתן להבטיח את בטיחות הספינות, והודיע 
כי תהיה הצהרה בנושא בפרלמנט ביום שני.
הבריטי  החוץ  משרד  כי  מספר  דוד  בן 
הבהרה.  לשיחת  האיראני  הנציג  את  זימן 
המכלית  שבבעלותה  החברה  כך,  בתוך 
בקשה  מכינה  היא  כי  אמרה  הבריטית 
איראן  וכי  הצוות,  אנשי  את  לבקר  רשמית 
שרת  טוב.  במצב  הצוות  אנשי  כי  מסרה 
ההגנה הבריטית אמרה שההשתלטות היתה 
שונים  לדיווחים  ושבניגוד  עומאן,  במימי 
המכלית  את  שליוותה  הבריטית  הספינה   –
כפי  דקות  עשר  ולא  שעה,  במרחק  היתה 

שנטען.
"לעת עתה, המשבר עדיין לא מקרין על 
מדרגות  כמה  עוד  יש  לאיראן  אך  ישראל, 
לקרוע  מבלי  בהן  לעלות  ינסו  הם  הסלמה. 
תגובה   – ייקרע  הוא  אם  אך  החבל,  את 

אמריקנית לא תאחר לבוא", הוא אומר.

מזכיר האנרגיה של ארה"ב 
ביקר בכותל המערבי

פרי, שזהו ביקורו הרשמי הראשון בישראל, הגיע לכותל המערבי ^ את פניו 
קיבל רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מאת כתב 'המבשר'

ארצות  של  האנרגיה  מזכיר 
הברית, ריק פרי, הגיע אתמול, צום 
י"ז בתמוז, לביקור בכותל המערבי 

ובמנהרות הכותל.
פרי, שזהו ביקורו הרשמי הרא־

כאשר  לכותל  הגיע  בישראל,  שון 
המערבי  הכותל  רב  קיבל  פניו  את 
שמואל  הרב  הקדושים,  והמקומות 
רבינוביץ, יחד עם שר האנרגיה של 
ומנכ"ל  שטייניץ  יובל  מר  ישראל 
הקרן למורשת הכותל המערבי מר 

מרדכי (סולי) אליאב.
פרק  המזכיר  עם  קרא  הרב 
קכ"א בתהילים והמזכיר טמן פתק 

בין נדבכי הכותל המערבי.
כי  לפרי  אמר  רבינוביץ  הרב 
מציינים  אנו  בו  זה  ביום  ביקורו 
וכני־ בתמוז  עשר  שבעה  צום  את 

עם  בהם  המצרים'  'בין  לימי  סתנו 
עברו  את  וזוכר  מתאבל  ישראל 
ומתפלל על עתידו הינו סימבולי, 
העמוק  לקשר  ביטוי  מהווה  והוא 
זה  מקום  לארה"ב.  ישראל  בין 
העם  של  הרוחנית  האנרגיה  הינו 

היהודי והעולם כולו.

בירך  שטייניץ  האנרגיה  שר 
לירושלים,  הבא  "ברוך  פרי:  את 
ישראל.  עם  של  הנצחית  בירתו 
יספק  בכותל  שהביקור  בטוח  אני 
החשוב  לביקור  חיוביות  אנרגיות 

בישראל".
במנהרות  סיור  ערך  המזכיר 
הכותל המערבי והודרך ע"י מנכ"ל 
מר־ שחשף בפניו ממצאים  הקרן, 

עתיקים  יודאיקה  ופרטי  תקים 
לירוש־ הכיסופים  את  המספרים 

הביקור  את  הדורות.  לאורך  לים 
חתם המזכיר בדגם חדש של בית 
המשמעות  את  הבין  שם  המקדש, 
ההיסטורית של המקום וחשיבותו 

לעם היהודי.
המזכיר ציין את הברית והשו־

תפות החזקה בין ארה"ב לישראל 
ואמר: "זהו רגע מונומנטלי עבורי 
מברך  אני  מפעים.  זה  פה,  להיות 
כמו  חזק  יהיה  שלנו  שהעתיד 

ההיסטוריה שלנו".

משרד התחבורה: 2,461 רכבים הורדו 
מהכבישים במחצית השנה האחרונה

מאת חיים מרגליות

את  מפרסם  התחבורה  משרד 
פעילות  של  שנתי  החצי  הסיכום 
ניידות הבטיחות של המשרד והר־
בדרכים,  לבטיחות  הלאומית  שות 
וממנו עולה כי 2,461 רכבים הורדו 
מסוכנים  ליקויים  בגין  מהכביש 

וליקויים מחייבי תיקון.
שנבדקו  הרכב  כלי  כמות 
17,347. כמות כלי הרכב שהורדו 
מסוכנים:  ליקויים  בגין  בגרירה 
58 המהווים 0.3% מסך כלי הרכב 
שנבדקו. כמות כלי הרכב שהורדו 
מחייבי  ליקויים  בגין  מהכביש 
13.9% המהווים   2,403 תיקון: 

כמות  שנבדקו.  הרכב  כלי  מסך 
התחייבות  שקיבלו  הרכב  כלי 
בגין ליקוי מזערי: 6,124 המהווים 
שנבדקו.  הרכב  כלי  מסך   35.6%
כמות כלי הרכב שנמצאו תקינים: 
כלי  מסך   50.5% המהווים   8,762

הרכב שנבדקו.
כלי   9,074 נשקלו  כן  כמו 
הרכב  כלי  כמות  מתוכם  רכב. 
שנמצאו ללא עודף משקל: 7,556

הרכב  כלי  מסך   83.3% המהווים 
שנמ־ הרכב  כלי  כמות  שנשקלו. 
5%: 746 עד  יתר  עומס  עם  צאו 

הרכב  כלי  מסך   8.2% המהווים 
שנמ־ הרכב  כלי  כמות  שנשקלו. 
עד 400 :10% יתר  עומס  עם  צאו 
הרכב  כלי  מסך   4.4% המהווים 

שנמ־ הרכב  כלי  כמות  שנשקלו. 
עד 150 :15% יתר  עומס  עם  צאו 

הרכב  כלי  מסך   1.6% המהווים 
שנשקלו.

שנמצאו  הרכב  כלי  כמות 
15%: 222 מעל  יתר  עומס  עם 

הרכב  כלי  מסך   2.5% המהווים 
שנשקלו.

שהורדו  האוטובוסים  כמות 
מחייבי  ליקויים  בגין  מהכביש 
מסך   1.4% המהווים   3 תיקון: 

האוטובוסים שנבדקו.
שקיבלו  האוטובוסים  כמות 
התחייבות בגין ליקויים מזעריים: 
האוטו־ מסך   30.3% המהווים   67

בוסים שנבדקו.
תקי־ נמצאו  אוטובוסים   151
האוטו־ מסך  המהווים 68.3%  נים 

בוסים שנבדקו.
מהכ־ שהורדו  המוניות  כמות 

תיקון:  מחייבי  ליקויים  בגין  ביש 
כלי  מסך  המהווים 14.3%  שבעה, 
הרכב  כלי  כמות  שנבדקו.  הרכב 
ליקוי  בגין  התחייבות  שקיבלו 
מסך   67.3% המהווים   33 מזערי: 

כלי הרכב שנבדקו.
שנמצאו  הרכב  כלי  כמות 
18.4% המהווים  תשעה,  תקינים: 

מסך כלי הרכב שנבדקו.
ביקורות   163 נערכו  כן  כמו 
רחבי  בכל  הרישוי  במכוני  פתע 
בזמן  תלונות  שתי  ונרשמו  הארץ 

אמת.

צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי
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הערב הילולת כ"ק מרן אדמו"ר בעל 
'חכמת אליעזר' מסערט ויז'ניץ זיע"א

ויז'ניץ  מסערט  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
שליט"א. 

התעלות  רווית  בשבת 
המשתתפים  שאבו  וכיסופין 
והתעוררות  חיזוק  של  מעיינות 
הטהורים  והשולחנות  מהתפילות 
מרן  כ"ק  ע"י  עם  ברוב  שנערכו 
ומדברות  שליט"א,  האדמו"ר 
חיזוק  דברי  השמיע  בהם  קודש, 
את  נס  על  והעלה  והתעוררות 
אביו  של  המופלאה  התקשרותו 
הקדושים,  ובזקניו  באביו  זי"ע 
ובכל  עוז  בכל  בהם  דבוק  שהיה 
ובכיסופין  בערגה  שוחח  עת 
ובמעשיו  בדרכיו  להידבק  וקרא 

הטובים.
בר־ נערכו  השבת  כל  לאורך 

ציינו  בהן  התכנסויות  ויז'ניץ  מת 
להסתלקותו  שנים  ארבע  מלאות 
ההתכנסות  ונשגב.  צדיק  האי  של 
חיים  'ודבריו  במעמד  המרכזית 
שב"ק  ביום  נערכה  וקיימים', 
הגדול  ביהמ"ד  בהיכל  אחה"צ 

השמיעו  במהלכה  ויז'ניץ,  ברמת 
שעמדו  אנ"ש  רבני  חשובי  דברים 
של  בקודש  דרכיו  על  בדבריהם 
מרן האדמו"ר זי"ע, במשך למעלה 
בענייני  הנהגתו,  שנות  מחמישים 
שמירת הלשון, בעבודת התפילה, 
בעבודת  ברבים,  תורה  בלימוד 
לכל  ישראל  ובאהבת  המידות, 

אחד ואחד.
בית  המוני  יעלו  מהערב  החל 
שבאוהל  קדשו  לציון  ישראל 
אדמו"רי ויז'ניץ בבית החיים בבני 
הושלמה  במקום  כי  נמסר  ברק. 
לקליטת  הלוגיסטית  ההיערכות 
הצ־ והותקנה  המתפללים,  קהל 

שעות  כל  לאורך  ותאורה  ללה 
היממה.

הק'  לציון  המרכזית  העליה 
בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מסערט 
יום  מחר  תתקיים  שליט"א  ויז'ניץ 
יחד  אחה"צ   6.00 בשעה  שלישי 
עם המוני חסידים ותלמידים מכל 
לישועת  יעתירו  שם  ואתר,  אתר 

הכלל והפרט.

אוקראינה: קבר הגאון רבי יהודה לייב הלוי זצ"ל נכד 
הט"ז נמצא בחצר ביתו של ראש העיר ניזני ורוטה

האם מצבתו של הגאון רבי יהודה 
לייב זצוק"ל עדיין עומדת על תי־

נדהם  מאד  מה  אך  בעבר,  כמו  לה 
למראה עיניו לראות את בית הכ־

עומד  תילו  ועל  לגמרי  חרוב  נסת 
ביתו הפרטי של ראש העיר. הרב 
גבאי נועד עם ראש העיר והסביר 
על  בפרט  המקום,  קדושת  על  לו 
בחצר  שנמצא  הצדיק  של  הקבר 
ביתו. ראש העיר נטה לא להאמין 
אבל  גבאי,  הרב  לדברי  בתחילה 
ויבדקו  במקום  שיחפרו  הסכים 

אם יש זכר לקבר זה. 
חפירה  פעולות  לאחר  ואכן, 
מקצועיות נמצאה רצפת אבן כפי 
יהודים,  קברי  על  מניחים  שהיו 
יותר  שהוכיחה  מוגמרת  עובדה 
הקבר  של  מציאתו  את  מכל 
כמקובל  במקום  שעמד  הבודד 
ראש  של  באישורו  ומתמיד.  מאז 
חלקת  את  גבאי  הרב  שיפץ  העיר 
הקבר שנמצאה בחצר הבית שהיה 
בצמוד  עלמין  בית  בעבר  כאמור 
לבית הכנסת, ועל המקום הוקמה 
מלא  כיתוב  עם  מכובדת  מצבה 
פטירתו  תאריך  גם  כמו  וברור, 
בחול  שנלב"ע  זה  וצדיק  גאון  של 
המועד פסח תק"ז. כמו כן יש שני 
טמו־ בהם  בווערצקי  קברות  בתי 

תורה,  וגדולי  חשובים  רבנים  נים 
בכלילת  גבאי  הרב  שיפץ  אותם 

שלמה  מנוחתם  תהא  למען  יופי 
בכבוד הראוי להם.

שרת המשפטים לשעבר שקד תעמוד בראשות הימין החדש
אבל  מחלוקות,  בינינו  יש  נכון, 
הן  שלפנינו,  האתגרים  מול  אל 
הוא  חיבור  בשישים.  בטלות 
הער־ הימין  של  הביטוח  תעודת 

לעשות  עלינו  והאידיאולוגי,  כי 
לכוח  נהפוך  בהנהגתי  יחד  זאת. 
את  שיוביל  כוח  וחזק,  משמעותי 
איחוד  ובאמונה.  בעוז  ישראל  עם 
טו־ אנשים  של  איחוד  גדול,  אחד 

ומעשים  בריאים  ערכים  של  בים, 
אמיצים".

שקד אמרה כי חייבת לקום גם 
ממשלת  הבאות  הבחירות  לאחר 
בשנים  מעט  לא  "עשינו  ימין. 
בפ־ ההגה  את  סובבנו  האחרונות. 

ניית פרסה. אחרי 40 שנה שהימין 
היה  השמאל  אבל  בשלטון,  נמצא 
זה שמושל, הוכחנו בארבע השנים 
המשפטים  במשרד  האחרונות, 
הק־ חדרי  בין  החינוך,  ובמשרד 

בינט ובכנסת – שאם הימין רוצה, 
מפא"י  למשול.  יכול  גם  הימין 
אנחנו   – המדינה  את  הקימה 
לומר  צריך  המדינה.  של  העתיד 
הרבה  עשה  השמאל  האמת:  את 
העם  של  התקומה  למען  מאד 
היהודי בארץ ישראל, אבל בשנים 
קצת  שהשמאל  נראה  האחרונות 
אבל  התעייף,  השמאל  התעייף. 
להיכנס  באמת  העז  לא  הימין 
מעיזים,  אנחנו  הגדולות.  לנעליו 
אגו  בלי  למשימה,  נכונים  אנחנו 
ובנחישות,  בצניעות  פחד,  ובלי 
הכבד  בעול  מלאה  הכרה  ומתוך 

שאנחנו נושאים על כתפינו".
בנט  נפתלי  לשעבר,  השר 
הקמנו  שנה  חצי  "לפני  כי  הוסיף 
את 'הימין החדש', למען ישראלים 
שכמהים לימין שמחבר בין כולם, 
ומ־ חרדים  לחילונים,  דתיים  בין 

סורתיים, למען ישראלים שרוצים 
ואח־ ממלכתי  אידיאליסטי,  ימין 

פאסיבי,  ולא  בטחוני  ימין  ראי, 
ימין מושל ולא צועק. ימין שמוכן 
החזקים  הכוחות  מול  להילחם 
לה־ כדי  הישראלי,  במשק  ביותר 

קל על כלל אזרחי ישראל".
מכון  של  סקר  כך,  ובתוך 
בחדשות  אמש  שפורסם  'מדגם' 
היו  הבחירות  לו  כי  מעלה   12
מפל־ ואיחוד  היום,  מתקיימות 

ועוצמה  החדש  הימין  הימין,  גות 
בראשות  יחד  רצות  היו  יהודית 
13 מקבלת  המפלגה  היתה  שקד 
בגו־ לשלישית  והופכת  מנדטים 

דלה.
זה  במצב  כי  עולה  מהנתונים 
כחול לבן זוכה ב־29 מושבים בכנ־

סת הבאה והליכוד ב־28. הרשימה 
המשותפת מקבלת 11 מנדטים.

