
לראשונה ביריד שייפתח ביום ראשון הקרוב

מאות הזדמנויות לזכות בהגרלות 
יריד הספרים של 'המבשר'

כל רכישה בדוכני היריד מזכה את הקונה בכרטיס כניסה למתחם ההגרלות בו 
יוגרלו מדי יום עשרות פרסים, כשבסך הכל מאות רבות של פרסים יוגרלו בין 

הרוכשים ^ ההכנות ליריד הספרים נכנסות לישורת האחרונה 

מאת כתב 'המבשר'

'המבשר'.  של  ההגרלות  יריד 
לראשונה ביריד הספרים של 'המ־
בו  ההגרלות'  'מתחם  יוצג  בשר', 
בהגרלות  להשתתף  רוכש  כל  יוכל 

שיערכו לאורך כל שעות היריד על 
שיוגרלו  ערך  יקרי  פרסים  עשרות 
הרוכשים  ציבור  בין  ערב  מדי 

ביריד.
רכישה  כל  שנמסר,  כפי 
הקונה  את  מזכה  היריד  בדוכני 
בכרטיס כניסה למתחם ההגרלות 
בו יוגרלו מדי יום עשרות פרסים 
לזוכים,  במקום  מיידית  שיוענקו 

ימי  ארבעת  במהלך  הכל  כשבסך 
בין  פרסים  מאות  יוגרלו  היריד 

הרוכשים.
לפ־ ספורים  ימים  כך,  בתוך 

של  התשיעי  הספרים  יריד  תיחת 
הקרוב,  ראשון  ביום  'המבשר' 
ביקוש  על  מוסרים  היריד  ומפיקי 
בי־ לדוכנים  שנה  מכל  יותר  שיא  שגריר ישראל באו"ם בתגלית דרמטית

נתיבי ההברחה של חיזבללה נחשפים: 
ציוד טילים הועבר מאיראן דרך נמל ביירות
השגריר דנון חשף מידע מודיעיני חדש במועצת הבטחון: איראן וגורמים סורים מבריחים ללבנון ציוד דו־

שימושי לטובת התעצמות חיזבללה
מאת סופרנו הצבאי

האו"ם  של  הבטחון  מועצת 
במ־ המצב  על  דיון  אתמול  קיימה 
ישראל.  בהשתתפות  התיכון  זרח 
דנון,  דני  לאו"ם  ישראל  שגריר 
אודות  מודיעיני  מידע  בדיון  חשף 
בהתעצמו־ איראן  של  מעורבותה 
תו של חיזבללה בלבנון באמצעות 
של  הפרה  המהווה  מסוריה,  סיוע 

החלטה 1701.
"ב־2018-2019 ישראל זיהתה 
אמ־ להעברת  איראנית  פעילות 

שמטרתם  דו־שימושיים  צעים 
הטילים  ייצור  פרויקט  את  לקדם 

בפני  דנון  חשף  חיזבללה",  של 
כוח  "בהובלת  המועצה.  חברות 

הנמל  דרך  העבירה  איראן  קודס, 
הימי של ביירות ציוד דו־שימושי 
את  להעצים  שסייע  לחיזבללה 
התחמשות ארגון הטרור נגד מדי־
נת ישראל. הנמל הימי של ביירות 

נהפך לנמל הבית של חיזבללה".
וחיזבללה  איראן  דנון,  לדברי 
שרכשו  סורים  בגורמים  הסתייעו 
את הציוד מחברות אזרחיות זרות 
גורמים  ללבנון.  הציוד  את  ושינעו 
אלו הטעו את החברות בכך שהסוו 
נו־ שלהן  האמיתיות  המטרות  את 
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מתאם השבויים והנעדרים: "שיקום 
עזה רק אחרי השבת הבנים"

בלום: "יש לנו קצוות חוטים לגבי אינדיקציה של 
מצב השבויים"

מאת כתב 'המבשר'

מתאם השבויים והנעדרים, ירון 
לביקורות  אתמול  התייחס  בלום, 
לאחר  הממשלה  ראש  על  שנמתחו 
שיקיריהן  משפחות  עם  הפגישה 
יצאה  ממנה  חמאס,  בידי  מצויים 
בדמעות אמו של הדר גולדין הי"ד.
הפ־ שזימון  חושב  לא  "אני 

טעות.  היה  המשפחות  עם  גישה 
רצתה  ארה"ב  שבו  רעיון  פה  היה 
תעלה  הסוגיה  שבו  דיון  לקיים 
כולל  העולמי,  היום  לסדר  שוב 

כמה  מבינים  לא  אנשים  גינויים. 
מעורב  נתניהו  הממשלה  ראש 
אמר  הנעדרים",  בסוגיית  מאוד 

בלום בכאן ב'.
הוא התייחס לפעילות בנושא, 
צוק  למבצע  שנים  חמש  במלאת 
איתן. "יש הרבה מאוד עשיה מב־

צעית, אופרטיבית, סביב הסוגיה. 
הסוגיה  כמה  מבינים  לא  אנשים 
המערכת  כל  מעיני  שינה  מדירה 
הבטחונית והמדינית. אסור להש־

וות, אבל אני חושב שהבאת גופת 
זכריה באומל מוסיפה הרבה מאוד 

מוטיבציה".
לנו  שיש  לומר  ניתן  "בהחלט 
אינדיקציה  לגבי  חוטים  קצוות 
תקופת  לא  זו  השבויים.  מצב  של 
שליט, ששוחררו 450 מחבלים עם 
דם על הידיים. היום אין מצב שזה 
עם  מו"מ  צירי  מתנהלים  יקרה. 
עם  עם מצרים.  בהן  כמה מדינות, 
חמאס אנחנו לא מנהלים מגעים", 

הוסיף בלום.
לה־ צריך  "חמאס  לדבריו, 

הישראלית  בחברה  שמשהו  בין 
יהיה  ושלא  השתנה  ובמדיניות 
הבנים.  השבת  ללא  לעזה  שיקום 
במשימה  הצלחנו  לא  היום  עד 
החיוג  באזור  נמצא  לא  חמאס  כי 
בין  פער  קיים  ומתן.  המשא  של 
לגבי  סינוואר  לתפיסת  המציאות 

איך תיראה ההחזרה".

מחבל ניסה לדקור 
שוטרים – ונורה

פלסטיני מאיו"ש, בן 21, נוטרל על ידי שוטרים 
לאחר שניסה לדקור אחד מהם בעיר חדרה 
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תושב   ,21 בן  פלסטיני  מחבל 
שו־ ידי  על  אתמול  נוטרל  איו"ש, 
אחד  לדקור  שניסה  לאחר  טרים 

מהם בעיר חדרה.
שוטרים  כי  נמסר  מהמשטרה 
שעורר  מאדם  ביקשו  סיור  בכוח 
הח־ אולם  להזדהות,  חשדם  את 

שוד שלף סכין וניסה לדקור אחד 

מהם. שוטר נוסף מהכוח ירה לע־
בר פלג גופו התחתון של החשוד.

בינוני  הפלסטיני  של  מצבו 
לבית  רפואי  לטיפול  פונה  והוא 
שחבלן  לאחר  יפה,  הלל  החולים 
להימצאות  חשד  הסיר  משטרתי 

מטען או חגורת נפץ בסביבה.
להגדיר  ממהרים  לא  במשטרה 
את האירוע כפיגוע לאומני ואומרים 

כי הרקע לאירוע נמצא בבדיקה.

מפקד חיל הים האיראני: "יש לנו מידע מפורט 
על נוכחות כלי שיט אמריקאים במפרץ הפרסי" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

חו־ האיראני,  הים  חיל  מפקד 
סיין חנזאדי, אמר אתמול כי ארצו 
ערוכה היטב אל מול האיום האמ־
ריקאי, וכי בידיה מידע מפורט על 
האמריקאים  השיט  כלי  נוכחות 
הכוחות  סדר  הפרסי,  במפרץ 

שלהם והתנועה שלהם באזור. 
בלתי  מטוסים  לנו  "יש 
הפס־ ללא  שמתצפתים  מאוישים 

קה על המפרץ הפרסי כולו", טוען 
יודעים  "אנחנו  האיראני,  הבכיר 
השיט  כלי  מצויים  היכן  בדיוק 
כאן,  יש  כאלו  כמה  האמריקאים, 
בתמונה מה סדר הכוחות שלהם והתנועות  מדובר  מבצעים.  שהם 

האמרי־ הכח  סדר  כל  של  מלאה 
וגדוש  מלא  וארכיון  באזור,  קאי 
בחומרים שאספנו במשך השנים". 
כי  פעם  לא  טענו  האיראנים 
השיט  כלי  את  להשמיד  ביכולתם 
קצר,  זמן  בתוך  האמריקאים 
אליהם  החביבים  האיומים  ואחד 
אמריקאים,  לאיומים  כתגובה 
הוא שהם יטביעו נושאת מטוסים 
אמריקאית, כפעולת ראווה שתו־

כיח לעולם כולו שאיראן מחזיקה 
בכח צבאי רב, המסוגל להתמודד 

אפילו מול מתקפה אמריקאית. 

ככלות השלושים לאבינו וסבינו היקר

הרה"ח ר' צבי דניאלצ'יק ז"ל

נעלה לקברו מחר יום חמישי, כ"ב תמוז,
בשעה 18.00 אחה"צ, בבית החיים ויז'ניץ 

החדש, בני ברק, חלקת גור

המשפחה

שביתת האחיות תימשך גם היום לאחר 
שכשלו המאמצים להגיע להסכם

המדינה עתרה לבית הדין בדרישה להוציא צו מניעה נגד השביתה, אך טרם 
נקבע מועד לדיון

בוריס ג'ונסון יושבע היום 
לתפקידו כראש ממשלת בריטניה 

זאת, לאחר שהביס בבחירות הפנימיות את שר החוץ ג'רמי האנט, ברוב של 66 אחוזים 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

את  היום  תסיים  מיי  ת'  הגב' 
בריטניה,  ממשלת  כראש  כהונתה 
עד  שהיה  מי  יתפוס  מקומה  ואת 
בו־ שלה,  הברקזיט  שר  מכבר  לא 

ריס ג'ונסון. 
לפוליטיקאי  נחשב  ג'ונסון 
נשיא  של  הטוב  וחברו  צבעוני, 
ארה"ב דונלד טראמפ. הוא הוביל 
הב־ רעיון  את  האחרונות  בשנים 

מצומצמת  קבוצה  עם  יחד  רקזיט 
ולאחר  נוספים,  פוליטיקאים  של 
שהושבעה לתפקידה מינתה אותו 
הגב' מיי ל'שר הברקזיט', עד שה־

שנה,  כחצי  לפני  מתפקידו  תפטר 
הסכם  להעביר  ניסתה  כשמיי 
ל'ברקזיט  האירופי,  האיחוד  עם 
היתה  אמורה  שבמסגרתו  רך', 
להישאר  הבריטית  הממלכה 
האיוד  של  לרגולציות  כפופה 
להשפיע  שתוכל  מבלי  האירופי, 
עליהן כחברה מן המניין באיחוד. 

התפקיד  על  התמודד  ג'ונסון 
ג'רמי  מיי,  של  החוץ  שר  מול 
הצ־ סיבובי  מספר  לאחר  האנט, 
וש־ המפלגה  בתוך  שנערכו  בעה 

האחרים  המתמודדים  נשרו  בהם 

על התפקיד. 
לב־ והאחרון  הסופי  הסיבוב 

השמרנית  המפלגה  יו"ר  חירת 
חשאית  בהצבעה  שלשום,  נערך 
לאחר  המפלגה,  חברי  כלל  של 
של  מצדם  קמפיין  של  שבועות 
הסקרים  כל  לפי  והאנט.  ג'ונסון 
בפער  לג'ונסון  הנצחון  צפוי  היה 
אתמול  התברר  שאכן  כפי  ניכר, 

בתום ספירת הקולות. 
ג'ונסון  של  הקמפיין  סיסמת 
השמרנית  המפלגה  חברי  בקרב 
לא־ הברקזיט,  את  "לבצע  היתה: 

חד את בריטניה ולהביס את ג'רמי 
קורבין". 

חזר  אתמול  נצחונו  לאחר 
כי  והצהיר  זו,  סיסמה  על  ג'ונסון 
לעשות  עומד  שהוא  מה  אכן  זה 
שהברקזיט  התחייב  הוא  בפועל. 
לאחר  שנקבע  במועד  יבוצע 
וב־31 מיי,  הגב'  שהשיגה  הדחיה 
מש־ יותר  קצת  בעוד  באוקטובר, 

בריטניה  תפרוש  חודשים,  לושה 
מהאיחוד האירופי. 

הספ־ לכל  עכשיו  אומר  "אני 
קנים", אמר ג'ונסון בנאום הנצחון 
את  להמריץ  הולכים  "אנחנו  שלו, 
וכו־ בריטניה  את  נמריץ  המדינה. 

לנו יחד נביס את ג'רמי קורבין". 
הנשיא  ג'ונסון,  של  חברו 
מיהר  טראמפ  דונלד  האמריקאי 
יהיה  "הוא  והצהיר  אותו,  לברך 

מאת מאיר קליין 

גם  תימשך  האחיות  שביתת 
הבריאות  מערכת  ובכל  היום, 
משמעותיים.  שיבושים  צפויים 
זאת, לאחר שהמאמצים שנעשו 
כשלו,  להסכם  להגיע  אתמול 
האוצר  נציגי  בין  והשיחות 
התפוצצו  האחיות,  והסתדרות 

בשעות הלילה המוקדמות. 
לאחר כשלון השיחות עתרה 
לע־ הארצי  הדין  לבית  המדינה 
בודה בדרישה שיוציא צו מניעה 
אך  לשבות,  האחיות  על  ויאסור 
בשל העובדה שהבקשה הוגשה 
באיחור, טרם נקבע מועד לדיון 
ייעתר  הדין  בית  אם  רב  וספק 
המניעה  צו  את  ויוציא  לבקשה 

המבוקש. 
האחיות  לנציגי  מקורבים 
נציגי  את  אתמול  האשימו 
כל  במשך  כי  וטענו  הממשלה 
מגעים  התנהלו  לא  היום  שעות 
ההסתדרות,  מול  מסודרים 
להביא  אמיתי  נסיון  נעשה  ולא 
רק  לטענתם,  השביתה.  לסיום 
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שביתה ללא תוחלת 
יש הרבה אמת בטענות של עובדי הסיעוד בארץ, ובכל 
פוליטית,  שביתה  שזאת  הרושם  מן  להשתחרר  קשה  זאת 
ובין מניעיה מותר למנות מתן רוח גבית למפלגת העבודה 
את  שמחשיד  מה  הממשלה.  ראש  של  במעמדו  ופגיעה 
האיגוד המקצועי בהסתדרות העובדים של האחים והאחיות 
הבחירות.  לפני  יום  משישים  פחות  שלה,  העיתוי  הוא 
שביתות מתוך כוונה לחולל מפנה לטובה עורכים או כאשר 
וכל  לרעה  מהפך  או  שינוי  כשמתחולל  או  הקצין,  כל  כלו 
לא  שאם  המצב,  לתיקון  ריאלית  אפשרות  כשקיימת  זאת 
הפגנה  אלא  השביתה  אין  במצב,  שינוי  של  אופק  וללא  כן 

פרועה הפוגעת בזכויות הסובלים מהשביתה. 

במעט,  ואפילו  להיענות  הממשלה  תרצה  אם  גם 
או  יכולה,  היא  אין  השביתה  מנהיגות  של  לאולטימטום 
לממשלת  שהרי  זאת.  לעשות  רשאית,  לא  אפילו  שמא 
מעבר אין סמכות לשנות תקציבים. אפילו סתם מינויים אין 
היא רשאית למנות בשל החלטת בג"ץ אשר שיתקה אותה 
והגבילה את יכולותיה. אם אכן רוצה האיגוד המקצועי של 
מחלקות  לפתוח  ומשרות,  תקנים  להוסיף  הסיעוד  עובדי 
חדשות שיורידו את העומס בבתי החולים ולעזור לחולים 
כי אז עליהם לסיים לאלתר את השביתה ולדחות אותה עד 
הכנסת  רק  חדשה.  ממשלה  תקום  וכאשר  הבחירות  לאחר 
הבעל"ט והממשלה שהיא תרכיב מבין חבריה תהיה רשאית, 
כלומר מחויבת ויכולה, להתמודד עם מצוקת האשפוז ואם 

תרצה תאמץ את דרישות איגוד האחים והאחיות. 

