
קצין בכיר נכנס למנהרת חיזבללה 
וכמעט סיבך את ישראל

מפקד אוגדת הגליל, אחד מאדריכלי מבצע 'מגן צפוני' לאיתור מנהרות הטרור של חיזבללה, החליט לבחון 
בעצמו את צידה השני של אחת המנהרות

מאת סופרנו הצבאי

ששימש  מי  מילוא,  רפי  תא"ל 
אוגדת  כמפקד  השבוע  תחילת  עד 
ישראל  את  סיבך  כמעט  הגליל, 
הצפוני  בגבול  חמורה  בתקרית 

המתוח.
השבוע,  בסוף  פרסום  לפי 
במסגרת תפקידו של תא"ל מילוא 
עם  נכנס  הוא  האוגדה,  כמפקד 
וללא  תיאום  ללא   – שלו  החפ"ק 
צבאי  גורם  לאף  מוקדמת  הודעה 
ביותר  הגדולה  המנהרה  לתוך   –
ישראל  לשטח  חפר  שחיזבללה 

בגזרה המערבית.
חיילים  מספר  איתו  אסף  הוא 
לצד  חצה  מאוחרת  לילה  ובשעת 
מבלי  זאת  עשה  הוא  הלבנוני. 
אמיר  הפיקוד  לאלוף  להודיע 
הבטיחות,  לנהלי  בניגוד  ברעם, 
שהיו  חייליו  וחיי  חייו  סיכון  תוך 
מירי  או  ממטען  להיפגע  עלולים 

של חיזבללה.
מילוא  ללבנון  הגיחה  בתום 
כש־ לישון.  והלך  לאוגדה,  חזר 

אותו  העמידו  באוגדה  גורמים 

מיהר  מילוא  מעשיו,  חומרת  על 
ולעדכן  ברעם  לאלוף  לצלצל 
הרמטכ"ל  את  עידכן  וזה  אותו, 
את  זימן  ברעם  כוכבי.  אביב 

נוספים  וקצינים  האוגדה  מפקד 
לתחקיר.

בתגובה:  נמסר  צה"ל  מדובר 
קצין  הינו  מילוא  רפי  "תא"ל 
והמובילים  מהאמיצים  מצטיין, 
שסיים  בצה"ל,  השדה  במפקדי 
להערכה  ראוי  תפקיד  השבוע 
במסגרת   .91 אוגדה  כמפקד 
ממנהרות  אחת  השמדת  תהליך 
מבצע  במהלך  שהתגלו  חיזבללה 
עם  יחד  הקצין  נכנס  צפוני'  'מגן 
הלבנוני  לחלקה  נוספים  קצינים 
ולאחר  מראש  תוכנן  שלא  באופן 
סי־ כל  מכך  נשקף  לא  שלהבנתו 

ולקח  בטעותו  הודה  הקצין  כון. 
אחריות מלאה על האירוע. הקצין 
הרמטכ"ל,  בראשות  לבירור  זומן 
בסיומו  כוכבי,  אביב  רא"ל 
וכי  פיקודית  יינזף  כי  הוחלט 
לא  אלוף  בדרגת  לתפקיד  מינויו 
הקצין   .2022 קיץ  לפני  יתאפשר 
הקרובים  בשבועות  להיכנס  צפוי 
לתפקיד אליו סוכם טרם האירוע 

כמפקד המכללה לפיקוד ומטה".

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
ש"ח  5.00 בא"י:  המחיר   | י"א  שנה   |  3235 גליון   | אוגוסט   18  | תשע"ט  באב  י"ז  עקב,  פר'  ראשון  יום   | בס"ד 
(ההתבודדות) הי"ז  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | יח  ערלה   - ירושלמי   | ל  תמורה   - בבלי  היומי:  דף 
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יצאו לחופשה בצפון ונדרסו ע"י מחבל שהשתחרר

פיגוע דריסה ליד אלעזר: מחבל 
עם רכב גנוב דרס אח ואחות

מחבל בן 26 מאזור בית לחם, שהיה כלוא בעבר בישראל דרס אח ואחות מהיישוב אלעזר שעמדו 
בטרמפיאדה ^ מצבו של אחד מהם קשה מאוד והוא מורדם ומונשם ^ חמאס בירך על הפיגוע
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פיגוע רודף פיגוע: מחבל מבית 
לחם דרס ביום בשעות הבוקר שני 
בס־ בטרמפיאדה  שעמדו  אחים 
עציון,  שבגוש  אלעזר  ליישוב  מוך 
וקשה.  בינוני  באורח  אותם  ופצעו 

בוצע  הפיגוע  כי  מעריכים  בצה"ל 
האחרונים  הפיגועים  בהשראת 
ובה־ ושומרון  וביהודה  בירושלים 

