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לרכז  החל  הסיני  המשטר 
הגבול  בקרבת  גדולים  צבא  כוחות 
קונג,  הונג  של  האוטונומיה  עם 
ברור  כאיום  שנראה  מה  במסגרת 
לש־ לפלוש  סין  של  כוונתה  לגבי 
הרסני  בכח  ולעצור  קונג  הונג  טחי 

ורצחני את המחאה המתמשכת. 
של  תצלומים  פורסמו  אתמול 
משוריינים  של  ארוכות  שיירות 
הסמוכה  שנג'ן  בעיירה  צבאיים 
לגבול עם הונג קונג, וכן בכבישים 
זה.  לכיוון  המובילים  בינעירוניים 
טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא  גם 
פרסם, כי הוא עודכן על כך שסין 
מניעה כוחות צבא לעבר הונג קו־
כל־ אזהרה  פרסם  לא  טראמפ  נג. 

שהי כלפי הסינים לבל יעזו לבצע 
טבח במפגינים, ובמקום זאת כתב 
משפט סתמי וחסר משמעות לפיו 
רגועים  להישאר  צריכים  "כולם 

ובטוחים". 
המחאה  נמשכת  במקביל 

בהונג קונג במלוא העוצמה, ואת־
המוקדמות  הבוקר  בשעות  מול 
אל  המפגינים  אלפי  שבו  כבר 

התעופה  בנמל  הראשי  הטרמינל 
אותו  והשביתו  קונג,  הונג  של 
אחד  בכל  שעשו  כפי  נוספת  פעם 

טיסות  כמה  האחרונים.  מהימים 
לפני  להמריא  הספיקו  בודדות 

טראמפ: "עודכנתי שסין מניעה 
כוחות צבא לעבר הונג קונג" 

מנהיגת הונג קונג תדרכה את התקשורת והותקפה בחריפות על ידי העיתונאים ^ גם אתמול הושבת נמל 
התעופה בהונג קונג

באישור נתניהו: הפתרון לחדירת מחבלים – קיר בטחון
במערכת הבטחון הוחלט על הקמת קיר בטחון נגד חדירות מחבלים מרצועת עזה
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הוחלט  הבטחון  במערכת 
עזה  בעוטף  נוסף  מכשול  להקים 
– קיר בטחון נגד חדירות של מח־

בלים לקיבוצים ולשדרות.
 12 בחדשות  הדיווח  פי  על 
מטרים  של 6  בגובה  בקיר  מדובר 
במקטעים  קילומטרים   9 לאורך 
ולתוואי  לישובים  ובצמידות 
כביש 34 בין יד מרדכי דרומה עד 

לנחל עוז.
מכשול  להוות  אמור  הקיר 
נוסף, חיץ במרחב שבין גבול עזה 

לעכב  שאמור  מה  הישובים,  ובין 
מחבלים בזמן חדירה חלילה במי־
דה ויצליחו לעבור את הגבול ואת 

חיילי צה"ל בדרכם לבצע פיגוע.
עשרות  היא  הפרויקט  עלות 
מתנה־ הדיונים  שקלים.  מיליוני 

לים בין משרד התחבורה הבטחון 
ומתמק־ הממשלה  ראש  ומשרד 

דים במציאת מקור תקציבי.
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דוד דויטש
בן הרב יוסף שליט"א

ישיבת" כוכב מיעקב" טשעבין
בני ברק

נחמה גאלדא שטרנברג 
בת הרב לוי יצחק זצ"ל
סמינר החסידי ב"ב
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור לז' מנחם אב תשע"ט
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לראשונה: רוסיה מאשרת רשמית כי 
רמת הקרינה עלתה באזור הפיצוץ

טראמפ על הטיל הגרעיני שהתפוצץ ברוסיה: "יש לנו טכנולוגיה דומה, אך מפותחת 
הרבה יותר" ^ הקרמלין בתגובה: "הטכנולוגיה שלנו בתחום הזה עוקפת כל מדינה אחרת"
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שהתחולל  המסתורי  הפיצוץ 
בבסיס  האחרון  חמישי  ביום 
סברודבינסק,  לעיר  הסמוך  הרוסי 
התקשורת  את  להעסיק  ממשיך 
הבינלאומית ולעורר ענין רב בקרב 
קהיליית המודיעין במדינות רבות. 
השירות  כי  דווח  אתמול 
רוסיה  של  הרשמי  המטאורולוגי 
שאירע  הפיצוץ  לאחר  כי  אישר 
הק־ רמת  עלתה  הניסוי,  ארבעה במהלך  פי  של  ברמה  באזור  רינה 

ועד פי ששה עשר מרמת הקרינה 
המותרת על פי התקן הבינלאומי. 
זהו אישור רשמי ראשון של גורם 
כה  שעד  לאחר  רוסי,  ממשלתי 
גורמים  מפי  אלו  טענות  נשמעו 

מקומיים בסברודבינק והאזור. 
כי  אתמול  נמסר  כן  כמו 
הסמוך  ניונונקסה  הכפר  תושבי 
לאתר הפיצוץ התבקשו להתפנות 
לצורך  אחד,  יום  למשך  מבתיהם 

סגן השר הרב פרוש במפגש פעילים

"יהדות התורה צריכה להיות גדולה כדי 
להגביל את הכוח של מערכת המשפט"
את הדברים אמר בעקבות הפסיקה הפוגענית של בית המשפט המחוזי בענין 

ההפרדה בעפולה ופסילת בג"ץ את החוק להסדרת מעמד בני הישיבות
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מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
פעילים  עם  השבוע  נפגש  פרוש 
באגודת ישראל והתייחס לפסיקת 

ההפ־ כנגד  המחוזי  המשפט  בית 
גדרי  על  וההקפדה  בעפולה  רדה 

הצניעות.
הסיעות  כי  אמר  בדבריו 
את  לסיים  צריכות  החרדיות 

גדול',  'כוח  עם  הבחירות  מערכת 
כדי להגביל את כוחה של הרשות 

השופטת בישראל.
צרי־ התורה,  ביהדות  "אנחנו 
  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

שתי שריפות פרצו בעוטף עזה 
כתוצאה מהפרחת בלוני תבערה
ארבע שריפות פרצו אתמול בעוטף, אך רק שתיים מהן 
כתוצאה מבלוני תבערה ^ בזמן שכוחות הכיבוי פעלו 

בשמורת בארי – בלון תבערה נוסף נחת לידם
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לאחר  נמשך:  הבלונים  טרור 
הת־ בלוני  יחסית,  רגועה  תקופה 
לדרום.  לחזור  מתחילים  בערה 

ארבע שריפות פרצו אתמול באזור 
שתיים  לפחות  כאשר  עזה,  עוטף 
תבע־ מבלוני  כתוצאה  נגרמו  מהן 
הרצועה.  לגדר  מעבר  שהגיעו  רה 
פרצה  נגב,  בשדות  אחת,  שריפה 
והרקע  פסולת  משריפת  כתוצאה 
לשריפה הרביעית עדיין לא ברור. 
  המשך בעמ' ד

שמואל שטייג
בהר"ר יצחק הי"ו 

ישיבת סערט ויז'ניץ
רמת ויז'ניץ חיפה 

מרים שכטר
בהר"ר יוסף יהושע הי"ו 
סמינר אשת חיל
רמת ויז'ניץ חיפה

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום רביעי, י"ג באב תשע"ט

אהרן בוקשפן 
ב"ר יואל (ב"ר שמחה) הי"ו

ישיבת קרלין סטולין רמות 
מודיעין עילית

חני איזק
ב"ר יעקב הי"ו
סמינר בית ברכה

מודיעין עילית 
ם י ש ר ו א מ

בס"ד, יום שלישי, י"ב באב תשע"ט
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עיר הישיבות אלעד: כאלף תלמידי ישיבות השתתפו 
בחלק הראשון של מבצע שינון הלכות שבת

מאת מאיר קליין 

הלו־ ישיבות  תלמידי  כאלף 
בשלב  השתתפו  באלעד  מדים 
הלכות  שינון  מבצע  של  הראשון 
ראש  ביוזמת  לדרך  שיצא  שבת 

העיר הרב ישראל פרוש. 
המבצע,  של  הראשון  בשלב 
והשינון  הלימוד  סדרי  פורסמו 
הכוללים לימוד שני סימנים הנוג־

עים להלכות בורר וסוחט, סימנים 
שי"ט וש"כ בשו"ע עם משנה ברו־
רה. ולקראת תום 'זמן קיץ' חולקו 
מבחנים אמריקאיים, שייבדקו על 

ידי רבנים.
בלשכת ראש העיר, שם ריכזו 
מהכמות  הופתעו  המבחנים,  את 
מת־ שהגיעו  המשובים  של  הרבה 

יום  מדי  כאשר  הישיבות,  למידי 
נוספו עוד מאות טפסי מבחן שמו־

לאו על ידי הבחורים החרוצים.
הראשון  השלב  תום  עם  עתה, 
הגרלה  תתקיים  השינון,  במבצע 
ובהמשך  ערך,  יקרי  פרסים  על 
למקומות  נסיעה  אי"ה  תתקיים 
לכלל  העיריה,  ידי  על  הקדושים 

התלמידים שישתתפו במבצע.
ידי  על  מלווה  התהליך  כל 
העיר,  מישיבות  רוחניים  צוותים 
שמתווים  הלכות  ופוסקי  ורבנים 
סדרי הלימוד. הרבנים הסבי־ את 

כתבו  הדורות  פוסקי  גדולי  כי  רו 
החשיבות  על  פעם  אחר  פעם 
הצו־ ועל  שבת,  הלכות  שבלימוד 

רך המתמיד לשוב ולשנן את אותן 
התלויים  'כהררים  שהן  הלכות, 

בשערה'.
ראש העיר הרב ישראל פרוש 
הישיבות,  כעיר  "אלעד,  כי  אומר 
חשיבות  את  דגלה  על  חרתה 
בנושא  מדובר  התורה.  ורוממות 
חשוב שנוגע לכל אחד ואחד מה־

תושבים, שומרי התורה והמצוות. 
המבצע נועד ללכד מצד אחד את 
כלל תלמידי הישיבות, לצד שינון 
שהן  בית,  בכל  נחוצות  הלכות 
רבות  נכתב  עליהן  שבת,  הלכות 
אנחנו  והפוסקים.  ההלכה  בספרי 
התלמידים  את  מאוד  מעריכים 
ובמ־ בשינון  חלק  שלקחו  הרבים 
בחן. תלמידי הישיבות באלעד הם 
נעשה  ואנחנו  העיר  של  הגאווה 
הכל כדי להרחיב את ספסלי בתי 

המדרש בעיר אלעד".

למעלה מאלף משתתפים בכנס זעקה והסברה נגד 
פעילות מיסיון בריכוזים החרדיים בירושלים

למעלה מאלף מתושבי השכו־
נות החרדיות בירושלים נטלו חלק 
במינו  מיוחד  והסברה  זעקה  בכנס 
שערכה המחלקה למאבק במיסיון 
'בית  באולמי  לאחים'  'יד  בארגון 
מלכה' – לנוכח פעילות מיסיונרית 
הולכת וגוברת בשכונות החרדיות 
למחות  היתה  הכנס  מטרת  בעיר. 
הנפשעת,  המיסיון  פעילות  נגד 
המי־ הפעולה  שיטות  את  לחשוף 
חרדי  במסווה  הנערכות  סיונריות 
ולגייס מתנדבים נוספים לפעילות 

'יד לאחים'.
המיש־ מגיד  פתח  הכנס  את 

מבכירי  דויטש,  חיים  הרב  רים, 
שדיבר  לאחים',  ב'יד  המרצים 
'יד  פעילי  של  נפשם  מסירות  על 
על  לאות  ללא  הפועלים  לאחים' 
המיסיון.  פעילות  את  למנוע  מנת 
כי  בדבריו  הדגיש  דויטש  הרב 
השותפות של כל אחד ואחד מה־

עונה  לאחים'  'יד  בפעילות  ציבור 
לישועה?".  "ציפית  השאלה  על 
להראות  הזדמנות  לנו  ניתנת  "פה 
הכל  שעשינו  לישועה.  שציפינו 
השכינה  השראת  למען  ופעלנו 

הקדושה", אמר הרב דויטש. 
דויטש  הרב  הזמין  זו  בנקודה 
בנימין  הרב  הדוברים,  ראשון  את 
וכיום  לשעבר  מיסיונר  קלוגער, 
למאבק  למחלקה  מיוחד  יועץ 
במשך  לאחים'.  'יד  של  במיסיון 
מלווים  כשדבריו  ארוכה,  שעה 
קלו־ הרב  ריתק  מיוחדת,  במצגת 

האישי  בסיפורו  הקהל  את  גער 
ההוראה  את  נדירה  בעדות  וחשף 
של  דתם  להמרת  בכת  שקיבל 
לה־ "עדיף  לו  נאמר  בה  יהודים, 

פני  על  אחד,  יהודי  לנצרות  טביל 
מאה גויים".