בעת הזאת חשוב להזכיר כי האיגוד המקצועי של עובדי 
הסיעוד בישראל נושא חותם פוליטי מובהק, לפחות בעשור 
האחרון, ולפניו, מאז עומדת בראשה המזכ"ל הגב' כהן. מי 
אחד'  'עם  השמאל  סיעת  מטעם  ה־16  בכנסת  ח"כ  שהיתה 
יו"ר  כיום  פרץ,  עמיר  בראשות  העבודה  מפלגת  (פורשי 
חשש,  הדעת  על  להעלות  כדי  בכך  די  אין  האם  העבודה). 
את  פוליטי  שירות  משרת  השביתה  שעיתוי  שלא,  ולוואי 

עמיר פרץ ומפלגתו?  

בתביעות  האמת  מן  הרבה  שיש  כאן  נאמר  כבר 
יש  אמת  הרבה  כי  להבהיר  חובה  ואולם  והאחיות  האחים 
והנכים,  המורים  וארגוני  הרווחה  עובדי  בקובלנות  גם 
אמנם  נחשבת  ישראל  החוץ.  משרד  עובדי  והגמלאים 
ל'מעצמה כלכלית' אבל צרכי הבטחון שלה אינם מאפשרים 
החשובים.  לשירותים  הנכונים  התקציבים  את  להפנות  לה 
עד מתי תימשך המצוקה הזאת? קשה לדעת. אולי הרווחים 
ממאגרי הגז יחוללו את השינוי המיוחל ואולי הגדלת פריון 
OECDוב־ האירופי  באיחוד  הנמוכים  מן  שהוא  העבודה, 

 – רווחתי   – לחברתי  המדינה  תקציב  הפיכת  את  תקדם 
חינוכי וכמובן בריאותי, יתר על מה שהוא מעניק לכל אלה 
כיום. עד אז שביתת האחיות היא שביתה ללא תוחלת, אין 

בה שום תועלת אלא הרבה נזק.

תוצאות הבחירות ילמדו מה באמת רוצה העם בישראל. 
בטחון לפני הכל או רווחה וחברה קודם לכל. ומשום כך כל 
יום נוסף עכשיו של השבתת שירותי הסיעוד בבתי החולים 
ביום  מצביעים  קולות  לקושש  ונסיון  משווע  עוול  הוא 
הבחירות לטובת מי שהאיגוד רוצה ביקרו. טוב יעשה עמיר 

פרץ אם יקרא לדחיית השביתה. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

התפטרות
כמרקחה  התקשורת 
משרד  מנכ"ל  פיטורי  לנוכח 

המשפטים מתפקידה.
הנור־ לא  שזו  כאילו 

מאז  ביותר  המקובלת  מה 
נכנס  שר  כאשר  ומעולם. 
לתפקידו הוא רשאי לפי כל 
אמת מידה לפטר את מנכ"ל 
את  תחתיו  ולמנות  המשרד 
מי שהוא חפץ בהנחה שהוא 

עונה לקריטריונים. 
בתווך שוב התגלה לפיד 
כמי שהדמיון הוא דרך חיים 
שפרסם  בהודעה  עבורו. 
את  למשפחתו  לנכס  טרח 
כש־ המודחת  המנכ"ל  מינוי 

טען כי אביו המנוח סיפר לו 
לתפקיד  מינויה  על  בגאווה 
תוך  החנינות.  מחלקת  ראש 
בדיקה  העלתה  קצר  זמן 
אויש  התפקיד  כי  קצרה 
(על  מונתה  שלימים  מי  בידי 
ידי המנוחה הפוליטית, לבני) 
המשפטים  משרד  למנכ"ל 
שנים  משלוש  פחות  לא 
האב  לפיד  של  כניסתו  לפני 

למשרד.
שה־ לפיד,  של  הבושה 

לשונו  את  מכבר  זה  רגיל 
גדולה  היתה  שקר,  לדבר 
הימנה  להיחלץ  ניסה  והוא 
מלא־ גס,  תיקון  באמצעות 

כותי ובלתי משכנע. 
תילים  תלי  כך,  או  כך 
אור  יראו  ספקולציות  של 
הצ־ סביב  הקרובים  בימים 

לומר  ניתן  האלמנטרי.  עד 
בוודאות מוחלטת כי השונים 
והחריגים הם השרים שאינם 
זה  מתבקש  בצעד  נוקטים 
הספיקו  אתמול  להפך.  ולא 
להתבטא כמה פרשנים בעי־

הצעד  כי  בקובעם  עצמם  ני 
ול־ נתניהו  את  לשרת  נועד 

מפני  בהימלטות  בידו  סייע 
כמובן  מדובר  לדין.  עמידה 
לכל  אבל  דברים  בגיבובי 
הפחות זהו חומר מילוי עבור 
להצדיק  שאמורים  אנשים 
את שכרם גם באמצעות הפ־

רחת חלומות שחלמו אחרים 
על אחרים.

התנצלות
יממה  ועוד  אחד  שבוע 
ליהנות  ברק  לאהוד  נותרו 
את  לסחוט  ולנסות  מהספק 
הלימון כדי לנסות ולהתקרב 
החסימה  לאחוז  איכשהו 
באמצעות מיזוג שהוא יכפה 
על סיעה אופציונלית כלשהי 
שתסכים לארח אותו בין שו־

רותיה.
של  באדרנלין  בינתיים, 
מדלג  לא  הוא  מגודל  נער 
שיקדם  מאמץ  שום  על 
בא  אתמול  היעד.  אל  אותו 
ישראל  ערביי  של  תורם 
להת־ ברק  טרח  שבפניהם 

אוקטובר  מהומות  על  נצל 
כהונתו  בשלהי  שהתרחשו 
ברא־ והכושלת  הקצרה 

המהומות  הממשלה.  שות 
לשכוח,  שהספיק  למי  הללו, 
האינתיפאדה  כונו  שבצדק 
השניה, היו פרי באושים של 
מדיניותו הקלוקלת של ברק 
המרצ־ רב  אחר  שבי  שהלך 

חים יאסר ערפאת שאך בנס 
לא נעתר לקבל ממנו את כל 

מה שזה היה מוכן לתת לו.
המהומות  ימי  במהלך 
הללו שותקה התנועה לצפו־

נה של ישראל בידי אספסוף 
לעשות  שאיים  פורע  ערבי 
שביקש  רכב  בכל  שפטים 
לחצות את כביש ואדי ערה. 
חוסר  של  ימים  כמה  אחרי 
הב־ כוחות  התעשתו  אונים 

תוך  הסדר  את  והשיבו  טחון 
הסכנה  לנוכח  בירי  שימוש 
נתונים  היו  שבה  המוחשית 
משמר  ואנשי  השוטרים 

הגבול.
ומלאכו־ מגושם  באקט 

אחר  לחזר  ברק  החליט  תי 
הקול הערבי, בתקוה קלושה 
ישועתו,  תצמח  ממנו  שאולי 
על  נוטל  הוא  כי  בהודיעו 
עצמו אחריות וכי הוא מביע 
למו־ שהוביל  הירי  על  צער 
החוק  מפורעי  כמה  של  תם 

אז.
נטילת  על  ההכרזה  עצם 
קלות  על  מעידה  האחריות 
שלא  הזה  האיש  של  הדעת 
הגה  לשום  להאמין  ניתן 
משמעות  איזו  מפיו.  היוצא 
יש לנטילת האחריות הזו אם 
משמונה  פחות  לא  באה  היא 
האירו־ לאחר  שנים  עשרה 
וכצו־ ולחוץ  השפה  מן  עים, 

אי  לקושש  ודוחה  שקוף  רך 
פתאים  כמה  של  קולות  אלו 

שאולי יטעו ויאמינו לו.
מלבד  הזו,  ההצהרה 
ומיותרת  מוטעית  היותה 
עם  מלמדת  רק  כשלעצמה, 
כמה  ועד  עסק  לנו  יש  מי 
על  הטוב  לה'  להודות  עלינו 
הבינה שנתן בקרב המון העם 
שלא להעניק לו בדל של סי־

כוי לשוב להגה השלטון ואף 
לא להתקרב אליו.

הזדמנות
אם דוברי חמאס מדברים 
שנוצר,  הזדמנויות  חלון  על 
מבשיל  משהו  כי  היא  אות 

במגעים על גורל הנעדרים.
התבו־ כי  רק  לקוות  יש 

הנמהרות  פני  על  תגבר  נה 
במחיר  הישג  לבוחר  להציג 

מופקע.

היערכות לימודית בקרב רבבות חניכי 'פרחי הדגל' 
לקראת מבחן שלב ב' על ספר 'פסקי הלכות' ביום ג' הבא
שלב ב' יתקיים ביום שלישי כ"ז בתמוז ^ לקראת המבחן הממשמש ובא, ניכרת 
תוספת שקידה בקרב החניכים ^ הנהלת 'פרחי הדגל' הודיעה שבשלב ב' יוכל 

להיבחן גם מי שלא השתתף כלל בשלב א'
בקרב  להעמיק  קודש  במטרת 
ההלכות  ידיעת  את  הצעיר  הדור 
הכריזה  יום,  יום  שבכל  המצויות 
ברא־ הדגל'  'פרחי  ארגון  הנהלת 
חינוכית,  תכנית  על  השנה  שית 
מרנן  עם  אחת  בעצה  שגובשה 
ולפיה  שליט"א,  הדור  גדולי  ורבנן 
ומב־ לימודים  במערכי  ישתלבו 
ושימושי  מעשי  מכלול  על  חנים 
קובצו  אשר  והלכות,  דינים  של 
ספר  ומיוחד,  ייעודי  בספר  ונערכו 
פס־ בו  המרוכזים  הלכות',  'פסקי 
על  הדורות  מגדולי  והוראות  קים 
במשנה  ומעשיים  נכבדים  סימנים 

ברורה חלק א' וחלק ג'.
מבחן שלב א' על הספר, שכבר 
על  לימד  באייר,  ב'  ביום  התקיים 
התכנית  שעשתה  העמוק  החריש 
וחניכים  תלמידים  רבבות  בקרב 
החינוך  במוסדות  הק',  בישיבות 
מהצפון  מהמרכז,  הנוער  ובסניפי 
חוגי  כל  את  המקיפים  ומהדרום, 
לאחר  התורנית.  היהדות  ורבדי 
א',  שלב  מבחן  תוצאות  עיבוד 
ציינו בארגון 'פרחי הדגל' בקורת 

רוח ובסיפוק, כי רבבות תלמידים 
למעגל  רק  לא  הצטרפו  צעירים, 
אלא  למעשה,  ההלכה  לומדי 
נכבדים  חלקים  ואוצרים  יודעים 
שללא  נפלאה,  בבקיאות  ממנה 
בהווה  לתועלת  להם  תבוא  ספק, 

ובעתיד.
בס"ד  ייערך  ב',  בשלב  המבחן 
בתמוז,  כ"ז  הקרוב,  שלישי  ביום 
הולכת  האחרונים,  ובשבועות 
הצעירים  הנערים  בקרב  וגוברת 
הספר,  על  והשינון  החזרה  מגמת 
רבים  ללחם־חוקם.  היה  אשר 
פנאי  עת  כל  מנצלים  מהילדים 
הנלמד,  התוכן  את  לשנן  בכדי 
הארוכים  השבת  ימי  את  ובפרט 

של הקיץ.
ארבעים  יכלול  ב'  שלב  מבחן 
על  אמריקאית  בשיטה  שאלות 
'פסקי  ספר  של  הראשון  החלק 
ב'דין  מתחילתו  א',  כרך  הלכות' 
ועד  כג)  (עמוד  הבוקר'  השכמת 
סוף החלק של הלכות שבת (עמוד 
המבחן,  של  הנוכחי  השלב  קנז). 
השכמת  הלכות  בלימודי  מתמקד 
הל־ בלימודי  וכן  ציצית,  הבוקר, 

הפעם,  גם  החמורות.  שבת  כות 
את  קבעו  המוסדות  מן  רבים 
כח־ הלכות,  פסקי  ספר  לימודי 
הלימוד  ממערכת  אינטגרלי  לק 

למבחני  נכונה  וכהכנה  הרשמית, 
'פרחי הדגל'. 

מוקדי  במאות  ייערך  המבחן 
בחינה, שייפתחו בתוככי מוסדות 
מפקחים  בהשתתפות  החינוך, 
מטעם 'פרחי הדגל', שיעקבו מק־

ויסבירו  המבחן,  תהליך  אחר  רוב 
לחניכים את מהלכו הטכני. 

תודעת  את  להאדיר  במטרה 
בקרב  תכניו,  ותודעת  המבחן, 
ארגון  מפיק  החניכים,  רבבות 
'דגל  שבועי,  עלון  הדגל'  'פרחי 
ובו  ומנוקד,  מהודר  שמו,  ההלכה' 
קצ־ חינוכיים,  מדורים  של  מגוון 

כענין;  שואל  כמו:  ומרתקים,  רים 
מגדולי  ועובדות  יקרים  פנינים 
חידות  שמכיל  העלון,  הדורות. 
מג־ הנלמד,  התוכן  על  וחידודים 

ולשנן  לעיין  המוטיבציה  את  ביר 
שוב ושוב את הספר עצמו. בעלון 
הנו־ השבוע  סוף  לקראת  שיופיע 

מרנן  מפי  ציטטות  תבואנה  כחי, 
ורבנן שליט"א על מעלת הפרויקט 

החינוכי.
השבוע  הופץ  זה,  עלון  לצד 
'דגל  עלון  החניכים  רבבות  בקרב 
לדוגמה,  שאלות  ובו  הלכה',  של 
ומראות  עדכונים  סקירות,  וכן 
במאות  שהתקיימו  מהמבחנים 

מוקדי הבחינה ברחבי הארץ.

נתניהו: "אנחנו רוצים שקט 
אבל נערכים למערכה"

נשיא המדינה וראש הממשלה השתתפו בטקס האזכרה השנתי לחללי 'צוק 
איתן' ^ נתניהו: "מחויבים להחזיר את אורון שאול, הדר גולדין והאזרחים"

מאת כתב 'המבשר'

ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא 
נתניהו  בנימין  הממשלה  וראש 
האזכרה  בטקס  אתמול  השתתפו 
איתן'  'צוק  מערכת  לחללי  השנתי 
שנערך אתמול אחר הצהריים בהר 

הרצל בירושלים.
בנאומו  אמר  הממשלה  ראש 
מערכה  היה  איתן  "צוק  בטקס: 
ומו־ מוצדקת  עצמית  הגנה  של 

היחסי  שהשקט  יודע  אני  סרית. 
שהתגייסו  לוחמינו  בזכות  הושג 

למערכה ובזכות בנינו שנפלו".
נער־ אך  שקט,  רוצים  "אנחנו 

כים לצאת למערכה, למבצע צבאי 
צבאית  מכה  שינחית  היקף  רחף 
לא  וחמאס  האסלאמי  שהג'יהאד 

ספגו עד היום", הוסיף נתניהו.
השו־ אבל  לפרט,  יכול  "אינני 

תפים להכנות הללו, שיושבים פה, 
דברים  אינם  שאלו  היטב  יודעים 
אך  שקט,  רוצים  אנחנו  בעלמא. 

ראש  הדגיש  למערכה",  נערכים 
הממשלה.

למחאת  במרומז  הגיב  נתניהו 
"אנו  ושאול,  גולדין  משפחות 
מחויבים להחזיר הביתה את אורון 

שאול, הדר גולדין ואת האזרחים. 
נעדרי  כל  לגבי  תקפה  עשייתנו 
עומדים  שאנחנו  והוכחנו  צה"ל 
בהבטחתנו בהחזרת זכריה באומל 

ז"ל".