מנד־ ב־9  זוכה  ביתנו  ישראל 
טים, יהדות התורה ב־8, ש"ס ב־7

והעבודה עם גשר ב־7
בסקר 4 מקבלת  מרצ  מפלגת 
דמוק־ ישראל  גם  וכמוה  מנדטים 

רטית של אהוד ברק. מפלגת זהות 
על  החסימה  אחוז  את  עוברת  לא 

פי הנתונים.
הימין  גוש  לגושים  בחלוקה 
 ,9 ליברמן  מנדטים,   56 מקבל 
והמפלגות   44 השמאל־מרכז  גוש 

הערביות 11.
ללא  ריצה  בחן  גם  הסקר 
איחוד במפלגות הימין. במצב כזה 
ב־30 מנדטים, כחול  הליכוד זוכה 
המשותפת  והרשימה  ב־29  לבן 

ב־11. 
ישראל ביתנו מקבלת 9 מוש־

התורה  יהדות  הבאה,  בכנסת  בים 
8, ש"ס 7, העבודה וגשר 8 והימין 

החדש 6.
איחוד מפלגות הימין זוכה ב־5
מנדטים, מרצ ב־4 וישראל דמוק־

רטית גם כן ב־4. זהות אינה עוברת 
את אחוז החסימה.

חברת  שערכה  אחר  סקר 
11 כאן  חדשות  עבור  'קנטאר' 
נע־ הבחירות  היו  לו  כי  מעלה 
הלי־ מפלגת  היתה  כיום  רכות 

לבן  כחול  וגם  ב־30  זוכה  כוד 
מקבלת  ביתנו  ישראל  ב־30. 
הרשימה  גם  וכמוה  מושבים   10

המשותפת.

מו־ ב־8  זוכה  העבודה  מפלגת 
בראשות  החדש  הימין  וגם  שבים 
יהדות  מנדטים.   8 מקבלת  שקד 
ש"ס  מנדטים,   8 מקבלת  התורה 
7, מרצ 5 ואיחוד מפלגות הימין 4.

ישראל  הזה,  הסקר  פי  על 
את  עוברות  לא  וזהות  דמוקרטית 

אחוז החסימה.

חברות התעופה של בריטניה וגרמניה 
עצרו בפתאומיות את הטיסות לקהיר

התעופה,  בטחון  הנו  להחלטה 
לח־ הגורם  מה  נמסר  לא  אך 

מידע  איזה  ועל  הבטחוני  שש 
"אנחנו  ההחלטה.  מבוססת 
בשי־ בפומבי  נדון  לא  לעולם 

דובר  אמר  שלנו",  הבטחון  קולי 
התקשורת  לכלי  החברה  מטעם 

הבריטיים. 
המצרית  התעופה  רשות 
לביטולי  בתגובה  כי  הבהירה 
ומגרמניה,  מבריטניה  הטיסות 
המצרית  התעופה  חברת  תעבה 
מנת  על  שלה,  הטיסות  לוח  את 
בקווי  שנוצר  המחסור  על  לענות 

תעופה אלו. 

פניה ליו"ר וועדת החו"ב: 
"להפעיל את צווי ההריסה"

עתירה לבג"ץ, יש לממש את הצו 
מיד לאחר קבלת פסק הדין".

"לכנס  יש  אייל  לדברי  כן  על 
ישיבה של ועדת חוץ ובטחון בנו־
שא השימוש בכלי ההרתעה כנגד 
הבתים  הריסת  בחינת  הטרור, 
ובחינת  כיום  שננקטת  והמדיניות 
החלופות הנוספות למניעת מעשי 

הטרור".
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הוועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין
פרסום עפ“י הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ“ה - 1965

ולבניה מודיעין, בקשה  לוועדה המקומית לתכנון  הוגשה  כי  בזאת הודעה  נמסרת 
להיתר בניה הכרוכה בהקלה במגרש 107 לפי תכנית מד/8/23 ברחוב דם המכבים 
מודיעין-מכבים-רעות כדלקמן: תאור הבקשה: תכ‘ שינויים. מהות ההקלה: ניוד כ - 
215 מ“ר משטח שירות עילי לשטח שירות תת“ק.  הבקשה להיתר כולה עומדת לעיון 
הציבור. בתיק בניה מס': 6127 גוש:5640 חלקה:6 מספר בקשה: 20190699  מע“ר 
ופיתוח  בניין  אמרלד  המבקש:  שם  מודיעין-מכבים-רעות.  המכבים  ברחוב:דם 
בע“מ. כל המעוניין אם כבעל נכס ואם מבחינה אחרת, בקרקע, בבניינים או בנכסים 
הנ"ל, שהבקשה להיתר בניה עשויה להשפיע עליהם, או הרואה עצמו נפגע ממנה, 
מודיעין   ,1 תלתן  ברח'  המקומית  הוועדה  במשרדי  התכניות  בעותקי  לעיין  יוכל 
בשעות קבלת הקהל: א',ד' 8:30-12:00, ב' 13:30-17:00 ולהגיש התנגדות להקלה 
המבוקשת תוך 15 יום מתאריך פרסום זה. הודעה זו מפורסמת גם באתר האינטרנט 
של העירייה בכתובת www.modiin.muni.il אתר עיריית מודיעין > תכנון והנדסה 

> מרכז מידע הנדסי > פרסומים. 
משה (מויש) לוי, מ“מ יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מודיעין
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הודעות חוק תכנון ובניה - 22/07/19

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

נמשכים הסיורים ברחבי שכונות ירושלים ע"י נציגי 'התנועה 
למען ירושלים ותושביה' ופעילות מציאת פתרונות בשטח

תיבדק דרישתם של תושבי שכונות הר נוף, גבעת שאול והאזור לבדוק מה נעשה בקשר לתקופת עבודות הפיתוח לתחבורה בכניסה 
לעיר ^ על משרד התחבורה לשתף את הציבור בתכניות השינויים בתחבורה הציבורית

במסגרת תכנית סיורים ברחבי 
פתרו־ מציאת  ופעילות  השכונות, 
נציגי  אתמול  ביקרו  מהשטח,  נות 
'התנועה למען ירושלים ותושביה' 
בשכונות  מילר  חיים  הרב  והיו"ר 
והאזורים  נוף  והר  שאול  גבעת 
התושבים  כאשר  להם.  הסמוכים 
מא־ חרדה  הביעו  אלה  בשכונות 
פרויקטים  שני  בעקבות  יקרה  שר 
לביצוע  שיוצאים  תחבורתיים 
לעיר  הכניסה  את  לשתק  ועלולים 

תקופה ארוכה מאד.
הביעו  השכונות  תושבי 
בכל  שותפו  שלא  כך  על  פליאה 
הנושא, כאשר זה לא חכמה לצאת 

רגיש  כה  באזור  ענק,  לפרויקט 
צריך  חייב,  שאינו  שמי  ולהכריז 

להמנע מהגעה לכניסה לעיר.
מי שאומר זאת, אומרים התו־

שבים, לא מכיר את הדינמיות של 
לירושלים  הציבורית  התחבורה 
מכך  להתעלם  שרוצה  או  וממנה, 
המ־ של  מסבלם  לו  אכפת  ולא 