בעוד הציבור משתאה מהדב־
רים, הוקרנה ברקע מצגת מיוחדת 
קטעים  היתר,  בין  ששילבה, 
אותנטיים שתועדו בידי אנשי 'יד 
מיסיונרים  נראים  בהם  לאחים', 
באין  פועלים  לחרדים  מחופשים 
וכן  החרדיות,  בשכונות  מפריע 
הנרחבת  לאחים'  'יד  פעילות  על 

למיגור המיסיון.
לשאת  הוזמן  מכן  לאחר  מיד 
ליפ־ שמואל  הרב  הגאון  דברים 
שיץ שליט"א, מראשי 'יד לאחים'. 
על  ליפשיץ  הרב  עמד  בדבריו 
בשבוע  שהתרחש  הקשה  הפיגוע 
שעבר, בו נרצח דביר שורק הי"ד 
ההשכל  מוסר  את  ממנו  ולימד 
"בג־ ממנו.  לקחת  הציבור  שעל 

יהודי  ברוחניות,  גם  כמו  שמיות 
הגמרא  דברי  להיפגע.  יכול  בודד 
אותנו  מלמדים  מת'  לא  'ציבור 
כשמ־ כי  חי  דבר  הוא  שציבור 
הם  ביחד,  יהודים  כמה  תאספים 
הוא  המיסיון  של  הכוח  נשמרים. 
נט־ הם  בודדים.  יהודים  בתפיסת 

דואג  לא  אחד  שאף  לאותם  פלים 
המחנה,  שבקצה  אלו  אותם  להם, 
הצ־ בנושאים  מענה  להם  ונותנים 

לתת  נשכיל  רק  אם  להם.  ריכים 
לאחים'  'יד  לפעילות  וכתף  יד 
שמגיעה לאותם יהודים ומעניקה 
בטרם  ההולם  המענה  את  להם 
הגר"ש  אמר  מדי",  מאוחר  יהיה 
כליל  למנוע  נוכל  "אזי  ליפשיץ, 

את פעילות המיסיון בארץ".
בתום דבריו של הרב ליפשיץ, 
המקו־ הגאון  דברים  לשאת  עלה 
בל הרב יעקב עדס שליט"א. הרב 
השכינה  גלות  את  הדגיש  עדס 
בדיוק ביום בו החלה שריפת בית 
גלות  על  דיבר  ואחר  מקדשנו, 
לנ־ מנסה  הס"מ  כאשר  השכינה 
בכלל,  היהודי  בעם  טלפיו  עוץ 
ובירושלים עיר הקודש – פלטרין 
של מלך בפרט, כדי לאבד נשמות 
ולהע־ ישראל  עם  מקרב  טהורות 

בירם לנצרות, רח"ל. בסיום דבריו 
כולו  מהציבור  עדס  הרב  ביקש 
עול  יחד  ולקבל  רגליו  על  לעמוד 
מלכות שמים בקריאת שמע. היה 
המש־ כאשר  במיוחד,  מרגש  זה 

ליבם  מקירות  זעקו  כולם  תתפים 
עתה  בהבינם  הפסוק,  מילות  את 

ביתר שאת את משמעותו. 
לשאת  הוזמן  הערב  בסיום 
רכז  אברג'ל,  שמעון  הרב  דברים 
השטח המסור של הארגון, האמון 
מאות  של  השוטפת  פעילותם  על 
פעילים ומתנדבים, יום יום, שעה 
סביב  סיזיפית  בעבודה  שעה, 

לשעון. 
הדב־ את  הוריד  אברג'ל  הרב 
רים לידי פועל ודיבר על חשיבות 
על  לעדכון  לאחים'  ל'יד  הפניה 
"הצלחות  מיסיונרית.  פעילות 
מי־ פעילות  של  רבות  וחשיפות 
שנח־ אנשים  בגלל  נעשו  סיונרית 

שפו לדברים שקורים בשטח בזמן 
פעילות  על  אותנו  ועדכנו  אמת 
אברג'ל  הרב  אמר.  מיסיונרית", 
את  המשתתפים  בפני  חשף  גם 
המאבק  למחלקת  הפניות  נתוני 
במיסיון, את היקפם, ואת מספרם. 
למלא  מהנוכחים  גם  ביקש  הוא 
לפעילות  ולהצטרף  פרטיהם  את 

המנע הנרחבת.
בסיפוק  מציינים  לאחים'  ב'יד 
שהתקבלו,  הנלהבות  התגובות  כי 
הכי־ הכרחי  היה  כמה  עד  העידו 

נוס. "המשתתפים כולם, איש איש 
כי  ואמרו  הכנס  על  הודו  בתורו 
המיסיונרית,  מהתופעה  הזדעזעו 
מסוכנתה ומהיקפה. עשרות רבות 
את  מילאו  חדשים  מתנדבים  של 
פרטיהם וביקשו להצטרף למערך 
האדיר והמסועף של פעילות הש־

אחרים  רבים  לאחים'.  'יד  של  טח 
פר־ לנדב  ביקשו  שאלות,  שאלו 
המו־ מיסיונרית  פעילות  על  טים 

כרת להם ולקחו עמם את מספרי 
'יד  של  השטח  רכזי  של  הטלפון 
כל  על  להודיעם  במטרה  לאחים', 

פעילות מיסיונרית".

בזעקך יצילוך קיבוציך. חלק מהקהל שגדש את האולם

א שארק אל אווסאט: ישראל מובילה 
מדיניות של התנכלות לחקלאים פלסטינים 
הידיעה מבוססת על דו"ח שפרסם ארגון 'בצלם' אותו מכנה העיתון הערבי "קרן ישראלית"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מח־ כי  מדווח  ישראלי  "מוסד 
המתנחלים  של  התקיפות  ריפות 
הפלסטינים,  כנגד  הישראליים 
כך  הישראלי",  הצבא  הגנת  תחת 
ביום  שפורסמה  כותרת  מדווחת 
הסעודי  בעיתון  האחרון  ראשון 
היוצא לאור בלונדון 'א־שארק אל 

אווסאט'. 
הכו־ מייחסים  הידיעה  בתוך 
'בצלם'",  ל"קרן  הדיווח  את  תבים 
מה  משום  מגדירים  הם  שאותה 
כי  מוסיפים  גם  הם  כישראלית... 
על  המתנחלים  של  "ההתקפות 
ומתגברות  הולכות  הפלסטינים 
הכיבוש  צבא  של  חסותו  תחת 

הישראלי".
המתיישבים  הרסו  "ביוני 
בע־ פרטיים  נכסים  הישראלים 
מהקרן  נמסר  כך  כפרים,  שרה 
"במהלך  בדיווח.  נאמר  בדו"ח", 

כ־1,800 שרפו  הם  הזה  החודש 
שדות  של  דונמים  ועשרות  עצים 
מ־700 למעלה  עקרו  הם  תבואה. 
55 לפחות  והרסו  ירק  שתילי 
סיס־ לכתיבת  בנוסף  מכוניות, 

מאות עוינות".
מעט  מפרטים  הידיעה  כותבי 
אודות  'בצלם',  של  הדו"ח  מתוך 
כשהכ־ בשכם,  שבוצעו  פיגועים 
באזור  לכפרים  הנראה  ככל  וונה 
מתנחלים  יידו  במהלכם  שכם, 
ניקבו  פלסטינים,  בתי  על  אבנים 
ואד־ עצים  ושרפו  מכוניות  צמיגי 
מובאים  בהמשך  חקלאיות.  מות 
מספר מקרים מאזור רמללה, בית 
לחם, סלפית וכמה אזורים אחרים.

בכתבה  מצוטט  'בצלם'  ארגון 
ההת־ שנים,  "במשך  כי  כמצהיר 

קפות הללו חזרו תחת חסותו של 
הצבא הישראלי".

"הקרן מאמינה ששגרה ידועה 
להת־ אמורה  אינה  זו  וקבועה 

על  הכותבים  מסבירים  קיים", 
"הקרן הישראלית". "במקום זאת, 
המצב הקיים הוא שזה הפך לחלק 
הממשלה  שנקטה  מהמדיניות 
את  לשרת  כדי  המערבית  בגדה 

האינטרסים של המדינה.
להפעיל  מכוונת  זו  "מדיניות 
לחץ על החקלאים הפלסטינים על 
החקלאיים,  השטחים  תקיפת  ידי 
אדמות  את  להעביר  ובהדרגה 
שב־ לאחר  למתנחלים  החקלאים 
ובשל  בכוח  אותם  נטשו  עליהם 
חששם מפני אלימות המתנחלים.

תצליח,  שמדיניותם  מנת  "על 
נמנעות  הישראליות  הרשויות 
ובעצם  אלה,  פשעים  מלחקור 
ייע־ לא  כי  לעבריינים  מבטיחות 

נשו על הפשעים שביצעו.
ידי  על  היטב  מובן  "הדבר 
הפלסטינים,  ידי  ועל  המתנחלים 
מצטט  הגנה",  שום  ללא  שנותרו 

העיתון את הנאמר בדו"ח.
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הימין נלחם בימין
יתכן שהימין כבר איחר את המועד. הצליח לעשות עצמו 
כבר  הסעיפים  על  הפוסחים  המהססים  את  ולקלס.  ללעג 
איבד ועכשיו הוא מעורר דחיה אצל כל מי שרוצה כי הימין 
מוזרים  לצירופים  להזדקק  בלי  הבאה  הממשלה  את  ירכיב 
שבה  ביותר  המוזרה  הבחירות  מערכת  היא  זאת  ומשונים. 
עיקר העימותים מתנהלים בתוך המחנות עצמן. מה שמאחד 
שלהם  התיעוב  הוא  והמרכז  השמאל  מפלגות  את  זאת  בכל 
יותר.  ומשפיל  יותר  גס  יהיה  מי  והתחרות  נתניהו  כלפי 
לכאורה היה על הימין להגיב ביצירת קו אחיד שגם יגונן אבל 
בעיקר יפרוץ קדימה. אבל מה שקורה הוא ההיפך הגמור. ימין 
בימין נגעו. ואין לך יום שלא נפתחת בו חזית חדשה. בצלאל 
על  שאמר  דברים  הימין.  ליריבי  תחמושת  מספק  סמוטריץ' 
נתניהו יכולים להפוך לתשדירי פרסום של גנץ ולפיד. מילא 
ברק מנאץ בלי הרף משום שאין לו מה לומר ואין איש מאמין 
לו. מילא ליברמן איבד זה כבר את הכיוון והדרך, אבל למה 
הולך  והסגנון  אותה?  והוא  נתניהו  את  להתקיף  צריכה  שקד 
מושמע  בניחותא  לטעון  שאפשר  ומה  מוגזם.  הכל  ומדרדר. 
בנחת  חכמים  "דברי  קהלת  לימדנו  והרי  רמה  תרועה  בקול 
נשמעים מזעקת מושל בכסילים", ולמה אם כן המהומה בימין 

נשמעת כאילו נטרפה הדעת על כולם.

לא  קול.  כל  על  מלחמה  כל  קודם  הוא  בימין  המאבק 
הקול של אנשי המרכז, או מאוכזבי השמאל אלא על קולות 
בבחירות  ולשקד  לבנט  זאת  עשה  נתניהו  עצמם.  הימין  בני 
הוא  הקולות.  את  להם  'שתה'  הפרשנים  ובלשון  הקודמות. 
ליכוד  תומכי  שאינם  מצביעים  של  אחד  במנדט  זכה  אולי 
מנדטים  ארבעה  לפחות  של  לאובדן  גרם  אבל  מובהקים, 

ובשלם לא הוקמה ממשלה.

שביתת  של  להסכם  במהירות  להגיע  הימין  מפלגות  על 
שהתפרצה  הרדיפה  פוביית  על  להתגבר  חייב  נתניהו  נשק. 
אצלו בכל חריפותה. על ראשי 'ימינה' לעצור את התלהמותם 
ולשדר רגיעה. יותר מחודש לפני הבחירות על הימין לחדול 
מ'מלחמת האזרחים' ולצאת למערכה נגד הסיעות העלולות 
אם ינצחו לגרום לנזקים אדירים. יכוונו סמוטריץ' וביטן את 
חיציהם לעבר גנץ שמיום ליום מסתבך בהצהרות ובתיקונים 
ובשגיאות המעוררים תמיהה איך בכל זאת תפקד כרמטכ"ל? 
ישאלו את בוגי יעלון הכיצד כל זמן שהיה שר הבטחון תמך 
ולבן,  בכחול  פגמים  הרבה  כל  יש  בנתניהו.  בהתלהבות 
בעבודה ובמחנה הדמוקרטי, אבל אין מי שישכנע את הציבור 
כי בחירה בהם היא הימור בלתי אחראי. זאת קריאה אחרונה 
למנהיגי הימין, אם לא תתאוששו טיסתכם לשלטון תקורקע 

בשל אובדן שליטה על ההגאים.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

אבובים
שראש  אומרים 
כי  משוכנע  אינו  הממשלה 
להגיע  מסוגל  הימין  גוש 
ואחד  שישים  לתקרת  לבדו 
בוחן  הוא  ולפיכך  המנדטים 
שיביאו  וטקטיקות  טכניקות 
לכך שינצח ויישאר בתפקידו 
ללא  גם  הבחירות,  לאחר  גם 

השגת המספר הזה.
מי שקורא את הטור הזה 
מופתע.  להיות  אמור  לא 
משו־ לפחות  שכותבו  משום 
להמ־ יוכל  לא  הימין  כי  כנע 

של  עריקה  ללא  לשלוט  שיך 
ברא־ לממשלה  אחת  מפלגה 

שממשיכה  מפלגה  יש  שותו. 
למיזוג  פוטנציאלית  להיות 
ישראל  לה  קוראים  לא  הזה. 
לי־ עומד  לא  ובראשה  ביתנו 
העבודה־ מפלגת  אלא  ברמן 

שכבר  הטעמים  מכל  גשר, 
פורטו פה בעבר.

נוספה  לנתניהו  אבל 
לחייך  נוספת  סיבה  אתמול 
בשלטונו:  בטוח  ולהיות 
הסיבה נעוצה לא בירושלים, 
לא  ואפילו  אביב  בתל  לא 
של  כוחן  גדל  בה  בעפולה 
והתודה  החרדיות,  המפלגות 
המחוזי  המשפט  לבית  נתונה 
בנצרת. הסיבה היא ברמללה, 
עשר  של  במרחק  הרחוקה 
אתמול  מירושלים.  דקות 
אבו  הרשות  יו"ר  כי  פורסם 
מאזן, או בשמו המלא, מחמוד 
עבאס, הביע תקוה כי נתניהו 
לראשות  שוב  ייבחר  לא 

הממשלה.
לחיוך  מצוינת  סיבה  זוהי 
לא  נתניהו  של  לאוזן  מאוזן 
לי־ החדש  המסייע  בשל  רק 

ריביו משמאל בדמות מכחיש 
שחרף  הפנים  זעוף  השואה 
מתעקש  המתמשכת  גסיסתו 
לא לפנות את הזירה ואפילו, 
למרבה הפלא, חדל זה מכבר 
התכופים  הפרישה  מאיומי 
חדשות  משמיע  היה  שבעבר 

לבקרים ותחת כל עץ רענן. 
בסיסי  משהו  כאן  יש 
יש  מאזן  לאבו  יותר.  ורציף 
עו־ שלא  רצונות  של  מסורת 

אבו  המציאות.  עם  יפה  לים 
המושחתים  וחבורת  מאזן 
השתוקקו  מוקף  הוא  שבה 
לא  שטראמפ  מאודם  בכל 
עלתה  ולא  לשלטון  יעלה 
חתר  גם  מאזן  אבו  בידם. 
הוועידה  נגד  הדל  כוחו  בכל 
שכונסה בבחריין אבל מתחת 
הכבויות  עיניו  ולנגד  לאפו 
עסקים  אנשי  לשם  יצאו 
תקשורת  עם  ושבו  מרמללה 
בינלאומית אוהדת. אבו מאזן 
גם קיווה ככל יכולתו כי הח־

רם על ישראל ימשיך ויהדהד 
קו־ ישראל  מזלו  לרוע  אך 

מדינות  עם  בריתות  שרת 
שעד  כאלו  לרבות  שונות, 
מראשי  היו  שלשום  תמול 
הפלס־ על  החסות  פורשי 

קינות  נושאים  בעודם  טינים 
ושאר  הכיבוש  בגנות  נוגות 

ירקות.
את  מעלה  מאזן  אבו  אם 
של  שלטונו  לקץ  האיחולים 
שמחתו,  ראש  על  נתניהו 
כי  להבין  סיבה  אפוא  זוהי 
בדמותו  ודרדרים  קוצים  גם 
משלימים במרירות עם העו־

בידם  עלה  לא  שזממם  בדה 
למצוא  אלא  להם  אין  וכי 
מחב־ הנצחת  בהמשך  נחמה 

לים מרצחים וחלוקת כספים 
בחסות  משפחותיהם  לבני 
לחגוג  הממשיכה  השחיתות 
ברשות ובכל נושאי המשרות 

מטעמה.