הערב: סעודת הילולא מרכזית בשטפנשט
תיערך באולמי 'הדר סיטי טאואר' ברמת גן ^ נמשכת העליה שהחלה אמש 

לציון הרה"ק משטפנשט זיע"א בנחלת יצחק – גבעתיים
תמוז  כ"א  רביעי  יום   – היום 
לציון  ההמונית  העליה  נמשכת 
מש־ מתתיהו  אברהם  רבי  הרה"ק 
טפנשט זי"ע שהחלה כבר מאמש, 
את  פקדו  הלילה  כל  כשבמשך 
המ־ ישראל  בית  המוני  הק'  הציון 
בזכות  ולהצלחה  לישועה  עתירים 
האי צדיק נשגב וקדוש שהיה ידוע 
לשיאה  מופלא.  ישועות  כפועל 
עם  אחה"צ  בשעות  היום  תגיע 
והרבנים  האדמור"ים  כ"ק  עליית 
בית  חסידי  זקני  וראשי  שליט"א 
המשמרים  בישראל  שטפנשט 
את זכר יום ההילולא כבר שמונים 

ושש שנים מאז הסתלקותו. 
במהלך שעות אחה"צ תתקיים 
העלמין  בבית  המונית  עצרת 
ובשעת  והפרט,  הכלל  לישועת 
השעה  לקראת  הערב  דמדומי 
ברא־ רבים  תפילת  תערך   18:00

עדס  יעקב  הג"ר  המקובל  שות 
לפני  שיעבור  מירושלים  שליט"א 
הגזרות  רוע  להעברת  התפילה 
מעם ישראל, יחד עם אברכי כולל 
שליט"א  והמקובלים  שטפנשט 
על  הישיבה  בהיכל  לומדים  אשר 
ימות  כל  במשך  בגבעתיים  קברו 

השנה.

ואנשי  חסידים  התכנסו  אמש 
אדמו"רים  כ"ק  בראשות  מעשה 
המרכ־ ההילולא  לסעודת  ורבנים 
שט־ המדרש  בבית  שנערכה  זית 
ההילולא  בשבת  וכן  בב"ב,  פנשט 
התכנסו המונים והתועדו במשנתו 
ולהתעלות  ההילולא  בעל  של 

בדרכיו לדורו ולדורות.
יצחק'  'נחלת  העלמין  בית 
כל  במשך  מאמש  פתוח  אביב  תל 
שעות היממה, והמוני בית ישראל 
לשפוך  עולים  ומהעולם  מהארץ 
להע־ ובתחנונים  בתפילות  שיח 

תיר לישועת הכלל והפרט.
לקראת  החשיכה  רדת  עם 
סעו־ תתקיים  ההילולא  יום  סיום 
באולמי  המרכזית  ההילולא  דת 
בשעה  בר"ג,  טאואר'  סיטי  'הדר 
ור־ אדמו"רים  בראשות   20:00
הרב  הכבוד  נואם  ובהם:  בנים, 
מאיר  ישראל  רבי  הגאון  הראשי 
לציון  הראשון  שליט"א;  לאו 
הגר"נ  שליט"א;  עמאר  הגרש"מ 
לנדמן רב בחולון; הגה"ח המקובל 
דוד  רבי  המקובל  כהן;  נחום  רבי 
בצרי ובנו המקובל רבי יצחק בצ־
בירושלים  השלום  ישיבת  ר"מ  רי 
רב  סלמון  יעקב  אברהם  והרה"ג 

קהל שטפנשט, ועוד רבנים ואישי 
ציבור.

הד־ החזנים  ינעימו  הערב  את 
גולים, הרב חיים אליעזר הרשטיק 
זצ"ל,  מרימניץ  הסב"ק  מתלמידי 
הרב מאיר שלמה ויסמן, בעל המ־

הרב  הזמר  וינטרוב,  משה  רבי  נגן 
אפרים מנדלסון, הזמר הרב מאיר 
פרנס  ישראל  רבי  הזמר  בלוך, 
הוטנר.  חיים  הרב  העולמי  והחזן 
ברק,  בני  הערים:  ראשי  ובמעמד 

אלעד וגבעתיים.
מח־ הופיעו  ההילולא  לכבוד 

התולדות  ספרי  לאור  ויצאו  דש 
הפ־ 'מחולל  ההילולא  בעל  של 

'באר  גליון  וכן  משטפנשט',  לאות 
ההילולא  לרגל  מורחב  בשדה' 
ועלון מגזין 'למעלה מדרך הטבע' 
שנה  חמישים  יובל  מלאת  לרגל 
להעלאת ארונו של הרה"ק משט־
פנשט מרומניה לישראל וכן לסי־

קור פעילות המוסדות ותולדותיו 
התפילה  ופרקי  צדיק,  האי  של 
יד  על  לומר  הנהוגים  המיוחדים 
ציון בעל ההילולא, ברבבות עות־

קים שחולקו ברחבת בית העלמין 
בכל שעות היממה.

של  ציונו  את  הפוקדים  המוני 
להע־ ימשיכו  משטפנשט  הרה"ק 

תיר בכל שעות ההילולא ברציפות 
לישועתם של ישראל ולפדותו מכל 
חדשים  ובאות  המתרגשות  הצרות 
ההילולא  מוקד  פועל  כן  לבקרים, 
 ,03-579-03-03 שמות  להעברת 
 ,1700-55-18-18 ההסעות  ומוקד 
עלינו  תגן  הגדולה  וזכותו  יתן  ומי 

ועל כל ישראל אמן.

המדינה מבקשת ארכה נוספת 
לחוק להסדרת מעמד בני הישיבות

מאת חיים מרגליות

בק־ לבג"ץ  הגישה  המדינה 
קיום  מועד  לדחיית  נוספת  שה 
פקיעתו  על  שהורה  הדין  פסק 
החוק להסדרת מעמד בני הישי־
החורף.  לאמצע  עד  הפעם  בות, 
הכנסת  התפזרות  נוכח  זאת, 

ה־21 והבחירות לכנסת ה־22.
בנסיבות  כי  נאמר,  בבקשה 

הכנסת,  התפזרות  של  אלה 
בהתאם לבקשת ראש הממשלה 
היועץ  דעת  ועל  הבטחון,  ושר 
מתבקש  לממשלה,  המשפטי 
מועד  כי  לקבוע  המשפט  בית 
נו־ פעם  יידחה  החוק  פקיעת 

חודשים  שלושה  תום  עד  ספת, 
ממועד תחילת כהונתה הצפויה 

של הכנסת ה־22. 
עוד נאמר, כי תכלית הבקשה 

הקוד־ לבקשה  בדומה  הנוכחית, 
הממשלה  בידי  ליתן  היא  מת, 
והכנסת פרק זמן נוסף לשם הש־

לאחר  וזאת  החקיקה  הליך  למת 
הכנסת  של  כהונתה  תחילת 
לממשלה  ליתן  זה  ובכלל  ה־22, 
החדשה, שתוקם לאחר הבחירות 
לסוגיה  להידרש  זמן  הכלליות, 
להשלמת  הכנסת  מול  ולפעול 

החקיקה בסוגיה הרגישה.

בפעילות ח"כ הרב ישראל אייכלר – הקלה למצוקת העומסים בתחנות:

משרד התחבורה יסיר הגבלות על נוסעים בעמידה
באוטובוס האחרון תותר העלאת יותר מעשרה נוסעים בעמידה בכל תחנה בדרך מלבד בתחנות המוצא

מאת דוד שמואלי

בעקבות פגישתו של ח"כ הרב 
התחבורה  שר  עם  אייכלר  ישראל 
המשרד  הנחה  סמוטריץ',  בצלאל 
לאפ־ האוטובוסים  מפעילי  את 
על  בעמידה  נוסעים  העלאת  שר 
הנוסעים  כמות  את  לצמצם  מנת 

הממתינים בתחנות.
הע־ המשרד  אישר  כה  עד 
על  בלבד  נוסעים  עשרה  לאת 
הרכב  רשיון  רבים  שבמקרים  אף 
כיו"ר  יותר.  גבוה  מספר  מאפשר 
הרב  ח"כ  הציבור  לפניות  הוועדה 
ישראל אייכלר קיים בעבר דיונים 
העלאת  לאפשר  במטרה  בוועדה, 
נוסעים  של  יותר  גבוה  מספר 
בדרך  בתחנות  לפחות  בעמידה, 

ואוטובוסים אחרונים.
השר  עם  שקיים  בפגישה 
סמוטריץ' העלה שוב את הבקשה 
הנוס־ של  למצוקתם  נענה  והשר 

הנחיות  נכתבו  כך  בעקבות  עים. 
יבטל  המשרד  לפיהן  חדשות 
נוסעים  עשרה  של  המגבלה  את 
העלאת  ויאפשר  רבים  במקרים 
לרשיון  בכפוף  בעמידה  נוסעים 

הרכב.
התקנה החדשה תיכנס לתוקף 

החל  הזמנים  בין  ימי  לפני  עוד 
בכל  תפעל  והיא  אב  חודש  מערב 
האחרון  באוטובוס  בארץ  הקווים 
של שעות הפעילות. כמו כן יותר 
הדבר במספר קווים עמוסים בכל 
הקווים:  ביניהם  היממה,  שעות 
 ,437  ,417  ,350  ,947  ,361  ,402

 .301 ,826
המשרד  הנחה  זאת  לעומת 
את מעפילי הקווים שלא להעמיס 
המוצא  בתחנת  בעמידה  נוסעים 

אלא לחייב את הנהג לדווח למפ־
עיל, והלה יחויב לשלוח אוטובוס 
נוסף ולתגבר את השירות בהתאם 
כן  כמו  בתחנה.  הנוסעים  למספר 
העומס  אחר  לעקוב  עליהם  יהיה 
בתחנות ולתגבר את האוטובוסים 

בהתאם. 
את  שיבח  אייכלר  הרב  ח"כ 
שר התחבורה החדש על הזריזות 
ואמר: "זו הוכחה לכך שהשר הח־

דש קשוב למצוקתם של הנוסעים 

וסעיפי  תקנות  להזיז  וסבלם. 
התחבורה,  במשרד  בירוקרטיה 
מצפה  אני  פשוט.  לא  דבר  זה 
המ־ הכותל  בקוי  גם  לשיפורים 

שהוא  ומקווה  שסוכם  כפי  ערבי 
שיוכל  כדי  הזה  בתפקיד  ימשיך 
ישראל  בית  עמך  לנוסעי  לסייע 
ולמצוקה  להשפלה  סוף  ולשים 
צרכני  שעוברים  היומיומית 
כלקוחות  הציבורית,  התחבורה 

שבויים אצל המונופולים".

דיווח: קשיים במו"מ לאיחוד בין 
'איחוד מפלגות הימין' ל'ימין החדש'

גורמים באיחוד מפלגות הימין טוענים כי אחת המחלוקות המרכזיות במגעים מול הימין החדש היא סביב 
תפקידי השרים לאחר הרכבת הממשלה

מאת מאיר ברגר

המו"מ  פתיחת  לאחר  יממה 
הימין  מפלגות  איחוד  בין  הרשמי 
השרה  בראשות  החדש  לימין 
מחלוקות  מתגלעים  וכבר  שקד, 

מהותיות בין הצדדים. 
באיחוד  ב'כאן',  דיווח  פי  על 
שאחת  טוענים  הימין  מפלגות 
מול  במו"מ  המחלוקת  מנקודות 
הת־ לחלוקת  נוגעת  החדש  הימין 

פקידים למחרת הבחירות.
הימין,  מפלגות  איחוד  לטענת 
היא  החדש  הימין  מדרישות  אחת 
שלבנט יובטח תפקיד שר. באיחוד 
מא־ לכך  מתנגדים  הימין  מפלגות 

תפקידי  חשבון  על  יבוא  וזה  חר 

השרים של פרץ או סמוטריץ'.
טוענים  החדש  בימין  מנגד 
ושהם  שקרית  בטענה  שמדובר 
בשלב  לעסוק  מעוניינים  לא  כלל 
רק  אלא  התפקידים  בנושא  זה 

בשאלת חלוקת הרשימה לכנסת.
דורשת  המפלגה  במקביל, 
 – הבא  באופן  תחולק  שהרשימה 
50% לימין החדש ו־50% לאיחוד 
להצ־ בניגוד  זאת  הימין.  מפלגות 

סמוטריץ'  בצלאל  השר  של  עתו 
לשליש  יזכה  החדש  הימין  לפיה 
מהמקומות, הבית היהודי בשליש 

והאיחוד הלאומי בשליש.
מוקדם יותר נועדו יו"ר הבית 
היהודי השר רפי פרץ ויו"ר 'הימין 
לשעבר  המשפטים  שרת  החדש', 

איחוד  את  לקדם  במטרה  שקד, 
טובה  היתה  "הפגישה  המפלגות. 
שצוותי  סיכמו  השניים  ומועילה. 
בימים  יתקדמו  מטעמם  המו"מ 

הקרובים", נמסר.
הרב  אמר  לכן  קודם  יממה 
מפלגות  שכל  מאמין  הוא  כי  פרץ 
לנו  "יש  באחריות.  יתנהלו  הימין 
הבית  כולו.  הימין  לגוש  אחריות 
גם  ואיחד,  חיבר  תמיד  היהודי 
מתכוון  אני  כך.  נעשה  הפעם 
שקד  לשעבר  השרה  עם  להיפגש 
בהקדם האפשרי ואין ספק שיחד 
הכוחות  לאיחוד  הדרך  את  נמצא 
של  דמותה  על  שמירה  עם  יחד 

הציונות הדתית", אמר הרב פרץ.
השות־ לכל  מפה  קורא  "אני 

מעוצמה  לחברים  כולל  בימין,  פים 
ונסגור.  למו"מ  נשב  בואו  יהודית, 
הרקע  לרעשי  להתייחס  לנו  אסור 
אחריות  לגלות  הזמן  זה  מסביב, 
מאמץ  נעשה  אנחנו  הימין.  לשלטון 
עם  יחד  כוחות  לשלב  כדי  גדול 
התנועה  של  דמותה  על  שמירה 
הציונית דתית והמשך מרכזיותו של 
המתהווה  ברשימה  היהודי  הבית 

באיחוד מפלגות הימין", הוסיף.
לה־ בנוגע  שיח  כל  לדבריו, 

על  הממשלה  לראשות  מלצה 
מיותר.   – נתניהו  שאינו  מועמד 
אחר  רעיון  או  אחרת  תמיכה  "כל 
שמאל  לממשלת  להוביל  עלול 
הדתית  הציונות  את  שתשאיר 

בחוץ ואנו לא ניתן לזה לקרות".
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מאות הזדמנויות לזכות בהגרלות יריד הספרים של 'המבשר'
ספרים,  להוצאת  מכונים  מצד  ריד 
ספ־ רשתות  לאור,  הוצאה  חברות 

רים מובילות, ואף חברות עסקיות 
המבקשות לנצל את המומנטום של 

לציבור  המרכזי  השנתי  המאורע 
מש־ אלפי  אחריו  הסוחף  התורני, 

תתפים שמגיעים מכל רחבי הארץ 
לקחת חלק ביריד על חלקיו.

הגופים  מצד  הרבה  היענות 

חלק  לקחת  המבקשים  הרבים 
שתוכנן  למה  ומעבר  מעל  ביריד 
היריד  מפיקי  את  מביא  מראש, 
שטחי  והרחבת  להגדלת  להיערך 
התצוגה ביריד בכדי להיענות על 

הביקוש הרב.
דגש  שמים  השנה  ביריד 
וב־ מוזלים,  מחירים  על  מיוחד 

עומדים  היריד  מפיקי  כך  עקבות 
מכוני  נציגי  עם  רצוף  בקשר 
הספרים וחנויות ספרים מובילים 
המציגים דוכנים ביריד, ומוודאים 
לציבור  ימכרו  הספרים  כל  שאכן 
משמ־ מוזלים  במחירים  הרחב 

ומבקש  דורש  שכל  בכדי  עותית, 
תורת  של  זיוה  מנועם  להתבשם 
למצוא  יוכל  הקדושה  החסידות 
את חפצו במחיר השווה לכל נפש.
פור־ שכבר  כפי  זו,  במסגרת 
'המבשר'  של  משותף  במיזם  סם, 
ימכרו  החיים',  'אור  ספרי  ורשת 
תק־ במחיר  הש"ס  מסכתות  כרכי 

דים של 25-35 שקל, במיוחד לבני 
לקראת  כוללים  ואברכי  ישיבות 

התחלת זמן אלול.
היריד,  יערך  השנה  כאמור, 
ושני,  ראשון  בימים  ברק:  בבני 
העי־ באודיטוריום  תמוז  כ"ה־כ"ו 

ובירושלים:  אלחנן,  ברמת  רוני 
כ"ז־כ"ח,  רביעי,  שלישי  בימים 

תמוז באולמי 'בית ישראל'.