ותושבי  בכלל,  בתח"צ  שתמשים 
שאול  גבעת  כדוגמת  השכונות 

והר נוף בפרט.
ירושלים  למען  'התנועה  יו"ר 
קיים  מילר  חיים  הרב  ותושביה' 
עם  מהשטח  טלפוניות  שיחות 
ובעי־ התחבורה  במשרד  גורמים 

ריה, אך הביע צער בפני משתתפי 
קיבל  לא  הוא  שלצערו  הסיור 
התנ־ ויותר  מספקות  תשובות 

לתושבים,  הבטיח  הוא  צלויות. 
הגור־ כל  את  ולהפעיל  לפעול 

האפשרויות  כל  את  לבדוק  מים 
ששכונות גבעת שאול והר נוף לא 
יהפכו לקרבנות הפרויקט. כאשר 
את  לנצל  עשויים  רכב  כלי  המוני 
העקיפה דרכם ולהפוך את החיים 
לבלתי  אלה  בשכונות  השגרתיים 

אפשריים.
דיון,  התפתח  הסיור  בהמשך 

במשרד  הגורמים  נדרשו  שבו 
את  לשתף  ובעיריה,  התחבורה 
תושבי השכונות בכל סוג של הס־

דרי תנועה חדשים, שינויים כאלה 
החרדי  שהמגזר  ולזכור  ואחרים, 
הוא המשתמש העיקרי בתחבורה 
משלו,  דרישות  לו  ויש  הציבורית 
ולא  בדין  ביטוי  לקבל  שחייבות 

בחסד.
למש־ דיווח  מילר  חיים  הרב 
תתפים, כי העביר לשר התחבורה 
סוגיית  את  סמוטריץ'  מר  החדש 
הציבורית  התחבורה  בעיות 

את  גם  ויעביר  החרדי,  במגזר 
הדרישות שהועלו בסיור על מנת 
ולהקל  לשיפורים,  בס"ד  להביא 
הצי־ בתחבורה  המשתמשים  על 

בורית.
בשכו־ התושבים  על  "גם 

מר  התחבורה  לשר  לכתוב  נות 
החרדי  למגזר  וליועץ  סמוטריץ', 
שלמה  הרב  התחבורה,  במשרד 
תשו־ יקבל  שלא  ומי  רוזנשטיין, 

בות, או תשובות לא מספקות, אני 
סיים  בהם",  לטפל  בל"נ  מתחייב 

הרב מילר את הסיור.

מועצה אזורית הגליל התחתון
מכרז מס' 53/2019

תשתיות 27 יח"ד הרחבת מצפה נטופה
מוזמנות בזאת הצעות מחיר מקבלני בנין, קוד 200 קבוצה ג' היקף 3, לעבודות 
פתוח, סלילה ושצ"פ. את החומר ניתן לקנות במשרדי ההנדסה. עלות המכרז 

5,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו).
נפגשים   .11:00 בשעה   28/7/2019 ראשון  ביום  יתקיים  חובה  קבלנים  סיור 

בשער מצפה נטופה.
ותקפה  מע"מ  כולל  ש"ח   250,000 בסך  בנקאית  ערבות  לצרף  יש  להצעה 

לתאריך 29/11/2019.
הגשת ההצעות יום שני בתאריך 12/8/2019 עד השעה 12:00 בלשכת מנכ"ל 

המועצה.
יום   90 תשלום:  תנאי  ביותר.  הזולה  ההצעה  לקבל  מתחייבת  המועצה  אין 

לאחר אישור המפקח או תשלום הגורם המממן (המאוחר מביניהם).
המועצה רשאית לצמצם את היקף העבודות שבמכרז עד כדי 50% ולוותר על 

ביצוע סעיפים שלמים מכתב הכמויות.
מהגורם  המתאימים  האישורים  קבלת  לאחר  רק  ייחתם  לביצוע  הסכם 

המממן.
להצעה יש לצרף 3 המלצות מגופים ציבוריים על ביצוע עבודות דומות בהיקף 

של לפחות 10 מיליון ש"ח.
בנסיבות אלו שומרת המועצה לעצמה את הזכות שלא להמליץ על כל הצעה 
מבין אלו שתוגשנה למכרז, ו/או את הזכות לבטל את המכרז, ו/או את הזכות 
שלא לחתום על הסכם עם המציע שהצעתו תוכרז ע"י ועדת המכרזים כהצעה 
הזוכה, ו/או את הזכות להתלות כל הסכם שיחתם בינה לבין מציע כל שהוא 

בקבלת תקצוב חיצוני מתאים.
יצחק פרסמן – מהנדס המועצה  

פולימרים קיסריה  תעשיות  חברת 
לקנות הציבור  את  מזמינה  בע"מ 
וציוד הקיים  גלם  חומרי  מלאי  את 
המשמש את פעילותה. לקבלת פרטים

נוספים יש ליצור קשר עם תמיר
04-8471130 או 052-3785132

נחל עוז: סוכלה גניבת של גרגירי חומוס 
מאת חיים מרגליות

של  הגבול  משמר  שוטרי 
אמש  הביאו  ישראל  משטרת 
למעצרו של חשוד בגניבת כחצי 
עוז שב־ טון חומוס משדות נחל 

דרום הארץ.

באזור  שנמלט  חשוד  רכב 
נחל עוז הוביל לפעילות שוטרי 
משמר  של  היישובים  מערך 
אותר  בפעילות  במקום.  הגבול 
נטוש  כשהוא  החשוד  הרכב 
ועמוס בכמות גדולה של חומוס 
מהשטחים  נגנב  הנראה  שככל 

החקלאיים של נחל עוז. 
ומקצועי  מהיר  ניתוח  לאחר 
של הזירה החלו השוטרים בסרי־

קות במסגרתן אותר חשוד תושב 
והרכב  שנעצר  הבדואית  הפזורה 
כגנובה  החשודה  התוצרת  ובו 

הועבר לחקירה במשמר הגבול.
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ממשק טלפוני חדש לבעלי נכסים.
[20049060]

ירושלים | מכירה
מטר   130 ענקית  חנות  גאולה  בלב 
37000 ב  חודשית  הכרצ  אפשרות 
052-7658- 3950.000ש"ח  רק  שח 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053221]

הנביא  בשמואל  ביותר!  מיוחדת 
מפואר  דופלקס  ההימשע  הבנינים 
052-7658- מטר   200 כ  יחידה  עם 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053220]

3.5 מטר   82 דירת  חמד  פנינת 
מרפסות   2 נוחה  קומה  חד 
052-7658-638 רק2430.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053219]

ק"ב  חזית  מטר   103 חד'   4 באבינדב 
052-7658-638 2430.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053218]

פנטהוז  דירת  בסנהדריה  מציאה! 
 + מושכרת  יחידת   + מטר   170
ענקית  גג  מרפסת   + גדול  מחסן 
052-7658-638 3930.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053217]

במקור ברוך קומה שלישית ורביעית 
מחסן   + הגדלים,  בכל  חדשות  דירות 
052-763- רוזן  צביקה  תיווך  חניה.   +

4444
[20053216]

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]

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]

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
1.5 נחמדה  יחידה  ב'  רמות  במרכז 
קומפלט  מרוהטת  חדשה  גדולים 
מיידי  לזוג.  מתאים  ממוזגת 
052- ארונונה.  כולל  -.2200ש''ח, 

7118545
[20053224]

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

8442224
[20053207]

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]

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 | 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
בפרוייקט  אחרונות  חד'   5 דירות 
היוקרתי ברחוב ברוריה/ריינס *  *  * 
דירת גן כ-200 מ"ר *  *  * דירת נכה 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20053233]