מגלשה
שהעולם  היה  טבעי  אך 
לנוכח  מגדרו  ויצא  ישתאה 
שר־ כך  על  הרוסית  ההודאה 
בעקבות  עלתה  הקרינה  מת 
שאירע  המסתורי  הפיצוץ 
סברוד־ לעיר  הסמוך  בבסיס 

בינסק.
אבל מי שקרא מעט חומר 
המשמעות  כי  יודע  בנושא 
של עליית הקרינה ברמה של 
פי ארבעה עד פי שישה עשר 
להשוות  ואין  מזערית  היא 
לפיצוץ  צורה  בשום  אותה 
גרעיני שעל מנת שהוא יהיה 
צריכה  הקרינה  רמת  הרסני 
לא  אלף.  מאה  פי  להיות 

פחות.
ולא  פוטין  לא  אמת. 
טלית  אינם  המתרברב  צבאו 
שכולה תכלת והלא דבר הוא 
הצטוו  בסמוך  שהמתגוררים 
אחת  ליממה  (אגב,  להתפנות 
לא  כי  לחלוטין  ברור  בלבד). 
היה שם מופע זיקוקים. אבל 
ההיסט־ את  להרגיע  מותר 

וליהנות  לשוב  כך  ואגב  ריה 
בין  המהלומות  מחילופי 
למקבילו  האמריקני  הנשיא 
הרוסי שמזכירה לעיתים ריב 
כיתות  תלמידי  בין  מתוקשר 

ה' וח'.

מקפצה
שהיועץ  שאומר  מי  יש 
מכוון  לממשלה,  המשפטי 
כמו כל קודמיו למטרה אחת: 

להיבחר לשופט עליון.
עלולה  הזו  האמביציה 
וכאשר  אם  מפלה  לנחול 
הפרק  על  יעמוד  כשהמינוי 
בוועדה  הימין  נציגי  יציבו 
דרישה  שופטים  למינוי 
מנ־ לא  רק  אחת:  פרסונלית 

דלבליט.

ברק השתלח במבקר המדינה: "סמרטוט 
רצפה"; שקד: "אלימות מילולית"

ברק תקף את מבקר המדינה בשל מינוי חברי ועדת ההיתרים ^ שקד: "אם 
סמוטריץ' היה מתבטא כך זעקות השבר היו נשמעות מכל עבר"

העבודה־גשר הציגה 
את תכניתה הכלכלית
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חשפה  'העבודה־גשר'  רשימת 
בהשתתפות  עיתונאים  במסיבת 
היו"ר עמיר פרץ, ח"כ איציק שמו־
את  לוי־אבקסיס  לשעבר  וח"כ  לי 

התכנית הכלכלית שלה.
8 כוללת  הכלכלית  התכנית 

המינימום  שכר  העלאת  נקודות: 
בניית 200,000 לשעה;  ש"ח  ל־40 
חינוך  ממשלתית;  בבניה  דירות 
שירותי   ;0 מגיל  חינם  ציבורי 
קבי־ מעמד;  הבדלי  ללא  בריאות 

מע"מ   0% מינימום;  פנסיית  עת 
על 100 מוצרי יסוד; השקעה בע־
סקים הקטנים; השקעה ברווחה.

ח"כ  העבודה  מפלגת  יו"ר 
שנה   16" גשר:  ויו"ר  פרץ  עמיר 
והרזה,  השמן  של  הנאום  אחרי 
נתניהו  של  השמן'  'האיש  סובל 
וחברתית  כלכלית  מאנורקסיה 
חיים  בישראל  הבית  משקי  קשה. 
מהלוואות ודירוג האשראי שלהם 
הכלכלה  של  הטרגדיה  ברצפה. 
דירוג  שאמנם  היא  נתניהו  של 
 ,+AA הוא  ישראל  של  האשראי 
משפחת  של  האשראי  דירוג  אבל 

."-BB כהן מחדרה הוא
בח־ מופקרים  ישראל  "אזרחי 
ובתחבורה  הקורסים  המיון  דרי 
הציבורית הצפופה. הם מופקרים 
דיור  ובשוק  פוגעני  עבודה  בשוק 

לוי־אבקסיס.  הוסיפה  אכזרי", 
על־ידי  מופקרים  ישראל  "אזרחי 
לפני  רווחים  ששמה  ממשלה 
רווחה. אנחנו נחליף את ההפקרה 
בהשקעה  נתניהו  של  העקבית 
של  אחריות  לקיחת  באמצעות 

המדינה על אזרחיה".
לשעבר  השר  תקף  בתגובה 
נפתלי בנט את התכנית הכלכלית 
כלכ־ לקריסה  תביא  היא  כי  וטען 

לית של מדינת ישראל.
"הסכנה הגדולה ביותר בפניה 
למדינה  הפיכתה  היא  ישראל  של 
מפגרת־מאחור  סוציאליסטית 
תחת שר האוצר עמיר פרץ, ניסנ־

קורן ודומיהם", אמר בנט. 
שכוונתו  מאמין  "אני  לדבריו, 
טוב.  לעשות  היא  פרץ  עמיר  של 
אך כוונות טובות לעתים מובילות 
לפרץ  לאפשר  אסור  לאסונות. 

להפוך את ישראל לונצואלה".
לבנט,  פרץ  השיב  בתגובה 
הקפיטליסטים  האחים  "ברית 
בינך ובין לפיד אף פעם לא ראתה 
משינוי  מפחדים  אתם  אדם.  בני 
סדר  לראש  האדם  את  שיחזיר 
שאנשים  לי  עצוב  העדיפויות. 
להיכנס  מוכנים  אינם  כמוכם 
כדי  קצת  ולתת  לאלונקה  מתחת 
שלכל האזרחים יהיה הרבה יותר. 
זמן  בכל  לעימות  אותך  מזמין  אני 

ובכל מקום שתרצה".

סקר: גוש הימין עם 56
מנדטים; גוש השמאל – 54
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ומו־ לשעבר  הממשלה  ראש 
אהוד  הדמוקרטי'  'המחנה  עמד 
מבקר  את  בחריפות  תקף  ברק, 
המדינה מתניהו אנגלמן, על רקע 
בהר־ מוביל  שאנגלמן  השינויים 

כב ועדת ההיתרים.
בראיון לתחנה הצבאית כינה 
ברק את נתניהו "המשרת העלוב 

של נתניהו" ו"סמרטוט רצפה".
עמד  שלא  מאוד  מצר  "אני 
הכוח של כחול לבן להיאבק על 
במי־ אלוף  על  או  ביטון  פרופ' 

מהם  שאחד  רום,  גיורא  לואים 
הסמ־ ולא  המדינה  מבקר  יהיה 

נתניהו  את  שמשרת  הזה  רטוט 
כמו סמרטוט רצפה", אמר ראש 

הממשלה לשעבר.
"המינויים לוועדת ההיתרים 
נגועים בניגוד עניינים. זה ביזיון 
שאיש  המדינה  מבקר  למשרד 

נהרסת  הדמוקרטיה  מונה.  כזה 
לשלוח  צריך  ולכן  עינינו  לנגד 

את נתניהו הביתה", טען ברק.
לשעבר  השרה  'ימינה',  יו"ר 
בת־ ממשיך  הגיבה: "ברק  שקד, 

קיפה אלימה של משרתי ציבור. 
והיום  מנדלבליט  עם  התחיל  זה 
חד־ לשיאים  להגיע  הצליח  הוא 

כלפי  מילולית  אלימות  של  שים 
המבקר אנגלמן.

קריאות  נשמע  אם  "מעניין 
אמרה  הדמוקרטיה",  מות  על 
סמוטריץ'  בצלאל  "אם  שקד. 
השבר  זעקות  כך  מתבטא  היה 

היו נשמעות מכל עבר".
מהליכוד  זוהר  מיקי  ח"כ  גם 
יצא נגד הביקורת כלפי החלטת 
ועדת  את  לשנות  המדינה  מבקר 
ההיתרים. "כל הטענות שיש על 
באופן  אליו  מופנות  לא  המבקר 
הכיפה  אל  מופנות  הן  אישי, 
שהוא חובש על ראשו. זו הסיבה 

שהחליטו לתייג אותו כימני תו־
מך נתניהו", האשים זוהר בראיון 

לכאן ב'.
של  המשך  "זה  לדבריו, 
השמאל  הימין.  נגד  הרדיפה 
המשפטי  היועץ  אחרי  גם  רודף 
ור־ מנדלבליט  אביחי  לממשלה 

דף אחריו עוד מתחילת כהונתו, 
רק בגלל הכיפה על ראשו".

המ־ מבקר  אחרי  "הרדיפה 
הוועדה  אחרי  והרדיפה  דינה 
תקשו־ מתעמולה  נובעת  שקמה 

מתוך  מגיעה  זו  תעמולה  רתית. 
שסבל  בנתניהו,  לפגוע  רצון 
לא  ששיקפה  ועדה  מהחלטת 
ופולי־ נקמנית  מעמדה  יותר 

של  שההחלטה  מקווה  אני  טית. 
הוועדה שתקום, תאפשר לראש 
המימון  את  לקבל  הממשלה 
כפי  שלו,  המשפטיות  להוצאות 
הוסיף  ציבור",  איש  כל  שזכאי 

זוהר.
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ומכון   12 חדשות  מסקר 
כי  עולה  אתמול  שפורסם  'מדגם' 
היום,  נערכות  היו  הבחירות  לו 
נתניהו  בראשות  הליכוד  מפלגת 
וכחול  מנדטים  ב־30  זוכה  היתה 
לבן בהובלת בני גנץ היתה מקבלת 

29 מושבים בכנסת הבאה.
בסקר  זוכות  מפלגות  שתי 
המשות־ הרשימה  מנדטים:  ל־11 
ברא־ המאוחד)  (הימין  וימינה  פת 

שות השרה לשעבר שקד.
בי־ וישראל  ליברמן  אביגדור 

תנו עם 10 מנדטים, יהדות התורה 
מפלגות  ושלוש  מנדטים,   8 עם 
בכנסת  מושבים  ב־7  זוכות  שונות 
שמת־ העבודה־גשר  ש"ס,  הבאה: 

חזקת והמחנה הדמוקרטי.
את  עוברות  שלא  המפלגות 
זהות  הסקר:  לפי  החסימה  אחוז 
המש־ מקולות  ל־2.9%  שזוכה   –

תתפים בסקר ועוצמה יהודית עם 
2.7% מהקולות.

לגוש הימין בלי ליברמן יש 56
והערבים  השמאל  לגוש  מנדטים. 
יש 54 מנדטים. ישראל ביתנו נות־
רת לשון המאזניים עם 10 מנדטים.
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לממשלה  המשפטי  היועץ 
לוועדת  הגיש  מנדלבליט  אביחי 
ה־22,  לכנסת  המרכזית  הבחירות 
בקשות  מספר  בענין  עמדתו  את 
שלא לאשר רשימות וכן מועמדים 

בבחירות.
דין  כי  היא  היועמ"ש  עמדת 
מרזל  מברוך  למנוע  הבקשות 
מלהתמודד  גופשטיין  ציון  ומבן 

בבחירות לכנסת ה־22 להתקבל.
את  למנוע  הבקשות  של  דינן 
בן־גביר  איתמר  של  מועמדותם 
יהודית  עוצמה  רשימת  ושל 
הבקשה  של  דינה  להידחות. 
עתיד'  'יש  רשימת  את  לפסול 
להידחות על הסף וגם לגופה. כמו 
את  למנוע  הבקשה  של  דינה  כן 
המשו־ 'הרשימה  של  מועמדותה 

תפת' להידחות.
בבקשות  השאר  בין  מדובר 
הד־ 'המחנה  פריג',  עיסאווי  ח"כ 

לדת  הרפורמי  המרכז  מוקרטי', 
ומדינה וסיעת העבודה, למנוע את 
'עוצמה  רשימת  של  מועמדותם 
של  מועמדותם  את  וכן  יהודית', 
בן ציון גופשטיין, איתמר בן־גביר 

וברוך מרזל.
של  דעתו  לבן־גביר,  ביחס 
היועמ"ש כי לאחר בחינת הראיות 
כי  חולק  ואין   – לבקשה  שצורפו 
מדובר בראיות בהיקף גדול יותר 
הבחירות  ועדת  בפני  שהיה  מזה 
בית  ובפני  ה־21  לכנסת  המרכזית 
ענין  במסגרת  העליון  המשפט 
כסיף – היועץ המשפטי לממשלה 
עוד  כיום  קרוב  גביר  שבן  סבור 
גם  אולם  האסור',  ל'קו  יותר 

כיום לא הוצגה מסה קריטית של 
מניעת  את  לבסס  שיכולה  ראיות, 
לכנסת.  בבחירות  השתתפותו 
לפיכך, היועץ המשפטי לממשלה 
שיש  סבורים  המדינה  ופרקליט 
של  בעניינו  הבקשה  את  לדחות 

בן גביר.
וגופשטיין,  למרזל  ביחס 
ולפסי־ החוק  להוראות  בהתאם 

היועץ  העליון,  המשפט  בית  קת 
ופרקליט  לממשלה  המשפטי 
את  למנוע  שיש  סבורים,  המדינה 
וגופשטיין  מרזל  של  השתתפותם 
הצ־ שכן  ה־22,  לכנסת  בבחירות 

של  קריטית  מסה  בעניינם  טברה 
מעבר  הרבה  ולמעשה   – ראיות 
לכך – ממנה עולה תמונה ברורה, 
הסתה  של  וחד־משמעית  חמורה 
שיטתי  באופן  מצידם,  לגזענות 

ולאורך שנים.
של  כי התקיימותה  נמסר  עוד 
בעניינם  לגזענות  ההסתה  עילת 
בחו־ דומה  וגופשטיין  מרזל  של 

מרתה ובהיקפה להתקיימותה של 
העילה בעניינו של ד"ר מיכאל בן 
ה־21  לכנסת  שמועמדותו  ארי, 
הע־ המשפט  בית  על־ידי  נפסלה 

ליון במסגרת עניינו של ח"כ עופר 
שעיקר  בעוד  זו,  אף  זו  לא  כסיף. 
הראיות שהביאו את בית המשפט 
העליון להורות על פסילת מועמ־

דותו של בן ארי היו החל ממחצית 
של  שבעניינם  הרי  ואילך,   2018
בראיות  מדובר  וגופשטיין  מרזל 
לג־ הסתה  על  ביותר  מבוססות 

שנים  ברציפות  שנמשכת  זענות 
ארוכות, כולל בשנה האחרונה.

