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שרי־ ללא  וחצי  כשבוע  אחרי 
שריפה  חזר:  הבלונים  טרור  פות, 
באזור  בצהריים  אתמול  פרצה 
המועצה  שבשטח  שמחוני  יער 
כובתה  האש  הנגב.  שער  האזורית 
של  כיבוי  צוותי  ידי  על  במהרה 

נגרם  ולא  נפגע  לא  איש  קק"ל. 
נזק. חוקר שריפות שהגיע למקום 
כתוצאה  בשריפה  מדובר  כי  קבע 
מרצועת  ששוגר  תבערה  מבלון 

עזה.
ששריפה  האחרונה  הפעם 
פרצה באזור עוטף עזה בשל בלון 
תבערה היתה לפני כעשרה ימים, 

אותר  שישי  ביום  אשכול.  באזור 
להב  קיבוץ  בקרבת  נפץ  בלון 
שמעון,  בני  האזורית  שבמועצה 
אך הוא לא גרם לשריפה. האירוע 
טופל על ידי חבלן של המשטרה 
ובליווי צוותי הבטחון של המוע־

צה והקיבוץ.
האירוע מגיע על רקע הרגיעה 

היחסית בדרום, בעקבות השיחות 
שבמסגרתן  לחמאס,  ישראל  בין 
הפ־ את  להפסיק  חמאס  התחייב 
את  ולרסן  התבערה  בלוני  רחת 
הגדר,  ליד  השבועיות  ההפגנות 
מהצד  שונות  להקלות  בתמורה 
מרחב  הרחבת  כגון  הישראלי, 

הדיג והזרמת דלקים לרצועה.

שנת מאסר לאחיו של המחבל 
שביצע את הפיגוע בברקן

בית משפט הצבאי גזר שנת מאסר בפועל על אחיו של המחבל שביצע את 
הפיגוע בברקן ורצח את קים לבנגרונד וזיו חג'בי הי"ד

מאת כתב 'המבשר'

בשומרון  הצבאי  המשפט  בית 
בפועל  מאסר  שנת  אתמול  גזר 
מוחמד  על  תנאי  על  מאסר  ושנת 
אשרף  המחבל  של  אחיו  נעלוואה, 
ורצח  בברקן  הפיגוע  את  שביצע 
את קים לבנגרונד וזיו חג'בי הי"ד. 
מניעת  באי  שהורשע  לאחר  זאת 
הליכי  ובשיבוש  נשק  החזרת 

חקירה.
התפתחה  הדיון  במהלך 
חילופי  החלו  כאשר  מהומה, 
של  משפחתה  בין  קשים  דברים 
עורכי  לבין  הי"ד  לבנגורנד  קים 
דינו של המחבל. עורך דין המייצג 
לק־ החל  במקום  ששהה  מחבלים 

לל את המשפחה, הוצא מהאולם, 
חזר וירק לכיוון המשפחה.

מארגון  בלייכר  חיים  עו"ד 
הנ־ משפחות  את  המייצג  חננו 

במימוש  עבירה  כנפגעי  רצחים 
של  באח  מסר "מדובר  זכויותיהם 
בבית,  איתו  שחי  רצחני  מחבל 
על  וידע  נשק  מחזיק  שהוא  ידע 
אזהרת המחבל מחיפוש בבית של 
צה"ל. בנוסף, לאחר הפיגוע ניסה 

הנאשם למלט את סרטוני הצילום 
כדי שהמחבל ושותפיו לא יתפסו 

וימשיכו להוות סכנה ואיום.
תמים  בנאשם  מדובר  "לא 
כלל וכלל. החוק ביהודה ושומרון 

טרור הבלונים חזר: שריפה 
פרצה ביער בעוטף עזה

מפירות ההסתה: כתובות נאצה 
על בית הכנסת הגדול בבת ים

מאת חיים מרגליות

כתו־ החמורה:  ההסתה  פירות 
גרפיטי  בספריי  רוססו  נאצה  בות 
ברחוב  הגדול  הכנסת  בית  קיר  על 

ירושלים בעיר בת ים. 
יעקב'  'היכל  הכנסת  בית  רב 
תיאר לכלי התקשורת כי האירוע 
מוק־ בוקר  בשעת  התגלה  החמור 

לפתוח  הגיע  הגבאי  כאשר  דמת 
קיר  על  הכנסת.  בית  היכל  את 
לעיניו  התגלתה  החיצוני  הבנין 

פני  על  שנפרשה  הנאצה  כתובת 
מטרים רבים.

הכנסת,  בית  רב  אמר  עוד 
כנראה  ''זו  כי  ציצוביץ  מאיר  הרב 
שרו־ ציבור  נבחרי  כשיש  האווירה 

נגד  כשמסיתים  אותה.  לעודד  צים 
כל  שקורה.  מה  זה  סוף  בלי  דתיים 
אחד עם משהו בראש מוציא את זה 

לפועל".
סימן  שום  היה  לא  לדבריו 
מקדים לאירוע, ואין להם מושג מי 
היה יכול להתנכל כך למתפללים. 

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
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הערב בירושלים: אסיפת רבני 
הקהילות להוספת לומדי הדף היומי 

לקראת אירועי סיום הש"ס תלמוד בבלי 
בחודש טבת תש"פ

בירושלים  הקהילות  רבני 
מיוחדת  לאסיפה  הערב  יתכנסו 
הדף  לימוד  לחיזוק  בדרכים  לדון 
הלומדים  מעגלי  והגדלת  היומי 
הדף  בשיעורי  והמשתתפים 
המדרש  בבתי  הנערכים  היומי 

ובהיכלי התורה בכל אתר ואתר.
עד  שהיו  הש"ס  סיומי  כבכל 
רבים  משאבים  מוקדשים  עתה, 
לו־ מעגל  את  ולהרחיב  להגדיל 

אלפים  ולהוסיף  היומי  הדף  מדי 
תורה.  לומדי  של  נוספים  רבים 

סיום  אירועי  לקראת  עתה,  אף 
בחודש  בבלי  תלמוד  הש"ס 
טבת תש"פ, הוקמה ועדת רבנים 
חשוב  בנושא  שתעסוק  מיוחדת 
אסיפת  תתקיים  כשהערב  זה, 
רבנים מיוחדת שבמהלכה יביעו 
הרבנים את דעתם ויעלו הצעות 
תורה,  להגדיל  קודש  במטרת 

להאדירה ולרוממה. 
בא־ להשתתף  הקריאה  את 

רבני  עשר  שנים  שיגרו  סיפה 

הערב: כנס זעקה והסברה נגד המיסיון 
הפועל בריכוזים החרדיים בירושלים

נוכח ריבוי פעילויות שמד מיסיונריות המתרכזות בשכונות החרדיות בירושלים, וכוללות 
מיסיונרים בתחפושת חרדית, יערוך הערב 'יד לאחים' כנס זעקה והסברה מיוחד בנושא

בשל פעילות מיסיונרית ענפה 
בירושלים,  החרדיות  בשכונות 
לאחים'  'יד  ארגון  הערב  יערוך 
כנס זעקה ומחאה מיוחד שיחשוף 
המיסיונריות  הפעולה  שיטות  את 

הנערכות במסווה חרדי.
לשעבר  מיסיונר  יופיע  בכנס 

ויח־ האישי,  סיפורו  את  שיספר 
ההוראה  את  נדירה  בעדות  שוף 
להטביל  "עדיף  בכת,  שקיבל 
מאה  פני  על  אחד,  יהודי  לנצרות 

גויים".
יוש־ וחיזוק,  התעוררות  דברי 
המי־ מגיד  ע"י  הכנס,  במרכז  מעו 

מרגליות,  מפיק  פה  הנודע,  שרים 
שליט"א,  דויטש  חיים  הרב  הגאון 

מבכירי המרצים ב'יד לאחים'.
במהלך הכנס יוקרן גם תיעוד 
מיסיונרים  על  ובלעדי  חשוב 
שפועלים  לחרדים  המחופשים 
בירושלים  החרדיות  בשכונות 
של  דתם  את  להמיר  לנסות  כדי 
היקף  על  ויוסבר  העיר  תושבי 
פעילות המיסיון בארץ ומה עומד 

מאחוריה.
הערב,  כאמור  יערך  הכנס 
בש־ במנחם־אב,  ז'  חמישי,  יום 

מלכה',  'בית  באולם   20:30 עה 
מלכי  פינת   ,2 ברנדייס  רח' 
לאחים'  ב'יד  בירושלים.  ישראל 

הערב – יומא דהילולא של כ"ק 
מרן אדמו"ר מקוידינוב זי"ע

סעודת ההילולא וסיום הש"ס תיערך בהיכל בית 
המדרש קוידינוב בבני ברק

דהילולא  יומא  חל  הערב 
חנוך  רבי  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
אשר  זי"ע  מקוידינוב  דוב  העניך 
אב  ח'  ביום  מרומים  לגנזי  נסתלק 

תשל"ח.

בביה"ח  אשר  לציונו  העליה 
בב"ב  מאיר  זכרון  שבת  שומרי 
לפנות  היום  שנה  כמדי  תתקיים 
מקו־ ממלא  נכדו  בראשות  ערב 

מקוידינוב  אדמו"ר  מרן  כ"ק  מו 
תלמידי  אנ"ש,  קהל  שליט"א, 
יהודים  וקהל  קוידינוב  ישיבות 
רב אשר יבואו לשפוך נפשם לפני 
ותחנונים  בתפילה  ולהעתיר  ה' 
צדיק  אותו  של  ציונו  מקום  על 
כעמוד  נודע  חיותו  בחיים  אשר 
היה  עת  ובכל  דישראל  צלותהון 
של  לישועתן  בתפילה  מעתיר 
בשמי  אף  ובודאי  והפרט,  הכלל 
מרומים אוחז אומנותו בידו ועומד 
ונחמות  ישועות  לפעול  ומשמש 
פעלו  רבים  כאשר  ישראל,  לבני 

ישועה בציון הק'.

בפעם השניה החודש: רב בעיר 
מינכן הותקף ע"י אנטישמים
שבועיים לאחר תקיפת רבה של ברלין הגר"י 

טייכטל הודיע שר החוץ הגרמני כי ברצונו לבוא בית 
הכנסת בברלין כאות הזדהות עם הקהילה היהודית 

מאת א. למל

רבה  שהותקף  לאחר  שבועיים 
בעת  אנטישמיים  ע"י  ברלין  של 
על  נמסר  ילדיו,  עם  לביתו  שצעד 
בית  רב  מינכן.  בעיר  דומה  מקרה 
מת־ ספגו  בניו  ושני  במינכן  כנסת 
שני  מצד  ויריקות  מילולית  קפה 

גרמנים.
הכנסת  מבית  יצאו  ובניו  הרב 

הצעירים,  שני  לעברם  ניגשו  ואז 
מוצאם  את  תקפו  אותם,  קיללו 
נוס־ אנטישמיות  קריאות  וקראו 

על  ושוב  שוב  ירקו  כך  אחר  פות. 
הרב וילדיו ונמלטו מהמקום.

פתחה  במינכן  המשטרה 
את  לאתר  מנסה  והיא  בחקירה 
המשטרה  בנעשה.  החשודים  שני 
הודיעה כי היא מחפשת אחר גבר 
  המשך בעמ' ב

�������������	�
�����

��	��������
��������������������������������������������
������������	��	������
������������������������
������������������
����	��	���������������
�����������	��	�����������������������

����������	��
����������������������������������
�
���������������������	������������������
����������������
�������������������������������
�����
����	�����	�����������������������������	���
�������

��������������������	�������������������������
	����	������		�������	���
����	
�����������
�������������	�������������
����
����
�����	�
�
�������������	��
��������������������������������
�

������������	����	�������������
�������������
����������
����������
�����
����
����������
��������������	��������	��	��������������������
���������������������
�������������		�������

���������

	������
�������� ������������	������������������

�������	������������	������	�����	����������
������

�����
���	������������!�����	��!���	�����	����

���	���������������!�����������	��	����
��������

����"����	�����	�	������������	������	���������

��
������	�	�����	������	�������������	��������
�	

�����	�������	
�����������
�������������������	
�	�

�	������	�	����	���������	��	���!���	!����

���	���������������������������	����������	���

�����
�����������
��	��
�����������������������	�


	���������������	����	����

	��������������

המשבר מחריף:

פקיסטן מגרשת את השגריר ההודי 
ומורידה את דרג היחסים בין המדינות 

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

של  החלטתה  בעקבות 
המעמד  את  לבטל  הודו  ממשלת 
קש־ חבל  של  המיוחד  האוטונומי 
נהנה  בהן  רבות  שנים  לאחר  מיר, 
עצ־ של  מסוימת  ממידה  החבל 
כי  אתמול  פקיסטן  הודיעה  מאות, 
החליטה לגרש את השגריר ההודי 
הפקיסטני  השגריר  את  ולהחזיר 

מדלהי בירת הודו. 
הפקי־ בהודעה  נמסר  כן  כמו 
הדיפלו־ היחסים  דרג  כי  סטנית, 

ומעתה  ירד,  המדינות  בין  מטיים 

פקיסטן  של  האינטרסים  ייוצגו 
בדרגה  דיפלומט  ידי  על  בהודו 
  המשך בעמ' ב  המשך בעמ' ב
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ביוזמת מנהל מגזר חרדי במחוז דן־פ"ת ב'כללית' הרב נחמיה בלושטיין:

'כללית' בקו פתוח לקראת צום תשעה באב 
עם רבני בד"צ 'שערי הוראה' בבני ברק

רבני ביה"ד 'שערי הוראה' בראשות הגאב"ד הגרש"א שטרן שליט"א, יענו מחר, יום 
שישי ח' אב, לשאלות הלכתיות רפואיות הנוגעות לצום תשעה באב יחד עם רופאי 
'כללית' ממרפאות בני ברק • מנהל מגזר חרדי במחוז דן־פ"ת ב'כללית' הרב נחמיה 

בלושטיין: "רואים בברכה כל שירות התורם לקהילה"
יפעילו  באב  תשעה  צום  לקראת 
במחוז דן־פ"ת של 'כללית', מוקד של 
מענה הלכתי רפואי על ידי רופא מו־

מחה מ'כללית' בבני ברק, בשיתוף עם 
בנשיאות  הוראה'  'שערי  ההוראה  בית 
שטרן  אליעזר  שמואל  רבי  הגאון 
שליט"א. הרבנים ישיבו לפונים לצידו 
ממרפאת  פודולוק,  בצלאל  ד"ר  של 
'כללית' בני ברק אזורית שברחוב רבי 

עקיבא בגן וורשה.
הקרוב,  שישי  ביום  יפעל  המוקד 
יחד  בבוקר,   9:00-10:00 השעות  בין 
עם הגרש"א שטרן שליט"א ורבני בית 
ברחוב  הוראה  בבית  שישבו  ההוראה 
שאלות  על  בטלפון  ויענו   46 ר"ע 
לצום.  הקשורות  רפואיות  הלכתיות 
מס' הטלפון למענה ההלכתי – רפואי: 

03-6161616 שלוחה 7.
השו"ת  מוקד  להפעלת  היוזמה 
בלתי  חלק  הינה  הלכתי,   – הרפואי 
של  וההדוק  החם  מהקשר  נפרד 
הצי־ עם  ב'כללית'  דן־פ"ת  מחוז 

ביטוי  לידי  הבא  דבר  החרדי,  בור 
מגוונים  שירותים  של  רחב  במגוון 

ומקצועיים.
לקוחות' כללית' בבני ברק נהנים 
משירותים מתקדמים ומותאמים ב־11
מרפאות הפזורות ברחבי בני ברק, 11

מגוונים  רפואה  ושירותי  מרקחת  בתי 
עבור האשה החרדית, ילדים, מרפאות 

שיניים ועוד.
מנהל  עומדים  הלקוחות  לרשות 
המגזר החרדי במחוז הרב נחמיה בלו־
במחוז  החרדי  האשכול  ומנהל  שטיין 
פניה  לכל  הקשובים  פורת,  מעוז  הרב 
השירות  את  ולשפר  להיטיב  ופועלים 

בבני  'כללית'  לקוחות  עבור  הרפואי 
ברק אלעד ופתח תקוה.

שיתוף  את  שיזם  בלושטיין,  הרב 
הפעולה המבורך עם רבני בית ההוראה 
ב'כללית'  מהמגמה  "כחלק  כי  אמר 
לקהילה,  הבריאות  שרותי  להתאמת 
התורם  שרות  כל  בברכה  רואים  אנו 
מתוך  נעשות  הפעולות  וכל  לקהילה 
ביותר  הטוב  השרות  את  לתת  מטרה 
של  המרפאות   11 בכל  לתושבים, 
יעזור  העיר.  ברחבי  הפרוסים  'כללית' 
המקדש  בית  בבנין  לראות  שנזכה  ה' 
השלי־ לגאולה  ונזכה  בימינו  במהרה 

מה".

פקיסטן מגרשת את השגריר ההודי 
נמוכה יותר.

פקיסטן  נקטה  בו  שלישי  צעד 
אתמול היה להקפיא באופן מוחלט 
את הסחר בינה ובין הודו ברמה המ־

דינתית, אולם ככל הידוע בשלב זה 
לא חל איסור על יחסי סחר בין אז־
רחים הודים לאזרחים פקיסטניים. 

קשמיר  של  המיוחד  המעמד 
תו־ של  הגירה  למנוע  לה  אפשר 

שבים מחוץ לחבל אל תוכו, ובכך 
המוסלמי  הרוב  על  להגן  בעצם 

שקיים בקשמיר. 
קשמיר  מתושבי  אחוזים  כ־95 
מנהיגים  ולטענת  מוסלמים,  הם 
פוליטיים אסלאמיים ממשלת הודו 

הדמוגרפיה  את  לשנות  מעוניינת 
בקשמיר על ידי שינוע של אזרחים 
תוך עידוד השתקעו־ לא מוסלמים 

תם בחבל. בשל כך נעתרה ממשלת 
לדרישות  רבות  שנים  לפני  הודו 
לקשמיר  והעניקה  המקומיות, 
אוטונומיה שאפשרה לה למנוע את 

ההגירה הלא מוסלמית אל החבל. 
של  המיוחד  המעמד  ביטול 
כל  את  למעשה  מבטל  קשמיר, 
האוטונומיה,  שקיבלה  החוקים 
הר־ חוקיה  את  קשמיר  על  ומחיל 

ומעתה  הגדולה,  הודו  של  גילים 
לה־ יכול  בכך  המעוניין  אזרח  כל 

בלי  בה,  ולהשתקע  לקשמיר  גיע 
כל קשר לדתו או למוצאו האתני. 

וגרר  פקיסטן  את  קומם  זה  צעד 
את תגובתה החריפה אתמול. 

מחתה  סין  שגם  לציין  מעניין 
הודו  ממשלת  החלטת  על  בתוקף 
של  המיוחד  המעמד  את  לבטל 
טוענת  השנים  לאורך  קשמיר. 
סין בעקביות כי הסכסוך בין הודו 
חבל  על  הריבונות  על  ופקיסטן 
קשמיר הנו חסר טעם, משום שה־

ריבונות על קשמיר אמורה להיות 
בכלל של סין שאכן מושלת בחלק 
נקטה  הפעם  החבל.  בשולי  קטן 
ככל  בסכסוך,  בצד הפקיסטני  סין 
יישמע  שקולה  כדי  רק  הנראה 
והעולם יזכור שגם לה יש תביעה 

לריבונות על השטח. 

הערב: כנס זעקה והסברה נגד המיסיון 
הפועל בריכוזים החרדיים בירושלים

לחשוף  נועד  הוא  כי  אומרים 
לגיוס  וכן  לסכנה  הציבור  את 
להתנ־ ישיבות  ובני  אברכים 

'יד  של  הקודש  בפעילות  דב 
המי־ פעילות  מול  אל  לאחים' 

בלבד,  לגברים  הכניסה  סיונרים. 
מגיל 18. 
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להגיב ביד חזקה
לכידתה של חוליית החבלה המסוכנת של החמאס בחברון 
ההסדרה  כי  מלמדים  נפץ  חומרי  לייצור  המעבדה  וגילוי 
על  חלה  לא  בעזה  חמאס  הנהגת  עם  מקדמת  שהממשלה 
יהודה ושומרון. ולא עוד אלא שמומחי הטרור של חמאס בעזה 
מפעילים כנופיות טרור מסוכנות בתחום הגדה. ואסור לחכות 
את  לא  ושמא  אחרות  חוליות  להכשיר  בידם  יעלה  אשר  עד 

כולן הצליח השב"כ כבר לאתר. 

היחסי  השקט  את  מנצלים  בלבנון  וחיזבללה  בעזה  חמאס 
בגבולות כדי ליצור עובדות בשטח, לאמן מחבלים ולהפעילם 
למשימות של הרס ומוות. כדי לסכל ההתארגנות של חיזבללה 
במקורות  שנמסר  וכפי  בנחישות  ישראל  פועלת  הסורי  בגולן 
חוץ, היא מחסלת את ראשי הנחשים. ואולם בעזה היא מניחה 
על  סומכת  הבטחון  מערכת  כי  נראה  חשש.  ללא  לפעול  להם 
האמצעים החדשים שהיא פיתחה לאיתור מחבלים בפועל או 
בכוח. אבל, כאמור, יש בכך סכנה כי אין ערובה להצלחה של 
מאה אחוזים לכידת מחבלים טרם יציאתם לפגע ויש לחשוש 
שגורמי  הרשת  מבעד  לחמוק  מחבל  יצליח  זאת  בכל  שמא 

הבטחון טוו.

הממשלה  הורתה  לא  בעזה  האחרונות  ההתלקחויות  בכל 
הממוקדים,  החיסולים  למדיניות  לחזור  הבטחון  לכוחות 
הצליח  חמאס  בחופשיות.  לנוע  יכולים  חמאס  מנהיגי  וכך 
לכפות על ישראל להעניק חסינות לבכיריו, וממשלת ישראל 
הגדר  על  ההפגנות  ובהרגעת  טילים  ירי  בהפסקת  משתבחת 
מהגברת  חמאס,  של  ההתעצמות  מהמשך  מתעלמת  והיא 
כל  לתקוף  היוזמה  את  לעצמו  שומר  שחמאס  ומכך  ההסתה 
אימת שיראה בה צורך. אתמול שוב פרצה שריפה בעוטף ואי 

אפשר לדעת אם מקרה הוא או שמא איתות לישראל.

בעונת  ובמיוחד  בדרום,  השקט  על  לשמור  הרצון  כל  ועם 
החופשות, התיירות והבחירות, אל לה לישראל לעבור לסדר 
מוכיחה  היא  בכך  מחברון.  החבלה  חוליית  הכשרת  על  היום 
עילה  במעשיהם  רואה  אינה  היא  כי  העזתים  לטרוריסטים 
לתגובה קשה. על ישראל להגיב ביד חזקה על תכנון הפיגועים 
את  לקיים  חושש  אינו  חמאס  הגדה.  תושבי  פלסטינים  של 
וללמד  החברתיות  הרשתות  באמצעות  מגויסיו  עם  הקשר 
חומרי  את  רוכשים  והיכן  חבלה  מטעני  מכינים  כיצד  אותם 
הגלם. מותר להניח כי מערכת הבטחון יודעת הכל על המטה 
ברצועה האחראי להוציא מחבלים מהגדה. והשאלה שצריכים 
האם  הבטחון  מערכות  וראשי  הקבינט  שרי  עצמם  לשאול 
ההבלגה או ההכלה כלפיהם אינה מחדל? צה"ל חוזר ומודיע 
כי הוא ערוך לכתוש את חמאס ולשוברו בעימות הבא. אל לנו 

להגיע למצב שהוא יתחולל לאחר פיגוע גדול ח"ו.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

להד"ם
היה  האחרונות  ביממות 
הרושם  את  ליצור  שניסה  מי 
ביניהם  חלוקים  ולפיד  שגנץ 
על הדרך, בייחוד בכל הקשור 
שהשמיץ  ההסתה  לתשדיר 
ושם  החרדית  היהדות  את 

אותה ללעג וקלס.
על  הצביע  הנוכחי  הטור 
השתמש  שבה  הרפה  השפה 
גנץ כביכול על מנת להתנער 
שהיא  כך  ועל  מהדברים 
לגנץ  אין  כי  מעידה  עצמה 
בעיה אמיתית לא עם התוכן 
ולא עם מה שעומד מאחוריו. 
היה  נכון  היותר  לכל  הוא 

לומר כי הסגנון שלו שונה.
באה  האחרונה  ביממה 
כי  שהבהירה  הוכחה  עוד 
לכך  להאמין  יכול  פתי  רק 
בין  דעות  חילוקי  שיש 
לראשות  המועמדים  שני 
כלי  ברוטציה.  הממשלה 
על  דיווחו  התקשורת 
לפיד  של  בהפתעה  הופעתו 
לא  גנץ.  של  בחירות  בכינוס 
היתה  ההפתעה  אם  ברור 
מבוימת  או  ואותנטית  כנה 
מלכתחילה. על דבר אחד אין 
נשא  שאותם  הדברים  חולק: 

לפיד באותה הפתעה.
על  הלפיד  אמר  וכה 
רב  לדרך,  שותפו  ועל  עצמו 
אלוף במילואים בני גנץ: "מי 
האחרונה  בתקופה  שאומר 
מבין  לא  רבים,  שאנחנו 
את  הזה.  החיבור  עומק  את 
נצלח,  והרכילויות  השטויות 
אתם".  וגם  פה  אני  זה  בגלל 
כטוב לבו הוסיף לפיד ואמר: 
כמו  היסטוריה".  פה  "עשינו 
החשוב  הלקח  את  למד  לא 
עצמו:  הזה  בחיבור  מכל 
להתגלות  עלולה  השמחה 

כמוקדמת מדי.
מדובר  שאכן  היא  האמת 
בהיסטוריה. לפנינו מחזה של 
בתולדות  תקדים  חסר  צמד 
הישראלית.  הפוליטיקה 
מתנשא  יהיר,  האחד 
להעמיד  וממשיך  ומשתלח 
כביכול  ומיתמם,  תמים  פני 
רק  באיש,  לפגוע  רוצה  אינו 
מאמין בדרך שבה אלו שהוא 
חייבים  בהם  לפגוע  מתיימר 
הדבר  למה  משל  ללכת. 
לפלס  שמחליט  לאדם  דומה 
בדרך  חפצו  למחוז  דרכו  את 
באמצעות   – ויחידה  אחת 
שנקרה  מי  כל  על  דריכה 
ופוגע,  דורך  הוא  בדרכו. 
פוגע,  ושוב  לדרוך  ממשיך 
ואגב כך מתגלגל מצחוק, אך 
הוא ממשיך לצווח ככרוכיה: 
לא התכוונתי לפגוע. אני רק 