חד'   4 פרמישלאן  ע"י  בק.הרצוג 
כ-6000 מושכרת   (2  + ל2  (מחולקת 
ש''ח קומה א' בבניין חדיש 1,850,000

ש''ח "תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20053232]

משופצת  חדרים   3 אלחנן  ברמת 
2,000,000 חדרים   2 יח"ד   + כחדשה 

ש''ח "תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20053231]

חזית  א  קומה  בשטרסר  מיידית! 
ש''ח   1,715,000 כחדשה  משופצת 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20053230]

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

054-8464651
[20053228]

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

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

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]

קרית גת 
מציאת השנה! במתחרדים הכי קרוב, 
3 חדרים ק''ג 725,000 בלבד. ''פסגות'' 

055-6780665
[20053223]

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]

חריש 
 + חדרים   3 דירת  הישנה  בחריש 
050- 635,000 בגג  גדולה  אופציה 

4172550
[20053238]

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

באיזור ירושלים 053-3114437
[20053048]

לדירות ֹ המוביל  התיווך  קליין  תיווך 
לפרטים:  ובאשדוד  בירושלים  נופש 

053-4186130
[20053229]

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 
הזמנים  ובין  לשבת  דירות  תיווך 
054- 054-8405606 בטלזסטון 

8499328
[20053117]

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 
משופצת,  ממוזגת,  חד'   4 דירת 
מחירים  נפשות,   11 עד  מרפסת, 

054-8591562 נוחים. 052-7606564
[20053234]

היירייזר.  מיטות   10 שמורה.  חדשה. 
ממוזגת. נגישה. מרפסת. נוף לכינרת. 

מי"ד אב. 077-7060770
[20053226]

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]

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. 

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]

יח"ה,   + מיטות   12 גדולה  דירה 
ממוזגת,  נדנדה,  ענקית,  מרפסת 
h0533115910@ תמונות  לקבלת 

gmail.com 053-3115911
[20045102]

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 
10 מיטות אזור חרדי קרוב לים. -055

6709460
[20053225]

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]

עמנואל 
המוקד הותיק והחינמי לדירות נופש 
074-7962594 בעימנואל  איכותיות 

(מענה אנושי)
[20053240]

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

7180392
[20053179]

ירושלים 
בסביבת  לזוג  מרווחת  דירה  דרושה 
(מימי  נוראים  בימים  סלונים  ישיבת 
050- עצרת)  שמיני  עד  הסליחות 

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]

נקיה,  מיטות,   7-11 80 גוש  באזור 
גדולה,  מרפסת  מטופחת,  ממוזגת, 

החל מי"א אב . 053-3115970
[20045083]

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

7616720-1
[20040110]

רכסים 
ובינה"ז  לשבתות  יפיפיה  ביער  וילה 
050- עד 1500 ללילה 052-7677623

4102300
[20053239]

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

715-2486
[20045497]

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]

החסידי ַ למגזר  שמוכרת  לחנות 
גיל  סף:  דרישות  עובדת,  דרושה 
ממוחשבת,  בסביבה  נסיון   ,+  35
עצמי,  ניהול  ומכירה,  הסברה  יכולת 
עבודה  גבוהה,  שירות  תודעת 
במשמרות, קו"ח ניתן לשלוח לדוא"ל 
או   drushim3000@gmail.com

לפקס 077-3180681
[20053236]

בבני  חשבונות  מנהלת  דרושה 
שנים   3 נסיון  היימשע!  משרד  ברק. 

B@batyar.co.il במשרד רו"ח
[20053235]

דרוש  בירושלים  חסידית  לישיבה 
משגיח בעל נסיון פקס077-3183297
[20053227]

דרוש  בבני-ברק  נסיעות  לסוכנות 
אחראי  גבוה.  עבודה  מוסר  עם  פקיד 
נסיון  לבעל  עדיפות  גדול.  וראש 

aa@ntours.net
[20053215]

מוכרת  דרושה  יודאיקה  לחנות 
לעבודה  ואחראית  אדיבה  מסורה, 

במשמרות. 052-7618227
[20053205]

 + 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]

בירושלים  באידיש  חסידי  לת"ת 
02- לפקס  קו"ח  למלמד  עוזר  דרוש 

5812753
[20053154]

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

x3160531@gmail.com : למייל
[20053152]

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 ֲ
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 
שומרי  ב.יוזביץ  לכם  נח  הכי  בזמן 
ירושלים 052-7632235 אמונים 9 

052-7632224
[20052259]

אולמות 

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

3215030
[20051559]

תמלול 

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

7637743
[20051562]

ספרים 

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

[20051515]

משכנתאות 

משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 

עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 

כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 

שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

תפילין 

אצל  ולסופרים  לסוחרים, 

תפילין,  תקבלו  "וקשרתם" 

בהשגחת  מיוחדים.  ומחירים 

שירות  שטרן,  והגרי"מ  הבד"ץ, 

אישי. 0548466552
[20049860]

אומנות 

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]
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5:485:535:445:515:505:45הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
סנטר פארם 03-7411367 אהרונוביץ  052-8098620 כנפי נשרים 24    בני ברק סופר פארם גבעת שאול ירושלים
סופר פארם  077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור 12, ב"ב    תל אביב
סופר פארם עיר ימים 077-8881910 077-8882620 רח' לבונטין 30 מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה לבונטין
סופרפארם 077-8882320 העליה השניה 10    רמת גן סופר פארם מרכז רפואי רמב"ם קניון עיר ימים    חיפה
6519153 הופיין 52 חולון     אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד    אשדוד

8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.36-
אתמול: 211.34-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
31-25

תל אביב
31-25

חיפה
29-23

גולן
34-21

טבריה
38-25

גליל
31-20

באר שבע
35-21

אילת
40-28

מזג האויר
עליה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית וייעשה 
בהיר. תחול עליה בטמפרטורות 

בעיקר בהרים ובפנים הארץ 
והכבדה בעומסי החום.

שלישי - תחול עליה קלה 
נוספת בטמפרטורות. ייעשה 

חם ויבש בהרים ובפנים הארץ 
והביל במישור החוף.

רביעי - יוסיף להיות חם ויבש 
בהרים ובפנים הארץ והביל 

במישור החוף.

חמישי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

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



תל אביב: אדם נפצע 
בנפילת קורת בטון

כונני ארגון הצלה הוזעקו לרחוב השעורה בתל אביב בעקבות 
דיווח על חגורת בטון שנפלה מתקרה של בית כנסת ופצעה פועל. 
ראשוני  רפואי  טיפול  העניק  הצלה,  בארגון  חובש  פרקש,  אריה 
לפצוע שהיה במצב בינוני עם חבלות בגפיים. הפצוע פונה על ידי 
ניידת טיפול נמרץ להמשך טיפול בבית החולים וולפסון בחולון. 

תל מונד: ארבעה פצועים 
בתאונת דרכים

תאונה עם מעורבות שני כלי רכב אירעה בכביש 553 בסמוך 
לצומת הכניסה לאזור התעשיה בתל מונד. חובשים ב'איחוד הצ־

לה' סניף תל מונד והסביבה העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירת 
התאונה לפצועה בינוני כבת 70 ולשלושה נפגעים באורח קל. 

בני ברק: ילד נפצע 
בנפילה מאופניים

ילד שרכב על אופניים נפצע בינוני בתאונה עצמית בבני ברק. 
ראשו־ רפואי  סיוע  לו  העניקו  הצלה'  'איחוד  של  אמבולנס  צוות 

בבית  רפואי  טיפול  קבלת  להמשך  אותו  ופינו  התאונה  בזירת  ני 
החולים.