כי  נכתב  היועמ"ש  בהודעת 
בבירור  להתרשם  שניתן  כפי 

שהצטברו  הראיות  מהבקשה, 
הן  וגופשטיין  מרזל  של  בעניינם 
בהרבה  גדול  ובמשקל  בהיקף 
לחלוטין  שונים  גודל  בסדרי   –
של  בעניינו  שהצטברו  מאלה   –
כאמור  צוין  לגביו  שגם  גביר,  בן 
בעמדה  טעם  יש  כי  כסיף  בענין 
מסוכנת  קירבה  התקרב  לפיה 
מנוע  אותו  שהחוצה  האסור,  לקו 
אם  לכנסת.  בבחירות  מלהתמודד 
ספק  אין  בן־גביר,  לגבי  צוין  כך 
הקו  את  חצו  וגופשטיין  שמרזל 
האזור  של  "בעומקו"  ונמצאים 

האסור.
עוצמה  לרשימת  ביחס 
המשפטי  היועץ  עמדת  יהודית, 
שרשי־ אף  על  כי  היא,  לממשלה 

מת עוצמה יהודית מצויה בקירבה 
דינו  אותו  שהחוצה  האסור'  ל'קו 
לכ־ בבחירות  מלהתמודד  פסילה 

נסת, עדיין הרשימה לא חצתה את 
את  למנוע  מקום  אין  כן  ועל  הקו 

השתתפותה בבחירות.
במצע  כי  מציין  מנדלבליט 
המפלגה כשלעצמו, אין כדי להצ־
דיק את פסילת המפלגה, ומסקנה 
זו אינה משתנה גם בהתחשב בה־
לענין  ראשיה.  של  תבטאויותיהם 
זה יצוין כי ראש המפלגה שמטע־
מה הוגשה הרשימה, מפלגת חזית 
איננו  ארי,  בן  יהודית,  לאומית 
הנוכחיות;  בבחירות  מתמודד 
הר־ של  הנוכחיים  לראשיה  אשר 
חוצות  שהתבטאויותיהם  שימה 

היועץ  פסילה,  המצדיק  הרף  את 
שיש  סבור  לממשלה  המשפטי 
בבחירות  השתתפותם  את  למנוע 
לאדם  וביחס  וגופשטיין);  (מרזל 
הרשימה  בראש  כיום  העומד 
המשפטי  היועץ  הגיע  גביר),  (בן 
שהתקרב  למרות  כי  לממשלה 
אין  האסור,  לקו  מסוכנת  קירבה 
השתתפותו  את  לפסול  מקום 

בבחירות.
לחשי־ לב  ובשים  זאת,  "לאור 
החוק־ הזכויות  של  הגדולה  בותן 

ולפגיעה  ולהיבחר,  לבחור  תיות 
החוקתית  לזכות  שתיגרם  הקשה 
לבחור אם תיפסל הרשימה כולה, 
נוספים  מועמדים   27 שכוללת 
היועץ  שלעמדת  השניים  מלבד 

וש־ השתתפותם,  את  לפסול  יש 
בבקשות  הוצגה  לא  אליהם  ביחס 
בשים  פסילה;  המצדיקה  תשתית 
ככל  הפסיקה  שעל־פי  לכך  לב 
שנותר ספק כלשהו – עליו לפעול 
לטובת הזכויות החוקתיות לבחור 
שאם  לכך  לב  ובשים  ולהיבחר; 
המשפטי  היועץ  עמדת  תתקבל 
לא  המועמדים  רשימת  לממשלה, 
תכלול בסופו של יום את בן ארי, 
שביחס  גופשטיין,  ואת  מרזל  את 
אליהם הצטברה המסה הראייתית 
לגזענות  להסתה  בנוגע  הקריטית 
– לאור כל זאת, עקרון המידתיות 
המשפטי  היועץ  לעמדת  מוביל 
הר־ אי־פסילת  לטובת  לממשלה 

שימה כולה", נכתב.

מנדלבליט: נגד מרזל וגופשטיין, בעד 
'יש עתיד' ו'הרשימה המשותפת'

היועץ המשפטי הגיש את חוות דעתו לוועדת הבחירות המרכזית

עם זאת, היועץ קובע כי אין לפסול את רשימת 'עוצמה לישראל' כולה 

שר התחבורה: "הפסיקה בעפולה משקפת בורות מוחלטת ביהדות"
השר סמוטריץ' המשיך לתקוף את הפסיקה נגד המופע בהפרדה: "לשופטים יש פריווילגיה לא להתחשב 

בשום דבר, לכתוב אוסף של שטויות"
מאת מאיר ברגר

רשימת  וחבר  התחבורה  שר 
המשיך  סמוטריץ'  בצלאל  'ימינה' 
נגד  החריפה  במתקפה  אתמול 
פסיקת בית המשפט בנוגע להפר־

דה באירוע בעפולה.
בנושא  השר  התבטאויות 
ראש  את  הביאו  לכן  קודם  יממה 
את  לזמן  נתניהו  בנימין  הממשלה 
נמנע  הפעם  לשיחה.  סמוטריץ' 
נתניהו,  את  מלבקר  סמוטריץ' 
את  מיקד  ב'  רשת  ל'כאן  ובראיון 
"לבית  השופטים:  נגד  טענותיו 
לא  הפריווילגיה  את  יש  המשפט 

לדפוק חשבון לאף אחד".
על  התחבורה  שר  אמר  עוד 
פסק הדין של בית המשפט המחו־

זי בנצרת: "(זה) פסק דין שמשקף 
התנכ־ ביהדות,  מוחלטת  בורות 

רות מוחלטת לערכים האלה, ובוז 
שמאמין  אדיר  לציבור  מוחלט 

בהם שזה ציפור נפשו.
מי   – עצמי  את  שואל  "אני 
מאות  של  עלבונם  את  תובע 
מסורתיים  דתיים,  יהודים  אלפי 
את  שיכבדו  שמבקשים  וחרדים, 

בית  פעם  אחר  ושפעם  אמונתם 
רואה  לא  אני  להם?  בז  המשפט 

את השופט מתנצל".
המש־ "בית  הוסיף:  סמוטריץ' 

דבר,  בשום  להתחשב  לא  יכול  פט 
ברמה  גם  שטויות  של  אוסף  לכתוב 
הישר  השכל  ברמת  גם  המשפטית, 
את  לו  שיש  רק  הערכית.  ברמה  וגם 
באולם  זה  את  לעשות  הפריווילגיה 
מאוד מכובד, לשבת על פודיום מורם 
מעם, לעטות על עצמו גלימה ולהת־
פייט לו בפסק דין בצורה מנומסת".

נשיאת  של  לשעבר  המשנה 
בית המשפט העליון פרופ' אליקים 
של  דבריו  נגד  יצא  רובינשטיין 
אמר  ב'  לרשת  בראיון  סמוטריץ'. 
שמערכת  אמר  "הוא  רובינשטיין: 
השופט  ועל  מטומטמת,  המשפט 
הכ־ לי  אין  אוויל.  שהוא  אמר  הוא 

הוא  אבל  השופט,  עם  אישית  רות 
ותיק. 20 שנה שופט פחות או יותר, 
החליט  שהוא  משום  אוויל  והוא 
בעיני  חן  מוצאת  שלא  החלטה 
השר? יש מקרים שכדאי להחריש".

כמונה מעות 

ביטוי הולם | אהרן ברגמן

וכה סיפר יענקלה מהשטיבלך:
'כמונה  להתפלל  שצריכים  ידעתי  תמיד 
שלי  מהמשגיח  כבר  זאת  שמעתי  מעות'. 

בישיבה קטנה.
עקבתי בעיניי הגדולות אחר משה גרשון 
הצ'יינג'ר – החלפן המיתולוגי של השטיבלך. 
זה שמיליונים עוברים תחת ידיו המחוספסות. 

ממנו למדתי מה זה 'כמונה מעות'.
המרשרשים  השטרות  קצב  אומר,  מה 
משה  של  הזריזות  בידיו  עין  כהרף  הנספרים 
גרשון לא היה מבייש כלל את המהירות בה 
במטחנות  התפילה  של  המילים  נטחנות  היו 

פי.
שנים רבות חלפו. מים רבים זרמו בוולגה, 
את  לכבות  יכלו  ולא  הירדן  ובנהר  בדנייפר 
במובן  ודווקא  מעות,  כמונה  להתפלל  הרגלי 
חלפני  של  המהיר  במסלול  שלו.  המהיר 

המט"ח. 
עד שהגיע אותו 'בין הזמנים' גורלי שהיה 
התחולל  כביר  רוחני  מהפך  בחיי.  פינה  לאבן 

בקרבי בחסדי שמים.
היה  לא  קרה.  זה  איך  יודע  אינני  בעצמי 
של  מאורע  איזשהו  לא  מיוחד.  סיפור  שום 
שאפשר  כזו  מיוחדת.  פרטית'  'השגחה 
לא  אף  בקו.  אותה  ולפרסם  בה  להתכבד 
סיפור פלא שהתרחש, אות או מופת, הראוי 
הפרשה'  'באר  בעלוני  מכובד  מקום  למצוא 

ודומיהם. ממש לא.
אחד  בבוקר  השמים  מן  הארה  זו  היתה 
שמש  קרני  ומלבב.  רגיל  הזמנים  בין  של 
כבר  בוהקן  את  פיזרו  ומחממות  זוהרות 
מזהירות  משל  המוקדמות,  הבוקר  משעות 

הן מראש את המטיילים הצפויים מפני חוסר 
אחר  זה  רדפו  שחרית  של  מניינים  זהירות. 
הנופשים  ישיבות  בחורי  המו  השטיבלך  זה. 

ומפהקים במרדף מיואש אחר האתגר הבא.
מול  עומד  לפתע  עצמי  מצאתי  ואני, 
סידור תפילה וחושב לעצמי. רגע! להיכן אני 
אמור היום למהר? הרי אין לי היום שום סדר 
שאני  רגע  כל  על  חבל  אדרבה,  מוגדר.  יום 
צריך להיות בבית ולשבור את הראש למצוא 
שורת  עבור  לתעסוקה  יצירתיים  רעיונות 

הזאטוטים שיחיו.
לבת  המיוחסת  כזו  החלטה,  של  בניצוץ 
הרהרתי  חורב,  מהר  יום  בכל  היוצאת  קול 
להתפלל  פעם  אנסה  הבה  והחלטתי.  לרגע 
גרשון  משה  כמו  לא  באמת.  מעות'  'כמונה 
כמו  אלא  אחרים.  של  מעות  המונה  החלפן 
רבי קלמן בערל הישיש הבא מדי כמה ימים 
בדואר  שקיבל  ירוקים  שטרות  כמה  לפרוט 

ממאן דהו באמריקה. 
הונו  את  לספור  לו  לוקח  זמן  כמה  אוי, 
וחוזר  ומונה,  חוזר  הוא  ושוב  שוב  האישי. 
נשמט  ושלא  טעה  שלא  מוודא  חלילה. 
ממנו דולר אחד טרם יאגור את אוצרו תחת 

המרצפות.
באותו  ונפגעתי.  הצצתי  ונכוויתי.  ניסיתי 
את  אחת  פעם  טעמתי  המהפך.  חל  יום 
של  המתוק  טעמה  את  העילאי.  הדבש 
תפילה בכוונה, במתינות ובאיטיות, כל מילה 
ככתבה וכלשונה – כמונה מעות יקרות מפז 
הפכתי  אחר.  לאדם  הפכתי  מאז  ומפנינים. 

למיליונר היודע טעמה של תפילה מהי.
והכל בזכות יום אחד של 'בין הזמנים'...