צוחק.
שנקלע  איש  והשני, 
וכתוצאה  גמור  באקראי 
תרתי  מחדל,  מברירת 
הרמטכ"ל.  לתפקיד  משמע, 
מכל  יותר  שייזכר  מפקד 
של  ומבולבל  מבוהל  בניהול 
לא  שארכה  בדרום  מערכה 
פחות מחמישים ימים, ברובם 
ונסוגים  מיותרים  הגדול 
חולק  הוא  הזה  האשם  (את 
הממשלה,  ראש  עם  במקביל 
כריזמה.  אפס  להודות).  יש 
שנהנה מדבר אחד בלבד: כל 
הממשלה  בראש  שמואס  מי 
ואינו רוצה בו יותר, מוצא בו 
את הכתובת. גם אם פיו היה 
יוצאות  היו  ומגרונו  חתום 
זוכה  היה  בלבד,  הברות 
בו  שבוחרים  קולות  באותם 
בדרך  ולא  השלילה  דרך  על 

החיוב.
ומכל מקום מכנה משותף 
לפיד  השניים.  בין  יש  אחד 
משתלחת  בהסתה  אלוף  רב 
וגנץ,  מידה.  אמות  נעדרת 
אלוף  רב  הרוטציוני,  שותפו 
ונחשפת  שהולכת  בּבּורּות 
אתמול,  מחדש.  פעם  בכל 
חדש  משפט  המציא  למשל, 
שמעה:  לא  אוזן  כה  שעד 
שלכת,  נפלה  בארזים  אם 
הקיר.  אזובי  יאמרו  מה 
העיוות  את  ששמע  המראיין 
מפי גנץ ניסה לתקן בעדינות 
לא  ההערה  אך  הדובר  את 

נקלטה. 
מתיימר  הזה  והצמד 
ביום  הממשלה  את  לנהל 

המחר.

פרא אדם
שהעניק  הציונים  אחד 
היה:  לפיד  אתמול  לעצמו 

אני פרא אדם.
אנשים  ראינו  כבר 
אני  עצמם:  על  שאמרו 
לתפקיד  ביותר  המתאים 
לי.  הצביעו  הממשלה.  ראש 
רמטכ"ל  עוד  איש,  גם  ראינו 
עצמו  על  שהצהיר  לשעבר, 
להתמודד  עומד  הוא  כי 
ובסוף,  המדינה  הנהגת  על 
מחסה  תפס  איכשהו, 
ומתרבים  הגנרלים  ברשימת 
יהיה  שהוא  כך  על  הקולות 
שייפרם  הראשון  התפר 

משם.
אדם  נמצא  טרם  אבל 
חוצות:  בראש  שהצהיר 

הצביעו לי. אני פרא אדם.

אדם נעדר
הופעות  של  אמוק  אחרי 
בטחון  ועודף  יומיומיות 
אהוד  של  קולו  נדם  עצמי, 

ברק.
הוא  אם  יגידו  ימים 
מתחרט על הרפתקת המקום 

העשירי.

היועמ"ש מכחיש דיווחים על החלטה 
להעמיד לדין את השר חיים כץ

מאת חיים מרגליות

היועץ המשפטי לממשלה מכ־
חיש דיווחים שהופיעו בכלי התק־
החלטה  קיבל  הוא  ולפיהם  שורת, 
על העמדה לדין של השר חיים כץ. 
מטעם  שנמסרה  רשמית  בהודעה 
נמסר  מנדלבליט  אביחי  היועמ"ש 

כי טרם התקבלה החלטה.
כלי  במספר  הדיווחים  פי  על 

הקרו־ שבימים  הרי  תקשורת, 
על  להודיע  היועמ"ש  אמור  בים 
השר  את  לדין  להעמיד  החלטתו 
והפרת  מרמה  של  בעבירות  כץ, 

אמונים, ולא בעבירות של שוחד
לאחר  המשטרה  בהמלצות 
החשד,  פי  על  כי  נמסר  החקירה, 
ואחרים,  כץ  חיים  הרווחה  שר 
בת־ העובדים  ועד  בכירי  ביניהם 
עו־ בקרב  פעלו  האווירית,  עשיה 

האישית.  לתועלתם  החברה  בדי 
חברי  מספר  מצד  לסיוע  בתמורה 
נו־ תפקידים  השר  סיפק  וועד, 

התעשיה  ובתוך  מחוץ  שכר,  שאי 
האווירית.

פעל  החשד,  פי  על  כן,  כמו 
היועץ  להנחיית  בניגוד  כץ  השר 
פעל  כאשר  לממשלה  המשפטי 
והתערב  דירקטוריון  יו"ר  למינוי 
הקשורים  פנימיים  בעניינים 
בתעשיה  העובדים  להתארגנות 
הח־ פי  על  עלה  עוד  האווירית. 

לתועלתו  ניצל  כץ  השר  כי  שד 
של  ועובדים  משאבים  האישית 
אלפי  בשווי  האווירית  התעשיה 
נבחר  היותו  חרף  וזאת  שקלים 

ציבור.
ממשרד  נמסר  אמש  כאמור, 
הפר־ "בעקבות  כי  המשפטים 

חיים  השר  של  בעניינו  סומים 
זה  בשלב  כי  להבהיר,  נבקש  כץ 
היועץ  של  החלטתו  ניתנה  טרם 
לשא־ ביחס  לממשלה  המשפטי 

תינתן  כאשר  לדין.  העמדתו  לת 
החלטה, תפורסם הודעה מסודרת 
בנו־ פרסום  כל  כמקובל.  לציבור, 

המפרסם  באחריות  הוא  זה  שא 
בלבד".

תקדים: משרד הבינוי והשיכון הטיל 
קנסות על חברי קבוצת רכישה 

מאת כתב 'המבשר'

חוק  על  הממונה  תקדים: 
הטיל  השיכון  במשרד  המכר 
עיצום כספי בסך של 4,250,000
בעק־ רכישה  קבוצת  על  שקל 
התנהל  אשר  מנהלי  הליך  בות 
הפעם  זו  האחרונים.  בחודשים 
קבוצת  חברי  בה  הראשונה 
משרד  ידי  על  הוכרו  רכישה 
לענין  כיזמים  והשיכון  הבינוי 

חוק המכר.
המנהלי  ההליך  במסגרת 
מכרו  הקבוצה  חברי  כי  נמצא 
דירות לרוכשים אשר מצד אחד 
הרכישה  לקבוצת  צורפו  לא 
הובטח  לא  כספם  שני  ומצד 
המכר.  חוק  להוראות  בהתאם 
העיצום  הן  ההליך  תוצאות 
הסכום  כאשר  המתואר  הכספי 
מוכפל בכל 50 ימים כל עוד לא 

תוקנו ההפרות.
חברים  כי  מחדד  המקרה 
בקבוצת רכישה הינם יזמי בניה, 
אחריות  עליהם  מטיל  והדבר 
ובין  שונים,  בהיבטים  רבה, 

מכירת  של  במקרה   – היתר 
שלי־ לצדדים  בפרויקט  דירות 

שיים, כפי שאירע במקרה זה.
אומרים  השיכון  במשרד 
שיטה  הינן  רכישה  קבוצות  כי 
בישראל  הנדל"ן  בענף  חשובה 
במקביל,  לשמרה.  יש  אשר 
מנת  על  הניתן  ככל  לעשות  יש 
בבואם  דירות  רוכשי  על  להגן 
החו־ בשוק  חדשה  דירה  לקנות 

עסקאות  מורכבות  לאור  פשי. 
נציגות  רכישה,  קבוצות  של 
משנה  לנקוט  נדרשת  קבוצה 
לעמידה  הקשור  בכל  זהירות 
כי  הבנה  תוך  השונים  בחוקים 
נדל"ן  יזמי  הם  הקבוצה  חברי 
בו  מקום  בכל  וענין.  דבר  לכל 
לנאותות  בקשר  ספקות  עולים 
המכר  חוק  יחידת  העסקאות, 
לוודא  מנת  על  בדיקה  מבצעת 
הקבוצה  של  ההתקשרויות  כי 
כספי  וכי  חוקית  בצורה  נעשו 

רוכשי הדירות מובטחים.
מנכ"ל  דרייפוס,  בנימין 
כי  אמר  והשיכון  הבינוי  משרד 
"המשרד, באמצעות ממונה חוק 

רו־ כספי  על  להגן  יפעל  המכר, 
כשי דירות בישראל בכל מקום 
קבוצת  חברי  נדרש.  הוא  בו 
הם  כי  להבין  נדרשים  רכישה 
הם  כך  וענין.  דבר  לכל  יזמים 
אחראיים להתקדמות הפרויקט 
על כל מרכיביו השונים כמו גם 

לעמידה בכל חוקי המדינה".
עו"ד אלעזר במברגר, היועץ 
הבינוי  משרד  של  המשפטי 
המכר  "חוק  כי  הוסיף  והשיכון 
דירות  רוכשי  על  להגן  נועד 
דר־ במגוון  בישראל,  חדשות 
להעניק  החובה  שעיקרם  כים, 
הולמת,  בטוחה  הדירה  לרוכש 
למוכר  ששילם  כספים  כנגד 
מש־ ניתוח  העסקה.  במסגרת 

על  שנעשו  העסקאות  של  פטי 
ידי קבוצת הרכישה במקרה זה, 
של  בעסקאות  מדובר  כי  העלה 
מכר דירה לכל דבר וענין, אשר 
לגביו חלים הוראות חוק המכר. 
הדירות  את  מכרה  הקבוצה 
את  לרוכשים  להעניק  מבלי 
מטעם  בחוק.  הקבועות  ההגנות 

זה הוטל העיצום הכספי". 

המשטרה ממליצה להגיש כתבי אישום נגד 
חמישה חשודים בעקבות תאונת עבודה קטלנית

מאת חיים מרגליות

עבו־ תאונות  לחקירת  במפלג 
המשותפת   433 בלהב  'פלס'  דה 
העבודה  ומשרד  ישראל  למשטרת 
לעבירת  בחשד  חקירה  הסתיימה 
לפי  ועבירות  ברשלנות  מוות  גרם 
פקודת הבטיחות. עם סיום החקירה 
התגבשה  כי  הנה  המשטרה  עמדת 
לביסוס  מספקת  ראייתית  תשתית 
חשדות נגד חמישה חשודים לביצוע 
עבירת גרם מוות ברשלנות ועבירות 

בטיחות שונות.
מס־ לפני  התרחש  האירוע 

ברחוב  בניה  באתר  חודשים  פר 
ובעקבותיו  ברמלה,  ז'בוטינסקי 
לחקירה  חשודים  שבעה  נעצרו 

באזהרה ועוכבו נוספים.
הגו־ נבחנו  החקירה  במרכז 
הקט־ העבודה  לתאונת  רמים 

שורת  כדי  תוך  במהלכה  לנית, 
בטיחות  בליקויי  מלווים  מעשים 
משא  'באלת'  של  הרמה  בוצעה 
ההרמה  במהלך  עגורן.  ידי  על 
במערום  העגורן  שרשרת  פגעה 
מונחים  שהיו  ברזל  מוטות  של 
שבלטו  ותוך  תקין,  לא  באופן 
מכך  כתוצאה  המרפסת.  מקו 
פגע  המוטות  ואחד  המערום  נפל 
וגרם  הפועלים  אחד  של  בראשו 

למותו.
במספר  התמקדה  החקירה 
האח־ המעורבים  אחריות,  מעגלי 

ראים באופן ישיר לאירוע המוות, 

וכן  באתר  לבטיחות  האחראים 
חברות הבניה ומנהליהן.

ביום  כי  עולה  מהחקירה 
התאונה התקיימו באתר שורה של 
הפ־ כאשר  רבים,  בטיחות  ליקויי 

החשודים  של  האקטיבית  עילות 
היתה חלק משרשרת של פעולות 
לתוצאה  ביחד  שתרמו  ונסיבות 

הקטלנית. 
עם סיום החקירה, עמדת המ־

נתגבשה  כי  כאמור  הינה  שטרה 
גרם  לעבירת  ראייתית  תשתית 
בטיחות  ועבירות  ברשלנות  מוות 
נוספות נגד חמישה חשודים. תיק 
הקרובים  בימים  יועבר  החקירה 
לעיון  מרכז  מחוז  לפרקליטות 

והחלטה.

היום העליה לציון של הגה"צ 
רבי שמואל יאנקוביץ זצ"ל 
פועל הישועות מראשון לציון – במלאת 20 שנה להסתלקותו

של  לפטירתו  השנה  יום  היום 
הגה"צ רבי שמואל הכהן יאנקוביץ 
זצ"ל,  אייזיק  יצחק  רבי  בן  זצ"ל, 
לציון',  מראשון  'הצדיק  המכונה 
ות־ ברכותיו  בזכות  נושעו  שרבים 
פילותיו. במלאת עשרים שנה לה־
תתקיים  מרומים  לגנזי  סתלקותו 
בשעה  רבים  ותפילת  לציונו  עליה 
בפ"ת  סגולה  בביה"ח  בבוקר   11

חלקת ספינקא.