אברומי שטרן, נהג האמבולנס של 'איחוד הצלה' סיפר: "מדו־
בר בילד שהתהפך עם האופניים עליהם רכב ונפגע ממוט האופ־

קבלת  להמשך  הצלה'  'איחוד  של  באמבולנס  אותו  פיניתי  ניים. 
טיפול רפואי בבית החולים בתל השומר כשמצבו מוגדר בינוני".

גבעתיים: ילד נחנק מחרוז
חרוז  לאפו  ששאף  לאחר  הנראה  ככל  בנשימה,  התקשה  ילד 
תוך כדי משחק בגן ברחוב המעורר בגבעתיים. חובשי ארגון הצ־
לה העניקו טיפול רפואי ראשוני לילד כבן ארבע, שסבל מבעיות 
להמשך  פונה  הוא  בחרוזים.  המשחק  בעקבות  הנשימה  בדרכי 

טיפול בבית החולים שיבא בתל השומר כשמצבו יציב ובהכרה.

קצרים // חיים מרגליות

שמרו על כללי הבטיחות. ונשמרתם!

גבעת השלושה: 
רוכב אופניים נהרג

כתב אישום נגד תושב רהט 
שתכנן פיגוע במלון ישראלי

המחבל עאדל אבו הדייב ניסה להכין מטען שישמש לטובת ביצוע פיגוע בבית 
מלון בישראל אותו הכיר מעבודתו בסמוך כגנן

מאת כתב 'המבשר'

אתמול  הוגש  אישום  כתב 
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע 
נגד עאדל אבו הדייב, תושב רהט, 

שנעצר בחשד לתכנון פיגוע.
עם הגשת כתב האישום הותר 
לח־ נעצר  הדייב  אבו  כי  לפרסם 
פעי־ במסגרת  יוני  במהלך  קירה 

לות משותפת של שירות הבטחון 
הכללי ומשטרת ישראל.

כי  העלתה  בשב"כ  החקירה 
בארגון  לתמוך  החל  הדייב  אבו 
שנחשף  לאחר  חמאס  הטרור 
בר־ הארגון  של  תעמולה  לתכני 

שת. עוד העלתה החקירה כי אבו 
שישמש  מטען  להכין  ניסה  הדייב 
מלון  בבית  פיגוע  ביצוע  לטובת 
מעבודתו  הכיר  אותו  בישראל 

בסמוך כגנן.
כמו כן, ניסה להכין רקטה, ואף 
שונים.  חומרים  כך  לצורך  רכש 

במהלך החקירה הסגיר אבו הדייב 
רימוני   2 גז,  רימוני   2) רימונים   5
קרלו  רובה  וכן  עשן),  ורימון  הלם 

שהיו ברשותו.
רואה  הכללי  הבטחון  "שירות 
אז־ של  מעורבותם  את  בחומרה 

טרור,  בפעילות  ישראלים  רחים 
מתעמולת  מושפעים  שחלקם 
החב־ ברשתות  המופצת  החמאס 
רתיות ובאמצעי התקשורת הפל־
סטיניים", נאמר בהודעת השב"כ.

מעבר מיתר: נתפסו 
יותר מ־100 שב"חים

מאת חיים מרגליות

חוקיים  בלתי  שוהים   102
של  הגבול  משמר  ידי   על  נעצרו 
בגזרת  בפעילות  ישראל  משטרת 

מעבר מיתר.
מג"ב  כוחות  שביצעו  במבצע 
את־ המוקדמות  הבוקר  משעות 
מיתר  מעבר  בגזרת  אותרו  מול, 
לשטח  שהסתננו  פלסטינים   102

"מדובר  לחוק.  בניגוד  ישראל 
לארץ  שנכנסו  בפלסטינים  אמנם 
למטרת עבודה אך נתיבי הכניסה 
טרור  ארגוני  גם  לשמש  עלולים 
ופשיעה", מדגיש קצין מג"ב שפי־

קד על הפעילות. 
תצפיות  שכללה  בפעילות 
בע־ הכוחות  הבחינו  ומארבים 

לשטח  שחצו  הפלסטינים  שרות 
חשפו  האות  וכשניתן  ישראל, 
כוחות מג"ב את פעילותם והביאו 
למעצרם של 102 החשודים תוש־

הועברו  שבהמשך  חברון  אזור  בי 
הוחזרו  חלקם  לאחריה  לחקירה, 
להמשך  נעצרו  וחלקם  לשטחים 

חקירה במשטרת ישראל. 

שריפת יער גדולה פרצה ליד בית מאיר

מאת חיים מרגליות

את־ פרצה  גדולה  יער  שריפת 
ביער  הצהריים  אחר  בשעות  מול 
בפרברי  מאיר,  בית  למושב  הסמוך 
ירושלים. שבעה צוותי כיבוי והצלה 
ציון  ומבשרת  שמש  בית  מתחנות 

לבלום  מאמץ  וריכזו  למקום  הגיעו 
התפשטו־ את  ולמנוע  השריפה  את 
תה. הם פעלו בסיוע ארבעה מטוסי 

כיבוי מטייסת הכיבוי אלעד.
כי  דווח  שעות  מספר  לאחר 
כבאי  בלהבות.  שליטה  הושגה 
האש  את  לבלום  הצליחו  האש 

לכיוון  התפשטותה  את  ולמנוע 
היער,  ולכלל  מאיר  בית  המושב 

ובכך מנעו נזק רב.
בשטח  נשארו  הכיבוי  צוותי 
לכ־ מנת  על  מכן  שלאחר  בשעות 

בות באופן סופי את כלל המוקדים 
ולמנוע התחדשויות של האש.

מאת חיים מרגליות

רוכב אופניים נהרג בתאונת 
שהתרחשה  קטלנית  דרכים 
 ,483 בכביש  הצהריים  בשעות 

סמוך לקיבוץ גבעת השלושה. 
רכב  מעורבים  היו  בתאונה 
פרטי והאופניים. גורמי רפואה 

טיפול  העניקו  למקום  שהגיעו 
רפואי לרוכב האופניים שנפצע 
אותו  ופינו  מאוד,  קשה  באורח 
בפתח  בילינסון  החולים  לבית 

תקוה הסמוכה. 
בבית  כי  נמסר  מהמשטרה 
את  הרופאים  קבעו  החולים 

מותו של רוכב האופניים.

מח"ש הודפת את טענות משפחת 
טקה על חקירת מות הצעיר

מאת חיים מרגליות

שוטרים  לחקירות  המחלקה 
(מח"ש) בפרקליטות המדינה, שי־
באי־כוחה  אל  תשובות  מכתב  גרה 
מיוצאי  הצעיר  של  משפחתו  של 
שוטר,  ידי  על  שנורה  אתיופיה 
ובק־ לטענות  בנוגע  טקה,  סלומון 
חקירת  בענין  שהעלו  שונות  שות 

נסיבות מותו של בנם.
המש־ בני  ביקשו  היתר,  בין 

החקירה  חומר  את  לקבל  פחה 
כי,  הובהר  לכך  בתשובה  לעיונם. 
ככלל, חומר החקירה אינו מועמד 
לפני  המנוח  משפחת  ב"כ  לעיון 
בין  וזאת  בתיק,  החלטה  קבלת 
היתר מהטעם שעיון בחומרי הח־

קירה לפני שמתקבלת החלטה אם 
להעמיד לדין אם לאו, יכול לסכל 
מש־ ניהול  על  מאוד  להקשות  או 

פט אם יוחלט להגיש כתב אישום. 
מובן, כי לאחר קבלת החלטה יוכ־

לו בני המשפחה לבקש לקבל את 
תישקל  והבקשה  החקירה  חומר 

בלב פתוח על פי ההנחיות בנדון.
טענה נוספת שהעלו באי־כוח 
שהב־ לכך  מתייחסת  המשפחה 