טלטלה בארגנטינה: 

'הבחירות המקדימות' צפו מהפך שלטוני 
והבורסה הגיבה בירידות היסטריות 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מתנהל  קשה  פוליטי  קרב 
בארגנטינה,  אלו  בחודשים 
מאוריסיו  הנוכחי  כשהנשיא 
נו־ כהונה  על  מתמודד  מאקרי 
הש־ איש  מתמודד  ומולו  ספת, 
שמבקש  פרננדס  אלברטו  מאל 
פרננדס  שלטוני.  מהפך  לבצע 
הציב את הנשיאה לשעבר הגב' 
שע־ כמי  קירשנר  כריסטינה 
ינצח  אם  סגניתו,  להיות  תידה 

בבחירות. 
נערכו  האחרונים  בימים 
מקדימות',  'בחירות  בארגנטינה 
שנ־ בחירות  מדגם  כעין  שהן 

קלפיות  פיזור  באמצעות  ערך 
באלפי מוקדים ברחבי המדינה, 
הסוקרים  מבקשים  זו  ובדרך 
הבחירות  תוצאת  את  לחזות 
בעוד  להתקיים  הצפויות 

כחודשיים. 
הקולות  ספירת  תום  עם 
מאקרי  כי  התברר  במדגם, 
יריבו  ידי  על  הושפל  ואף  הובס 
השמאלני שגבר עליו בפער של 
אחוזים   32 אחוזים.  מ־15  יותר 
במאקרי,  תמכו  מהמצביעים 
בתמיכתם  זכה  פרננדס  ואילו 

של 47 אחוזים. 
קובע  בארגנטינה  החוק 
הראשון  בסיבוב  לנצח  שכדי 
המו־ אחד  צריך  הבחירות  של 

של  תמיכתם  את  לקבל  עמדים 
למעלה מ־45 אחוז מהמצביעים, 
יעתיקו  המדגם  תוצאות  ואם 
הבחירות  לתוצאות  עצמן  את 
בסי־ כבר  לנצח  פרננדס  צפוי 

שלכאורה  מה  הראשון,  בוב 
כל  חסר  מאקרי  את  משאיר 

סיכוי למולו. 
היו  המדגם  שתוצאות  אלא 
דווקא בעוכריו של פרננדס, ונ־

רבות  לסייע  צפויות  הן  כי  ראה 
משום  מאקרי,  של  לקמפיין 
תוצאות  פרסום  לאחר  שמיד 
היסט־ ירידה  נרשמה  המדגם 

הארגנטינאית,  בבורסה  רית 
והמניות ירדו בשיעור של כ־30 
האר־ המטבע  בממוצע.  אחוזים 

הוא  גם  ירד  ה'פסו',  גנטינאי, 
בשיעור של 15 אחוזים אל מול 

הדולר. 
הקשה  הכלכלית  המכה 
נובעת  ארגנטינה  על  שניחתה 
עם  המשקיעים  של  מההיכרות 
הנשיאה  שהובילה  המדיניות 
שהובילה  קירשנר,  לשעבר 
פו־ סוציאליסטית  מדיניות 

בחלוקת  הדוגלת  פוליסטית 
מיסים  גביית  לכולם,  העושר 
ומהחברות,  מהעשירים  גבוהים 
והעלאה משמעותית של שיעור 
הח־ לאוכלוסיות  הקצבאות 

שקירשנר  הסיבה  זאת  לשות. 
רחבה  לתמיכה  זוכים  ופרננדס 
הנמוכים  המעמדות  בני  בקרב 
מאידך  הארגנטינאית.  בכלכלה 
עלולה  שהכלכלה  בכך  הסיכון 
וקיר־ פרננדס  יעלו  אם  לקרוס 

שנר לשלטון, אולי מעורר מעט 
להם  ויגרום  המתלבטים  את 
הנוכחי  בנשיא  דווקא  לתמוך 

מאקרי. 
יותר  עניים  אנחנו  "היום 
הבחירות  לפני  שהיינו  ממה 
מא־ הנשיא  אמר  המקדימות", 

קרי בנאום שנשא לאחר פרסום 
מגי־ אינה  "הכלכלה  התוצאות, 

פרננדס,  של  לשלטון  טוב  בה 
המאכ־ התוצאות  למרות  ולכן, 

לכם  מבטיח  אני  במדגם,  זבות 

אנצח  האמיתיות  שבבחירות 
ואמשיך  הראשון,  בסיבוב  כבר 

למשך  ארגנטינה  כנשיא  לכהן 
קדנציה נוספת". 

אנטישמיות בלייקווד: הושחתו קרוב למאה 
מכוניות השייכות למשפחות חרדיות

מאת א. למל

אלמוני  בלייקווד.  תדהמה 
מכוניות  למאה  קרוב  השחית 
המ־ חרדיות  למשפחות  השייכות 
שבמדינת  לייקווד,  בעיר  תגוררות 

ניו ג'רזי בארה"ב.
תועדו  מהמעשים  חלק 
נראה  בהן  האבטחה,  במצלמות 
פרצו־ את  המסתיר  האלמוני, 

ראשו,  שעל  הכובע  בעזרת  פו 
גלגלי  של  הצמיגים  את  מנקב 

הרכבים.
חוקרת  המקומית  המשטרה 
זאת  שנאה,  כפשע  האירוע  את 
הרכבים  שכל  העובדה  לנוכח 
הקהילה  לבני  שייכים  שהושחתו, 

החרדית הענפה במקום.
באחת  הדיווח,  פי  על 
הצליחו  האבטחה,  ממצלמות 

והמ־ המעשה  מבצע  את  לזהות 
אחר  בחיפושים  פתחה  שטרה 

האלמוני החשוד.

תיעוד ממצלמות האבטחה 
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רופאים חילצו סיכה באורך ארבעה סנטימטרים מתינוק
צוות רופאי גסטרו ילדים בשערי צדק חילץ את הסיכה באנדוסקופיה

מאת מאיר קליין 

הורה  שכל  החששות  אחד  זהו 
חוסר   – עמו  חי  צעירים  לילדים 
שבולע  ותינוק  רגעית  לב  תשומת 

עצם זר. 
בליעת גוף זר יכולה להסתבך 
אבל  רפואית  התייחסות  ודורשת 
כמו  מסוכן  פריט  על  כשמדובר 
סיכה, בטריה או מגנט המצב יכול 
קורה  מה  יותר.  משמעותי  להיות 
מסוכן  חפץ  בולע  התינוק  כאשר 

כמו סיכה?
מירושלים  למשפחה  קרה  כך 
בנם  כאשר  שבועות  מספר  לפני 
פאה  סיכת  בלע  שנה,  החצי  בן 
עם  סנטימטרים  כארבעה  באורך 

ראש רחב. 
בני משפחתו שראו אותו מש־
תנק, איתרו את הסיכה ממש בק־

צה הלוע וניסו לחלצה ידנית ללא 
הקצה  את  ראה  "בעלי  הצלחה. 
המשונן כלפי מעלה, ניסה להוציא 
ללא הצלחה אך המחט היתה כבר 

בפנים". סיפרה אם התינוק. 
החישו  המבוהלים  ההורים 
במרכז  ילדים  למיון  התינוק  את 
בוצעה  שם  צדק,  שערי  הרפואי 
מיקום  לאיתור  הדמיה  בדיקת 

הסיכה. 
במצב  אלינו  הגיע  "התינוק 
ההורים  ואילולי  טוב  די  כללי 
הסי־ את  בולע  התינוק  את  שראו 

כה היה לוקח זמן רב יותר להבחין 

גסט־ לדר,  אורן  ד"ר  מספר  בה", 
השי־ ואחראי  בכיר  רואנטרולוג 
לגסטרו  במכון  האנדוסקופי  רות 
את  שחילץ  החולים,  בבית  ילדים 

הסיכה. 
ובפרט  זר  גוף  של  בליעה  "כל 
מעקב  דורשת  חד  קצה  עם  סיכה 
או  צריך  תמיד  לא  אמנם  רפואי. 
סדיר  מעקב  אך  להוציאה,  אפשר 
יסייע במניעת נזק למעי ולאברים 
ובמיוחד  הסיכה,  גודל  הסמוכים. 
רוחב ראשה בתינוק כה קטן חייב 

טיפול מידי".
יחד עם ד"ר ל' פלדמן, מרדי־

מה בכירה, נשלפה הסיכה בגישה 
התאוששות  לאחר  אנדוסקופית. 
קצרה התינוק שוחרר לביתו בריא 

ושלם.
כמה  תוך  גדול,  נס  "עברנו 
לדעת  יכולים  היינו  לא  דקות 
האם  סיכמה  בפנים",  שהמחט 
כזה  שדבר  האמנו  "לא  והוסיפה, 
זאת  עבורנו,  לנו.  לקרות  עלול 
למדנו  התעוררות.  זריקת  היתה 

להשגיח בשבע עיניים".
מוקדם  זיהוי  לדר  ד"ר  לדברי 
של סימני בליעת חפץ הוא חשוב 
לב־ רמז  יש  כלל  "בדרך  מאוד. 
הוא  אם   – בתינוק  זר  חפץ  ליעת 
נראה סובל במיוחד עם התקף של 
או  לאכול  מסרב  נחנק,  או  שיעול 
מומלץ  אחרת  סיבה  ללא  בוכה 

להביאו לבדיקת רופא. 
ורעלים  זרים  גופים  "בליעת 
לנזק  לגרום  יכולים  למיניהם 
ניתן  העיכול.  במערכת  משמעותי 
למנוע אסונות כאלה על ידי שמי־

והרחקת  במקומם  חפצים  על  רה 
שני־ החפצים  עם  ממגע  הילדים 

תנים לבליעה".

גדולי תורה ורבנים ליו"ר 'התנועה למען ירושלים ותושביה' 
במסר לתושבי ירושלים ולמגיעים לבקר בה:

בתקופת בין הזמנים על כל אחד ואחד להתאמץ ולהגיע 
מספר פעמים לביקור בציונו של דוד המלך ע"ה

למ־ 'התנועה  יו"ר  של  בביקור 
מילר  חיים  הרב  ותושביה'  י־ם  ען 
הועבר  ורבנים,  ישראל  גדולי  אצל 
ולהמוני  הירושלמי  לציבור  מסר 
בעיר  לבקר  המגיעים  ישראל  בית 
של  פלטרין  והמקדש  הקודש 
מספר  ולבקר  הזמן  את  לנצל  מלך, 
פעמים בציונו של דוד המלך ע"ה.

והרבנים  ישראל  גדולי 
הזמנים  בין  ימי  כי  ציינו  שליט"א, 
הם ימי הכנה לחודש אלול ולימים 
הנוראים וציונו של דוד המלך ע"ה 
לקבלת  ביותר  מהמסוגלים  הוא 

התפילות. מלבד זאת. החובה היא 
למקום  להגיע  ואחד  אחד  כל  על 
ולהביא עמו את משפחתו או חב־
ולהפוך  למאבק  לסייע  ע"מ  ריו, 
ותפי־ תורה  למקום  המקום  את 

גורמים  מצד  הפרעות  ללא  לה 
שונים.

ירושלים  למען  'התנועה  יו"ר 
הציג  מילר  חיים  הרב  ותושביה' 
שליט"א,  ולרבנים  ישראל  לגדולי 
את פנייתו לרב הכותל והמקומות 
רבינוביץ,  שמואל  הרב  הקדושים 
לאחר פניות חוזרות ונשנות אליו, 

לאור המתרחש במקום.
מילר:  הרב  כותב  במכתבו 
ספור  אין  תלונות  מקבלים  "אנו 
לאחרונה  במקום.  הקורה  על 
שבירו־ הדעת  נקיי  מתלוננים 

תהילים  לומר  שבאים  שלים 
היממה,  שעות  כל  במשך  בציון 
כניסה  אפשרות  באין  ונתקלים 
ופרי־ תיירות  בעקבות  למקום 

צדדית  כניסה  יש  לטענתם  צות. 
שנפתחה לשם בטחון. אולי יבדוק 
הרב אפשרות להורות על פתיחת 
נכנ־ שממנה  שהבנתי  זו,  כניסה 

ללא  גברים,  לעזרת  ישירות  סים 
שפעולה  ספק  אין  תקלות.  שום 
כרימון  זכויותיו  את  תרבה  שכזו, 
ותעמוד לו לברכה ולהצלחה בכל 

הענינים".
מכת־ על  הוסיף  מילר  הרב 

להרגיש  חייב  יהודי  "כל  כי  בו, 
מכל  למקום  להגיע  יכול  שהוא 
שעה,  ובכל  עת  בכל  ואתר  אתר 
בתפילות  להשתתף  רוצה  כשהוא 
לאמירת  ומעריב,  מנחה  שחרית, 
בשעו־ להשתתף  ובטח  תהילים 

רים ובתפילות במשך כל היממה. 
אך בשביל שזה יקרה, על כל אחד 
במ־ ולבקר  מאמץ  לעשות  ואחד 

קום יותר ויותר. ובפרט למגיעים 
במשך  לתפילות  המערבי  לכותל 
דקות  במספר  יכולים  היממה.  כל 

להגיע למקום".
"זו בלבד תהיה התשובה לגויי 
בהמו־ למקום  שמגיעים  העולם. 

המקום  בקדושת  ופוגעים  ניהם 
ר"ל  בציון  התורנית  ובפעילות 
היל"ת", סיים הרב מילר את דבריו 
העוסקים  אברכים  עם  בפגישה 
הציון  את  לשמר  נפש  במסירות 

מפגיעות רוחניות קשות.

'בין הזמנים' באיקאה

ל'בין  באיקאה  סיור  כמו  אין 
רהיטים  בין  קסום  מסלול  הזמנים': 
מעוצבים ומקוריים, וגם ארוחות כש־
אז  איקאה!  במסעדות  למהדרין  רות 
'איקאה'  לכם  סמנו  לחופשה,  בדרך 

על המפה.
למבקרי  להציע  שמחה  איקאה 
הכש־ המסעדות  את  הרשת  חנויות 

רות למהדרין, בכל חנויות הרשת, כך 
לכל  ארוחות  ממגוון  ליהנות  שיוכלו 
במיוחד.  משתלם  במחיר  המשפחה, 
במסעדה מוצעות גם ארוחות ילדים. 
מהשעה  פתוחה  הבשרית  המסעדה 

11:30 עד השעה 20:30 בימים א' – ד' 
ובימי חמישי מהשעה 11:30 עד הש־

עה 23:30. בימי שישי תיסגר המסעדה 
חצי שעה לפני סגירת החנות.

התרעננות  מזמינה  הקיץ  עונת 
מחכים  ובאיקאה  הבית,  במראה  גם 
קיץ,  בצבעי  עיצוב  מוצרי  מגוון  לכם 
רהיטים ייחודיים, כלי אוכל מגוונים, 

ועוד. 
החל  החנויות  פעילות  שעות 
מ־10:00-21:00, בימי שישי וערבי חג 
דקות  כ־45  במוצ"ש  מ־09:00-15:00, 

מצאת השבת עד השעה 23:00.