נשמ־ לעילוי  מצוה  סעודת 
ערכין  מסכת  סיום  בשילוב  תו, 
המדרש  בבית  אמש  התקיימה 
ברובע  התלמוד  ברחוב  'מאקאווא' 
רבי  הגה"צ  בהשתתפות  אשדוד,  ז' 
מאיר שלמה לעמבערגער שליט"א 
רבה של קהילת מאקאווא באשדוד. 
דברים לזכרו נשא תלמידו ומקורבו 
של בעל ההילולא, הרה"ג רבי יעקב 

שכטר שליט"א מבני ברק.

הערב: הרצאת חובה להורים במודיעין 
עילית בנושא הילד המאתגר

ההרצאה של הרב אפרים שבדרון ממכון 'מקראות' תתקיים במרכז הרפואי של 
'לאומית' וביוזמתה, והיא פתוחה לחברי כלל הקופות • כל הפרטים

ממשיכה  בריאות'  שירותי  'לאומית 
לקהילה,  השירות  מהפכת  את  להוביל 
כאשר לקראת שנת הלימודים מתקיימים 
ברחבי  ולילדים  להורים  אירועים  עשרות 

הארץ. 
במסגרת זו תתקיים במודיעין עילית 
מרת־ הרצאה  באב,  ז'  חמישי  יום  הערב, 

הילד  עם  התמודדות  בנושא  להורים  קת 
המאתגר. 

את ההרצאה ימסור הרב אפרים שב־
דרון, יו"ר מכון מקראות, ומטרתה לחשוף 
את ההורים למידע חשוב בכל הקשור לי־

לדיהם שסובלים מקשיי למידה. בין היתר 
הבאות:  לשאלות  תשובות  ההורים  יקבלו 
מה מקור הקושי של ילדיהם? איזה פתרו־

נות יש לזה? האם ומתי צריך לתת לילדים 
תרופות? ובכלל איך מאבחנים ולמי צריך 

לפנות?
וכאמור  דקות   90 נמשכת  ההרצאה 
היא שופכת אור על כל השאלות ומפשטת 
את מה שמסתתר ומה שקורה אצל היל־

דים המתקשים בלימוד.
יום  הערב,  כאמור  תתקיים  ההרצאה 

חמישי ז' באב, במרכז הרפואי של 'לאומית 
שירותי בריאות' רח' רשב"י 1, בשעה 21:00.

והוא  מלאה  בהפרדה  ייערך  האירוע 
ההש־ כאשר  הקופות,  כלל  לחברי  מיועד 

תתפות בו מותנת בהרשמה מראש בטלפון 
שמספרו: 050-4118848.

יזם האירוע הרב מנחם פרוכטר מנהל 
כי  מציין  עילית,  במודיעין  הקהילה  קשרי 
שמובילה  מהמהפכה  חלק  הינה  ההרצאה 
ותרומה  לפעילות  הקשור  בכל  'לאומית' 
למען הקהילה בנושאים שונים, זאת במקביל 

לעצם התנופה והשדרוג של מערך השירותים 
הרפואיים בכל הריכוזים החרדים. 

כזכור, במהלך השנה החולפת כבשה 
בכמות  הראשון  המקום  את  'לאומית' 
הח־ הריכוזים  בכל   – אליה  המצטרפים 
עילית,  למודיעין  שקשור  מה  בכל  רדים. 
הנתונים הופכים לדרמטים עוד יותר מאחר 
צמיחה  שרשמה  היחידה  היה  ו'לאומית' 
בעוד  חדשים,  לקוחות  מאות  בדמות 
הפוכה   – המתחרות  אצל  המצב  תמונת 

לחלוטין. 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

האנ־ לאירוע  הקשורים  ואשה 
ושני  רב  נפגעו  בו  בשבת,  טישמי 
שקיללו  ואשה  גבר  ידי  על  ילדיו 
משט־ דובר  עליהם.  וירקו  אותם 
מחפשים  הם  כי  אמר,  מינכן  רת 
35 כבת  ואשה   45 כבן  גבר  אחר 

באשמת הסתה.
בתוך כך הודיע שר החוץ הג־
לבוא  ברצונו  כי  מאס  הייקו  רמני 
שבת  קבלת  בתפילת  להשתתף 
בבית חב"ד בברלין, כאות הזדהות 

עם הקהילות היהודיות בגרמניה.
השבת  של  בעיצומה  כזכור, 
של  רבה  הותקף  כשבועיים  לפני 
ברלין והשליח במקום הרב יהודה 
טייכטל, בידי שני צעירים ממוצא 
מזרח תיכוני, שירקו לעברו וקראו 

קריאות נאצה.
החוץ,  שר  של  זו  הבטחתו 
ברלין,  של  רבה  עם  כסולידריות 
של  לביקורו  בהמשך  מגיעה 
טייכטל  הרב  של  בביתו  הנשיא 
שעורר  ביקור  השבוע –  בתחילת 

ובכלל  בגרמניה  נרחבים  הדים 
באירופה.

השבוע  בתחילת  כזכור, 
וולטר  פרנק  גרמניה,  נשיא  הגיע 
עם  הזדהות  לביקור  שטיינמאייר 

רבה של ברלין הרב טייכטל.
שאין  להגיד  לכאן  "הגעתי 
בגרמניה",  לאנטישמיות  מקום 
והוסיף,  הגרמני  הנשיא  הצהיר 
"אני פה גם להצהיר זאת וגם כדי 
לבקר חבר שנפגע בהתקפה שאין 

לה מקום בקרבנו".

בפעם השניה החודש: רב בעיר מינכן הותקף ע"י אנטישמים
  המשך מעמ' ראשון

חובת  יש  סביר  חשד  שעל  קובע 
לא  הדיווח  ואם  לצה"ל  דיווח 
של  עבירה  על  עוברים   – נעשה 
סביר  אדם  כל  הפיגוע.  מניעת  אי 
אם  כאן,  היה  סביר  שחשד  מבין 
סביבת  הענשת  לזה.  מעבר  לא 
הכ־ תנאי  זהו  והרתעתה  הטרור 

לצערנו  הפיגועים.  לעצירת  רחי 
במשימה  כאן  נכשל  המשפט  בית 

תערער  שהתביעה  נדרוש  ואנו  זו 
על כך ותפעל לתקן את המעוות".
המח־ אח  נגד  האישום  בכתב 

בל תואר כיצד אמו סיפרה לו על 
אולם  המחבל,  של  התבטאויותיו 
הנאשם  מסר  "לא  זאת  למרות 
לגורמים  אלו  דברים  על  הודעה 
סביר  באופן  פעל  ולא  כלשהם 
הע־ עשיית  את  למנוע  כדי  אחר 

בירה שביצע אחיו".

הנאשם  הרצח  לאחר  בנוסף, 
ממנה  וביקש  לאשתו  התקשר 
לא־ ההקלטה.  מכשיר  את  לפרק 

מידידיו  אחד  עם  שוחח  מכן  חר 
מכשיר  את  לקחת  ממנו  וביקש 
כיוון  מאשתו,  האמור  ההקלטה 
הבטחון  שכוחות  חשש  שיש 
את  ויראו  המכשיר  את  תפסו 
בביתו  בנשק  מחזיק  אשרף  אחיו 

ובקרבתו".

שנת מאסר לאחיו של המחבל שביצע את הפיגוע בברקן
  המשך מעמ' ראשון

הרבנים  ה"ה  בירושלים  קהילות 
ברזובסקי,  ברוך  הרב  הגאונים, 
חיים  הרב  שץ,  בונם  חיים  הרב 

חיים  הרב  גוטשטיין,  הכהן  יוסף 
הרב  וייס,  יעקב  הרב  שמרלר, 
יש־ הרב  ליכטנשטיין,  יקותיאל 

ראל מאיר ברנר, הרב מאיר ברנד, 

שטיינמץ,  שלמה  מרדכי  הרב 
אייזנשטיין,  אורי  משה  הרב 
שלמה  הרב  שרייבר,  צבי  הרב 

בינעט.

הערב בירושלים: אסיפת רבני הקהילות להוספת לומדי הדף היומי 
  המשך מעמ' ראשון

לאחר מכן יערוך כ"ק האדמו"ר 
שליט"א את שולחנו בהיכל ביהמ"ד 
דחסידי קוידינוב ברח' מהרש"ל 22
ור־ אדמו"רים  בהשתתפות  בב"ב 

זכרו  את  יעלו  במהלכו  רבים.  בנים 

של אותו צדיק אשר נודע כממשיך 
 – לעכוויטש  אדמו"רי  של  דרכם 
ההריסות  ומקומם  בדורנו  קוידינוב 
של חצר קוידינוב המפוארת לאחר 
את  עבד  ימיו  וכל  הנורא  החורבן 
יז־ לכת,  ובהצנע  בסילודין  בוראו 

המרטיטות  בתפילותיו  בערגה  כרו 
והממיסות כל לב, ויתחזקו בהמשך 

מורשתו הכבירה לדורות.
עולם  יסוד  צדיק  של  זכותו 
תגן על הכלל ועל הפרט להיוושע 

ולהיפקד בדבר ישועה ורחמים.

הערב – יומא דהילולא של כ"ק מרן אדמו"ר מקוידינוב זי"ע
  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום חמישי, ז' באב תשע"ט | עמוד ג

שאלי שלום ירושלים

ביטוי הולם | הרב י. טוורסקי

השנה  נזכה  שעוד  היא  גדולה  התקוה 
לחגוג את חג 'תשעה באב' לששון ולשמחה, 
עם בוא גואל צדק ובנין בית המקדש שאיפת 
מחכים  אנו  עדיין  עתה  לעת  אולם,  חיינו. 
ומצפים. ממתינים ומייחלים. כרגע אנו במצב 

של בכי ואבלות ונערכים לצום החמישי.
מתרחשת  מוזרה  קצת  פרשיות  סמיכות 
בהם   – הנופש  ימי  זו.  בתקופה  שנה  מדי 
לפרשה,  פרשה  בין  ולהתבונן  לפוש  יוצאים 
מוריקים  דשא  נאות  בין  ולטייל  מעט  לנוח 
המשך  לקראת  רעננים  כוחות  לאגור  כדי 
תמיד  לטובה  עלינו  וחלים  באים   – הזמן 

בדיוק לאחר צאת הצום.
לשנות  ולנסות  להעיר  המקום  כאן  אין 
לא  הלכאורה  העיתוי  בנושא  מוסכמות 
וכך  ממרומים  נקבע  הדבר  כך  כלל.  מוצלח 
אין  ואנו  ישראל,  גדולי  של  דעתם  הסכימה 

לנו אחריהם ולא כלום.
נופש  ימי  לנצל  ראוי  אכן  אולי  שכן,  מה 
לבנין  הכמיהה  וטיפוח  חיבור  להמשך  אלו 

בית המקדש.
אולי באמת ראוי לקבוע סדרי לימוד בבין 
בית  לענייני  מיוחדת  עדיפות  עם  הזמנים, 

המקדש, שזה עתה אנו מתאבלים עליו.
כך גם ביציאה לטיולים. מן הראוי להציב 
עיר  בירושלים  הביקור  את  עליונה  בעדיפות 
עוז לנו, בכותל המערבי, בעיר העתיקה, ובכל 

אל  מעט  אותנו  השואבים  אתרים  האזור. 
במקומות  ששררה  הקסומה  ההוד  אווירת 
מכונו  על  עומד  הבית  שהיה  בעת  אלו 

מתנוסס לתפארה.
שורת  כעת  מתפרסמת  בעיתונות 
העתיקה,  בעיר  שונים  למסלולים  רעיונות 
ולוודא  לבדוק  שיש  ברור  וכדומה.  דוד,  עיר 
רוח  מה  הולכים.  להיכן  ההולכים.  ומי  מי 
עקרוני,  באופן  אך,  מי.  מוביל  ומי  הדברים 
טיולים  עבור  זמן  הקדשת  של  הרעיון  עצם 
אלו  קדושים  במקומות  מרוממת  בצורה 
שהיה  בזמן  קמאיים  יהודים  צעדו  בהם   –
חולין  ואף  קדשים  אכלו  קיים,  המקדש  בית 
ובחדווה,  בדיצה  קונם  את  עבדו  בטהרה, 
עצומה  קרבה  וחשו  ועולות  שלמים  זבחו 

לאבינו שבשמים – הוא מבורך ביותר.
בל נשכח, יהודים מזילים מהונם ומגיעים 
מקום  את  לראות  כדי  רק  העולם,  מקצה 
המקדש ולו לזמן קצר. שלא לדבר על אנשי 
ביקרו  שלא  יום  חלף  שלא  הישן  היישוב 
בכותל המערבי, או לפחות פעם בשבוע. ובכן, 
אם אמנם בימי שגרה כולנו עסוקים וטרודים 
את  לפחות  ננצל  השוחקים,  החיים  בסדרי 
על  האבל  לימי  הצמודים  אלו  נופש  ימי 
לנשום  המקום.  את  ולפקוד  להגיע  החורבן, 
שהפסדנו  והזוך  הטוהר  אווירת  את  עמוק 

ברוב עווננו. 