ידי  על  בוצעה  הבליסטית  דיקה 
מח"ש  במענה  ישראל.  משטרת 
הובהר, כי מדובר במעבדה רשמית 
בתחומם,  מומחים  בה  שעובדים 
גורמי  לכלל  שירות  נותנים  אשר 
לציין,  למותר  בישראל.  האכיפה 
אך  הנאמנים  במומחים  מדובר  כי 
שלהם  המקצועית  ליושרה  ורק 
עוד  בעבודתם.  דופי  להטיל  ואין 
נחשפים  אינם  המומחים  כי  צוין, 
רק  אלא  בתיק,  הראיות  לכלל 
ועל  בשטח  שנמצאו  לממצאים 

שנ־ והבדיקות  מומחיותם  בסיס 
עשות הם מחווים דעתם. במכתב 
מעבדות  אין  למח"ש  כי  עוד,  צוין 
משלה והיא נסמכת מיום הקמתה 

על מעבדות משטרת ישראל.
היה  שמדובר  לעובדה  בנוגע 
במ־ שפגע  בקרקע  מהירי  בנתז 

על  הן  מבוסס  זה  שנתון  הרי  נוח, 
חוות  על  והן  הבליסטית  הבדיקה 
משפ־ לרפואה  המכון  של  הדעת 
טית, שכידוע אינו חלק ממשטרת 
מדובר  כאשר  בנוסף,  ישראל. 
גם  קיימים  זה  מסוג  דעת  בחוות 
הבדי־ תיעוד  ובהם  עבודה  תיקי 

קות שנערכו. כל אלה יוצגו בבוא 
לכך,  זכאי  שיהיה  מי  בפני  היום 
ובאופן זה ניתן יהיה לבחון ולבקר 
את תהליכי העבודה ואת תוצריה.

על  המשפחה  לטענה  באשר 
נאמר  החקירה,  מתוך  הדלפות 
"אנו  כי  מח"ש  מטעם  במענה 

בפרסו־ מדובר  כי  דעים  תמימי 
לגנותם.  שיש  אחריות  חסרי  מים 
יודגש שוב, כי אין בכוונתנו לגבש 
תיערך  בטרם  לתיק  בנוגע  עמדה 
כולו,  החומר  של  ובחינה  בדיקה 
אלה  בימים  בעיצומו  המצוי  הליך 

וטרם הושלם".
ביק־ מטעמם,  נוספת  בפנייה 

היתר,  בין  המשפחה,  באי־כוח  שו 
חקירה.  פעולות  של  שורה  לבצע 
זו  לפנייה  מח"ש  מטעם  במענה 
נערכו  החקירה  במהלך  כי  נאמר, 
והתקבלו  בדיקות  של  רב  מספר 
של מומחים מתחומים  חוות דעת 
לצרכים  לב  בשים  והכל  שונים, 
לח־ להגיע  ובמטרה  החקירתיים, 

עבר  התיק  כי  צוין,  כן  האמת.  קר 
הפרקליטים  לטיפול  לאחרונה 
במח"ש, וכי בקשות בני המשפחה 
כל  כאשר  לב,  בתשומת  ייבחנו 
לחומר  בהתאם  תתקבל  החלטה 

הראיות שכבר נאסף והמצוי בתיק 
ובהתאם לצרכי החקירה.

דיפלומטים ונציגי ממשלות באירוע 
במטה האו"ם בסימן החדשנות הישראלית 

מאת שלמה גרין

החדשנות  בסימן  חגיגי  אירוע 
השבוע  בסוף  נערך  הישראלית 
דיפלו־ יורק.  בניו  האו"ם  במטה 
מרחבי  ממשלות  ונציגי  מטים 
העולם, בכירי האו"ם ונציגים מא־
ישראליים  ופרו  יהודיים  רגונים 
לטכ־ שנחשפו  האורחים  בין  היו 
בת־ נולוגיות ישראליות חדשניות 
בנושאים  החקלאות,  המים,  חומי 

חברתיים ועוד.
יזמה  שאותו  האירוע,  מטרת 
משלחת ישראל לאו"ם, הייתה בין 
המקו־ התעשייה  בין  לחבר  היתר 

מית לממשלות ובכירים מהקהילה 
במטה  נמצאים  אשר  הבינלאומית 
רם-דרג  שבוע  במסגרת  האו"ם 
יעדי  מקידום  כחלק  שהתקיים 
 (SDGs) בר-קיימא  הפיתוח 
החברות.  למדינות  האו"ם  שקבע 
יכולות  שהוצגו  הטכנולוגיות 
להשיג  העולם  למדינות  לסייע 
הנחתה  האירוע  את  היעדים.  את 

השחקנית והמפיקה נועה תשבי.
חברת נוף שהשתתפה באירוע 
הציגה טכנולוגיה ייחודית להסבת 
משומשות  מלאכותיות  כליות 
לאחר  שתייה,  מי  וטיהור  לסינון 
נוספת  חברת  חיטוי.  עברו  שאלו 
פשו־ דרך  הציגה   Hilico בשם 

גשמים,  מי  לאסוף  וחסכונית  טה 
לפלטר אותם ולהפוך אותם למים 

לשתייה  הניתנים  לגמרי  נקיים 
סו־ משב,  וקלה.  מהירה  בצורה 

של  הלאומית  של  הסיוע  כנות 
הע־ פעילותה  את  הציגה  ישראל, 

מדינות  עם  הפיתוח  בתחומי  נפה 
העולם. 

במסגרת  מתקיים  האירוע 
 - האו"ם  של  הפיתוח  שבוע 
והיקפו  בגודלו  השני  האירוע 
קצר  זמן  הכללית.  העצרת  לאחר 
להגנת  השר  הציג  האירוע,  לפני 

סביבה זאב אלקין לחברות האו"ם 
את הדוח הראשון על יישום יעדי 
הארגון  של  בר-קיימא  הפיתוח 
בישראל, שהובילו המשרד להגנת 

הסביבה ומשרד החוץ.
השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב 
אלקין אמר כי "אנו חוגגים אירוע 
הישרא־ החדשנות  בין  שמשלב 

בר-קיימא  פיתוח  ליעדי  לית 
את  ייצגתי  באירוע  האו"ם.  של 
הסביבה  להגנת  כשר  הממשלה 

ועכשווי  עדכני  מתפתח,  תחום   -
הנוגע לחיים של כולנו - וגם כשר 
באירוע  ולמורשת.  לירושלים 
הציגו  באו"ם,  שקיימנו  הישראלי 
חדשניות,  ישראליות  חברות 
ותיקות.  בעיות  פותרות  שגם 
מציאות  משנות  האלה  החברות 
חקלאי  טכנולוגי,  חברתי,  בהיבט 
ישראל  של  התרומה  זו  וסביבתי. 
לקידום וליישום צמצום פערים - 

בישראל ובעולם".

סוכלה הברחת טלפונים סלולריים לכלא עופר
סוהרי כלא עופר סיכלו בסוף השבוע הברחה של 11 מכשירים לכלא, על ידי שני עצורים אחד המשויך 

ל'חזית העממית' והשני ל'פתח'

מאת כתב 'המבשר'

'עופר'  הסוהר  בית  סוהרי 
סיכלו במהלך סוף השבוע את הב־
רחתם של 11 טלפונים סלולאריים 
בט־ עצורים  שניסו  'סרסור'  מסוג 
הסוהר  בית  לתוך  להבריח  חוניים 

בתוך גופם.