טראמפ: "עודכנתי שסין מניעה כוחות צבא לעבר הונג קונג" 

הופסקה  מכן  ולאחר  ההשבתה, 
התעופה  שדה  פעילות  לחלוטין 

עד להודעה חדשה. 
מושבת  התעופה  שדה  ובעוד 
הגבול,  על  נפרס  הסיני  והצבא 
בהונג קונג עצמה סוערות הרוחות 
המ־ תחילת  מאז  סערו  שלא  כפי 
זאת,  אחדים.  שבועות  לפני  חאה 
האחרון  השבוע  שבסוף  לאחר 
שו־ בין  אלימים  עימותים  נרשמו 

טרים ומפגינים, ועשרות בני אדם 
החולים,  בבתי  מאושפזים  עדיין 

חלקם במצב קשה. 
לאם,  הגב'  קונג,  הונג  מנהיגת 
עיתונאים  מסיבת  אתמול  כינסה 
ולהשיב  תדרוכים  למסור  כדי 

בקבלת  נתקלה  היא  אך  לשאלות, 
העיתונאים.  מצד  סוערת  פנים 
את  לפצות  שהספיקה  לפני  עוד 
עלבונות  בה  הוטחו  כבר  פיה 

והאשמות חמורות. 
לקבל  דרשו  רבים  עיתונאים 
תשובות מדוע התנהגה המשטרה 
כלפי  כך  כל  ברוטאלית  בצורה 
להשיב,  ניסתה  לאם  המפגינים. 
ואף  פסק,  לא  השאלות  מטר  אך 
כמה  לשרבב  הצליחה  בקושי 
היא  היתר  בין  בודדים.  משפטים 
טענה כי לבה נשבר בקרבה לנוכח 
הק־ הפציעות  אודות  הדיווחים 
השו־ לדבריה  אך  בהפגנה,  שות 

סיטואציה  עם  מתמודדים  טרים 
ברירה  להם  ואין  במיוחד  קשה 

ההפ־ לפיזור  לפעול  אלא  אחרת 
גנות בכח. 

לאם הטיחה גם היא האשמות 
אם  ותהתה  ובמפגינים,  בעיתונות 
התד־ היכן  עד  רואים  אינם  הם 

המחאה,  בגלל  קונג  הונג  רדרה 
על  מרחפת  איומה  כשסכנה 
התכוונה  היא  כי  נראה  ראשה. 
לרמוז שהתערבות סינית ממשית 
להסתיים  עלולה  ההפגנות  בענין 
הרוגים,  אלפי  ואף  מאות  עם 
אינו  קונג  בהונג  שאיש  דבר 

מעוניין בו. 
משראתה כי העיתונאים אינם 
לאם  נאלצה  להשיב,  לה  מניחים 
בעי־ ולהימלט  הבמה  את  לפנות 

צומו של התדרוך. 

"יהדות התורה צריכה להיות גדולה כדי 
להגביל את הכוח של מערכת המשפט"

כדי  בכנסת,  גדולה  נציגות  כים 
בתי  של  ההשפעה  את  לצמצם 
בנו־ שלהם  בהתערבות  המשפט 
מבי־ לא  ממש  שהשופטים  שאים 

נים בהם, כאשר הם מנסים לכפות 
עלינו דברים שהם כנגד אורח חייו 

של הציבור החרדי".
התירוץ  את  מקבל  לא  "אני 
חקיקה  שינוי  לעשות  שמספיק 
מסוימים,  בנושאים  אחר  או  כזה 
לצ־ הבעיה,  את  שיפתור  מה  וזה 

תמיד  המשפט  בית  שופטי  ערנו 
ואת  הנוסחה  את  למצוא  יודעים 
הצי־ כנגד  לפסוק  איך  הפרשנות 

לעקור  צריכים  אנו  החרדי,  בור 
את הנושא הזה מהשורש ולהגביל 
שלא  המשפט  בית  של  כוחו  את 
מבין  אינו  שהוא  בנושאים  יתערב 

בהם".
התנהלות  את  גולל  בדבריו 
הקוד־ בקדנציה  הקואליציה 

ההסכם  על  החתימה  "ערב  מת. 
עם  ישבנו  הקודם,  הקואליציוני 
לחתום  רצה  שלא  כחלון  משה 
ההת־ פסקת  קידום  על  בהסכם 

של  כוחו  את  המגבילה  גברות 
לנציגי  לנו,  הודיע  הוא  בג"ץ. 
שישבו  והליכוד  התורה  יהדות 
התי־ את  יפסול  בג"ץ  שאם  אתו, 

מוכן  יהיה  הוא  הגיוס  לחוק  קון 
לתמוך בחוק ההתגברות. לצערנו 
וכחלון  הגיוס  חוק  את  פסל  בג"ץ 
את  לקדם  שהתחייב  התכחש 
כזה,  במקרה  ההתגברות  פסקת 
גם השר זאב אלקין שנוכח באותה 
פגישה זוכר שזו היתה התחייבות 

של כחלון". 

מימין  הרשימות  כל  "כעת 
פסקת  נושא  את  לקדם  רוצות 
את  מבינים  הם  ההתגברות. 
של  מהכיוון  שנושבת  הסכנה 
הבאה  ובממשלה  המשפט,  בתי 
שתקום זו תהיה אחת מהדרישות 

הקואליציוניות". 
סגן השר הרב פרוש סיכם את 
שב־ ולהבין,  לדעת  "צריך  דבריו: 

מבחן האמת, יהדות התורה היא זו 
שעומדת בחוד החנית בכל הנוגע 
חייו.  ואורח  החרדי  האדם  לייצוג 
מח־ כאן,  קורה  מה  רואים  כולם 

יהודים  ומבזים  התורה  את  ללים 
כוח  התורה  ליהדות  תנו  חרדים. 
ברגע  האלה.  בנושאים  לפעול 
האמת, המאבק הוא על החרדיות. 
היחידים  התורה  ביהדות  אנחנו 

שמצהירים על החרדיות". 

לראשונה: רוסיה מאשרת רשמית כי רמת הקרינה עלתה באזור הפיצוץ

להתב־ שאמורות  טיהור  עבודות 
צע ברחבי הכפר. בהמשך נמסר כי 
התושבים  וכי  התבטלה  ההוראה 

יכולים להישאר בבתיהם. 
דיווחו  הרוסית  בתקשורת 
וההצלה  הרפואה  אנשי  כל  כי  גם 
שטיפלו בפצועים בזירת הפיצוץ, 
וטיפול  רפואיות  לבדיקות  נלקחו 
במוסקבה,  מסווג  במתחם  מונע 
נחשפו  הם  הנראה  שככל  לאחר 
שעלולה  גבוהה  ברמה  לקרינה 
הללו  העובדים  חייהם.  את  לסכן 

סודיות,  טפסי  על  הוחתמו  גם 
האוסרים עליהם לספר למשך כל 
עיניהם  ראו  אשר  את  חייהם  ימי 
והמידע שאליו נחשפו בעת שנכ־

נסו למתחם הסודי והמסווג. 
ובתוך כך, נשיא ארה"ב דונלד 
לסוגיה,  אתמול  התייחס  טראמפ 
ממה  רבות  לומדים  "אנחנו  ואמר 
חמישי  ביום  ברוסיה  שהתחולל 
הפי־ כי  רמז  טראמפ  האחרון". 

שבוצע  ניסוי  במהלך  אירע  צוץ 
בעל  שיוט  טיל  פיתוח  במסגרת 
לו  שתאפשר  גרעינית  הנעה 

במיוחד,  וחמקמק  מהיר  להיות 
טכנולוגיה  לנו  "יש  והדגיש: 
יותר  הרבה  הרבה  אבל  דומה, 

מפותחת". 
טראמפ הוסיף כי ברוסיה מו־

באזור  הקרינה  רמת  לגבי  דאגים 
"המצב  וכי  הפיצוץ,  אירע  שבו 

שם לא טוב". 
להד  זכו  טראמפ  של  דבריו 
הופנ־ כך  ובעקבות  ברוסיה,  נרחב 

הקרמלין  לדובר  בנושא  שאלה  תה 
להגיב:  שמיהר  פסקוב  דמיטרי 
בצורה  הבהיר  כבר  פוטין  "הנשיא 
בת־ שלנו  הטכנולוגיה  כי  ברורה 
אחרת  מדינת  כל  עוקפת  הזה  חום 

בעולם".  שתי שריפות פרצו בעוטף עזה 
כתוצאה מהפרחת בלוני תבערה

פרצה  הראשונה  השריפה 
שכוחות  ובזמן  בארי,  בשמורת 
עליה  להשתלטות  פעלו  הכיבוי 
שני.  תבערה  בלון  לידם  נחת 
השריפה  על  השתלטו  הכוחות 
יחסית,  במהירות  בארי  בשמורת 

ולא נגרם לאזור נזק רב. 
השריפה האחרונה פרצה בס־
מוך לעיר שדרות. שריפה זו היתה 
מבין  ביותר  המשמעותית  גם 
מספר  ונדרשו  אתמול,  השריפות 
להשתמש  מנת  על  כיבוי  צוותי 

והצלה  כבאות  מדוברות  עליה. 
"בש־ נמסר:  דרום  מחוז  לישראל 

לדיווח  בהמשך  בשדרות  ריפה 
בסיוע  כבאים  ע"י  שליטה  הושגה 

גרורים צבאיים".
שרי־ חוקר  של  חקירה  לאחר 
אשקלון,  והצלה  מכבאות  פות 
בשדרות  השריפה  כי  התברר 
כביש  סוללים  שבו  באזור  החלה 
והיא  פיתוח,  עבודת  ומתבצעות 
מהעבודות  כתוצאה  נגרמה 
לבלוני  קשר  כל  וללא  במקום 

התבערה.

הודעות חוק תכנון ובניה - 13/08/19

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

חיים ולדר מגיש:

יומנים אתגריים 
לשנת הלימודים!

היל־ בהם  הימים  את  מכירים 
במצב  מהלימודים  חוזרים  דים 
עוד!  לא  מהיום,  הכי?...  הכי  לא  רוח 
של  היומנים  את  לילדים  רכשו 
יום  כל  להם  ותהפכו  ולדר  חיים 
ואתגרית,  מרתקת  לחוויה  לימודים 
ומעשים  עצות  משימות,  בעלת 
ועידוד  עצמי  בטחון  הקניית  טובים, 

להתמדה.
היומנים מופיעים בשתי וורסיות, 
ועם  בחן  מעוצבים  ולבנות,  לבנים 
צאתם לאוויר העולם  – כבר נחטפים 

מהמדפים. לכן, כדאי שתזדרזו!
סדרת  עם  'מתכתבים'  היומנים 
המפו־ עצמם'  על  מספרים  'ילדים 
ויצירת  ולדר,  חיים  הרב  של  רסמת 

של  בעולמם  עשירה  חינוכית  שפה 
הילדים. רכשו יומנים, כי חבל על כל 

יום שעובר...

כן ירבה וכן יפרוץ:

יממה אחרי הפסיקה השערורייתית בעפולה, 
חב"ד חנכה מעון מושקע לילדי העיר

לס־ יממה  השבוע,  שני  ביום 
נאסרה  בה   – עפולה  בעיר  ערה 
טהרת  על  החרדי  לציבור  מופע 
הקודש, חב"ד חנכה מעון מושקע. 
והמטופח  החדש  המעון 
'כולל  הוותיק  החסד  ארגון  של 
יורק,  משפחת  תרומת  חב"ד', 
של  המעונות  לרשת  מצטרף 
של  שמה  על  חיה'  'מעונות  חב"ד 
מו־ חיה  מרת  הצדקנית  הרבנית 

שקא שניאורסאהן, אשת חבר של 
מליובאוויטש  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

זצוק"ל. 
המ־ דברים  נשאו  באירוע 

אבי  מר  העיריה  למנכ"ל  שנה 
הרב  חב"ד  כולל  מנהל  אלבז, 
למשפחת  ובת  דוכמן,  שלום 
נערך  הצנוע,  הטקס  בתום  יורק. 
המכובדת  למשלחת  מיוחד  סיור 
מקבלים  כשהם  המעון,  בתוככי 
הגישה  על  בלוי  מהגב'  הסברים 
רשת  של  הייחודי  החינוכית 
טהרת  על  המופעלים  המעונות, 

זצוק"ל.  הרבי  של  לאורו  הקודש, 
ראש  סגן  גם  השתתף  במעמד 
העיר מר חביב פרץ, שסייע רבות 
המעון  בבניית  הדרך  אורך  לכל 

החדש.
במעון החדש, שישרת את כל 
עפולה,  בעיר  האוכלוסיה  גווני 
לפרטים  עד  רב,  מאמץ  הושקע 
עיקרי  דגש  תוך  ביותר,  הקטנים 
מכבד  אוהב  חם,  יחס  ציוד,  על 

לרבות   – פיזי  טיפול  ואמפתי, 
ברמה  ובריאות  מזינות  ארוחות 
יהודית־חסידית  אווירה  גבוהה, 
ההתפתחו־ לצרכים  מענה  ומתן 

תיים.
בשורה  מהווה  החדש  המעון 
עפולה  לתושבי  מאוד  גדולה 
"יש  בפרט.  הדתיים  ולתושבים 
הגב'  סיפרה  מאוד",  גדול  ביקוש 

סגל שתנהל את המעון החדש. 