מאת מאיר ברגר

בנימין  הממשלה  ראש 
מאמר  אתמול  פרסם  נתניהו 
הוא  בו  היום'  'ישראל  בעיתון 
כי  הליכוד  למצביעי  מתחייב 
ומדגיש  חזקה  ימין  ממשלת  יקים 
של  הטעות  על  לחזור  אסור  כי 
ולהצביע  האחרונות  הבחירות 
אחוז  את  עוברות  שלא  למפלגות 

החסימה.
ברורה",  שלי  "ההתחייבות 
אחרי  "להקים  נתניהו,  כתב 
חזקה,  ימין  ממשלת  הבחירות 
מדינת  את  להוביל  שתמשיך 
תקדים  חסרי  להישגים  ישראל 
ותשמור על בטחון אזרחי ישראל. 
למצבי־ שלי  המחויבות  זאת 
ממשלת  תהיה  לא  הליכוד.  עי 

אחדות.
"הבחירה שניצבת בפני אזרחי 
היא  הקרובות  בבחירות  ישראל 
הממשלה  ראש  יהיה  מי  אחת: 
האם  ישראל.  מדינת  של  הבא 
חלשה  שמאל  ממשלת  כאן  תוקם 
וחסרת נסיון בראשות יאיר לפיד 
חזקה  ימין  ממשלת  או  גנץ,  ובני 
כדי  ובהנהגתי.  הליכוד  בראשות 

ימין,  ממשלת  להקים  שנוכל 
חייבים  הלאומי  המחנה  מצביעי 
מהאדישות",  ולצאת  להתעורר 

אמר וקרא להצביע לליכוד.

התרשמו  לא  המאוחד  בימין 
שר  נתניהו.  של  מההתחייבות 
סמוטריץ'  בצלאל  התחבורה 
הממשלה  ראש  כי  אתמול  העריך 

להקים  מתכוון  נתניהו  בנימין 
הבחירות  אחרי  שמאל  ממשלת 

לכנסת ה־22.
מלמ־ אינדיקציות  ועוד  "עוד 

דות על כך שנתניהו הולך להקים 
הוא  זה  בשביל  שמאל.  ממשלת 
רק  וחלשים.  קטנים  אותנו  רוצה 
אם נהיה גדולים וחזקים לא תהיה 

לו ברירה והוא יהיה חייב להקים 
המאוחד  הימין  ימין.  ממשלת 
אמר  בימין",  נתניהו  על  שומר 

סמוטריץ'.

נתניהו התחייב: "לא תהיה ממשלת 
אחדות; אקים ממשלת ימין"

גוברת המתיחות בגוש הימין

בימין המאוחד לא התרשמו. "עוד ועוד אינדיקציות מלמדות על כך שנתניהו הולך להקים ממשלת שמאל. לכן הוא 
רוצה אותנו קטנים וחלשים", העריך שר התחבורה

המנהל האזרחי באכיפה רחבת היקף נגד גנבי המים שפעלו בצפון בקעת הירדן
כתב 'המבשר'

האז־ במנהל  הפיקוח  יחידת 
עם  בשיתוף  אתמול  ביצעה  רחי 
כוחות  ובליווי  מקורות  חברת 
הירדן,  בקעת  המרחבית  החטיבה 
נגד  היקף  רחבת  אכיפה  פעילות 
פירא־ מים  ותשתיות  מים  גנבי 

טיות סמוך למחולה.
בע־ לשטח  יצאו  הפקחים 

ובמהלך  מודיעיני  מידע  קבות 
והחרימו  תפסו  האכיפה  פעילות 
צינורות  של  קילומטרים  כ־20 
השקיה וניתקו צינור מים באורך 
צול   4 ובקוטר  מטרים   100 של 
מרכזי  מים  לקו  ישירות  שחובר 

של מקורות באופן בלתי חוקי.
למ־ הגיע  הפעילות  במהלך 

קום בעל השטח אשר היה דרוש 
הגזרתי  הפיקוח  רכז  לחקירה. 
במנהל  הפיקוח  יחידת  מטעם 
משטרה  כוחות  הזמין  האזרחי, 
ראשוני  תחקור  ולאחר  לנקודה 
השטח  בעל  את  לעכב  הוחלט 

ואחיו להמשך חקירה.
במנהל  הפיקוח  יחידת  מנהל 
כי  אמר  שבת,  בן  מרקו  האזרחי, 
האזרחי,  המנהל  נוספת,  "פעם 
גורמי  עם  הדוק  פעולה  בשיתוף 
ושומ־ ביהודה  השונים  האכיפה 

רון, הוביל בהצלחה מבצע אכיפה 
בצפון  מים  גנבי  נגד  היקף  רחב 

בקעת הירדן".
ללא  לפעול  נמשיך  "אנחנו 
וחיבורי  המים  גנבי  נגד  פשרות 
בא־ הפוגעים  הפיראטיים  המים 
לתו־ המים  ואיכות  המים  ספקת 

לפגיעה  המובילים  האזור,  שבי 
מתמשכת בתשתיות הלאומיות", 

הוסיף בן שבת.

אדלשטיין: "מטרת השמועות – לגרום לסכסוך בליכוד"
יו"ר הכנסת דחה את השמועות כי בכוונתו להחליף את נתניהו: "עדיפות לממשלת ימין אבל לא פוסלים אף אחד"

מאת מאיר ברגר

אדלשטיין  יולי  הכנסת  יו"ר 
אודות  לפרסום  אתמול  התייחס 
ראש  את  להחליף  נסיונותיו 
מטרתו  כי  ואמר  נתניהו  הממשלה 

לסכסך בתוך הליכוד.
התמימות  גיל  את  "עברתי 
בראיון  אדלשטיין  אמר  מזמן", 
המחמאות  "מטרת   .103 לרדיו 
טריז  ולתקוע  בליכוד  לפגוע  היא 
כדי ליצור סכסוך. אני מאוד שמח 
נתניהו  מבחינתנו  צלח.  לא  שזה 
בבחירות  גם  הליכוד  את  יוביל 

וגם אחריהן".
לנ־ הנאמנות  הצהרת  לדבריו 

תניהו היא מהלך מתבקש. "חתמ־
פשוט  דבר  שאומר  טקסט  על  תי 
– בליכוד לא מתקבלים תכתיבים 

של מפלגות אחרות ".
שיתמודד  האפשרות  על 
שמ־ "לא  בציניות:  השיב  בעצמו 
המפל־ ליו"ר  בחירות  שיש  עתי 

כרגע  עסוק  "אני  כי  והוסיף  גה" 
כל  לכן  הליכוד.  לנצחון  בלהביא 
לגמ־ אבסורדית  הזאת  התאוריה 

רי, צריך להיות מתאבד שיעי כדי 
שזה יקרה".

"היו מפלגות שנכנסו לפסילה 
אישית מול נתניהו ואני מציע להן 
לצאת מזה. לכן הליכוד עושה את 
לא  ושלום  חס  אם  המאמצים.  כל 

לכולם  מציע  אני  לימין   61 יהיו 
לאח־ לקבוע  של  מהראש  לצאת 
רים וכן להיכנס למו"מ כדי לשבת 

עם נתניהו.
להגיע  היא  שלנו  ''העדיפות 
ל־ 61, לא מתוך פסילה אלא מתוך 
כל  אז  יקרה  זה  שכאשר  מחשבה 
להיכנס  מוזמנת  ציונית  מפלגה 
ברור  לרוב  מכוון  אני  איתנו. 
לה  שותף  שאני  לאידיאולוגיה 
אף  פוסלים  לא  אנחנו   – ואח"כ 

אחד".
ביקו־ על  סיפר  אדלשטיין 

כדי  הדרום  באזור  השבוע  ריו 
הבחירות:  מערכת  את  לעורר 
ועובד  בשטח  מסתובב  "אני 

אדי־ מעט  לא  יש  לצערי,  קשה. 
מעצמו  קורה  לא  דבר  שום  שות 
הליכוד  שלטון  שלא  ובוודאי 
לראות  נקווה  נתניהו.  בראשות 
הבחירות  אחרי  התוצאות  את 

בספטמבר".
לסרטון  התייחס  בדבריו 
מדו־ לדבריו  לפיד.  של  הפוגעני 

לפני  מאוד.  "חמור  בתוכן  בר 
אל   – התרעתי  הללו  הבחירות 
הזה.  הביבים  לשיח  להידרדר  לנו 
והחר־ שם  אנחנו  לצערי  אבל 

במדינה  דבר  בכל  'אשמים'  דים 
הדיבור  עם  באים  אנו  אנה   –

הזה?".
אדלשטיין  אמר  לגנץ,  אשר 
כי "אף אחד שלא התנסה ומחפש 
להיות  מתאים  לא  דרך  קיצור 
הוכחות  לזה  יש  ממשלה.  ראש 
היסטוריות. הייתי מציע לגנץ וכל 
אחד אחר שחולף ושואף – קודם 
אין  בכנסת.  תפקידים  לבצע  כל 
אביר על סוס לבן, בפרקטיקה זה 
להתנסות  כדאי  שקורה.  מה  לא 
שום  קודם,  הפוליטית  במערכת 
יכול  שאתה  לא מוכיח  נסיון אחר 

להיות ראש ממשלה טוב. מבחינת 
 – ישראל  מדינת  של  אינטרסים 
אין שום סיבה להחליף את נתניהו, 
עושה  הוא  מה  והוכיח  יודע  הוא 

ואנחנו ממשיכים איתו".

השר פרץ לנתניהו: "פעל לקיצור עונשו של פולארד"
שר החינוך פנה אל ראש הממשלה כדי שיבקש מהממשל האמריקני להתיר לפולארד ולמשפחתו לעלות לישראל

מאת דוד שמואלי

שר החינוך הרב רפי פרץ פנה 
אל ראש הממשלה בנימין נתניהו 
הממשל  מול  לפעול  בבקשה 
פולארד  שיהונתן  כדי  האמריקני 

ורעייתו יוכלו להגיע לישראל.
"לאור פרסום מצבה הרפואי 
אליך  אני  פונה  פולארד,  גב'  של 
דחופה  בקשה  להגיש  בבקשה 
על־ הברית  בארצות  לממשל 

עונשו  לקיצור  יפעל  שזה  מנת 
לו  ויאפשר  פולארד  יונתן  של 

לארץ  בהקדם  לעלות  ולרעייתו 
ישראל", כתב פרץ לנתניהו.

לציין  "למותר  הוסיף:  פרץ 
מר  ששילם  הגבוה  המחיר  את 
פולארד על רצונו לעזור למדינת 
ישראל ואת החשיבות הרבה של 
ערך  שהינה  ההדדית,  הערבות 

מוביל ביהדות.
את  מבין  שכבודו  "בטוחני 
הטוב  הכרת  ואת  הענין  דחיפות 
להעניק  צריכה  ישראל  שמדינת 
כתב  ולרעייתו",  פולארד  למר 

שר החינוך לראש הממשלה.

כי  בתקשורת  דווח  השבוע 
רעייתו של פולארד חולה במח־

פולארד  של  בסביבתו  קשה.  לה 
את  יבינו  שבוושינגטון  מקווים 
תנאי  את  ויקלו  המצב  חומרת 
חברי  שלו.  המחמירים  השחרור 
תרומות  מגייסים  המשפחה 
הרפואי,  הטיפול  עבור  לתשלום 
והוא יחל בימים הקרובים באר־

צות הברית.
לאחר  כי  מקווים  השניים 
לה־ להגיע  יוכלו  הם  הטיפולים 

בינתיים  בישראל.  החלמה  ליך 

ההגבלה  שתוסר  יהונתן  מבקש 
על חופש התנועה שלו והוא יוכל 
ללוות את רעייתו לבית החולים.
סמו־ בצלאל  התחבורה  שר 

הממשלה  "ראש  אמר:  טריץ' 
הכל  לעשות  צריך  נתניהו 
כדי  האמריקאי  הממשל  מול 
פולארד  יהונתן  את  להביא 
לישראל.  הביתה  ורעייתו 
את  להחזיר  חשוב,  זה  איראן 
וב־ דחוף,  זה  הביתה  פולארד 

מוסרית  יהודית,  מתחייב  עיקר 
ואנושית".