אוקראינה: שופץ ושוקם קברו של הרה"ק רבי 
יקותיאל שמעלקא מסאסוב זי"ע ביגלניצה

אבי שושלת צדיקי בית מונקאטש שקברו ואוהלו עמדו מוזנחים שנים רבות
מאת א. למל

שופץ  ביגלניצה  החיים  בבית 
קבורתו  אוהל  האחרונה  בתקופה 
של הרה"ק רבי יקותיאל שמעלקא 
וחביבו  יחידו  בנו  זי"ע,  מסאסוב 
של הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב 
היה  שמעלקא  יקותיאל  רבי  זי"ע. 
בה־ הק'  אביו  של  דרכו  ממשיך 
נקרא  שמו  בסאסוב,  העדה  נהגת 
ר'  הרבי  הגה"ק  שם  על  בישראל 
שמעלקא מניקלשבורג זי"ע שהיה 
רבו המובהק של הרה"ק רבי משה 

לייב מסאסוב זי"ע. 
למרבה הצער לא זכה לשהות 
כי  הק',  אביו  בצל  רבים  ימים 
וגדל  בילדותו  ממנו  התייתם 
אברהם  רבי  הרה"ק  של  בביתו 
'אורח  בעל  זי"ע  מזלאטשוב  חיים 
בבית  פטירתו  ולאחר  לחיים', 
לאה  פסיה  מרת  הבכורה  אחותו 
רבי  הרה"ק  של  הרבנית  ע"ה, 
הרה"ק  בן  זי"ע  מזאבלטוב  דוד 
מקאסוב.  זי"ע  שלום'  ה'אהבת 
מסאסוב  שמעלקא  יקותיאל  רבי 
ה'אוהב  הרה"ק  של  תלמידם  היה 

ישראל' זי"ע מאפטא, הרה"ק רבי 
ושל  זי"ע  מסאווראן  צבי  משה 
זי"ע.  מרוז'ין  ישראל  רבי  הרה"ק 
כאדמו"ר  לכהן  החל  תר"ט  משנת 
בשנת  ביגלניצה  ונפטר  בסאסוב 

תרכ"ב. 
של  שיפועו  על  נמצא  המבנה 
שהביא  מה  העיירה,  בפאתי  הר 
נזקים רבים למבנה האוהל והציון 
שהוקמו לפני שנים רבות ע"י צא־

צאי המשפחה, לאחר שהורד מסך 
ועד  מאז  אוקראינה.  על  הברזל 
עד  בביזיון  האוהל  עמד  לאחרונה 
צדיקים'  'אהלי  אגודת  שהגיעה 
בראשות הרב ישראל מאיר גבאי, 
מבית  מחדש  האוהל  את  שצבע 
המו־ המדרגות  את  שיפץ  ומחוץ, 

שנמצא  לאוהל  מהכביש  בילות 
את  וחידש  הגג  את  תיקן  בגובה, 
בפנים  יחידה  שנמצאת  המצבה 

ולתפארה,  לכבוד  לחן  האוהל, 
כראוי וכיאה למקום קדוש זה.

הרה"ק  של  והציון  האוהל 
מסאסוב  שמעלקא  יקותיאל  רבי 
לתפילת  עליה  מוקד  מהווים  זי"ע 
של  היחס  גזע  אצל  בעיקר  רבים, 
שצדיק  מונקאטש,  בית  צדיקי 
משפחתם.  ראש  היה  זה  וקדוש 
שפירא  שלמה  רבי  הרה"ק  חתנו 
האדמו"ר  היה  שלמה'  ה'שם  זי"ע 
מונקאטש,  חסידות  של  הראשון 
כאשר בנו של רבי שלמה, הרה"ק 
רבי משה לייב שפירא זי"ע ונכדו 
זי"ע,  שפירא  נחמיה  רבי  הרה"ק 
סאסוב  בעיירה  כרבנים  כיהנו 
למשך תקופות מסוימות, במקביל 
להרה"ק רבי שלמה מסאסוב זי"ע 
בנו  בעיירה.  הוא  גם  שהתגורר 
היה  שפירא  שלמה  רבי  של  השני 
הרה"ק רבי צבי הירש שפירא זי"ע 
הרה"ק  של  אביו  תשובה',  ה'דרכי 
ה'מנחת אלעזר' זי"ע ממונקאטש.

ארדן לפרלמנט האירופי: "אסור 
לכם לשמש במה לפעילי טרור"

השר לנושאים אסטרטגיים ארדן העביר מכתב מחאה חריף לנשיא הפרלמנט 
האירופי נגד השתתפות פעילי טרור בדיונים 

מאת דוד שמואלי

אסטרטגיים,  לנושאים  השר 
לנשיא  מכתב  שיגר  ארדן,  גלעד 
הפרלמנט האירופאי, דיוויד מריה 
סאסולי, בו הביע את מחאתו ואכ־
טרור  פעיל  השתתפות  על  זבתו 

בדיון בפני חברי הפרלמנט.
בעקבות  נשלח  המכתב 
ברכאת,  ח'אלד  של  השתתפותו 
לש־ העממית  ב'חזית  בכיר  פעיל 
חרור פלסטין', ארגון טרור מוכרז 
באיחוד האירופי (בנוסף לישראל, 
דברים  שנשא  וקנדה),  ארה"ב 
בפני  האיחוד  במוסדות  בדיון 

חברי הפרלמנט האירופי.
גם  במקביל  שפעיל  ברכאת, 
'סאמי־ הדה־לגיטימציה  בארגון 

דון', הוזמן לפרלמנט על ידי מאנו 
מספרד.  פרלמנט  חבר  פינדה 
בנוסף אליו הוזמן לדיון גם מוחמד 
ח'טיב, מתאם אירופה של הארגון.
מו־ ברכאת,  כמו  ח'טיב, 

בחליפות'  'מחבלים  בדו"ח  פיע 
אס־ לנושאים  המשרד  שפרסם 

הקשרים  את  החושף  טרטגיים, 
העמוקים בין פעילי וארגוני טרור 

.BDSלבין ה־

לנ־ ארדן  השר  קורא  במכתבו 
שיא סאסולי לגנות את הזמנתם על 
וציין  טרור,  לארגון  קשריהם  רקע 
אישית  תמיכה  הביע  אף  פינדה  כי 
'החזית  הטרור  בארגון  ופומבית 

העממית', בהזדמנויות שונות.
לאור העובדה שזו אינה הפעם 
הראשונה שמחבלים נואמים בפני 
ביקש  השר  האירופי,  הפרלמנט 
שתב־ מערכת  להקים  מסאסולי 
לא  טרור,  בארגוני  שפעילים  טיח 
הפרלמנט  למתחם  להיכנס  יורשו 
האירו־ לפרלמנט  "אסור  בעתיד. 
טרור",  לפעילי  במה  לשמש  פאי 

כתב השר.
'מחב־ בדו"ח  מופיע  ברכאת 
לים בחליפות', בין היתר, כאחראי 
להעברות  טרור,  פעילי  לגיוס 
בסיוע  וכן  לבלגיה  מלבנון  כספים 
ע"י  צבאית  הכשרה  בארגון 
החזית  לפעיל  בלבנון  חיזבללה 
בכיר  גם  הוא  ברכאת  העממית. 
דה־לגיטי־ ארגון  ב'סאמידון', 
ישראל  נגד  חרם  המקדם  מציה 
"לשחרור  המאבק  וממובילי 
ומי  חז"ע  מזכ"ל  סעדאת",  אחמד 
שעמד מאחורי רצח השר רחבעם 

זאבי הי"ד.

המדיני,  מהקמפיין  כחלק 
מקביליו  מול  ארדן  השר  שהוביל 
ממצאי  נשלחו  העולם,  ברחבי 
הפנים  לשר  היתר,  בין  הדו"ח, 
בבקשה  זהופר,  הורסט  הגרמני, 
לפעול נגד פעילים וארגונים המו־
הודיעה  ביוני  ב־22  בדו"ח.  זכרים 
גרמניה לברכאת כי אשרת השהיה 
עליו  נאסרת  וכי  תחודש  לא  שלו 

כל פעילות פוליטית במדינה.
שחו־ לאחר  ב־2017,  כי  יצוין 

ארגון  פעילת  המטוסים,  טפת 
ופעילת  העממית'  'החזית  הטרור 
בפני  הופיעה  ח'אלד  ל'   BDSה־
השר  פנה  האירופאי,  הפרלמנט 
אנ־ דאז,  הפרלמנט  לנשיא  ארדן 

בעקבות  שהצהיר  טג'אני,  טוניו 
של  כניסתם  תאסר  כי  הפניה 
מוכרזים  טרור  בארגוני  פעילים 

למתחם הפרלמנט.
סא־ בפני  הדגיש  ארדן  השר 

גרמניה  אסרה  "לאחרונה  סולי: 
על ברכאת לשאת דברים באירוע 
פוליטי נוכח קשריו לטרור. אסור 
ישמש  האירופאי  שהפרלמנט 
פלטפורמה עבור פעילי טרור ויש 
הנשיא  של  התחייבותו  כי  לדאוג 

טג'אני תכובד".

בני גנץ משנה אסטרטגיה? 
"לא יתקוף אישית את נתניהו" 

על פי הדיווח, יו"ר כחול לבן לא יתקוף את נתניהו אישית ^ גורמים בסביבתו 
מעריכים: "הוא לא רוצה לסגור הדלת בפני שותפות עם נתניהו"

מאת דוד שמואלי

בני  לבן,  כחול  מפלגת  יו"ר 
לקראת  אסטרטגיה  משנה  גנץ, 

הבחירות הקרובות. על פי הדיווח 
שלא  החליט  גנץ  היום',  ב'ישראל 
בנימין  הממשלה  ראש  את  לתקוף 
את  רק  אלא  אישי,  באופן  נתניהו 

עבודתו.
בסביבת גנץ טוענים כי חשוב 
לא  וגם  כממלכתי  להיתפס  לו 
ישיבה  בפני  הדלת  את  לסגור 
למרות  הבאה,  נתניהו  בממשלת 
עם  יישב  לא  שלפיהן  ההצהרות 
כתב  תחת  אפילו  הממשלה  ראש 

החשדות הנוכחי.
אס־ כי  דווח  היום'  ב'ישראל 

התעדכנה  הקמפיין  טרטגיית 

בהתאם לקו שמתווה יועצו האמ־
מילת  בננסון.  ג'ואל  החדש,  ריקני 

המפתח בו היא ממלכתיות.
מיקוד  את  למנוע  הנסיון 
ברוטציה  הציבורית  הלב  תשומת 
לראשות הממשלה עם יאיר לפיד, 
צפוי להימשך גם במסע הבחירות 

הנוכחי.
מו־ "גנץ  נמסר:  לבן  מכחול 
מאחד  מכבד,  שיח  של  חזון  ביל 
יעסוק  הקמפיין  אך  וממלכתי, 
שתדגיש  ועניינית  תקיפה  בשפה 
בעשור  נתניהו  שלטון  כשלי  את 

האחרון".

נעצרו שותפים בהעלמת 
מס בסך 441 מיליון ש"ח

תיירים חולצו ממערת 
הקולונל בהר סדום

מאת חיים מרגליות

ישראל  משטרת  מתנדבי 
השלימו  ערד  החילוץ  מיחידת 
משפחת  של  בשלום  חילוצה  את 
תיירים ממקסיקו במערת הקולונל 

בהר סדום.
שני  יום  שבין  לילה  בשעת 
מתנדבי  אצל  התקבלה  לשלישי, 
החילוץ  מיחידת  ישראל  משטרת 
משפחת  לחילוץ  קריאה  ערד 
תיירים ממקסיקו ממערת הקולו־

נל בהר סדום.

כי  עלה  האירוע  מתחקור 
גלישה  במקום  ביצעה  המשפחה 
של כ־70 מטרים עם מדריך לתוך 
פיר המערה אך אחד מהם לא יכול 

להמשיך בזחילה החוצה.
משו־ צוות  משולבת,  בעבודה 

הפיר  מפתח  אמצעים  התקין  לב 
באמצעות  וחילוץ  הנפה  לביצוע 
הס־  03:30 לשעה  סמוך  חבלים. 

החילוץ,  מאמצי  בהצלחה  תיימו 
מורכב  בחילוץ  הונף  המשפחה  בן 
המשפחה  ושאר  הפיר  דרך  חזרה 

הובלו בזחילה החוצה.

פעם נוספת: הפסקת חשמל 
נרחבת משביתה את ונצואלה 

שר ההסברה של משטר מדורו טוען: "מדובר במתקפה אלקטרו מגנטית"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ממשלת  של  הכושל  הניהול 
קשה  פגיעה  פוגע  שוב  ונצואלה 
ובנוסף  במדינה,  החיים  באיכות 
מזון  במצרכי  החמור  המחסור  על 
סובלים  בסיסיים,  יסוד  ובמוצרי 
חש־ מהפסקת  גם  המדינה  אזרחי 
ב־14 אתמול  שהכתה  נרחבת  מל 
המדינה,  המחוז  מדינות   24 מתוך 

בהן גם הבירה קראקס. 
מדו־ משטר  של  ההסברה  שר 

אתמול  אמר  רודריגז,  חורחה  רו, 
לכלי התקשורת בארצו כי הגורם 
הוא  הנרחבת  החשמל  להפסקת 
מתקפה אלקטרומגנטית שבוצעה 
על ידי מדינה אחרת. הוא לא הז־
כיר את שמה של המדינה החשודה 
במעשה, אך באופן מסורתי נוהגת 
ונצואלה של מדורו להאשים בכל 
הבית  ואת  ארה"ב  את  תחלואיה 

הלבן. 
התקלה  כי  הוסיף  רודריגז 
ובט־ תקוה  והביע  מטופלת, 

תחודש  רב  לא  זמן  שבתוך  חון 
רחבי  לכל  החשמל  אספקת 

המדינה. 
בפעם הקודמת בה הכתה הפ־

בוונצואלה,  נרחבת  חשמל  סקת 
חודשים,  כארבעה  לפני  זה  היה 
במ־ החשמל  הפסקת  נמשכה  אז 

ונצואלה  כל  וכמעט  כשבוע,  שך 
הפסקת  מחשמל.  מנותקת  היתה 
למחסור  גם  אז  הובילה  החשמל 
שתח־ העובדה  בשל  במים,  חמור 

נות שאיבת המים לא יכלו לפעול 
עש־ סדירה.  חשמל  אספקת  ללא 

שבוע  באותו  מצאו  אדם  בני  רות 
בגלל  החולים,  בבתי  מותם  את 
רפואיים  מכשירים  של  השבתתם 

שהחזיקו אותם בחיים. 

נפילת מתח הפילה את 
מחשבי משרד התחבורה

בנסיון לפזול לעבר הקול הערבי:

אהוד ברק מתנצל על אירועי אוקטובר 2000
"אני נושא באחריות בכל מה שהתרחש בתקופת כהונתי כראש ממשלה, בהם גם אירועי אוקטובר", אמר אהוד ברק

מאת מאיר ברגר

וראש  דמוקרטית  ישראל  יו"ר 
הממשלה לשעבר אהוד ברק מתנ־
צל על אירועי אוקטובר 2000 שב־

מהלכם נהרגו מתפרעים ערבים.
כל  של  באחריות  נושא  "אני 
מה שהתרחש, לרע או לטוב תחת 
ממשלה,  כראש  כהונתי  תקופת 
שבהם  לאירועים  גם  זה  בתוך 
אזרחים   2012 באוקטובר  נהרגו 
מע־ ערבים ופלסטינים  ישראלים 

הממשלה  ראש  אתמול  אמר  זה", 
לשעבר בראיון ל'כאן'.