הרב דוכמן בעת קביעת המזוזה | אליהו בבי

הסיכה (מוקפת בעיגול) | שערי צדק



המבשר | יום רביעי, י"ג במנחם־אב תשע"ט | עמוד ה

ירושלים | מכירהֳ
ק"ב,  חדרים,  כ-3  ברוך,  במקור 
אופציות  סוכה,  ומוארת,  שמורה 
שוורץ  מיידית,  כניסה  להרחבה, 

נדל''ן 052-765-6888
[20053588]

כחדשה  משופצת  חד'   3.5 ביואל 
052- 1730.000ש"ח  רק  א  קומה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053577]

חדרים,   3-5 דירות  מבחר  בכדורי, 
שוורץ  וגבוהות,  נמוכות  בקומות 

נדל"ן 052-765-6888
[20053566]

נוחות  בקומות  חד'   3/4/5 בכדורי 
''אברמציק נכסים 0548-456-212 או 

029966522
[20053561]

פוטנציאלית  ק''ק,  אילן  בבר 
2.5מ''ש  מ''ר,  כ80  להשקעה, 
0548-456-212 נכסים''  ''אברמציק 

או 029966522
[20053560]

 + חד'   4 תורה  בעזרת  בבלעדיות! 
ק''ג,   ,$2000 כ-  מכניסות  יחי''ד   2
''אברמצי'ק   $1,250,000 משופצת! 
02- או   0548-456-212 נכסים'' 

9966522
[20053559]

חדרים,   3 בכדורי,  בשוק!  חדשה 
 + גדולה,  מרפסת  גבוהה,  קומה 
2,200,000 צמודים,  וחניה  מחסן 
ש"ח, שוורץ נדל"ן 052-765-6888

[20053558]

מיוחדת ונדירה! בכדורי 5 חדרים, 
נוף,  מאוד,  מושקעת  נוחה!  קומה 
052- נדל"ן  שוורץ  וחניה.  מחסן 

765-6888
[20053557]

ענקית  דירה  בתנובה,  למבינים! 
פנימית,  חלוקה  ללא  מ"ר,  כ-200 
נוף מיוחד, שוורץ נדל"ן -052-765

6888
[20053556]

חדרים   4 דירת   ,80 לגוש  קרוב 
דיור,  ליחידת  אפשרות   + מרווחת 
תכנון לפי דרישת הלקוח, מעלית, 

סוכה. שוורץ נדל''ן 052-765-688
[20053555]

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

[20053554]

משופצת,  חדרים   4 תורה,  בעזרת 
עם  בבעלות  גג   + ק"ג  חזית, 
כניסה  מ"ר,  כ-58  לבניה  אופציה 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מיידית, 

6888
[20053553]

מרווחת  חדרים,   5 בשנלר 
נוחה,  קומה  סוכה,  ומפוארת, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20053552]

ענקית,  ברוך,  במקור  מיוחדת! 
מרפסות  אוויר,  כיווני   4 מ"ר,   155
נדל''ן  שוורץ  א',  קומה  גדולות, 

052-765-6888
[20053551]

4 ברוך,  במקור  בשוק!  חדשה 
חדרים, 103 מ"ר, חדשה ומיוחדת, 
לחזית,  מ"ר   14 מרפסת  א',  קומה 
2,900,000 מיידית,  כניסה  מעלית, 
052- נדל''ן  שוורץ  גמיש,  ש''ח 

765-6888
[20053550]

מ80 דירות  וברוממה  ברוך  במקור 
כולל  שניה  ויש  חדש  ומעלה,  מ"ר 
052- רוזן  צביקה  תיווך  ומחסן  חניה 

763-4444
[20053540]

חד   4 שערים  במאה  מזומן  לבעלי 
שח   1550.000 רק  חדשה  מטר   90
052- משכנתא  ללא  בטאבו  רישום 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053536]

דירת 45 מטר 2 חד' + סלון מטבח 
י-ם  ילין  בדוד  חדשה  משופצת 
מעולה  תשואה  הזדמנותי  במחיר 
תיווך  לרציניים  ש"ח   1.220.000

0527692073
[20053505]

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

072-3969911
[20053504]

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

למספר יח"ד.058-3295524
[20053494]

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]

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]

ירדו במחיר! רב שפע 3 חד 88 מטר 
052- 2300.000ש"ח  רק  מדהים  נוף 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053299]

מטר   130 ענקית  חנות  גאולה  בלב 
33000 ב  חודשית  השכרה  אפשרות 
052-7658- 3950.000ש"ח  רק  שח 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053221]

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]

ירושלים | השכרה
יח"ד לזוג, חדשה, מושקעת, מרוהטת 
052-7653808 3900 ק"ג  קומפלט, 

054-8480480
[20053597]

נוף  גבוהה  קומה  חד'   4 ברוממה 
 ,$2600 קומפלט  מרוהטת  מדהים 
או   0504-165-775 נכסים  אברמציק 

029966522
[20053563]

בכדורי 4 חד' ק''ב דירה טובה! 8500
0504-165- נכסים''  ''אברמציק  שח 

775 או 02-9966522
[20053562]

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

תיווך-הנדלס"
[20053095]

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]

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
חירם  פינת  שמגר  ברחוב  להשכרה 
כמו  משופץ   ! גדולה  חצר   + מ"ר   60
חדש!!  *  *  * בגאולה 15 מ"ר במחיר 
מציאה! תיווך צביקה רוזן -052-763

4444
[20053541]

בני ברק | מכירה
ק"ב  יפה  משופצת   3 רמב"ם  באזור 
1,600,000ש"ח  סוכה   + נוף   + חזית 

"אפיק נכסים" 03-5791514
[20053586]

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
[20053585]

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

053-3128884 5791514
[20053584]

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

נכסים" 03-5791514
[20053583]

יפהפיה  בניה 3ח'  בגמר  ברמת-אהרן 
"אפיק- 1,800,000ש"ח  3כ"א  ק"ב 

נכסים" 03-5791514
[20053582]

מרפסות   + ענקית   3 ביונה-הנביא 
ק"א 1,730,000ש"ח מפתח ב- "אפיק-

נכסים" 03-5791514
[20053581]

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

[20053580]

ענקית!  7ח'  מגדל-המים  באזור 
 + נוף   + מאווררת  יפהפיה!  מושקעת 
מרפסת ק"ה + מעלית 3,600,000ש"ח 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053579]

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

053-3128884 5791514
[20053578]

בני ברק | השכרה
רק  חזית  ק"ג  ענקית   3 בבגנו 
03- "אפיק-נכסים"  4,200ש"ח 

5791514
[20053587]

רמת  קומפלט,  מרוהט  חד'   2
בנינים  חדש,  בבנין  כוכבים,   5

חרדיים, מיידי.052-7631082
[20050489]

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
140 חד   6 יצחק  בפחד  בבלעדיות 
ממש  וחדשה  ביותר  מושקעת  מטר 
052- 1810.000ש"ח  רק   2- קומה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053537]

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]

חיפה | מכירה
700,000 יח'  ל3  מחולקת  בהחלוץ 
 *   *   * ש''ח   4,500 הכנסה  ש''ח 
במיכאל 2 ח' - 45 מ"ר + חצר 550,000
ש''ח מושכרת לגן 1750 ש''ח  *  *  * 
מבחר בנינים באיזור החרדי והחילוני 
*  *  * מבחר בנינים חנויות ועסקים ... 

תיווך וילינגר 050-4141206/9
[20053548]

85 מרפסות   + חד'   3 גיורא  בבר 
 *   *   * ש''ח  ק"ב 840,000  נוף   + מ"ר 
מרפסות   + חד'   3 (גור)  בארלוזורוב 
יפיפיה  משופצת  מעלית   + מ"ר   120
בחרמון   *   *   * ש''ח   1,200,000
 *   *   * ש''ח  יח' 200,000   2 מחולקת 
בעית  מ"ר   20 ק"ק  חד'   1 בעקיבא 
וילנגר  תיווך  ש''ח   170,000 רטיבות 

050-4141206
[20053547]

"שוק-  ליד  הקישון  פינת  בהרצל 
650,000 מ"ר   70 חד'   2.5 מהדרין" 
(בקרוב  ש''ח   2,000 מושכרת  ש''ח 
בבר-   *   *   * במחיר)  גדולה  עליה 
גיורא (ביה"ס "בית יעקב") 2.5 חד' 70
מ"ר + נוף לשיפוץ ק"ג 650,000 ש''ח + 

נוף + גג. תיווך וילנגר 050-4141206
[20053546]

ק"ב  מ"ר   95 חד'   4 (צאנז)  במיכאל 
ק"ב  כחדשה  משופצת  ש''ח   900,000
ש''ח *  *  * בעקיבא  מושכרת 2,800 
 + סוכה   + חד'   4 החדשים  בבנינים 
וילנגר  תיווך  ש''ח   950,000 מחסן 

050-4141206
[20053545]

חיפה | השכרה
מ"ר   100 ח'   4 "גור")  (יוסף-  במלצ'ט 
 *   *   * סוכה   + ש''ח   2,800 מעלית   +
 *   *   * ש''ח   2,000 ח'  כ3  בגאולה 
במיכאל 3 ח' 1,400 ש''ח *  *  * ביוסף 
050- וילינגר  תיווך  ש''ח   2,000 ח'   3

4141206/9
[20053549]

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 
בקריה   * למכירה:  הבית"  "תיווך 
מרפסת   ,2 קומה  חד'   3 החדשה 
החדשה  בקריה   * ענקית. 
חד'   2 לקריה  צמוד   *  4 קומה 
לקריה  צמוד   * ש''ח   600,000 ב- 
מבחר  ועוד   * מרפסת   + חד'   2
העיר  רחבי  ובכל  בקריה  דירות 
0504- עבער  יהשע  לשירותכם 

126-124
[20048907]

קרית גת | מכירה
משרד/   + חד'   4 בהזדמנות 
מושקע  לעסק  לקליניקה/ 
החדשה.  בקריה  ומפואר, 
2 עם  חד'   7 וילה   1.480.000
מטר   500 מגרש  דיור  יחידות 
ועוד   2.420.000 מטר.   240 בנוי 
אטרקטיבים  ונכסים  דירות  מגוון 

0533161345
[20053538]

קרית גת | השכרה
דיור  ויחידות  חדרים   3 דירת 
בקריה  מיידית  להשכרה  פנויים 
0533161345 לשרותכם  החרדית 

תיווך נכסים והשקעות
[20053428]

עמנואל 
בעמנואל  חדש  בפרויקט  למכירה 
מול  בבניין,  דיירים   8 הישוב,  במרכז 
עם  חדרים   3 דירות  עין,  מרהיב  נוף 
3 דירות  ש"ח,  מ640000  החל  חצר 
ש"ח  מ670000  החל  גג  עם  חדרים 

054-844-6671
[20053513]

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]

עמנואל | השכרה
חצר   + חד'   4 גן  דירת  להשכרה 
חרדית  שכונה  ויפה,  משופצת 
054- בלבד.  תורה  לבני  איכותית, 

8476888
[20053460]

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]

ביתר עילית 
דרושה דירה בביתרB גדולה, חדשה 
כ8-10 ונדנדות  גינה   + וממוזגת 

מיטות 052-7170434
[20053569]

אשדוד 
"תיווך אשדוד ים " מאגר דירות קייט 
053- לביה"ז.  החלפה  להשכרה/ 

3132432
[20053511]

חצר  שינה  חדרי   5 מפוארת  וילה 
התאריכים  בין  גדולה  בריכה  ענקית 

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

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]

או  להשכרה  דירות  נופשים"  "תיווך 
באשדוד  האזורים  בכל  להחלפה 

לביה"ז. 054-8542377
[20053371]

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

7675296
[20053309]

צפת 
חיים  מאור  בקרית  חד'   3 דירת 
058- מירון.  להרי  נוף  מיטות   9

3261884
[20053572]

2 צימרים מהממים בפסגת הר כנען. 
לפרטים: 077-7925770

[20053533]

העיר  במרכז  4חדרים  דירת 
נקיה  משופצת,  ממוזגת,  העתיקה 

ומאובזרת 052-7174934
[20053531]

ממוזגת  מרווחת  בכנען  יהודית  וילה 
בריכה  גדולה  חצר  עם  מאובזרת 
ונדנדה מרפסת מתאים לעד 25 איש 
ניתן  בנוסף   + סגורים  חדרים  חמשה 
מפוארת  זוגית  דיור  יחידת  להשכיר 
050-4106132\9 לווילה  צמודה 

0504109000
[20053517]

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

טלפון: 0548429331
[20053491]

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

7155115
[20053430]

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]

4 חד' 8-10 מיטות + מזרנים, ממוזגת, 
נקיה ומטופחת, נוף להרי מירון. -052

058-3225293 / 7122961
[20053329]

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]

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]

ומטופחות,  נקיות  נופש  יחידות   2
 . השנה  וכל  לביה"ז  חצר   + ממוזגות 

054-8642403 054-8408470
[20045324]

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]

נופש ברמה גבוהה, וילה יפהפיה, 28
053-  . בריכה   + אטרקציות   + מיטות 

3130052-1
[20049458]

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 
נקיה  ממוזגת  מיטות   8 חד'   4 בצאנז 

חדשה נוף. 054-8420638/7
[20053544]

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

02-5826676 3113209
[20053500]

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]

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]

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. 
עמנואל 

המוקד הותיק והחינמי לדירות נופש 
074-7962594 בעמנואל  איכותיות 

(מענה אנושי)
[20053240]

להשכרה לבין הזמנים דירה חלומית 
+ חצר גדולה מאובזרת היטב ומוצלת 
מיקום  איש,  עד 12  לילדים,  בריכה   +

מעולה ושקט. 054-8476888
[20048899]

נתניה 
מרווחת  נעימה,  נקיה,  חד'   4 בצאנז 
ראשון  לשבועות  פנוי  וממוזגת, 

ושלישי. 054-8423822
[20053518]

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]

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]

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]

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 
שבתות  מבצע  נופש  דירת 
נוף  מקום,  לכל  קרוב  ש''ח   600

מדהים!! 052-7103364
[20053284]

ירושלים 
וממוזגת  נקיה  גדולה,  בדוד  חד'   5

לסוף שבוע 02-5711013
[20053592]

ברמות א' יח"ד לזוג חדשה ומושקעת 
מרהיב.  לנוף  פונה  קומפלט  ממוזגת 

050-4165842
[20053589]

גאולה,  בגני  מיטות   12 חד'   5 דירה 
פנוי בשבוע האמצעי . -050 מרפסת 

4115619
[20053576]

באזור צאנז, ענקית, נוף, 3מרפסות + 
בריכה ונדנדה 1250 ללילה מ-כ' באב 

054-8465446
[20053570]

קרוב  ומטופחת,  חדשה  ממוזגת, 
או  באב  מי"ד-י"ז  14מיטות  לגאולה 

חלקי 052-7170434
[20053568]

בכל  דירות  תשרי,  ולחגי  לר''ה  לקיץ 
בירושלים,  האיכותיים  האיזורים 
02- נכסים-קייט''  ''אברמצ'יק 
an029966522@ מייל   9966522

gmail.com
[20053564]

ממוזגים  חד'  תורה2  בעזרת  קייט 
חול  ליום  מיטות,  כ-22  ומאובזרים 

ושבתות. 052-7139293
[20053514]

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]

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

T026249468@gmail.com - מייל
[20053455]

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]

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]

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

7616720-1
[20040110]

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

+ משחקים 054-8486564
[20053507]

למרכז ֶ ומהצפון  לצפון   - הסעות 
נוחים  חדשים  רכבים  הארץ  ולכל 
לקברי  בטיולים  התמחות  ומרווחים 
מים  ואטרקציות  נופים  צדיקים, 
תורה,  לבני  אטרקטיבים  מחירים 
חברה שומרת שבת. 050-4150505 / 