דיווח: מל"טים מייצור ישראלי הופלו 
על ידי הכוחות המורדים בלוב

לוחמים מצבאו של ח'ליפה חפתר הפילו מטוסים לא מאויישים שהופעלו על ידי כוחות הממשל בטריפולי 
מייצור אירונאוטיקס הישראליות ^ ההערכה היא שהם הועברו ללוב על ידי טורקיה

מאת כתב 'המבשר'

ח'לפה  של  מצבאו  מורדים 
שנלחם  מורד  גנרל  חפתר, 
שני  הפילו  לוב,  בממשלת 
מייצור   3 אורביטר  מסוג  מל"טים 
הישרא־ אירונאוטיקס  חברת 
ברשתות  אתמול  דווח  כך  לית, 

הערביות. 
על פי הדיווח, המל"טים הופלו 
טרי־ לעיר  סמוך  שעבר,  בשבוע 

האזרחים  מלחמת  במסגרת  פולי 
שמתנהלת במדינה, וההערכות הן 
שהמל"טים הועברו לממשלת לוב 

על ידי טורקיה.
אירונאוטיקס עצמה הכחישה 
כי  לציין  יש  למקרה.  קשר  כל 
מחב־ מל"טים  שרוכשות  מדינות 

רת אירונאוטיקס מתחייבות שלא 
אחרות.  לידיים  אותם  להעביר 
קל  כמל"ט  מוגדר   3 האורביטר 
משקל, שמשמש לצרכים צבאיים 
ביכולתו  פנים.  בטחון  ולצורכי 

של המל"ט לשהות באוויר כשבע 
שעות ולטוס למרחק של 150 קי־

המל"ט  מעופו,  במהלך  לומטרים. 
וצילום,  מודיעין  לצרכי  מיועד 

ראיית  באמצעי  מצויד  כשהוא 
לילה ואפשר לשגרו בתנאי שטח.
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ירושלים | מכירהֳ
מאירות,  בפנים  ענין!  למביני 
מאושרת  תב''ע   + כ-110מ"ר  4חד' 
ל-80מ"ר נוספים, מחיר מצוין, יעד 

נדל''ן - 072-3969911
[20053505]

4חד'  מאירות,  בפנים  ענין!  למביני 
כ-110מ"ר + תב''ע מאושרת ל-80מ"ר 
 - נדל''ן  יעד  מצוין,  מחיר  נוספים, 

072-3969911
[20053504]

הטורים- והמפואר  החדש  בפרויקט 
יפו, דירת 125 מ"ר מושקעת, פינתית, 
ממחיר  בפחות  חניה   + מחסן   +
052- רוזן  צביקה  תיווך  הפרויקט. 

763-4444
[20053495]

חדש  דופלקס  ד'  אונגוואר  ברמות 
100 חלל   .4,100,000  .88 וגינה   154

למספר יח"ד.058-3295524
[20053494]

המרכז  מלון  מול  בפינס  בבלעדיות!! 
ברמה  משופצת  מטר  כ-100  חד   4
לתיירים  מושכרת  חזית,  ק"ב  גבוהה 
רק  לחודש  בכ15000שח  מחול 
052-7658-638 2500.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053422]

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

יעד נדל"ן - 072-3969911
[20053406]

מ''ר   180 מדהים,  פנטהאוז  בכדורי, 
נוף  אופציות,   + מ''ר   100 מרפסת   +

מרהיב. יעד נדל"ן 072-3969911-
[20053405]

5 אלחנן)  (אור  באחוזה  למבינים! 
קומה  ומושקעת,  מפוארת  חדרים 
גדולה,  סוכה  מדהים!  נוף  ראשונה, 
-072- נדל''ן  יעד  וחנייה,  מחסן 

3969911
[20053404]

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

הנדלס"
[20052996]

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]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052827]

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053091]

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

הנדלס"
[20053090]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס'
[20053089]

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

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20053088]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053087]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20053086]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053054]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053050]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053044]

ק"ג  חד   4.5 הדר  בעץ  במחיר!!  ירדו 
/בניה   38 לתמא  גדולות  אופציות   +
בגג רק 1720.000שח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053043]

מטר   95 חד   4 בסורצקין  המציאה!! 
נוף  מטר,   27 לעוד   38 תמא  התר   +
052- 2510.00ש"ח  רק  ק"ב  מדהים 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053401]

ליד  צבי  בנווה   ! מזומן  לבעלי 
חניה  שטח  המרכזי,  השטיבלעך 
מטר   10 חצר   + מטר  כ12  מקורה 
מוצעת  שכירות  לחנות,  מאד  מתאים 
052- 520.000ש"ח  רק   4000 לפחות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053400]

משה- בזכרון  החלטה!  למהירי 
מפואר  מטר   95 חד   4 חיים,  חפץ 
והיימשע  חדיש  בנין  ק"א  ביותר 
052-7658-638 2380.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053399]

הנביא  בשמואל  בוטיק!!  בפרוקיט 
כל  מטר   115 חד   5 דירות  דושנסקי, 
דירה בקומה, רמת בניה גבוהה מאד!! 
2890.000ש"ח  רק  חודש   18 כניסה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053398]

חד   4 שמונים  -גוש  גרוסברג  באיזור 
לחזית,  גדולה  מרפסת   + מטר   95
שכנים  מעלית  ביותר  מושקעת 
052-7658- 3050.000ש"ח  היימשע 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053397]

חד   4 שמונים  -גוש  גרוסברג  באיזור 
לחזית,  גדולה  מרפסת   + מטר   95
שכנים  מעלית  ביותר  מושקעת 
052-7658- 3050.000ש"ח  היימשע 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053397]

בסורצקין!! 4 חד 95 מטר + שלד בנוי 
ק"ג  מדהים  נוף  אופציות,   + מטר   32
052-7658-638 2820.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053396]

זכרון- שטיבלעך  ליד  בבלעדיות! 
 + מטר  כ75  חד   3 ק"ק  משה 
רק  לעסק  מאד  מתאים  אופציות 
052-7658-638 1890.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053395]

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]

מפוארת  חד'   4 תורה!  עזרת 
יחידת   + חדש  הכל  ומשקעת, 
מדהים,  נוף  ק"ג  מוכנה,  דיור 
שכנים היימשע רק 3585.000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

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]

מיוחדת! סורוצקין חדשה ק"א 6 חד' 
 * לבעלז  ק.  מרפסות,   2  + מ"ר   160
תיווך  מחולקת.  ק"ב  חד'   6 אוהליהב 

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

מ"ר,   85 ק"ב,  חד'   3 פנינה   80 גוש 
גאולה  בבלעדיות   * ש''ח   2,700,000
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]

צפניה  באזור  החלטה!  למהירי 
מושכרת  יחידה   + מטר   75 חד   3
סוכה  יפה  נוף  ק"ד  שח  ב-2500 
052- 2510.000ש"ח  רק  ומעלית 
7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס

[20053362]

מדהים  נוף  מטר   88 חד   3 שפע  רב 
052-7658-638 2370.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053299]

לבעלי מזומן בנווה צבי יחידה חדשה 
שח   3150.000 ב  מושכרת  מטר  כ24 
הזהרה)  (הערת  540.000ש"ח  רק 
תיווך- "הימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053298]

מטר   130 ענקית  חנות  גאולה  בלב 
33000 ב  חודשית  השכרה  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]

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]

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]

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]

ירושלים | השכרה
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]

המ"ג 3 חד' ק"ב 85 מ"ר ברמה גבוהה 
ק"ג 80 חד'  סורוצקן 4  ש''ח  *   6,500
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]

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. 

הודעות חוק תכנון ובניה - 08/08/19



המבשר | יום חמישי, ז' באב תשע"ט | עמוד ה

תכלת  מיוחדת!   * חד'    5 סורוצקין 
פינתי  120מ"ר,  חד'   4 מרדכי! 
ק"ב  שירותים   3 מרפסות   2 וחדשה 
גמיש תיווך 02-5379474,  2500דולר 

053-3179474
[20052387]

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

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בני ברק | מכירה
מחולק  ק"ג  דופלקס  טרפון  באזור 
 + י.הורים   + משופצת  ל-4ח' 
פתוח  מושכרת  יחידה   + מרפסת 
משותף  לטאבו  גם  מתאים  ומאוורר 
03- נכסים"  "אפיק  2,400,000ש"ח 

5791514
[20053449]

כ-80מ"ר  אחרונה  ק"ב  בבירנבוים 
לחלוקה  מתאים  בגג  אופציה   +
03- "אפיק-נכסים"  1,600,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20053448]

4ח'  גרשטנקורן/בן-זכאי  באזור 
יפהפיה ק"א חזית + מעלית + י.הורים 
"אפיק- 2,250,000ש"ח  חניה   + 3כ"א 

נכסים" 03-5791514
[20053447]

באזור ריינס 4ח' חדשה + י.הורים ק"ב 
חזית + מעלית 2,200,000ש"ח "אפיק-
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20053446]

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

053-3128884 5791514
[20053445]

בני ברק | השכרה
יחידה גדולה מאוד 3 חד', רהוט מלא, 
050- סוכה.   + מאווררת  ממוזגת, 

4134627
[20053452]

בני ברק | משרדים
מפוארת  משרד!  יחידת  להשכרה 
ב.ס.ר  מתחם  נועה/  בבית  ביותר! 
מטבח  הכולללת  מושקעת  בקומה 
סביבת  ועוד,  כפול  שרותים  מרווח 
ההשכרה  חרדית  נשית  עבודה 
שח   3,500  /2,000 בלבד  לנשים 

הקודם זוכה! 0527674262
[20053361]

ביתר עילית | מכירה
5 בחבד  משותף  בטאבו  מציאה!! 
1320.000ש"ח  רק  ק"ג  מטר   130 חד 
מלא  ולרישום  למשכנתא  אפשרות 
"היימשע   052-7658-638 בטאבו 

תיווך-הנדלס"
[20053337]

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]

ביתר עילית | השכרה
ק"כ  מרפסות   2 חדרים   B2 4
מרוהטת קומפלט * לתקופה קצרה- 

עד לחגים * 0533177707
[20053412]

אשדוד 
באשדוד  דירה  לקנות  מעוניין 
מחולקת)  (גם  למגורים/להשקעה 

לל"ת 052/7120124
[20053394]

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

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

באר שבע | מכירה
מחולקת  חדרים   4 דירת  להשקעה 
הדתית  הקהילה  בלב  דירות,   2 ל 
650,000 גבוהה!  תשואה  ה'  בשכונה 
052- הערב)  (בשעות  יצחק  ש''ח. 

7168793
[20053453]

קרית גת 
למכירה  דירות  דרושות  ללקוחותינו 
ולהשכרה בקריה ובעיר ניהול נכסים 
לשירותכם  ואמין  מסור  מקצועי 

תיווך"פסגות" (יוסף) 0556780665
[20053245]

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 | השכרה
חדרים   3 דירת  חיים  מאור  בקריית 

משופצת 050-4149217
[20053440]

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]

לדירות ֹ המוביל  התיווך  קליין  תיווך 
לפרטים:  ובאשדוד  בירושלים  נופש 

053-4186130
[20053229]

חד'   3 עלית  בביתר  נופש  דירת 
052- לביה"ז.  ק"כ  ונאה,  מרווחת 

7171722
[20053172]

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]

ביתר עילית 
מיטות)   9) בביתר  מרווחת  דירה 
בטבריה/ בדירה  להחלפה  נוף   +

הגליל 050-4189749
[20053420]

טלזסטון 
התפנה  פתאומי  מקרה  עקב 
קמפוס לשב"ק פ. ואתחנן למעלה 
052- גמיש.  מחיר  מיטות,   50 מ- 

054-8440558 7132991
[20053488]

20 ל-  מרווחת,  פסטורלית,  וילה 
נוף,  גדולה,  בריכה   + נפשות, 

פרטיות, לביה"ז. 052-7649865
[20053413]

גדולה  מרפסת  חדשה,  חדרים,   4
לפארק  צמודה  נפלא,  לנוף,אויר 

0548463720
[20053411]

קומות   2 דירת  החדש  הפארק  מול 
למשפחה  מתאים  ענקית,  גינה 

גדולה. 052-7690412
[20053331]

הזמנים  ובין  לשבת  דירות  תיווך 
054- 054-8405606 בטלזסטון 

8499328
[20053117]

חיפה 
בויזניץ 5 חד' + יחי' הורים 14 מיטות 
נוף  מרפסת   + ממוזגת  משופצת 
לתמונות  מאובזרת.(אפשרות  לים 
לילות   3 מינימום  ש"ח   1300 במייל) 

0548428333
[20053407]

אשדוד 
חצר  שינה  חדרי   5 מפוארת  וילה 
התאריכים  בין  גדולה  בריכה  ענקית 

י"ד באב -י"ח באב 052-7191801-
[20053501]

 + ענקית  חד'   4 דירת  ז'  רובע  במרכז 
מרפסת ענקית ממוזגת, נקיה בין י"ב 

אב - ט"ז אב. 08-8661598
[20053479]

במרכז רובע ז' דירת 4 חד' גדולה 
בין  וממוזגת  יפייפיה  מרווחת 
052- באב  י"ז-כ"ד  התאריכים 

7629550
[20053424]

דירת  מבעלז"א  האדמו"ר  ברחוב 
ממוזגת  מרווחת  גדולה  חד'   4
י"ז- התאריכים  בין  ונקיה  יפייפיה 

כ"ד באב 053-3171869
[20053423]

ענק  מאגר   - הנופש"  "טיב  תיווך 
052- באשדוד.  לביה"ז  דירות  של 

7675296
[20053309]

צפת 
מדהים  נוף  מיטות,   11 חדרים,   4
מס'  הגליל.  ולהרי  מירון  להר 

טלפון: 0548429331
[20053491]

שלכם  המושלם  לנופש  דירה 
בצפת: מיקום מעולה, נוף מדהים, 
מרפסת.   + מזגנים   + נפלא  אויר 
054- 052-7603473 לתיאום: 

6155555
[20053482]

לעתיקה  קרוב  ומטופחת,  נקיה 
בקירבת גינות תחנות... עד 6 נפשות. 