אחד  עצורים,  בשני  מדובר 
והשני  העממית'  ל'חזית  המשויך 
הסוהר  לבית  שהובאו  ל'פתח' 
לאחר שביצעו עבירות קלות, ככל 
הנראה במטרה להיעצר ולהבריח 
לתוך  הסלולריים  הטלפונים  את 

בית הסוהר.
אחד  על  מגנומטר  בבדיקת 

המשויך  רמללה  תושב  העצורים, 
חיווי  עלה  העממית',  ל'חזית 
הסוהרים.  צוות  חשד  את  שעורר 
העצור  הודה  התחקור  במהלך 
3 פלט  ואף  טלפונים  בגופו  שיש 

טלפונים מדגם 'סרסור'.
הגב  באזור  צפצף  המגנומטר 
השני  העצור  על  גם  התחתון 

בתחי־ ה'פתח'.  לארגון  המשויך 
פלטינות  לו  שיש  העצור  טען  לה 
שהוחלט  לאחר  אולם  בגוף 
לבדיקות  העצור  את  לשלוח 
שהוא  הודה  הוא  החולים  בבית 
אשר  חבילות  שתי  בגופו  נושא 
מדגם  טלפונים   4 מהן  אחת  בכל 

'סרסור'.
נמסר,  הסוהר  בתי  משירות 
יום  יום  עומדים  שב"ס  "סוהרי 
ומניעת  בטרור  המלחמה  בחזית 
בנחי־ לחתור  וימשיכו  הפשיעה 
המט־ להשגת  ובמקצועיות  שות 

של  האישי  בטחונם  והבטחת  רה 
תושבי מדינת ישראל".

נכנס לתוקף: מענה טלפוני 
אנושי תוך 6 דקות

מאת שלמה גרין

להגנת  הרשות  על  הממונה 
בענין  חדשה  הנחיה  הפיץ  הצרכן 
 – הצרכן  הגנת  לחוק   57 תיקון 
ה־6 'חוק   – אנושי  טלפוני  מענה 
על  השבוע.  לתוקף  שנכנס  דקות' 
חברות  על  קנסות  יוטלו  החוק,  פי 
ללקוח  אנושי  מענה  יספקו  שלא 

בתוך שש דקות. 
על  להקל  היא  התיקון  מטרת 
המנויים  לגופים  בפניותיו  הצרכן 
אנושי  למענה  הקשור  בכל  בחוק 
סוגי  לגבי  לפחות   – ומקצועי 
בתק־ טיפול  שלהלן:  השירותים 
התק־ וסיום  חשבון  בירור  לות, 

שרות, זאת בשתי דרכים: האחת, 
המערכת  וקיצור  פישוט  ידי  על 
והש־ שיחות  לניתוב  האוטומטית 

ההמתנה  זמן  הגבלת  ידי  על  ניה, 
מקצועי  אנושי  מענה  קבלת  עד 
לזמן שלא יעלה על 6 דקות מרגע 

תחילת השיחה.

קודם  ששרר  החוקי  המצב 
תוך  מענה  בענין  החוק,  לתיקון 
ממשיך  התקנות,  מכוח  דקות   3
טיפול  שאינם  שירותים  על  לחול 
סיום  או  חשבון  בירור  בתקלה, 
שתיקון  האפשרות  התקשרות; 
החוק מותיר בידי העוסק להפנות 
במ־ הודעה  להשארת  הצרכן  את 
קום המשך המתנה למענה נותרת 
לבחירת הצרכן, ולא נכפית עליו. 
כך שאם צרכן בחר שלא להשאיר 
הודעה קיימת חובה לתת לו מענה 

תוך שש דקות. 
לא  העוסק  כי  קובע  החוק 
יפנה את הצרכן לשירות השארת 
נשוא  השירותים  לגבי  הודעה 
הפניה, אלא אם הצרכן בחר זאת. 
כי  היא  זו  הוראה  של  המשמעות 
להמתין  הצרכן  בחר  בו  מקום 
השא־ לשירות  לעבור  ולא  לנציג 

להפנותו  העוסק  על  הודעה,  רת 
למענה אנושי מקצועי בתוך יתרת 

ה־6 דקות מתחילת השיחה. 

הממונה  אטלן,  מיכאל  עו"ד 
ולסחר  הצרכן  להגנת  הרשות  על 
הוגן, מציין כי "התיקון החדש סו־

תם את הפרצה בחוק לפיה ספירת 
הזמן היתה מפסיקה ברגע שהוצע 
גם  חוזרת,  שיחה  שירות  לצרכן 
על  להישאר  בחר  הצרכן  כאשר 
הקו. רגולטור שיפעיל את סמכות 
המאשר  הסדר  לקבוע  החוק  לפי 
 – ההוראה  מן  מסוימת  חריגה 
האחריות  את  עצמו  על  לוקח 
לאכיפה. בכל מקרה אחר הרשות 
בתקי־ החדש  התיקון  את  תאכוף 

פות".

רשת מלונות תפצה בשל ליקויי נגישות
מאת חיים מרגליות

חברת מלונות בישראל תשלם 
לי־ עקב  ש"ח  אלף   40 בסך  פיצוי 
המלון  מבתי  באחד  נגישות  קויי 
שהוגשה  תביעה  לאר  זאת  שלה. 
זכויות  שוויון  נציבות  ידי  על 
במשרד  מוגבלות  עם  לאנשים 
המשפטים. הצדדים הגיעו להסדר 
הפיצוי  תשלום  את  שכלל  פשרה, 

האמור.
התגלו  שנבדק  המלון  בבית 
אי  כגון  רבים,  נגישות  ליקויי 
הכוונה  ושילוט  יד  מאחזי  התקנת 

לש־ עזר  במערכת  מחסור  נדרש. 
בקבלה  השירות  בעמדות  מיעה 
במעלית  כריזה  ועוד.  הראשית, 
דלתות  של  בניה  תקינה.  שאינה 
עומדת  שאינה  המלון  מתקני 
העוב־ צוותי  הדרכת  אי  בתקן. 
הנגישות,  להנחיות  בנוגע  דים 

ועוד.
הנ־ ליקויי  כי  אמרו  בנציבות 
רבים  היו  בבנין  שנמצאו  גישות 
אי  או  היעדרן  ומשמעותיים. 
הנגישות  התאמות  של  תקינותן 
בש־ קשה  פגיעה  פגע  האמורות 
עם  אנשים  של  ובאפשרות  וויון 

מוגבלות להתארח במלון וליהנות 
ממתקניו ומשירותיו ככל אדם.

שוויון  בנציבות  אמרו  עוד 
הזכויות כי בטרם הגשת התביעה 
כלל  את  לתקן  הנתבעים  הספיקו 
עו־ אולם  המלון.  בבית  הליקויים 

הנזקים  את  מרפאת  אינה  זו  בדה 
מו־ עם  האנשים  לציבור  שנגרמו 

מהפרת  עצמה,  ולנציבות  גבלות, 
חובותיהם החוקיות של הנתבעים 
במבנה  מדובר  ואילך.  מ־2016 
נגיש  להיות  אמור  שהיה  חדש 
באופן מלא עם קבלת תעודת גמר, 

עוד בטרם פתיחתו לקהל. 
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גאולה גני   40 ירמיהו  ראשי,  סניף  ירושלים. 
חדד האחים  בית   100 כהנמן  ברק.  בני 

02-595-1000
אחריות יצרן 
3 שנים מלאות

100% מימון
ללא מקדמה

אלפי לקוחות 
מרוצים

אספקה תוך 48 שעות על מבחר דגמים

סעו לחופש!
בשמש רכבים 'נוסעים וחופשים' מבצע

מתחדשים ברכב לקיץ במחיר מנצח  ומקבלים חופשה יוקרתית במלון כינורות 
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