052-7657629
[20053516]

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]

למעון אייכותי וקטן במרכז בני-ברק ַ
דרושות: * סייעת לתינוקיה * סייעת 
פעוטות  כיתת  אחראית   * לפעוטות 

תנאים טובים 054-8434401
[20053596]

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

052-7641817
[20053595]

מיוחד  לחינוך  לבי"ס  עו"ס  דרושה 
החרדי,  במגזר  מוחין  שיתוק  לילדי 
מעניינת  עבודה  ירושלים,  במרכז 
קו"ח  מנצח.  בצוות  ומאתגרת 

rutikvah@gmail.com
[20053571]

דרושים מלמדים לת"ת בירושלים 
0765- פקס:  ג'  ולכיתה  גן  לכיתת 

101-613
[20053542]

בירושלים  באידיש  חסידי  לת"ת 
ניסיון  עם  ר"מ   * דרושים:  
לכיתה  מלמד   * לישיבה  למכינה 
לכיתת  מלמד   * לפנה"צ  בינונית 
קו"ח  אותיות.  לימוד  תחילת  גן 
למייל:  או   02-5783362 לפקס: 

mefakeach122@gmail.com
[20053532]

דרוש  בירושלים  ספרדי  לת"ת 
טובים  תנאים  נסיון  בעל  מפקח, 

mf7363920@gmail.com :קו"ח
[20053526]

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]

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]

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

תתקשר יוסף- 054-7390098
[20053374]

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

editors784@gmail.com למייל
[20053176]

מזכיר/ה  חרדי  עסקים  לאיש 
היומן  לניהול  מהבית.  לעבודה 
ועוד.  נסיעות,  תיאומי  פגישות, 
3-4 שעות ביום. 50 ש''ח * לחברה 
מזכיר/ה,  בי-ם  חוצבים  בהר 
משרדית,  ועבודה  יומנים,  לניהול 
בב"ב  למשרד   * ש''ח   7,500
מזכיר/ה לעבודה משרדית. שעות 
072- קריירה  ש''ח   7,500 נוחות, 

22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

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

23-23
[20047215]

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

052-7632224
[20052259]

עסקים 
שנות   15 בעל  מצליח  למפעל 
וותק דרוש משקיע בתנאים נוחים 
חרדית.  בהנהלה  נאים,  ורווחים 

לפרטים נוספים: 052-7641972
[20053575]

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

שלמה
[20053388]

חברות  לקנות  מחפש  משקיע 
וותק  עם  פעילות  לא  בעמ 

0537161091
[20053327]

שיפוצים ובניה 

מוסדות  צביעת  וגבס  צבע  קבלן 
למוסדות  מבצע!  פרטיות,  ועבודות 

לבין הזמנים. 058-3239465
[20053512]

אולמות 

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

8426765
[20051559]

תמלול 

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

7637743
[20051562]

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 
טרמפיסטים  לקחנו  באב  י"ב  בליל 
שקית  השאיר  מהם  אחד 

0583289502
[20053594]

באוטובוס  נמצא  חודשים  מס'  לפני 
מאשדוד לבני ברק גמרא שוטנשטיין 

קטנה 08865780
[20053593]

360 בקו  אב  ה'  שלישי  ביום 
מברכפלד לי-ם אבד ארנק עם סכום 

כסף 052-7615667
[20053574]

נתניה,  צאנז  בקרית  עגלה  נמצאה 
מחברת teutonia, לאחר בין הזמנים 
תשע''ח, אפשר לקבלו על פי סימנים 

0533104071 :
[20053567]

דף היומי בבלי: תמורה כו    דף היומי ירושלמי: ערלה יד    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הי"ג (היכולת)    משנה יומית: ע"ז ה, ו-ז    הלכה יומית: או"ח 
ויש  ד,  סט,  יומי:  רב  הרב -  שו"ע  ג-ה     דעות  יומי:  רמב"ם  ה-ז     תקנב, 
מקומות - ד    דף היומי - זוהר: ויקהל, תלז-תמט    חפץ חיים: לה"ר י, ט-י  

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

8:348:358:338:378:368:31סו"ז ק"ש מג"א
9:239:259:249:269:269:21סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:579:589:5710:009:599:55סוף זמן תפלה מג"א
10:3010:3210:3110:3310:3210:28סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4412:4512:4412:4612:4612:43חצות היום
13:1713:1913:1813:1913:1913:16מנחה גדולה

19:2919:2619:2919:2719:2719:25שקיעת החמה
זמנים למחר

4:254:254:224:284:274:20עלות השחר
5:095:105:085:125:115:05זמן ציצית ותפילין

6:036:096:006:066:056:01הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
03-7411367 אהרונוביץ 12   סנטר פארם 054-7458734 שד' משה דיין    בני ברק הפלמ"ח פ. זאב ירושלים

077-8880390 סופרפארם מינסטור 077-8880800 ויצמן 53 מהשעה 19:00 עד 24:00 סופר פארם ויצמן תל אביב
פינת  רח' סמילנסקי  רמז 077-8880780  פארם  סופר  עד 08:00    נתניה המלך 4 מהשעה 19:00  שאול  שד' 
077-8880100 סופרפארם 077-8881700 בר יהודה 111    רמת גן סופר פארם ביג צ'ק פוסט הרמז    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: 211.465-
אתמול: 211.465-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
32-22

תל אביב
31-23

חיפה
30-23

גולן
34-21

טבריה
39-26

גליל
31-20

באר שבע
37-21

אילת
39-28

מזג האויר
עומס חום כבד

היום - יוסיף להיות חם ויבש 
בהרים ובפנים הארץ. ברוב אזורי 

הארץ ישררו עומסי חום כבדים עד 
קיצוניים.

חמישי - יוסיף להיות חם ויבש 
בהרים ובפנים הארץ. ברוב אזורי 
הארץ יוסיפו לשרור עומסי חום 

כבדים עד קיצוניים.

שישי - בהיר עד מעונן חלקית. 
הטמפרטורות ירדו וצפויה הקלה 

בעומס החום.

שבת - מעונן חלקית עד 
בהיר. תחול ירידה קלה נוספת 

בטמפרטורות בעיקר בהרים 
ובפנים הארץ והן יחזרו להיות 

רגילות בעונה. תורגש הקלה נוספת 
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
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

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ("החברה")

הודעה בהתאם לסעיף 23 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") 

ובהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס"ח-2008,

בדבר פרסום תשקיף מדף של החברה

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 12 באוגוסט 2019 פרסמה החברה תשקיף 

ניירות  ("תשקיף המדף"). הצעת  מדף הנושא את התאריך 13 באוגוסט 2019 

ניירות  לחוק  23א  לסעיף  בהתאם  תעשה  המדף,  בתשקיף  הכלולים  הערך 

המיוחדים  הפרטים  כל  יושלמו  בהם  מדף,  הצעת  דוחות  באמצעות  ערך, 

מלא  לנוסח  עת.  באותה  שיהיו  כפי  דין,  כל  להוראות  בהתאם  הצעה,  לאותה 

12 באוגוסט 2019  ביום  דוח מיידי שפרסמה החברה  של תשקיף המדף, ראה 

שכתובתו: ערך  ניירות  רשות  באתר   ,(2019-01-068970 מספר:  (אסמכתא 

אביב  בתל  ערך  לניירות  הבורסה  ובאתר   https://www.magna.isa.gov.il

הזמנה  מהווה  אינה  זו  הודעה   .http://maya.tase.co.il שכתובתו:  בע"מ 

לרכישת ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף.

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ



בני ברק: שוב פעוטה בת 
שנה חולצה מרכב נעול

מאת חיים מרגליות

ברק.  בבני  אסון  כמעט  שוב 
מרכב  חולצה  שנה  בת  פעוטה 
בו  ששהתה  לאחר  ברק,  בבני 
מהתייבשות  וסבלה  זמן  פרק 

וחשש ממכת חום.
חובש  פרנצוויז,  מוישי 
"האבא  סיפר:  הצלה',  ב'איחוד 
שבר את חלון הרכב והוציא את 
כשהמ־ ברכב  שננעלה  הפעוטה 
אמ־ צוות  בסיוע  בפנים.  פתחות 
בולנס של 'איחוד הצלה' הענקנו 
סובלת  כשהיא  ראשוני  סיוע  לה 

מאיבוד נוזלים וחשד למכת חום. 
נפצע  החלון  את  ששבר  האבא 
שנח־ לאחר  קל  באורח  הוא  אף 
החלון  שבירת  במהלך  בגפיו  תך 

לחילוץ הפעוטה".
ליין  און  דובר  טובול,  נחמן 
כי  מציין  הצלה',  'איחוד  של 
מקרי  מספר  אירעו  לאחרונה 
שכחת ילדים בכלי רכב כשבח־

לקם למרבה הצער נקבע מוות. 
הבטיחות  בכללי  לנקוט  חשוב 
ילדים  להשאיר  ולא  והזהירות 
או פעוטות בכלי רכב אפילו לא 

לרגע.

פורסם תיעוד של השכונה 
היהודית בדמשק

מספר בודד של יהודים שנותרו במקום סיפרו כי הם משמרים את המסורת 
היהודית למרות המצב הקשה 

מאת א. למל

הערבית  בשפה   BBC רשת 
תיעוד  שעבר  בשבוע  פרסמה 
סוריה,  בבירת  היהודית  מהשכונה 
יהודים  מתגוררים  שבה  דמשק, 
במ־ נותרו  שעדיין  בלבד  בודדים 
כתבי  החמור.  המצב  למרות  קום 
אל־אמין  לשכונת  הגיעו  הרשת 
היהודים  מתגוררים  שבה  בבירה, 
הספר  בבית  וביקרו  היהודי לשעבר 'בן מימון'.האחרונים, 

הוא  הקהילה  מחברי  אחד 
עזבה  משפחתו  שכל  המדני,  יוסף 
לישראל, אך הוא החליט להישאר 
ולנהל  הקשיים  למרות  בדמשק 
חנות למכירת כלי אוכל מזרחיים 
בשוק של דמשק. "לא רציתי לע־

כאן  לי  ויש  פה  שלי  העבודה  זוב, 
התקשורת  לכלי  אמר  חברים", 

הערבית.
אל־ אברהם  הוא  נוסף  יהודי 

הקשיים  על  שסיפר  קמע,  ברט 
הקהילה  על  שהוטלו  וההגבלות 
תש"ח.  מלחמת  לאחר  היהודית 
עלינו  אסרו  שנים   25 "במשך 
להתרחק יותר מחמישה ק"מ מה־

בירה, והעסקים נפגעו, השלטונות 
בסוגיה  היהודים  את  האשימו 
הקהילה  את  וכינו  הפלסטינית 

'גיס חמישי'.
כלפי  היחס  לדבריו  אולם 
בשנות  דרמטית  השתנה  הקהילה 
שצריך  אמר  "הנשיא  השבעים. 
לתת לנו את אותו היחס שנותנים 

לנוצרים ולמוסלמים".
יהודי  של  העיקרית  העליה 

סוריה היתה לאחר מלחמת ששת 
הימים, ועד שנות התשעים נותרו 

כ־4,500 יהודים במדינה. 
אל־פרנג'  העתיק  הכנסת  בית 
משרת  בדמשק,  היהודי  שברובע 
מספר  המונה  העיר  קהילת  את 
יהודים בלבד. מבין 17 בתי כנסת 
בדמשק,  הפזורים  מדרש  ובתי 
אל־פרנג' הוא היחיד שאיננו סגור 
ומוזנח ושתכולתו לא נבזזה, ואליו 
הקהילה,  חברי  מגיעים  עדיין 

שגילם נע בין 60 ו־90 שנה.
עד שנת תש"ז חיו בסוריה 30 
תש"ט  משנת  והחל  יהודים,  אלף 
שנותרו  היהודים  על 5,000  נאסר 
ב־1992  מהמדינה.  לצאת  במקום 
הסכים הנשיא חאפז אסד לאפשר 
בתנאי  המדינה  לצאת  ליהודים 

שלא יעלו לישראל. 
ששימש  חמרה,  אברהם  הרב 
הרב הראשי של דמשק עד תשנ"ב 
כי  סיפר  בחולון,  כיום  ומתגורר 
חיו  ה־90',  שנות  תחילת  "עד 
כ־4,000 יהודים בדמשק וכל היתר 
לדבריו,  ובקמישלי".  בחאלב  חיו 
חג  לפני  ימים  עשרה  "ב־1992, 
הפסח נפגשתי עם הנשיא ואז הוא 
אישר ליהודים לנסוע לחו"ל, אבל 
היהודים  ישראל.  לארץ  לא  רק 
שנותרו שם נשארו מרצון. מדובר 
וזקנים  מבוגרים  באנשים  בעיקר 
חדשים  חיים  להתחיל  רצו  שלא 

במקום אחר".

בית הכנסת העתיק בדמשק

מאות חפיסות סיגריות 
נפלטו לחוף אולגה

מאת חיים מרגליות

במהלך סיור של השיטור העי־
הבחין  הים  חוף  לאורך  חדרה  רוני 
צוות השיטור, המונה שוטר ופקח 
עזר של העיריה, בחפץ חשוד שנ־
פלט לחוף. בדיקה ראשונית העל־
אטום  מלבני  בארגז  מדובר  כי  תה 
יותר,  מעמיקה  בדיקה  היטב. 
בטיחותית  בחינה  לאחר  שנערכה 
של הארגז החשוד, העלתה כי הוא 

הכיל מאות חפיסות של סיגריות.

את  הגבירו  העירוני  בשיטור 
ובמקביל  החוף,  לאורך  הסיורים 
עדכנו את המשטרה, ואכן במהלך 
עוד  נפלטו  מכן  שלאחר  השעות 
סיג־ ובכולן  לחוף,  תיבות  עשרות 

ריות החשודות כמוברחות.
כ־30  לחוף  נפלטו  הכל  בסך 
מהן  אחת  שבכל  נוספות,  תיבות 
התי־ סיגריות.  חפיסות  כ־800 

נסיבות  וכן  מקורן,  ובירור  בות 
להמשך  הועברו  לחוף,  היפלטותן 

טיפול וחקירה במשטרת חדרה.

חלק מחפיסות הסיגריות | עיריית חדרה