052-7630934
[20053481]

סמוך  ממוזגים  חד'   3 בחרדים 
מחירים  ומקווה.  ביהכ"ס  לתחבורה, 

נוחים. 052-7118231
[20053471]

נקיה  דירה  לביה"ז  מבצע 
ב3,000 נפשות   8 עד  ומסודרת 

ש''ח לשבוע. 058-3293773
[20053444]

יוקרתית  זוגית  סוויטה   * בעתיקה- 
מפנקת נקיה במיוחד, ג'קוזי, מרפסת 
 + מיטות   10 יפהפיה  5חד'   * ונוף.  
מרפסות,   3 לולים   2  + מזרונים   4
ונקיה  ממוזגת  נדנדה,  בריכה,  נוף, 
י"ד- פנוי  ללילה  ש"ח  במיוחד! 1500 

י"ז/ כ"א-ר"ח אלול 052-7636932
[20053443]

לעתיקה  קרובה  וממוזגת  נקיה  דירה 
לשבוע. -055 ש''ח  נפשות, 3,500   11

6781784
[20053441]

ברמה  יפיפיה  דירה  לעתיקה  סמוך 
052- לביה"ז  לזוג  ונקיה  ממוזגת 

7155115
[20053430]

נופש בצפת צמוד ל עתיקה 2 צימרים 
פסטורלית  חצר  ג'קוזי   + חדשים 
 +  0527117763 ילדים  בריכת   +

0527692834
[20053426]

וילה מדהימה נוף לכינרת 20 מיטות 
050- טרמפולינה   + ענקית  חצר 

4151254
[20053419]

2תינוקות   + מיטות   4 מהממת  דירה 
פנויה מי"ח-כ"א באב 050-4138234

[20053418]

 + לזוג  ש''ח   300 חדרים   2 דירת 
50לאדם (מזרון) 050-4138234

[20053417]

בריכת  כנען,  בהר  לזוג  ארוח  יחידת 
פרטיות.  מרפסת,  חלומית,  זרמים 

053-3108810
[20053414]

דירה מרווחת, יפה ומטופחת לביה"ז 
ושבתות. 055-6770658

[20053384]

6 עד  מקסים  צימר  העתיקה  "בלב 
לעתיקה  צמוד  לרשב"י.  נוף  אנשים 
דירת נופש יפיפיה לעד 9 אנשים. נוף 

לכנרת. 035230030"
[20053377]

דירה גדולה 5 ח. שינה ממוזגת, נקיה 
לפרטים:  מאובזרת  חצר  ומטופחת, 

053-4107093
[20053375]

העתיקה  צפת  במרכז  גדולה  וילה 
2 ענק  סלון  חלומות  לחופשת 
בשוק,  חדשה  חצר,   + מרפסות 
052- למבינים!  ומצוחצחת.  נקיה 

052-7172678 7617780
[20053332]

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

052-7655262
[20053110]

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

3129516
[20052434]

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

072-3926958
[20052372]

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

8433088
[20052313]

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

052-7614435 .900
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

בצפת,  ומפוארת  גדולה  נופש  דירת 
ויפיפייה.  מטופחת  מאד,  נקייה 
העיר  אטרקטיבי,במרכז  ובמיקום 
וברמה  היטב  מצוידת  העתיקה, 
גן  מטבח  עם  ענקית  מרפסת  גבוהה. 
0548457686 מדהים.  פנורמי  ונוף 

ruty7686@gmail.com
[20048749]

חצר  במרום-כנען,  גדולה  וילה 
שחיה  בריכת  ערסלים,  ונדנדות, 
053- מציאה!  במחיר  גדולה, 

3157706 בשעות אחה"צ וערב.
[20045199]

וצימרים  דירות  בעתיקה, 
ג'קוזי,  וחדשים,  מפוארים 
052- סוכה   + וחצרות  מרפסות 

2840299
[20042205]

מרום כנען צפת 
חדשים  צימרים   2 בצפת  כנען  בהר 
 + גדולה  חצר  למשפחות  ומפוארים 

בריכה. 0504174677
[20052366]

בית חלקיה 
ישיבה,  פינות  נוף,  חדשה,  וילה 
050- מיטות.   20 ומאובזרת  מרווחת 

4162290
[20053476]

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 
וחדשה  גדולה  דירה  צאנז  בקרית 
053- לפרטים:  נוף.   + ממוזגת 

02-5826676 3113209
[20053500]

מטופחת,  נקיה,  ק"א,  מרכזית,  דירה 
אפשרות  עם  מיטות   5 ממוזגת, 

ליותר. 054-8529820
[20053431]

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

8519497
[20053206]

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]

נתניה 
חדש,  מבנה  הזמנים  בבין  להשכרה 
אוכל  חדר  (ביכנ"ס),  גדול  אולם 
מיטות,   100 שינה,  חדרי   14 מרווח, 

ממוזג. 09-7724778
[20053498]

מפוארת  חד   4 בנתניה  לים  סמוך 
מחיר  החלטה  למהירי  ומושקעת, 

מיוחד לבין הזמנים 0504195522
[20053402]

קוממיות 
 + מיטות,    -13 כפרית  באוירה  צימר 
טרמפולינות  ערסלים   + דשא  מרחבי 

ונדנדות. 0548590252.
[20053341]

תפרח 
חדשה, מרכזית, 2חדרים, כ"א-כ"ח 
מאובזרת  נקיה,  מיטות,   8 באב 

053-316597
[20053487]

מרכזית,  מיטות,   12 באב  י"ב-י"ד 
מתקנים,  הישיבה,  מול  נקיה,  יפה, 

חצר פרטית 053-3165977
[20053486]

אירוח 2חדרים  יחידת  כ"חבאב  כ"א- 
8מיטות חדשה, יפה, נקיה, מאובזרת, 
מרכזית, מול הישיבה, בקרבת מתקני 
חצר  צרכניה,  מקווה,  שעשועים, 

פרטית 053-3165977
[20053485]

יפה,  מרכזית,  12מיטות  אב  י"ב-י"ד 
בקרבת  הישיבה,  מול  גדולה,  נקיה, 
צרכניה,  שעשועים,מקוה,  מתקני 
מדשאות,   2 גדולה,  פרטית  חצר 

נדנדה 053-3165977
[20053484]

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]

גליל מערבי 
חניתה  יער  בלב  היער  באחוזת 
ירוק  הלבנון!!  להרי  מטורף  נוף 
ג'קוזי!!   + מאסטר  חדרי   4 עד! 
ברביקיו  כושר!  ח.  סאונות!  ספא 
מקווה  מחומם!!  זרמים  בריכת 
הבנוי מאוצר ובאר מרים!! ביה"כ + 
ס.תורה, מערכת מים חמים בשבת, 
10,000 ערוב  בשרי  חלבי  מטבח 

ש''ח ליום. 04-6521111
[20053291]

מירון 
ללילה  שח   2000 מיטות   28 וילה 
 . ב1300  מיטות   20 וילה  וכן 

0527143091
[20053506]

וסוויטה  צימרים  המלכות  חצר 
מיוחד,  באווירה  ומשפחות  לזוגות 
04- טלפון:  הרשב"י.  לציון  קרוב 

6980507
[20053477]

למשפחות  במירון  ארוח  מילר 
קבוצות וזוגות + חדרי אוכל קרוב 
046989012 לרשב"י 0548594243

[20051879]

וילה מושקעת עד 25 מיטות, מחירים 
מיוחדים לתאריכים אחרונים בביה"ז, 

טל0534104219
[20045460]

צפון 
מקום,  לכל  קרוב  נופש  דירת 
נוף  ממוזגת,  במקום,  בריכה 

מדהים!! 052-7103364
[20053284]

ירושלים 
דירה באזור שמואל הנביא, 5חדרים, 
באב  מכ"א-כ"ח  ממוזגת,  11מיטות, 

052-7121091
[20053508]

נוחה  קומה  נוף  בבעלז  מרכזי  מקום 
ממוזגת לזוג. 052-7687490

[20053503]

מושקעת  דירה  ישראל  בשרי 
אב  י"א-י"ח  התאריכים  בין  4חדרים, 

(או חלקם), לפרטים: 053-3103975
[20053499]

ונקיה,  יפה  חדשה,  4חד'  בתנובה 
053- באב  מי"ב-כ'  לנוף  מרפסת 

3103282
[20053483]

דירת 3 חד' יפה ומרווחת בגני גאולה 
מי"ג  ילדים,   3  + למבוגרים  מדהים 
ללילה  ש''ח   480 אלול  ר"ח  עד  אב 

למינימום 7 לילות. 054-8598774
[20053480]

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

T026249468@gmail.com - מייל
[20053455]

ממוזגת  מרפסות   2  + חד'   4 דירת 
ביה"ז.  לימי  מרכזי  באזור  ושקטה 

052-7624534
[20053392]

חדשה,  חדרים,   4 שערים,  במאה 
מיטות,   7 מדהים,  נוף  ממוזגת, 
עריסה, לשבוע השני של בין הזמנים 
(ראשון - רביעי) קרוב למרכז, מרחק 
וערסל,  מרפסת  מהכותל,  הליכה 
0527148391 ללילה  שקלים   900

7000bir@gmail.com
[20053340]

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

במיקום מעולה. 058-3263141
[20053085]

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]

משופצת,  חד',   5 דירת  בסנהדריה, 
02- ומסודרת.  נקיה  ממוזגת, 

.050-4132280 ,5325849
[20041617]

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. 
אופקים 

מרווחת  ענקית,  וילה  באופקים 
וממוזגת, 9חדרים + בריכה + פינגפונג 

+ משחקים 054-8486564
[20053507]

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]

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

5181735
[20053502]

עוזר  דרוש  בי-ם  חסידי  לת"ת 
02-9665841 פקס  קו"ח  הרך  לגיך 

a9665841@gmail.com
[20053497]

מלמד  דרוש  בי-ם  חסידי  לת"ת 
02-9665841 פקס  קו"ח  הרך  לגיל 

a9665841@gmail.com
[20053496]

בירושלים  באידיש  חסידי  לת"ת 
למכינה  ניסיון  עם  ר"מ  דרושים: 
שישי  וימי  אחה"צ  לשעות  לישיבה 
מלמד לכיתה בינונית לפנה"צ ומלמד 
לכיתת גן תחילת לימוד אותיות. קו"ח 
mefakeach122@gmail. למייל: 

com
[20053490]

לארגון חינוכי חשוב בירושלים דרוש 
אדם נמרץ לסידור מסגרות חינוכיים 
לפקס  לשלוח  נא  קו"ח  נוער,  לבני 
gmail.@4448126 או  0774448126

com
[20053489]

לשנה"ל  בבני-ברק  ילדים  למעון 
נסיון  לתינוקיה,  אחראית  תש"פ, 
למתאימה.  טובים  תנאים  חובה, 

052-7641817
[20053478]

יר"ש  מחנך  דרוש  בב"ב  ליטאי  לת"ת 
ובעל נסיון קו"ח: 072-2606442

[20053475]

עם  נהג  דרוש  שליחויות  לחברת 
פקס  או   053-3183888 ג'  רישיון 

077-3183562:
[20053474]

דרושים מלמדים לת"ת בירושלים 
פקס:  ולגן  (קריאה)  למכינה  לכ.ג' 

0765-101-613
[20053472]

לת"ת קמניץ בנוה-יעקב דרוש מחנך 
בין   050-4131990 פל'  ג'  לכיתה 
בלבד  בבוקר   10:00-11:00 השעות 

gmail.com@2562286 :או למייל
[20053470]

בני  לרפאלי  מכירות  איש  דרוש 
פרטים  למתאים  טובים  תנאים  ברק 
בטל.-03 115.או  עקיבא  במקום.רבי 

5707410
[20053456]

מלמד  דרוש  ברק  בבני  חסידי  לת"ת 
073- לפקס:  קו"ח  א',  מכינה  לכיתה 

7850863
[20053454]

למעון  מלאה  למשרה  מטפלת 
מצוינים  תנאים  ב"ב,  במרכז  יום 

למתאימה 03-570-3853
[20053439]

במרכז  באיידיש  חסידי  לת"ת 
קו"ח  גבוהה  לכתה  מלמד  דרוש 

לפקס 15339078917
[20053437]

לשנה"ל  בבני-ברק,  ילדים  למעון 
צהרים  למשמרת  מטפלת  תש"פ, 

052-7641817 -16:00 13:30
[20053434]

דרושים  בב"ב  מצות  למאפית 
עובדים מקצועיים/ בלתי מקצועיים. 
05276- פסח.  עד  בלבד,  לרציניים 

97421
[20053429]

בבני  שופ  הפי  לחנות  דרושה מוכרת 
ברק. 03-6181770

[20053427]

עובד. -03 דרוש  ברק  בבני  למסעדה 
bssb19@gmail.com 6959329

[20053415]

בחודש   10,000 של  לרווח  הגעת 
לא  אם  שבועיות??  שעות  ב5 

תתקשר יוסף- 054-7390098
[20053374]

בירושלים  חסידיות  לישיבות 
מייל:  חינוכית.  גישה  בעלי  אברכים 
פקס:   GMAIL.COM@6250469

025023401
[20053354]

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

editors784@gmail.com למייל
[20053176]

בעל  מלמד  דרוש  שמש  בבית  לת"ת 
וקריאה  אותיות  להקניית  ניסיון 
לפקס  חיים  קורות  חיידר  לגן 

0774447985
[20053031]

חרדית  רפואית  לקליניקה 
לזימון  מהבית,  לעבודה  מזכיר/ה 
3-4 משרדית.  ועבודה  תורים 
ניסיון,  נדרש  לא  ביום,  שעות 
ברק  בבני  למשרד   *  3,000
א-ה  משרדית,  לעבודה  מזכיר/ה 
עד 14:30, 7,000  * לארגון לימודי 
שיבוץ  על  אחריות  פקיד/ה,  בי-ם 
072-22- קריירה   7,000 מרצים, 