ואומר  היום  גם  חוזר  "אני 
בשום  מקום  אין  אמיתי,  בכאב 
מאש  שנהרגים  למפגינים  מצב 
של  והמשטרה  הבטחון  כוחות 
המדינה  של  ישראל,  מדינת 
שלהם. במובן הזה אני נטלתי אח־

ריות והתנצלתי גם בעבר. אני גם 
אור  השופט  של  בוועדה  הסברתי 

שאמרו  דיני  עורכי  לעצת  בניגוד 
אני  ואמרתי:  עושה'  אתה  'מה  לי 
אומר את האמת. אני אחראי לכל 

מה שקרה כולל הדברים האלה.
צער  פעם  עוד  מביע  "אני 
שה־ המשפחות  בפני  והתנצלות 

סוף,  לאין  בטח  הוא  שלהן  כאב 
הערבית  והחברה  ולפצועים 
פעל־ שהרי  הישראלית  והחברה 

קשות  נסיבות  שם  היו  בשמה,  תי 
ביותר והאחריות בהחלט נדרשת. 
יקרו  כאלה  שדברים  היה  אסור 
בהחלט  ואני  היום  ולא  אז  לא 
את  מעצמי  מסיר  לא  שאני  אומר 
יכול  שאני  מאמין  ואני  האחריות 
באמת  ואני  מהפתרון  חלק  להיות 
מחויב לפעול לתיקון עמוק", אמר 
אירועי אוקטובר 2000 היו גל 
של מהומות והפגנות אלימות של 
ערביי ישראל, יומיים אחרי פרוץ 
ושלושה  השניה,  האינתיפאדה 
ראש  של  עלייתו  אחרי  ימים 

שרון,  אריאל  דאז,  האופוזיציה 
ההתפרעויות  במהלך  הבית.  להר 

ישראל  אזרחי  ערבים   12 נהרגו 
ישראלי,  אזרח  שאינו  ופלסטיני 

אחד  ישראלי  יהודי  נהרג  וכן 
מיידוי אבנים.

מרצ נגד ריצה עם אהוד ברק
בישיבה של מועמדי מרצ יצאה ח"כ זנדברג נגד שיתוף פעולה עם ראש 

הממשלה לשעבר אהוד ברק, אך יו"ר המפלגה ניצן הורוביץ לא הסתייג ממנו
מאת מאיר ברגר

גוברות  מרצ  מפלגת  בתוככי 
פעולה  לשתף  שלא  הקריאות 
וראש  דמוקרטית'  'ישראל  עם 
ברק  אהוד  לשעבר  הממשלה 

בבחירות הקרובות.
במהלך  כי  דווח   13 בחדשות 
ב־10 המועמדים  כל  של  ישיבה 

ברשימת  הראשונים  המקומות 
מרצ לכנסת. הם התכנסו כדי לדון 
עם  המשותפת  הריצה  באפשרות 
אהוד  של  דמוקרטית'  'ישראל 

ברק.

כי  התברר  הישיבה  במהלך 
כמה  לפני  שרק  זנדברג,  ח"כ 
כיו"ר  מתפקידה  הודחה  שבועות 
המ־ מחנה  את  מובילה  המפלגה, 

עם  משותפת  ריצה  לכל  תנגדים 
אהוד ברק ומפלגתו.

בחדר  שהיו  מקורות  לפני 
הישיבה:  במהלך  אמרה  זנדברג 
"אהוד ברק הוא פגע רע. הוא אבי 
רעיון האין פרטנר. הוא יעשה לנו 

נזק. אסור לרוץ איתו".
אמר  הורביץ  ניצן  מרצ  יו"ר 
הסתייגויות  יש  לו  שגם  בישיבה 
הוא  כי  ציין  אבל  ברק,  מאהוד 

סק־ של  תוצאות  לקבל  ממתין 
בנושא  מקיימת  שהמפלגה  רים 
משותפת  לריצה  שונות  גרסאות 
נוספים.  וגורמים  מפלגות  עם 
סיכם  הורביץ  לזנדברג  בניגוד 
סוגר  לא  הוא  כי  ואמר  הדיון  את 
כולל   – איחודים  בפני  הדלת  את 

עם ברק.
גוש  כי  ברק  הבהיר  אתמול 
כוחות.  לאחד  חייב  השמאל 
הפ־ את  אין  הדמוקרטי  "למחנה 

לא  אנחנו  להתפצל.  ריווילגיה 
איחוד,  קול.  אף  להפסיד  מוכנים 
בלי תנאים מוקדמים – עכשיו!". 
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מאת חיים מרגליות

במחשב  מתח  נפילת  עקב 
המרכזי של משרד התחבורה, לא 
סניפי  בכל  קהל  קבלת  התקיימה 
משרד הרישוי ברחבי הארץ. זאת 

פעולות  ביצוע  למניעת  במקביל 
בעמדות  הדואר,  בסניפי  רישוי 
בשי־ ('רשיומט'),  האוטומטיות 
רותים מקוונים ובמוקד הטלפוני. 
היה  ניתן  לא  זאת,  במסגרת 
ורכב  נהיגה  רשיונות  להנפיק 

ובשירותים  הדואר  בסניפי 
התחבורה  משרד  של  המקוונים 
על  בעלות  להעביר  ניתן  ולא 
לרכב  מעשיים  מבחנים  רכב. 
כרגיל  התבצעו  הרישוי  במכוני 

אך בוטלו מבחני התיאוריה.

שר המשפטים ביקש ממנכ"ל המשרד להתפטר
מאת חיים מרגליות

בתום חמש וחצי שנים כמנכ"ל 
פלמור  א'  הגב'  תפרוש  המשרד 
בסי־ הקרובים  בימים  מתפקידה 
אמיר  המשפטים,  שר  עם  כום 

אוחנה ועל פי בקשתו. 
היא  כי  אמר  המשפטים  שר 
של  המלא  במובן  ציבור  "שליחת 
היא  תקופתה  במהלך  המושג. 
רבים  תהליכים  על  אמונה  היתה 
וחשובים הן במשרד והן בצוותים 
בין־משרדיים, להם השלכות אורך 

היש־ החברה  של  פניה  על  ורוחב 
תרומה  תרמה  היא  כולה.  ראלית 
הציבורי  לשירות  משמעותית 
אני  כך  ועל  המשפטים,  ולמשרד 
הצלחה  לה  מאחל  אני  לה.  מודה 
ללכת  תבחר  בו  נתיב  בכל  רבה 
וכישוריה  יכולותיה  את  ולממש 

הרבים".
הפורשת  המשרד  מנכ"ל 
לבני  לשרות  מודה  היא  כי  אמרה 
לה  שנתנו  ההזדמנות  על  ושקד 
החמים.  דבריו  על  אוחנה  ולשר 
23 אחרי  מהמשרד  נפרדת  "אני 

הן  מספקת,  עבודה  של  שנים 
כמנהלת  הן  פלילית,  כפרקליטה 
כמנהלת  והן  החנינות,  מחלקת 
בנו־ נגעתי  אלה  בשנים  כללית. 

משפטיים,  ורגישים,  רבים  שאים 
פורשת  אני  וחברתיים.  כלכליים, 
ומודה  סיפוק,  מלאת  מהתפקיד 
ול־40 המשרד  עובדי  ל־5,000 

שעבד  מי  וכל  היחידות,  מנהלי 
לאורך  ונאמנות  במסירות  לצידי 
רבה  הצלחה  מאחלת  אני  השנים. 
ואסייע  ולמחליפי,  אוחנה  לשר 

בהעברה מסודרת של התפקיד".

איש יחידת החילוץ בזיר | דוברות המשטרה, יחידת החילוץ ערד

מאת חיים מרגליות

בירו־ השלום  משפט  בית 
יחידת  לבקשת  נעתר  שלים, 
ירושלים  ומע"מ  מכס  חקירות 
של  בעליה  של  מעצרו  על  והורה 
בחשד  חקלאיות,  עבודות  חברת 
פיקטיביות  מס  חשבוניות  לקיזוז 
בסכום כולל של 441 מיליון ש"ח, 
כ־64 על  עומד  בגינן  כשהמע"מ 
מיליון ש"ח. לצורך ביצוע עבירות 
שלושה  בעוד  החשוד  נעזר  אלו 
בהתאם  נעצרו  הם  שאף  חשודים 

לבקשת היחידה החוקרת.
בבקשות  המתואר  פי  על 
בכך  העצור  נחשד  המעצר, 
חשבוניות  קיזז  שב־2018־2017, 
מס פיקטיביות בהיקף של כ־441

המע"מ  כשסכום  ש"ח,  מיליון 
הנובע מהן עומד על כ־64 מיליון 
ש"ח. לאחר שפקיד שומה עפולה 
במקור  מס  ניכוי  אחוז  את  העלה 
החל  שבבעלותו  החברה  בעבור 
בחברות  שימוש  לעשות  החשוד 
להמשיך  מנת  על  'קש',  ובאנשי 
הח־ של  העבריינית  בפעילותה 

רשות  על  להערים  במטרה  ברה, 
הליך  מכל  ולהתחמק  המסים 
שהוא  תוך  חקירה,  או  ביקורת 

עושה שימוש בחברות שונות.
החלה  בעניינם  החקירה 
לפני מספר חודשים באופן סמוי 
בוצעו  גלויה,  הפכה  והשבוע 
החשו־ של  בבתיהם  חיפושים 

יוקרה  רכבי  נתפסו  ואף  דים 
ותחנת דלק.

  המשך מעמ' ראשון
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מאת א. למל

לראשונה מאז תחילת פרויקט 
הכנסת  בית  לחשיפת  החפירות 
בשואה  שנשרף  וילנה  של  הגדול 
נחשפו  הסובייטים,  ע"י  ונהרס 

במקום כתובות בשפה העברית.
יוחנן  ד"ר  החוקרים,  לדברי 
העתיקות  מרשות  זליגמן  (ג'ון) 
הח־ מחברת  ראקאס  ויוסטינאס 

מנהלים  אשר  הליטאית,  פירות 
בארבע  קיץ  מדי  חפירות  בליטא 
"הכתובת  האחרונות,  השנים 
מ־1796,  והמשמעותית,  הגדולה 
בראשית  מספר  פסוקים  משלבת 
חלק  היתה  והיא  תהילים,  ומספר 
התורה  לקריאת  אבן  משולחן 
המפוארת  הבימה  על  ניצב  אשר 

של בית הכנסת בוילנה.
הכתוב,  ע"פ   – נתרם  השולחן 
על ידי שני אחים – ר' אליעזר ור' 
שרה,  אמם,  של  לזכרם  שמואל, 
מהכתובת  חיים.  ר'  אביהם,  ושל 
מליטא  עלה  חיים  ר'  כי  עולה 
ונפטר  בטבריה,  השתקע  לארץ, 
קראו  זה  שולחן  על  בירושלים. 

את התורה במשך כ־200 שנה, עד 
ולחורבנו  הכנסת  בית  לשריפת 
70 לפני  הסובייטים,  בידי  הסופי 

שנה.
שנק־ בכתובת,  נכתב  כך 

לוין  ולדימיר  ד"ר  עם  יחד  ראה 
בירוש־ העברית  מהאוניברסיטה 

תקנ"ו)  'תעלנו' (שנת  לים: "לפרט 
אליעזר  ר'  נדבו  לארצנו.  בשמחה 
ור' שמואל בני ר' חיים שחי בטב־
ריא תוב"ב וחי"ש תמת שרה אב"ר 
שבתי ד' אדר, ולירושלים 'מבשר' 

(שנת תקמ"ב) אתן, וא"ר חיים ב"ר 
חיים מת שם ז' ניסן, אתה 'תקום' 

(שנת תקמ"ו) תרחם ציון".
"משפטים  החוקרים,  לדברי 
הקשר  על  מצביעים  אלה,  קצרים 
העמוק בין קהילת ליטא לבין ארץ 
הקודש, שהתקיים מאז ימי הגאון 
החו־ אמרו  ימינו",  ועד  מווילנה 
שערכנו  ראשוני  "מבירור  קרים. 
עולה, כי המשפחה התורמת היתה 
המובילות  הרבניות  מהמשפחות 
בליטא בתחילת המאה ה־18. יחד 

עם זאת, בשל היעדר שם המשפ־
אינו  שבידנו  המידע  בכתובת,  חה 
הציבור  את  מזמינים  ואנו  שלם, 
ולמסור  לפאזל  חלקים  להוסיף 

מידע אודות המשפחה".
נוספת,  אישית  שלום  דרישת 
מושב  לוחית  בדמות  התגלתה 
'צדקה  אגודת  מנהל  של  כסאו 
בית  את  שניהלה  האגודה  גדולה', 
הכנסת הגדול בוילנה מסוף המאה 

התגליות  "אלה   .1931 ועד  ה־18 
שמרגשות אותנו במיוחד: חפצים 
ישיר  חיבור  שמספקים  אישיים 
זה  כאן.  שהתפללו  למי  לאנשים, 
אומרים  הדמיון",  את  מצית  מיד 

החוקרים.
הגדול  הכנסת  בית  חפירת 
של  משותף  מיזם  היא  בליטא 
החפי־ חברת  העתיקות,  רשות 

הטוב,  הרצון  קרן  הליטאית,  רות 
והקהילה היהודית בליטא. לדברי 
העתי־ רשות  מנהל  חסון,  ישראל 

קות, "פרויקט חשיפת בית הכנסת 
העתיק בוילנה הינו חלק מתפישת 
רשות  של  גבולות'  ללא  'מורשת 
העתיקות, במסגרתה נחפרים ומ־

תועדים גם אתרים מחוץ לגבולות 
מדינת ישראל, אשר יש להם ערך 
העם  בתולדות  משמעותי  מורשת 
מהתפישה  כחלק  זאת,  היהודי. 
הציבור  ע"י  הופקדה  שהרשות 
הש־ כ'תורנית  לשמש  בישראל 

המורשת  נכסי  על  מטעמו  מירה' 
והתרבות".

בהשתתפות  השנה,  החפירה 
ישראליים,  חופרים  של  צוות 
חשפו  ובינלאומיים,  ליטאיים 
בית  בימת  של  נרחבים  חלקים 
שה־ הבימה,  המפוארת.  הכנסת 

קומות,  שתי  של  לגובה  תנשאה 
באמצעות  ה־18,  במאה  נבנתה 
 – הידוע  היהודי  מהנדבן  תרומה 
אשר  המעוטרת,  הבימה  היסו"ד. 
תועדה בצילומים מתחילת המאה 
בין  דו־קומתי  מבנה  היתה  ה־20, 
ארבעה עמודים מפוארים שתמכו 

בתקרה.
מע־ חלקים  התגלו  השנה 

עליה  הבימה  וחזית  אלה,  מודים 

קראו את התורה במשך 300 שנה. 
הבימה,  רצפת  היה  מעניין  גילוי 
ומהודרת.  צבעונית  שהיתה 
מתחת  מרתף  התגלה  כמו־כן, 
מוכר  היה  לא  הוא  שאף  לבימה, 
לחוקרים. בנוסף, במהלך החפירה 
התגלו גם ספר תפילה ששרד את 
מהמאות  מטבעות  מאות  השואה, 
ה־16עד ה־20 וכפתורים של צבא 
בדרכו  בוילנה  שעבר  נפוליאון, 

לתבוסה במוסקבה, ב־1812.
"גילוי  כי  מוסיפים,  החוקרים 
בסיס עמודי בית הכנסת, החלקים 
והכתובות,  הבימה  של  המרכזיים 
הגלום  הפוטנציאל  על  מעידים 
בהמשך החפירה באתר ועל האפ־

שרות המרגשת להציג את שרידי 
וחצר  בווילנה  הגדול  הכנסת  בית 
בעתיד,  (השולהוף)  הכנסת  בית 

לציבור המקומי והבינלאומי".

ליטא: תגלית מרגשת בבית 
הכנסת הגדול בוילנה

שרידי בית הכנסת הגדול בווילנה נחשפים

לראשונה מאז נחרב בשואה התגלו בבית הכנסת כתובות עתיקות והחוקרים קוראים לציבור לנסות ולסייע להשלים 
את המידע שהתגלה

מחוברים למקדש

הרב י. טוורסקי ביטוי הולם |

התענית  את  כולנו  צמנו  השבוע  בתחילת 
בין  בימי  אנו  כעת  בתמוז.  י"ז  של  הנדחית 
בית  חורבן  על  להתאבל  שנועדו  המצרים 
שזה  כפי  לכך,  'שמתחבר'  מי  הן  המקדש. 
חש  שאינו  מי  והן  העכשווית,  בעגה  נקרא 
עצמו 'מחובר', עליו לצום ולקיים את ההלכות 

הכרוכות בימים אלו.
ה'  רצון  את  לעשות  עליו  יהודי  כן,  אמנם 
ולקיים את כל מה שנדרש ממנו, הן אם הוא 
מחובר  הוא  אם  הן  לאו.  אם  והן  שייכות  חש 
ולבכות  בפורים  לשמוח  עליו  לא.  אם  והן 
בתשעה באב. לנהוג כבן חורין בפסח ולעלוץ 
עם התורה בשבועות. להוכיח חבר טוב שאינו 
זה  אף  יהודי  כל  לאהוב  ומאידך  כראוי,  נוהג 

המעורר אצלו סלידה וריחוק.
לעמול  יש  תורה.  של  דרכה  היא  כך  כי 
ו'לא  במידה  אף  למשא  וכחמור  לעול  כשור 

מחוברים' כלל.
להתחבר.  כן  היא  השאיפה  זאת,  בכל 
לחלק  ולהפוך  להתקדם  כן  היא  המטרה 
הוא  היעד  והמצוות.  התורה  עם  נפרד  בלתי 
נשוש  מחוברים.  נהיה  כן  בו  למצב  להגיע 
ונשמח בכל מצוה ובכל לימוד תורה. נתרפק 
שבקדושה,  דבר  כל  על  ובגעגועים  בערגה 
ונחוש  תפילה,  בכל  ותענוג  מהנאה  נתמוגג 
התרוממות רוח בכל חג ומועד וחיבור עם כל 

זמן וזמן לפי מועדו.
הכח  בכל  לנסות  כן  אפוא  עלינו  שומה 
להתחבר למה שהזמן גרמא בימים אלו. עלינו 
לחשוב כיצד אנו מעוררים את רגשי האהבה 

והכיסופים לבנין בית מקדשנו שחרב בעווננו, 
חשוכה  בגלות  מתבוססים  שאנו  אף  על 
חסר  לא  כביכול  וקרירות.  ניכור  של  ועמוקה 

לנו כלום.
לנו  ייעצו  אותה  ביותר,  הטובה  העצה 
סדר  בענייני  לעסוק  היא  הדורות,  צדיקי 

קדשים.
הנוהגות  ההלכות  את  לומד  אדם  כאשר 
שנקרא  מה  קיים,  היה  המקדש  שבית  בזמן 
והסוגיות  המסכתות  את  למשיחא',  'הלכתא 
המקדש,  בית  תבנית  הקרבנות,  הקרבת  של 
ובזמרם,  בשירם  לוויים  בעבודתם,  כהנים 
הוד  תקופות  באותן  שנהגו  טהרה  ענייני 
אל  אט  אט  ונכנס  'מתחבר'  הוא  הרי   –
והעילאית  הקדושה  האטמוספרה  תוך 
בית  בזמן  יהודים  של  חלקם  מנת  שהיתה 

המקדש.
בסדר  ללמוד  צדיקים  עודדו  בכדי  לא 
קדשים. זאת היתה הסיבה שהם דרבנו רבים 
מהלומדים להפנות את סדרי לימודיהם לפינת 
יקרת זו של תורתנו הקדושה. לכן הם הקימו 
כוללים וייסדו ישיבות שיעסקו בלימודים אלו 

המעוררים את האהבה עד שתחפץ.
בימים  העוסקים  היומי,  דף  לומדי 
בוודאי  קדשים,  סדר  של  במסכתות  אלו 
מתחברים יותר לאהבת קדומים. אף כל יהודי, 
רצוי שיקבע לעצמו לימוד בפרט בימים אלו, 
אם זה במסכת מידות, מסכת תמיד וכל נושא 
הנורא  המחסור  רגשות  את  בו  שיעורר  אחר 

שכלל ישראל חווה מאז חורבן הבית. 

/  אליעזר פרידמן מאחורי הכותרות

הצעד של אוחנה 
והאתגר של ארדואן

בשמאל זועמים על החלטתו של שר המשפטים להדיח את מנכ"ל המשרד, 
מה שאולי מסביר למה הוא החליט לעשות זאת ^ בטורקיה מתחילה 

להתגבש תנועה פוליטית שמבקשת להחליף את הנשיא ארדואן

אינה  פעם  אף  הפוליטית  המערכת 
אתמול  שנקט  הצעד  אך  במיוחד,  שקטה 
לפיטוריה  אוחנה,  אמיר  המשפטים  שר 
את  עורר  פלמור,  הגב'  המשרד  מנכ"ל  של 
חריפה  ביקורת  וגרר  מרבצם,  הדובים 
דווקא  שהצעד  מסביר  שאולי  מה  משמאל, 

היה חכם וצודק. 
רבה  בחריפות  שביקרו  הטורים  אחד 
במיוחד את הצעד של אוחנה, היה זה שכתב 
אותו  נצטט  ב'הארץ'.  והתפרסם  ורטר,  יוסי 
בשורות הבאות, בשינויי עריכה מתבקשים: 
"50 וכמה יום לפני הבחירות, שלאחריהן 
הוא צפוי לפנות אחר כבוד את הכסא שהוא 
המשפטים,  שר  בלשכת  בקושי  מחמם 
הוותיקה  המנכ"ל  את  אוחנה  אמיר  פיטר 
ורטר.  כותב  פלמור",  הגב'  והמוערכת, 
את  ושרדה  לבני  הגב'  ידי  על  מונתה  "היא 
ובמקצועיות  באצילות  שנהגה  שקד,  הגב' 
שמדובר  אף  בתפקידה,  אותה  והשאירה 

במשרת אמון.
לגיטימיים.  הם  הפיטורים  "לכאורה, 
בלתי  צחנה  מעלים  והנסיבות  העיתוי  אבל 
שאליהם  בסטנדרטים  אפילו   – נסבלת 
ציניות  של   – הזו  מהממשלה  הורגלנו 

ובריונות לשמה.
אוחנה  ידי  על  פלמור  פוטרה  לא  "מדוע 
כששה  לפני  למשרד,  נכנס  שבו  ביום 
להיראות  היה  יכול  עוד  זה  אז  שבועות? 
מה  בדוחק.  מאוד  בדוחק.  סביר.  כמהלך 
השתנה בין 5 ביוני, מועד המינוי, ל־23 ביולי?

כמה  לפני  שהשתנה.  מה  זה  "שקד, 
רק  לא  הבמה.  למרכז  חזרה  היא  ימים 
היא  אלא  החדש,  הימין  בראשות  שהוצבה 
של  וכוח  מיקוד  בהתמדה,  דרכה  את  עושה 
שחופרת  המכנית  העל  (מכונת  ה"חפרפרת" 
את מנהרות הרכבת הקלה בגוש דן) להנהגת 

איחוד מפלגות הימין.
"שקד בכותרות מדי יום, שקד מתייחסת 
בביטול לספק הבטחה ספק איום של בנימין 
המפלגות  אצל  במתרחש  להתערב  נתניהו 
בבלפור  והטירוף  האמוק  לליכוד.  שמימין 
המתקלפים  הקירות  את  חורכים  בשיאם, 

ומרימים את הקיר הדולף.
"עד כה נסיונותיהם המיוזעים והנלעגים 
הרשימה  בראש  שקד  הצבת  את  לסכל 
להם,  נותר  מה  חרס.  העלו  החדשה, 
המלחמה  את  להעביר  בכעסם?  בתסכולם, 
בשנואת הנפש לזירות צד. ואין זירה אחרת 
של  הבולטת  האמון  במשרת  פגיעה  מלבד 
לאחר  פוטרה  היא  שממנו  במשרד,  שקד 

פיזור הכנסת.
כך  שכל  המחפיר,  שהמהלך  פלא  "אין 
שרתו  הנוכחי,  השר  של  למידותיו  תפור 
לפועל  הוצא  נתניהו,  יאיר  של  כליו  ונושא 
פלמור  כי  טען  הבן  שנתניהו  לאחר  כיומיים 
מרצ  יו"ר  גלאון,  ז'  הגב'  עם  בעבר  עבדה 
האמת  אבל  כמובן.  מוחלט  שקר  לשעבר. 
מעולם לא היתה נר לרגלי היושבים בבלפור.
את  להעיף  צריך  ברור:  היה  "המסר 
בוצע.  וזה  רב  זמן  חלף  לא  לאלתר.  פלמור, 
בבלפור מגחכים בשביעות רצון. הנה, הכנסנו 
המפוטרת).  את  לגבות  (שמיהרה  לשקד 
בכפוף  מקורב,  לתפקיד  למנות  ינסה  אוחנה 
ישרת  הוא  המדינה.  שירות  נציבות  לאישור 
יחד  ויוחלף  וחצי,  חודשים  שלושה  שלושה, 

עם השר.
המשרד  את  אוחנה  יעזוב  "בנובמבר 
שולחו.  את  אכזב  לא  הוא  סיפוק:  בתחושת 
למערכת;  תרם  הוא  חותמו,  את  הותיר  הוא 
בת  ומינה  פלמור  הגב'  את  פיטר  הוא 

משפחתו לראש לשכתו".

האתגר של ארדואן

עיקשת  מלחמה  מתנהלת  בישראל  ואם 
בטורקיה  ומתנגדיו,  נתניהו  תומכי  בין 
כמעט  נחשבת  ארדואן  לנשיא  התנגדות 
לבגידה במדינה, ונדרש אומץ רב כדי להביע 

אותה בפומבי. במשך שנים ארוכות לא העזו 
לעשות  הטורקים  הפוליטיקאים  מרבית 
זאת, ואלו שכן עשו זאת וזכו לתמיכה רחבה, 
מערכת  ידי  על  נרדפים  עצמם  את  מצאו 
בפועל  וכפופה  פוליטית  שהפכה  המשפט 

להוראותיו של ארדואן. 
שופך  הוא  בראל,  צבי  שמפרסם  בטור 
אור על תופעה מרעננת בטורקיה, במסגרתה 
החליטו  ארדואן,  של  אמונו  מאנשי  כמה 
בתחרות  ולפתוח  חדשה  לדרך  לצאת 
שינויי  עם  הדברים  להלן  כנגדו.  פוליטית 

עריכה נדרשים: 
אל  אבל  ממשלה,  ראש  כמו  "תפעל 
אפילו  תמנה  ואל  סמכויותיך  בכל  תשתמש 
הורה  המפלגה",  של  המחוזות  ראשי  את 
לראש  ארדואן,  טייפ  רג'פ  טורקיה,  נשיא 

ממשלתו לשעבר, אחמט דבוטולו. 
כך סיפר דבוטולו בראיון בן שלוש שעות 
רשת  של  תחנה־בת  רוסיה',  ל'קול  שהעניק 
התקשורת הרוסית 'ספוטניק', הממומנת על 

ידי ממשלת רוסיה.
העיתונאים  קיבלו  הראיון  אחרי  "מיד 
להפתעתם,  דבוטולו,  את  שראיינו  הרוסים 
רוסיה,  הראיון.  משידור  להימנע  הוראה 
ולביקורת  לנאמניה,  היטב  דואגת  מתברר, 
ורכש  נפשו"  את  ש"חירף   – ארדואן  על 
בתקשורת  מקום  אין   ,S–400 טילי מערכות 

הרוסית.
"ואולם בטנו המלאה של דבוטולו, האיש 
שנהפך לצלו של ארדואן עוד בימים שבהם 
ברעש  התפוצצה  בכיר,  מדיני  כיועץ  כיהן 
גדול כבר באפריל, כשפרסם מניפסט בן 50

ואת  הנשיא  שגיאות  את  פירט  ובו  עמודים, 
כשלי המפלגה. 

התחלף  המפלגה  של  הליברלי  "המצע 
וסטטית",  בטחוניסטית  נטיה  בעלת  בגישה 
כתב, "לא הסכמתי להישאר במפלגה בשקט 
או לעזוב בשקט". שר החוץ הנאמן, שלזכותו 
טורקיה  בין  שנחתם  הפליטים  הסכם  נרשם 
את  שטבע  והאיש  האירופי,  האיחוד  לבין 
כעיקרון  השכנים"  עם  בעיות  "אפס  המונח 
עצמו  את  מצא  טורקיה,  את  שינחה  מדיני 
הוא  עכשיו  השלטון.  מן  מורחק  ב־2016 
שהצמיחה  המפלגה  את  לעזוב  אם  מתחבט 
אותה  לשנות  ולנסות  להישאר  או  אותו, 

מבפנים למרות הסיכויים הדלים.
סגן  בבג'אן,  עלי  הם  התחבטו  שלא  "מי 
שנחשב  והאיש  לשעבר  הממשלה  ראש 
טורקיה,  של  הכלכלית  המדיניות  למנהיג 
הצדק  מפלגת  ממייסדי  גול,  ועבדוללה 
ארדואן  של  לשעבר  קרוב  חבר  והפיתוח, 

ונשיא טורקיה לפני בחירתו של האחרון. 
התגלעו  ארדואן  לבין  אלה  שני  "בין 
קשות,  ופוליטיות  אידיאולוגיות  מחלוקות 
את  מינה  לא  ארדואן  כאשר  לשיאן  שהגיעו 
בבג'אן לתפקיד בממשלה החדשה שהקים. 