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]

ס"ת ָ מכירת  דשמיא  בסיעתא 
ביותר,  ומהודרים  מיוחדים 

אשכנזי/ספרדי 05484-68589
[20053435]

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

052-7632224
[20052259]

השקעות 
של  משקיע  דרוש  פעיל  לעסק 
תשואה  חדשים,  ל-6  ש“ח   450.000
והיתר  בטחונות  לחודש,  3600ש“ח 
עסקה 050-4151681, 050-4151683
[20053436]

רווחים  הסת"ם.  בענף  השקעה 
052-7623142 מאד!!  גבוהים 

שלמה
[20053388]

חברות  לקנות  מחפש  משקיע 
וותק  עם  פעילות  לא  בעמ 

0537161091
[20053327]

אולמות 

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

8426765
[20051559]

קורסים 

מב"ב  בחורות  של  קבוצה  נפתחה 
לזורגן"  "עדה  מבית  איפור  ללימודי 

055-6700529
[20053425]

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 
קורסים  מרתון  עכשיו,  חיל  באשת 
ובכלל,,,,  סוכה  נוי  בנושא  וסדנאות 
03 0504154152 טל'  חומרים,  כולל 

6168364 גם לבנים
[20052703]

השבת אבידה 
החשובות  חליליות  עם  שקית  אבד 
לפני  לבעליהן  מאוד  ויקרות 

כחודשיים. 052-7690717
[20053492]

איצקוביץ  ליד  בב"ב  כיס  שעון  נמצא 
לפני כשבועיים. 03-6188449

[20053469]

מיוחד  שפריץ  ספרים  ביריד  נמצא 
לציציות שנמכר ביריד 0504133519
[20053451]

דף היומי בבלי: תמורה כ    דף היומי ירושלמי: ערלה ט    חובות הלבבות:
חשבון הנפש השביעי (העבדות)    משנה יומית: ע"ז ד, ו-ז    הלכה יומית:

או"ח תקנא, ה-ז    רמב"ם יומי: מצות ל"ת. ל"ת    שו"ע הרב - רב יומי: סו, 
ה-ו   ט,  לה"ר  חיים:  חפץ  שנו-שסו     ויקהל,  זוהר:  היומי -  דף  יב-יג    

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

8:328:338:318:358:348:29סו"ז ק"ש מג"א
9:229:239:229:259:249:20סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:569:579:569:599:589:54סוף זמן תפלה מג"א
10:3010:3110:3010:3210:3210:28סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4512:4612:4512:4712:4712:43חצות היום
13:1813:2013:1913:2113:2113:17מנחה גדולה

19:3419:3219:3519:3219:3219:30שקיעת החמה
זמנים למחר

4:194:194:164:234:214:13עלות השחר
5:045:055:035:085:074:59זמן ציצית ותפילין

5:596:055:566:026:015:57הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
03-7411367 052-4167723 שד' גולדה מאיר 255 קניון רמות    בני ברק סנטר פארם סופר פארם רמות ירושלים
077-8882050 גני התערוכה 6  מהשעה 19:00  עד 24:00 סופרפארם נמל תל אביב אהרונוביץ 12    תל אביב
7893383 בי שופר סל 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה סופרפארם מינסטור
077-8880100 סופרפארם 077-8881110 הנשיא 134    רמת גן סופר פארם האודיטוריום המחקר 3    חיפה
6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
עד 8:00 משעה 22:30  לילה  מידי  כונן:  רוקח  עד 22:30  משעה 10:00  נורדאו  רח'  אשדוד  בקניון  פארם  סופר 

למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.445-
אתמול: 211.43-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
29-19

תל אביב
31-25

חיפה
29-23

גולן
32-21

טבריה
37-25

גליל
29-18

באר שבע
34-22

אילת
40-28

מזג האויר
עליה קלה בטמפרטורות

היום - בהיר עד מעונן חלקית. 
עליה קלה בטמפרטורות. 

שישי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

שבת - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

ראשון - נאה. עליה קלה 
בטמפרטורות בעיקר בהרים 

ובפנים הארץ.

ראשוןשבתשישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



נתון מדאיג בגרמניה: מדי שבועיים 
מחולל בית קברות יהודי במדינה

על פי הדיווח בעיתון 'טאגשפיגל' בשנה האחרונה בוצעו עשרים ושבע התקפות 
על בתי קברות יהודיים, כשהמשטרה הצליחה לפענח רק שלושה מקרים

מאת א. למל

מדי  לפחות  מחולל  בגרמניה 
כך  יהודי.  קברות  בית  שבועיים 
שמסרה  הנתונים  מבדיקת  עולה 

המשטרה.
'טאג־ בעיתון  הדיווח  פי  על 

בוצעו  האחרונה  בשנה  ששפיגל' 
בתי  על  התקפות  ושבע  עשרים 
כשהמשטרה  יהודיים,  קברות 
שלושה  רק  לפענח  הצליחה 
מרכזים  על  זאת  לעומת  מקרים. 
יהודיים ובתי כנסת נספרו עשרים 
בחמישה  כשרק  התקפות,  ואחת 
לאתר  המשטרה  הצליחה  מקרים 

את העבריינים. 
של  המרכזית  המועצה  נשיא 
הגיב  שוסטר  יוסף  גרמניה,  יהודי 
חילול  מקרי  הצער,  "למרבה  כי 
יהודיים,  קברות  בתי  של  קבועים 
הינם  כנסת,  בתי  על  התקפות  וכן 
פי  על  בגרמניה".  יומיומי  ענין 
לאזר־ ידוע  אינו  הדבר  המשוער, 

חים רבים שאינם יהודים. 
להת־ רשאית  איננה  "גרמניה 

רגל למצב זה כאל מצב נורמאלי", 
התרה  גם  הוא  שוסטר.  הדגיש 
ברשויות הבטחון וקרא להן לנהוג 
ושמירה  "בהשגחה  ערנות.  ביתר 

בתי  על  המונעת  המשטרתית 
נמצאים  אשר  יהודים,  קברות 
ליישובים,  מחוץ  קרובות  לעיתים 
ותיקון.  בשיפור  צורך  רואה  אני 
שכן שיעור הפענוחים הזעום הינו 

מחריד". 
להיאבק  יהיה  שניתן  מנת  על 
תכליתי  באופן  באנטישמיות 
"להנהיג  יש  יותר,  ומתמשך 
דיווח  עמדות  יותר  כללי  באופן 
לנהל  וכן  נגישה,  מקומית  ברמה 
יותר  משטרתית  סטטיסטיקה 
הס־ על  הביקורת  מובחנת". 

למאזנים  מתייחסת  טטיסטיקה 
שנערכים במשטר בנוגע לפשיעה 
אנטישמית בכללה. רוב העבירות 
הפליליות מיוחסות לימין הקיצו־

המועצה  של  ראותם  מנקודת  ני. 
המרכזית וכן של מוסדות יהודיים 
בח־ מתקבעת  המשטרה  נוספים, 

עבירה  על  מדי  מהר  שלה  קירות 
ומתעלמת  קיצוני,  ימין  אנשי  של 
המהג־ מחוגי  במעשה  מחשודים 

רים ושונאי יהודים נוספים. 

הלוויין הישראלי עמוס 
17 שוגר בהצלחה לחלל

מאת ח. אבישלום

מדווחת  תקשורת'  'חלל  חברת 
עמוס  הלווין  של  מוצלח  שיגור  על 
באופן  התבצע  השיגור  מהלך   .17
תקין בשעה 2:23 שעון ישראל מא־
הב־ ארצות  בפלורידה  השיגור  תר 
רית. הלוויין נפרד מהשלב השני של 

המשגר כ־33 דקות לאחר השיגור. 
שומר  הלוויין  התכנית,  פי  על 
על קשר רציף עם תחנת הקרקע, 
עצ־ בכוחות  דרכו  את  ועושה 

המיועדת.  המסלול  לנקודת  מו 
לאחר  שבועות  שלושה  במשך 
לנקודה  להגיע  צפוי  הוא  השיגור 
הנד־ הבדיקות  את  ולהשלים 
הבדיקות  תקופת  בתום  רשות. 
שצפויה לארוך כשלשה חודשים, 
המסלול  לנקודת  הלוויין  יועבר 
פעילותו  תחילת  לקראת   E  17

המסחרית. 
תק־ חלל  מנכ"ל  פולק,  דוד 

המוצלח,  השיגור  כי  מציין  שורת 
הפוטנ־ החדשות,  הטכנולוגיות 

המקצועי  והצוות  העסקי  ציאל 

גאווה  הינם  החברה  את  שמוביל 
להמשך  והבטחה  ישראל  למדינת 

דרכה וצמיחתה של החברה.

בשורה לניצולי שואה מרומניה ויורשיהם:

כעשרים ערים חדשות ברומניה 
הוכרו לצורך קבלת פיצויים 

מאת א. למל

ממשלת  של  החלטה  בעקבות 
ערים  כעשרים  הוכרו  גרמניה 
ובכך  פתוחים,  כגטאות  רומניות 
מקימים את הזכאות להגשת תבי־
עה לביטוח סוציאלי מגרמניה בגין 

העבודה בערים אלו.
בוטושאן,  יאס,  הם,  הישובים 
רומן,  פוקשאן,  גלץ,  מורש,  טרגו 
ווסלויאלבה  ברלד,  ניימץ,  פייטרה 
בוזאו,  ניימץ,הרלאו,  טרגו  יוליה, 
קריובה,  שטפנשט,  סראט,  רומניקו 
מצט־ אלו  מקומות  ובקאו.  פאשקן 

רפים לקונסטנצה וטאקוץ.
ליוצאי  בשורה  זוהי  כאמור, 
רומניה ויורשיהם, שכן הם זכאים 

מעתה גם אם נדחו, להגיש בקשות 
עבודתם  על  פיצוי  ברת  להכרה 
להכ־ חשוב  בצעד  מדובר  בגטו. 

פתוח,  כגטו  הללו  במקומות  רה 
אלו  שואה  ניצולי  בזכאות  המכיר 
לקבלת כספים לניצולי שואה אלו 
או לבני זוגם, ואם הם אינם בחיים, 
"להיכנס  זכאים  השני  הדור  בני 
הכספים  את  ולקבל  לנעליהם" 

מכוח חוק הגטאות הגרמני. 
ערים  יוצאי  שואה  ניצולי 
במידה  ויורשים  שאריהם  אלו, 
וההורים היו תושבי ישראל, נולדו 
לאומי  ביטוח  וקיבלו  אחרי 1910 
ישראלי צריכים לפנות ולברר את 

זכאותם האמורה.
אגודת יוצאי רומניה בישראל 
מההחלטה  רב  סיפוק  הביעה 
במקצת  לסייע  שתוכל  החשובה 

לניצולי השואה מרומניה. 
הקדו־ למקומות  מהאגודה 

"ההחלטה  כי  ברומניה נמסר  שים 
חשובה אך צריכה היתה להתקבל 
לפני שנים רבות, לא עתה כשלצ־

אינם.  כבר  מהניצולים  חלק  ערנו 
אולם טוב מאוחר מבכלל לא, ועל 
הניצולים או בני משפחותיהם לנ־

צל הזדמנות זו", אמר יו"ר האגודה 
הרב אברהם יעקב סלמון.

טקסס: המשטרה התנצלה לאחר ששוטרים 
רכובים על סוסים משכו אדם שחור קשור לחבל

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

סערה תקשורתית התעוררה 
שהתפרסמה  לאחר  בארה"ב 
האחרון,  השבוע  מסוף  תמונה 
לבני  שוטרים  שני  נראים  בה 
סוסים  על  רכובים  כשהם  עור, 
מו־ בוקרים,  בכובעי  וחבושים 
שכים אחריהם עצור שחור עור, 
בעודו  אחריהם  מהלך  כשהוא 
השוטרים  שאחד  בחבל  קשור 

החזיק בידו. 

אזרחים וכלי תקשורת ביק־
הת־ כי  וטענו  המשטרה,  את  רו 

מימים  תיאורים  מזכירה  מונה 
הלבנים  האדונים  כאשר  עברו, 
בעודם  סוסים  על  רוכבים  היו 
עבדיהם  את  אחריהם  גוררים 
בחב־ קשורים  שהיו  השחורים 

לים אל הסוסים. 
כי  נמסר  המשטרה  בהודעת 
נפשיות  מהפרעות  סובל  האיש 
של  עשיר  עבר  לו  ויש  קשות, 
השוטרים  גבול.  הסגת  עבירות 

שהיו בסיור רכוב על גבי סוסים 
ולא־ האיש,  את  לעצור  הוזעקו 

נאלצו  הם  ידיו,  את  שאזקו  חר 
כדי  האזיקים  אל  חבל  לקשור 

לקחת אותו עמם למעצר. 
בעיירה  המשטרה  דוברות 
השוטרים  כי  הודתה  גלבסטון 
יותר  ראויה  בצורה  נוהגים  היו 
לבואה  עד  ממתינים  היו  אם 
את  מסיעה  שהיתה  ניידת  של 
תא  אל  מכובדת  בצורה  העצור 

המעצר. 