מביתו  פרישתו  על  הודיע  הוא  "החודש 
'אנחנו  והפיתוח.  הצדק  מפלגת  הפוליטי, 
זקוקים לחזון חדש ולתנועה פוליטית חדשה', 
הכריז בבג'אן בהודעה קצרה, ובה הוסיף, כי 
פגומה  משיטה פרלמנטרית  טורקיה "עברה 

לשיטה נשיאותית פגומה".
"מקורבי שלושת הפוליטיקאים אומרים, 

שוקלים  במפלגה  בכירים  עשרות  עוד  כי 
לפרוש ממנה ולהצטרף לגוף הפוליטי החדש 
שהם מתכננים להקים, אבל השאלה היא מה 

יהיה שיעור התמיכה שיזכו לו בציבור. 
את  מכין  כבר  מקום,  מכל  "ארדואן, 
הטיח  בבג'אן  נגד  ובהודעה  למתקפה,  עצמו 
הוא  האומה'.  את  לפלג  זכות  לו  'אין  כי  בו, 
ורמז  'אומה'  האיסלאמי  במונח  השתמש 
האיסלאם  יסודות  נגד  פועל  שבבג'אן  בכך, 

היוצאים במפורש נגד מלחמת אחים.
הרי   - אחים'  ב'מלחמת  מדובר  "ואם 
שזאת כבר מתלהטת בין שלושת הפורשים, 
חיקם  אל  מאמצים  אינם  וגול  בבג'אן  כאשר 
בעיניהם,  נתפש  שעדיין  דבוטולו,  את 
חרף  ארדואן,  של  כזנב  בעיניהם,  רק  ולא 

הביקורת שהשמיע. 
ל־2014,  חוזרת  ביניהם  "המחלוקת 
לנשיא  ארדואן  בחירת  בעקבות  כאשר 
חדש  יו"ר  לבחור  צריכה  המפלגה  היתה 
התפקיד  על  חדש.  ממשלה  ראש  וממילא 
שרוב  פי  על  ואף  ודבוטולו,  גול  התמודדו 
חברי המפלגה תמכו בגול, ארדואן מינה את 
לבלום  לנסות  עלול  שגול  הבין  כי  דבוטולו, 
את  לנשיא  שהעניקו  החוקה  תיקוני  את 

סמכויותיו הרבות.
"דבוטולו הבהיר באחרונה, כי אילו ידע 
שגול רוצה את ראשות הממשלה, היה מוותר 
לו, אבל הדם הרע ביניהם כבר נהפך לקרע. 
לקבל  שבהסכמתו  בכך,  מואשם  דבוטולו 
את  ארדואן  לידי  מסר  הוא  התפקיד  את 
הסיכוי  את  וחיסל  מלא  באופן  השלטון  רסן 
ערכי  על  מגינה  שהיתה  חומה  נגדו  להציב 
ל'קול  בראיון  דבוטולו  דברי  הדמוקרטיה. 
ארדואן  הפעיל  כיצד  מוכיחים  אכן  רוסיה' 

את ראש ממשלתו וקיצץ את סמכויותיו.
דמותו  גם  מגיחה  הקלעים  "מאחורי 
הנחשב  פידאן,  הקאן  המודיעין,  ראש  של 
לאיש החזק והכל יודע, שבעבר כבר הכריז 
ב־2015 לפוליטיקה.  להצטרף  שבכוונתו 

לבחירות  מועמדתו  את  הציג  אף  הוא 
לנטוש  עליו  לחץ  ארדואן  אבל  לפרלמנט, 
המודיעין  ראש  לתפקיד  ולחזור  הרעיון  את 
פידאן  אדיר.  ותקציב  נרחבות  סמכויות  עם 
המשפיע  לאיש  ונהפך  לבקשה  אז  נעתר 
ביותר הן בתחום הצבאי והן בתחום המדיני. 
הבעיה שלו היא, שהוא נחשב למי שמקורב 
טבעי  באופן  הוא  וככזה  גול,  לעבדוללה 

חשוד בעיני ארדואן.
צפויות  ולפרלמנט  לנשיאות  "הבחירות 
יכולות  עוד  אז  ועד  ב־2023,  רק  להתקיים 
להתחולל תהפוכות, הן במישור הכלכלי והן 

המדיני. 
שבניגוד  להוכיח,  ינסה  "ארדואן 
בהעלאת  התומך  בבג'אן,  של  להשקפתו 
דווקא  האינפלציה,  את  למגר  כדי  הריבית 
את  ממצב  הוא  לצמיחה.  תוביל  הורדתה 
מתרשמת  שאינה  אזורית  כמעצמה  טורקיה 
מלחצים בינלאומיים, ובעיקר – עליו להשיב 
בבחירות  התבוסה  אחרי  כלפיו  האמון  את 
זמן  פרק  גם  זהו  אבל  איסטנבול.  לעיריית 
תמיכה  לגבש  ולפורשים  ליריביו  שיאפשר 
ציבורית ולהציג אלטרנטיבה לשלטון בן 16

השנים של מפלגת הצדק והפיתוח".

בבחירות לפרלמנט האוקראיני: 200
מושבים למפלגתו של רבינוביץ

בבחירות – הישג משמעותי לנשיא אוקראינה היהודי ^ מפלגתו של איש העסקים היהודי ואדים רבינוביץ 
הפתיעה והגיעה למקום השני עם 12.9 אחוזי תמיכה 

מאת א. למל

אוק־ אזרחי  מיליוני  עשרות 
כדי  לקלפי  השבוע  יצאו  ראינה 
בפרלמנט  נציגיהם  את  לבחור 
חברי  מ־450  מחצית  האוקראיני. 
נבחרים  האוקראיני  הפרלמנט 
באוקראינה,  המחוזות   199 מתוך 
רשימות  ידי  על  ייבחרו  והשאר 

המפלגה.
כ־22 התמודדו  בבחירות 

תוצאות  פרסום  ולאחר  רשימות 
אוק־ נשיא  של  מפלגתו  כי  עולה 

זכתה  זילנסקי  דמיטרי  ראינה 
ואילו  מהקולות,  אחוז  ב־42.7 
מפלגה נוספת של יורי בויקו ואיש 
רבינוביץ  ואדים  היהודי  העסקים 
הפתיעה והגיעה למקום השני עם 

12.9 אחוזי תמיכה.
רבינוביץ‘ הוא איל־הון יהודי־
אוקראיני, נשיא הקונגרס היהודי־

למוסדות  גדול  ותורם  אוקראיני, 
עלה  הוא  באוקראינה.  יהודיים 
בש־ לשעבר  המועצות  מברית 

ישראלי,  לאזרח  והיה  ה־90  נות 
באוקראינה  לסירוגין  ומתגורר 
יד  שעל  אהרן  ביתן  ובמושב 

נתניה.
רבינוביץ שקל להתמודד לבד 
נוספת  למפלגה  חבר  לבסוף  אך 
ברשימה  השני  במקום  והוצב 
פרו־ הינה  המפלגה  המאוחדת. 

מופגנת  ידידות  ומקדמת  רוסית 
עם רוסיה.

המפלגה  התוצאות,  פי  על 
לז־ צפויה  היהודי  זלנסקי  של 

המושבים   450 מתוך  ב־199  כות 
בהישג  מדובר  אמנם  בפרלמנט. 
חדשה  מפלגה  עבור  מרשים 
המפלגה  זאת  לצד  אך  שהוקמה, 

לשותפות  לחבור  כעת  תצטרך 
קואליציוניות.

התוצאות,  פרסום  בעקבות 
זלנסקי הביע את הערכתו לאזרחי 
למפלג־ שהצביעו  אוקראינה 

הבטיח.  אתכם",  נאכזב  "לא  תו. 
בראש  עומד  מה  יודעים  "כולכם 
סדר העדיפויות שלנו, ואני בטוח 
אזרח  כל  של  לרצונות  זהה  שזה 
המלחמה,  את  לסיים  אוקראיני: 
ולנ־ שלנו  האסירים  את  להחזיר 

קיימת  שעדיין  השחיתות  את  צח 
באוקראינה".

אמו־ היו  לפרלמנט  הבחירות 
הקרוב,  באוקטובר  להיערך  רות 
אך ביומו הראשון בתפקיד זלנסקי 
והק־ הפרלמנט  פיזור  על  החליט 

הדרמטי  המהלך  הבחירות.  דמת 
כת־ הגיע  היהודי  הקומיקאי  של 

להתמודד  נאלץ  שהוא  לכך  גובה 
נאמנים  שנותרו  מחוקקים  עם 
פורושנקו,  פטרו  הקודם  לנשיא 
למפל־ רוב  להביא  מטרה  ומתוך 

גתו בממשלה.

בנין הפרלמנט בקייב
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בוריס ג'ונסון יושבע היום לתפקידו כראש ממשלת בריטניה
טראמפ  נהדר".  ממשלה  ראש 
בראש  באחרונה  רק  השתלח 
מיי,  הגב'  היוצאת,  הממשלה 
מלאה  תמיכה  העניקה  שזו  לאחר 
קים  בארה"ב  הבריטי  לשגריר 
בלו־ החוץ  למשרד  ששיגר  דרוק, 

ביקורת  מתח  בהם  תזכירים  נדון 
של  התנהלותו  על  מאוד  קשה 

ממשל טראמפ. 
נת־ בנימין  הממשלה  ראש  גם 
ניהו בירך את ג'ונסון על בחירתו. 
נתניהו  מסר  מירושלים"  "ברכות 
והוסיף כי הוא מצפה לעבוד בשי־

הן  ג'ונסון,  עם  הדוק  פעולה  תוף 
בעמידה המשותפת אל מול האת־
גרים המדיניים והבינלאומיים, והן 
בשיתוף פעולה פורה שיקדם יחד 
וברי־ ישראל  המדינות,  שתי  את 

טניה. 
שבעי  אתמול  היו  בירושלים 
לראש  ג'ונסון  של  מבחירתו  רצון 
ממשלת בריטניה, לנוכח העובדה 
הצהרות  של  היסטוריה  לו  שיש 
בישראל  נלהב  באופן  התומכות 
על  לעמוד  המלאה  ובזכותה 
ולהכות  אויביה,  מול  אל  המשמר 
הגדיר  ג'ונסון  הצורך.  בעת  בהם 

את עצמו בעבר כתומך מובהק של 
ישראל, ואף הציג עמדה ניצית אל 

מול איראן ותכנית הגרעין שלה. 
הראשונים  האתגרים  אחד 
ג'ונסון,  של  לפתחו  העומדים 
הטי־ הוא  מכולם,  החשוב  ואולי 

פול במשבר החדש שנוצר בימים 
השתלטה  כשאיראן  האחרונים, 
במפרץ  בריטית  נפט  מכלית  על 

הפרסי ועצרה את 23 אנשי הצוות 
ואין  זרים  אזרחים  שכולם  שלה, 
כלל.  בריטיים  אזרחים  ביניהם 
הגיבה  לא  היוצאת  ממשלה  ראש 
ושר  האיראנית,  לפעולה  כמעט 
הגיב  האנט  ג'רמי  שלה  החוץ 
עסוק  שהיה  משום  רב,  באיפוק 
לראש  בחירתו  למען  בקמפיין 

הממשלה.

ג'ונסון  מתכוון  כיצד  ברור  לא 
האיראני,  האיום  מול  להתמודד 
והאם הוא יפנה לעימות ישיר מול 
לדיפ־ לפנות  שיעדיף  או  איראן, 

השקט  על  לשמור  וינסה  לומטיה 
לפחות עד לאחר ביצוע הברקזיט, 
לפי  לפועל  לצאת  צפוי  שכאמור 
משלושה  יותר  קצת  בעוד  דבריו 

חודשים. 

  המשך מעמ' ראשון

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]

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

052-763-4444
[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]

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

ממשק טלפוני חדש לבעלי נכסים.
[20049060]

ירושלים | מכירה
ביותר  הגדול  הדירות  מבחר  אצלנו 
בכדורי (פסגות ירושלים), 3-4-5 חד', 

יעד נדל"ן - 072-3969911
[20053244]

מדהים,  במיקום  פנטהאוז  ברוממה, 
 + מ''ר   100 מרפסת   + מ''ר   180
 – נדל"ן  יעד  מרהיב.  נוף  אופציות, 

072-3969911
[20053243]

למבינים! באחוזה (אור אלחנן) 5חד' 
ראשונה,  קומה  ומושקעת,  מפוארת 
מחסן  גדולה,  סוכה  מדהים!  נוף 

וחנייה, יעד נדל''ן- 072-3969911
[20053242]

3חד',  [כדורי],  ירושלים  בפסגות 
מחסן  גבוהה,  קומה  מושקעת, 
וחנייה, במחיר מציאה! יעד נדל''ן- 

072-3969911
[20053241]

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]

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

הנדלס"
[20052828]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052827]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052826]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20052750]

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

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

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052688]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052687]

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

הנדלס"
[20052565]

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

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

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

053-3179474 ,5379474
[20052386]

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

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

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

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20052384]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20052373]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052298]

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

תיווך-הנדלס"
[20052225]

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

תיווך-הנדלס"
[20052224]

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

היימשע תיווך-הנדלס"
[20052223]

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052220]

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

הנדלס"
[20052219]

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

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20052105]

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

הנדלס"
[20052104]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052102]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052072]

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]

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. 

נתיבי ההברחה של חיזבללה נחשפים
עד הציוד – מפעלי ייצור הטילים 
של חיזבללה. "האם אתם בטוחים 
שהחברות שלכם יודעות מה היעד 
האלה?"  המשלוחים  של  הסופי 

שאל דנון את השגרירים בדיון.
כי  אמר  הישראלי  השגריר 
במ־ בקביעות  משתמש  חיזבללה 

לבנון  מדינת  של  אזרחיים  תקנים 
אמל"ח  העברות  לשנע  מנת  על 
הפרה  ותחת  חוקי  בלתי  באופן 
מו־ של   1701 החלטה  של  בוטה 

למועצת  הציג  דנון  הבטחון.  עצת 
העברות  נתיבי  ובה  מפה  הבטחון 
חיזבללה  את  המשמשים  אמל"ח 
בהתחמשותו נגד ישראל – משדה 

התעופה של דמשק לשדה התעו־
פה ח'רירי בביירות; מעברי הגבול 
כדו־ ולבנון,  סוריה  בין  הרשמיים 

הימי  והנמל  אלמצנע  מעבר  גמת 
של ביירות.

ב'הארץ'  אור  שראה  בפרסום 
להעביר  מעדיפה  טהרן  כי  נאמר 
הים  דרך  הלחימה  מאמצעי  חלק 

המיוחסות  תקיפות  בעקבות 
ממנה  למנוע  שנועדו  לישראל, 
הבטחון  גורמי  בסוריה.  להתבסס 
מעריכים גם כי איראן נמנעת כרגע 
מעימות ישראל מול ישראל בזירה 
שלה  שהאינטרס  מכיוון  הימית, 
שהוטלו  הסנקציות  על  להקל  הוא 

עליה באמצעות משא ומתן.

הודעות חוק תכנון ובניה - 24/07/19

הודעות חוק תכנון ובניה - 24/07/19

  המשך מעמ' ראשון

שביתת האחיות תימשך גם היום
בשעות הערב החלו פקידי האוצר 
מול  ממש  של  לדיונים  להיערך 

האחיות. 
הסת־ של  המרכזית  הדרישה 

תקני  להוסיף  היא  האחיות  דרות 
את  לבטל  לחלופין  או  אדם,  כח 
שמצריכים  האקרדיטציה  נהלי 
נכבד  נתח  להקדיש  האחיות  את 
הז־ לטובת  שלהן  העבודה  מזמן 

המחשוב.  במערכות  נתונים  נת 
מהזמן  אחוז  כשלושים  לדבריהן, 
במקום  למחשב  מוקדש  בעבודה 
הוקצו  לא  זה  זמן  וכנגד  החולים, 
שימלאו  לאחיות  נוספים  תקנים 
גדול  עומס  שיוצר  מה  החסר,  את 
הקיימות,  האחיות  על  במיוחד 
בעבודתם  מהירה  לשחיקה  וגורם 
מערכת  על  גדולים  ולעומסים 

הבריאות בכללותה. 

  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום רביעי , כ"א בתמוז תשע"ט | עמוד ז

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
מול  בשמואל-הנביא  מהממת  יח"ד 
זוויהעל ממוזגת מרוהטת קומפלט + 

סוכה 055-6785004
[20053282]

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]

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
בהרב הירש + 5חדרים, חזית, מעלית, 
2,300,000 חניה,  שמורה,  סוכה,  ק"ג, 

תיווך 054-8499124
[20053283]

 + מ"ר   120 ענק'  4חד  בגנחובסקי 
1900000ש"ח  מעלית  ללא  ק"ג  אופ' 

בלעדי בתיווך הכוכב0548481688
[20053271]

60 חד   3 נריה  בבן  בלעדיות 
ק"ק  מ"ר   80 מרפסת   + מ"ר 
תיווך  2500000ש"ח  גבוהה 

הכוכב0548481688
[20053270]

גדולה  סוכה   + חד   6 במתתיהו 
דרוש  לחלוקה)  (ניתנת   +
תיווך  2550000ש"ח  שיפוץ 

הכוכב0548481688
[20053269]

1720000 מ"ר   70 חד   3 דב  באהרן 
קתיווך הכוכב0548481688

[20053268]

ק"ג  כ"א  מ"ר 4.5חד' 3  יוסף 90  בבית 
ללא משופצת כחדשה 1930000ש"ח 

תיווך הכוכב0548481688
[20053266]

בטולדנו  לטאבו  שותף  מחפשים 
הכוכב  תיווך  אופ' 1300000  75מ"ר + 

0548481688
[20053265]

חד'   3 מקבלן  חדשה  אשר  רבנו 
1650000ש"ח  ק"ב  חזית  מ"ר   82
תיווך   1950000 חד'   4 ק"א   *

הכוכב0548481688
[20053264]

חדש  בנין  השלושה  סוקולוב  אזור 
2430000 125מ"ר  חד'   5 גינה  חזית 

מיידי תיווך הכוכב0548481688
[20053263]

מ"ר   250 דופלקס  ישראל  בגבורי 
בלעדי  ש"ח   3350000 מעלית   + ק"ד 

בתיווך הכוכב 0548481688
[20053262]

מ"ר,   100 ק"א,  חד'   4 בחיי  רבנו 
מחסן,  גדולה,  סוכה  מרפסת 
03-  . ש''ח  לל"ת,2,450,000 

6195735
[20053246]

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]

בני ברק | השכרה
מרפסות   + חד'   5 פנטאוז  לוין  בהרב 
הכוכב  בתיווך  מפתח  ש"ח   7350

0548481688
[20053273]

 +  2  +  3 דופלקס  סופר  בחתם 
לתיווך  בלעדי  ש"ח   6500 פרגולה 

הכוכב0548481688
[20053272]

מ"ר   40 יחידה  ויזניץ  מעונות 
תיווך  באב  תשעה  פינוי  ק"א   3600

הכוכב0548481688
[20053267]

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
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 
ראיה  הזק  בלי  חד'   4 בטרקלין 
תיווך  ש''ח   1,180,000 מטופחת, 

יהודה טוייסיג 052-7630665
[20053279]

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]

צפת | מכירה
בהזדמנות! בצה"ל, 3 חד' משופצת 
610,000 א',  קומה  נוף,  ממוזגת, 
חוה-קעניג-רי/מקס  בלבד!  ש"ח 

072-3969735
[20053249]

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]

חריש 
 + חדרים   3 דירת  הישנה  בחריש 
ש''ח   635,000 בגג  גדולה  אופציה 

050-4172550
[20053238]

לדירות ֹ המוביל  התיווך  קליין  תיווך 
לפרטים:  ובאשדוד  בירושלים  נופש 

053-4186130
[20053229]

בערי  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]

צפת 
בבנין  גבוהה,  ברמה  לבינה"ז  דירה 
052- מדהים  נוף  מאווררת,  חדש, 

7148211
[20053254]

 + 3חדרים  בכנען,  ויפיפיה  חדשה 
מרפסת נוף ענקית לפני בינה"ז -054

7996770
[20053253]

ממוזגת,  ומסודרת  נקיה  בעתיקה, 
054- מיטות   5-12 למירון  נוף 

053-3126255 8421778
[20053252]

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]

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

052-7655262
[20053110]

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

ומאובזרת בריכה 053-3198640
[20053038]

לביה"ז בקרית ברסלב דירה מרווחת, 
לאר"י  גדולה  מרפסת  חדשה, 

ולרשב"י. 055-6788862
[20052884]

נוף  סלון   + חד'   2  * ארוח:  דירות   2
חדר  דירת   * חדש  מטבח  לכינרת, 
מתאימה לזוג, שכונת ראסקו, 10 דק' 
053- בשפע.  חניה  מלעלוב,  הליכה 

3129516
[20052434]

עד  לקבוצות  בצפת  אירוח  מתחם 
מקווה  דשה,  מרחבי  איש,   100
אפשרות  ממוזג,  מתחם  במקום, 
(למעונינים  למהדרין.  לקיטרינג 
מקומות)   130 של  נוסף  מתחם 

072-3926958
[20052372]

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

7604560
[20052363]

מרפסת   + לזוג  צימר  ברסלב  בקרית 
מוארת,  נקיה,  לנוף,  צופה  גדולה, 
4 12 בצה"ל  דירה  וכן   *   * ממוזגת 
לתקופה  קומפלט,  משופצת  חד' 
054- 04-6922596 ממושכת. 

8433088
[20052313]

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

052-7614435 .900
[20050449]

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. 

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 
 - תמונות  לקבלת   053-3115911

h0533115910@gmail.com
[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]

עד  ומטופחת  נקיה  נופש  דירת 
ערסלים  נדנדות  מיטות,   12

וטרמפולינה . 052-7689144
[20032621]

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

8741443
[20052314]

טבריה 
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]

ערד 
פסטורלית  וילה  הדרום"  "פנינת 
נוף! מדשאות, טרמפולינה ענקית 

+ אטרקציות! 052-7141094
[20049385]

עמנואל 
המוקד הותיק והחינמי לדירות נופש 
074-7962594 בעמנואל  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]

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

7180392
[20053179]

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

במיקום מעולה. 058-3263141
[20053085]

בכל  להשכרה  דירות  דרושות 
והחגים,  הקיץ  לתקופת  האיזורים 
 - מייל   026249468  - מהיר  תיווך 

T026249468@gmail.com
[20052987]

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]

ירושלים ַ בתלפיות  אירועים  לאולם 
חשבונות  מנהלת  מזכירה  דרושה 
תנאים  מלאה,  למשרה  נסיון   +
למייל:  קו“ח  למאימה!  טובים 

5021633mm@gmail.com
[20053280]

חשוב  ספרדי  תורה  לתלמוד 
בירושלים דרוש: - מלמד כיתת גן 
+ נסיון, תנאים טובים קו"ח למייל: 

CH0527680@GMAIL.COM
[20053278]

שמש  בבית  באידיש  חסידי  לת"ת 
עוזר  וכן  בינונית,  לכתה  מלמד  דרוש 
02- לפקס  בכת"י  קו"ח  א'  לכתה 

5369954
[20053276]

באידיש  מקדמות  לכיתות 
בירושלים דרושים מלמדים בעלי 
מיוחד  בחינוך  רקע  ובעלי  ניסיון 
12drushim34@ למייל:  קו"ח 

gmail.com
[20053274]

לתחילת  דרושה  בב"ב  ילדים  למעון 
מ"מ  גננת  חודשים)  (ל-2  תש"פ 
טובים  תנאים   8:00-13:30 לשעות 

052-7641817
[20053255]

דרושה מטפלת לשנת תש"פ! בפתח 
8:00-16:00 השעות:  בין  תקוה 

תנאים מצוינים. 050-4144711
[20053250]

בת  בית  שמלות  לחנות  מוכרת 
נסיון,  ומסודרת,  חרוצה   +  40
03-  /  03-6192525 משרה.  חצי 

6195735
[20053247]

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]

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 
ר'  ברח'  מעולה  במצב  טיולון  נמצא 
עקיבא בב"ב בו' אדר ב' תשע"ט. -052

7645307
[20053277]

נעלמה עגלת תינוק בקו 997 במוצ"ש 
055- התחנות  באחת  או  האחרון 

6707588
[20053256]

דף היומי בבלי: תמורה ה    דף היומי ירושלמי: חלה כב    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הכ"א (השאיפה)    משנה יומית: ע"ז א, ב-ג    הלכה יומית:
או"ח תקמו, ג-ה    רמב"ם יומי: עדות יז-יט    שו"ע הרב - רב יומי: סא, ד-ז  
  דף היומי - זוהר: ויקהל, רז-רכג    חפץ חיים: לה"ר ז, ז-ח    העמוד היומי 

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

8:258:268:238:288:278:21סו"ז ק"ש מג"א
9:189:199:179:209:209:15סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:529:539:519:559:549:49סוף זמן תפלה מג"א
10:2710:2810:2710:3010:2910:25סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

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

19:4619:4319:4719:4419:4419:42שקיעת החמה
זמנים למחר

4:044:044:014:084:063:58עלות השחר
4:524:534:504:564:554:48זמן ציצית ותפילין

5:495:545:455:535:515:46הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
03-7411367 אהרונוביץ 12, ב"ב   סנטר פארם 052-5583367 חנניה 8    בני ברק מרפאת המושבה ירושלים

סופר פארם לבונטין 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם מינסטור תל אביב
8331107 רח' שטמפר 14    חיפה רפא- אל 077-8882620 רח' לבונטין 30 מהשעה 19:00 עד 24:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא  סופרפארם 077-8880440 טרומפלדור 56    רמת גן סופר פארם נווה שאנן
סופר פארם בקניון  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
ביפר -03 למחרת,   8:00 עד   22:30 משעה  לילה  מידי  כונן:  רוקח   22:30 עד   10:00 משעה  נורדאו  רח'  אשדוד 

6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.365-
אתמול: 211.365-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
30-24

תל אביב
31-24

חיפה
29-23

גולן
34-20

טבריה
39-25

גליל
31-21

באר שבע
35-22

אילת
41-28

מזג האויר
ללא שינוי ניכר בטמפ'

היום - ללא שינוי ניכר 
בטמפרטורות. יוסיף להיות 

חם ויבש בהרים ובפנים הארץ 
והביל במישור החוף.

חמישי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

שישי - מעונן חלקית עד נאה. 
תחול ירידה קלה בטמפרטורות. 

עדיין חם ויבש בהרים ובפנים 
הארץ והביל במישור החוף.

שבת - תחול ירידה קלה נוספת 
בטמפרטורות. צפויה הקלת מה 

בעומס החום.

שבתשישיחמישי

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
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טראמפ: "באפשרותי לסיים את 
המלחמה באפגניסטן בתוך שבוע"
עם זאת, הוסיף הנשיא האמריקאי, "אני לא רוצה 

להרוג עשרה מיליון בני אדם" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טרא־ דונלד  ארה"ב  נשיא 
ראש  את  הלבן  בבית  אירח  מפ 
ממשלת פקיסטן אימראן חאן, וב־
מהלך מסיבת עיתונאים משותפת 
שקיימו טען כי ביכולתו לסיים את 
שבוע  בתוך  באפגניסטן  המלחמה 

בלבד. 
"אם הייתי עושה את זה", אמר 
טראמפ, "אפגניסטן היתה נמחקת 
מעל פני האדמה. אבל אני לא רו־

צה להרוג עשרה מיליון בני אדם, 

מול  מו"מ  מנהלים  אנחנו  ולכן 
המ־ את  לסיים  במטרה  הטליבאן, 
לחמה בלי פגיעה בחפים מפשע". 
לראש  הודה  טראמפ 
הסיוע  על  הפקיסטני  הממשלה 
שמגישה פקיסטן לארה"ב בתיווך 
מול הטליבאן, והדגיש שהחיילים 
האמריקאים מתנהגים כיום באפ־

מאשר  שוטרים  כמו  יותר  גניסטן 
לסיים  הזמן  ושהגיע  חיילים,  כמו 
באפג־ האמריקאית  הנוכחות  את 

ניסטן, אחרי למעלה מעשור וחצי 
של מלחמה. 

אסון בערד: פעוט נחנק 
למוות במהלך משחק

מאת חיים מרגליות

אסון בעיר ערד. פעוט כבן שנה 
משחק  במהלך  למוות  נחנק  וחצי 
למ־ שהגיעו  רפואה  צוותי  בביתו. 
קום ניסו לבצע בו פעולות החייאה, 

אך הן לא צלחו והוא נפטר.
הצ־ ב'איחוד  חובש  כהן  יורם 

לה' שהשתתף בפעולות ההחייאה 
סיפר: "יחד עם צוות ניידת טיפול 
פעולות  בפעוט  ביצענו  נמרץ 
להציל  בנסיון  ממושכות  החייאה 
את חייו. למרבה הצער נקבע מו־
תו בתום מאמצי ההחייאה. סיפרו 
לנו כי הפעוט נחנק במהלך משחק 

בביתו".

קוריאה הצפונית טוענת: "קים ג'ונג און 
השיק צוללת חדשה מתוצרת מקומית" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בקוריאה  התקשורת  כלי 
בחגיגיות  אתמול  שידרו  הצפונית 
הושקה  לפיו  הדיווח  את  רבה, 
צוללת חדשה ומשוכללת במיוחד, 
מומחים  ידי  על  ותוכננה  שנבנתה 

צפון קוריאנים. 
און  ג'ונג  קים  כי  נטען  בדיווח 
בפני  והציג  הצוללת,  את  השיק 
הטקטיות  יכולותיה  את  בכירים 
בים  שגובלת  "במדינה  הגבוהות. 
וממערב,  ממזרח  אורכה  לכל 
הגנתי  נשק  כלי  הצוללת  מהווה 
גבוהה  חשיבות  ובעל  עוצמה  רב 
קו־ הצפון  אומרים  במיוחד", 

"הצוללת  כי  ומדגישים  ריאנים 
ומתוך  הבוחנת  עינו  תחת  פותחה 
מצדו  מאוד  מיוחדת  לב  תשומת 

של המנהיג קים ג'ונג און". 
הים  לחיל  ההערכות,  פי  על 
כ־70  יש  הצפונית  קוריאה  של 
ימיים,  תת  שיט  וכלי  צוללות 
החדשה  הצוללת  של  והשקתה 
הצבאית.  עוצמתה  את  מגבירה 
אחרי  בדריכות  עוקבים  במערב 
הדיווחים הללו, והחשש הוא שמ־
דובר בצוללת שנבנתה עם יכולות 
שיגור של טילים בליסטיים, אולי 

ראשי  לשאת  המסוגלים  כאלו  גם 
את  שמגביר  מה  גרעיניים,  נפץ 
הצפונית,  קוריאה  של  מסוכנותה 
והופך אותה למעצמה צבאית עם 
טווח ירי בלתי מוגבל, משום שה־

צוללת יכולה להגיע לקרבת חופי 
ארה"ב או כל מדינה אחרת. 

מטוס רוסי חדר לשטחה האווירי של 
קוריאה הדרומית ונענה בירי אזהרה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

תקרית חריגה אירעה אתמול 
כשמ־ הדרומית,  קוריאה  בשמי 
חדר  הרוסי  האוויר  חיל  של  טוס 
לשטחה, ולא סטה ממסלולו למ־
לעברו.  ששוגרו  האזהרות  רות 
קוריאנים  הדרום  פתחו  בתגובה 
בירי אזהרה לעבר המטוס הרוסי 
קו־ של  האווירי  מהשטח  שיצא 
מה  זמן  וכעבור  הדרומית,  ריאה 
שהוביל  מה  לשטחה,  וחדר  שב 

פעם  אזהרה  ירי  של  לביצוע 
נוספת. 

טוענים  הדרומית  בקוריאה 
כי שלושה מטוסים רוסים חלפו 
באזור, ואחד מהם חדר לשטחה 
למשך  המדינה  של  האווירי 
הראשונה.  בפעם  דקות  שלוש 
של  והתרחקותו  הירי  לאחר 
לשטח  וחדר  שב  הוא  המטוס, 
ארבע  למשך  והפעם  האווירי, 

דקות.
הודיעו  הדרומית  בקוריאה 

לשג־ גינוי  הודעות  ישגרו  כי 
הבהרות  וידרשו  רוסיה  רירות 
הריבונות  הפרת  של  לפעולה 

האווירית. 
טע־ זאת  לעומת  רוסיה 

את  הפרו  לא  מטוסיה  כי  נה 
קו־ הדרום  האווירי  המרחב 

קוריאה  את  והאשימה  ריאני, 
תמרונים  בביצוע  הדרומית 
שסי־ מסוכנים,  אוויריים 

האוויר  חיל  מטוסי  את  כנו 
הרוסי. 

סעודי תומך ישראל הותקף בהר 
הבית; שלושה חשודים נעצרו

מאת חיים מרגליות

שהותקף  לאחר  יממה 
ישראל  תומך  הסעודי  הפעיל 
המ־ עצרה  הבית,  בהר  בביקור 
החשו־ ערבים  שלושה  שטרה 

דים במעשה.
ביום  התרחש  האירוע 
המבקר  הסעודי  כאשר  שני, 
הבית,  להר  הגיע  בישראל 
ערבים  ידי  על  הותקף  שם 
אותו  וזיהו  במקום  ששהו 
במדינת  שתומך  מוכר  כפעיל 

ישראל.

פתחו  המשטרה  חוקרי 
וממוקדת  מהירה  בחקירה 
זהותם  התבררה  שבמהלכה 
ולאחר  חשודים,  מספר  של 
נעצרו  מהם  שלושה  יממה, 
מהמשט־ לחקירה.  והועברו 

מעצרים  צפויים  כי  נמסר  רה 
נוספים.

פועלת  ישראל  "משטרת 
תוך  פשרות  וללא  בנחישות 
האמצעים  מכלול  הפעלת 
מנת  על  ברשותה  העומדים 
מפרי  עבריינים  על  ידה  לשים 

סדר".