שפעת חג הקרבן המוסלמי. 
אירוע  של  ראשונית  מחקירה 
ה־26 בן  המחבל  כי  עלה  הדריסה 
הגיע ברכב גנוב עם לוחית רישוי 

וכשה־ לחם,  בית  מכיוון  צהובה 
סמוך  שהמתינו  בשניים  בחין 
היישוב  שליד  האוטובוס  לתחנת 
המחבל  לעברם.  האיץ   – אלעזר 
זוהה כעלאא הרימי, בן 26 מאזור 
בית לחם. הרימי מזוהה עם פתח' 
והיה  האיסלמי,  הג'יהאד  ועם 

כלוא בישראל ב־2015־2014 בגין 
טרור עממי. 

בדרכם  שהיו  האחים,  שני 
לחופשה משפחתית בצפון, עמדו 
מחוץ לעמודי המיגון מפני פיגועי 
בשניים  הפגיעה  לאחר  דריסה. 

סוריה: קרוב לאלף הרוגים בהפצצות של 
צבא אסד בשלושת החודשים האחרונים
אתמול נמסר על אם וששת ילדיה שנהרגו באחת הפצצות במחוז אידליב ^ יום קודם לכן נהרגו שמונה 

ילדים אחרים 
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

פועל  בסוריה  אסד  משטר 
במרץ רב כדי להשלים את דחיקת 
למדי־ מחוץ  אל  המורדים  ארגוני 
נה, ובשבועות האחרונים מתגברת 
איד־ מחוז  על  הנרחבת  המתקפה 
מספר  שולטים  עדיין  שבו  ליב, 
ארגוני  חלקם  סוררים,  ארגונים 
ארגונים  וחלקם  אסלאמיים  טרור 

לאומיים חילוניים. 
במשך  נותר  אידליב  מחוז 
צבא  שבו  האחרון  המחוז  רב  זמן 
בשנים  שולט.  אינו  עדיין  אסד 
את  לידיו  אסד  החזיר  האחרונות 
בה־ סוריה  שטחי  בכל  השליטה 

דרגה, ובכל פעם כאשר המורדים 
כבר היו על סף תבוסה מרה, הציע 
להתפנות  הסורי  המשטר  להם 
ולהעביר  אידליב,  למחוז  מרצון 
האחרים  במחוזות  השליטה  את 

לידי כוחות המשטר. 
הלוחמים  אחרוני  הועברו  כך 

נוצרו  המחוז  וברחבי  לאידליב, 
למשטר  גדולים  התנגדות  כיסי 
אסד. חלק מאותם חמושים ניצלו 
לרשותם  שעמד  הרב  הזמן  את 
רבים  אבל  מסוריה,  להימלט  כדי 
להילחם  במטרה  נשארו  אחרים 
כן  ועל  האחרונה,  דמם  טיפת  עד 

כנגד  אסד  צבא  שמנהל  המערכה 
במיוחד  קשה  במחוז  המורדים 
באופן  מדממת  להיות  וצפויה 

יוצא דופן. 
ארוכה  תקופה  אחרי  וכך, 
האזר־ מלחמת  ירדה  שבה  מאוד 
חים הסורית מסדר היום של הת־

שבה  היא  הבינלאומית,  קשורת 
ומתגבר  הולך  בקצב  ומפציעה 
התגברות  עם  החדשות,  בעמודי 
באזורים  המתחולל  ההרג  קצב 

שאותם מנסה אסד לכבוש. 
וששת  אם  על  דווח  אתמול 
יום  בהפצצה.  שנהרגו  ילדיה 
קודם לכן נמסר על שמונה ילדים 
אידליב  במחוז  שנהרגו  אחרים 
כך  הכללי,  ובסך  אחרת,  בהפצצה 
העוק־ אדם  זכויות  ארגוני  לפי 

קרוב  באזור,  המתחולל  אחר  בים 
בשלושת  נהרגו  אדם  בני  לאלף 
במחוז  האחרונים  החודשים 
אידליב, רבים מהם אזרחים בלתי 

מעורבים. 
המתקפה של צבא אסד נהנית 
ואיראן,  רוסיה  של  מלא  מגיבוי 
כוחות  של  אינטנסיבית  ומתמיכה 
חיילי  לצד  הפועלים  חיזבללה 
המורדים  מנגד,  הסורי.  המשטר 
אינם נהנים מתמיכה זרה כלשהי, 
החו־ סוריה  'צבא  ארגון  למעט 

טורקית  מתמיכה  הנהנה  פשית', 
ומהמיליציה  ומצטמצמת  הולכת 
אמרי־ מתמיכה  הנהנית  הכורדית 

קאית מוגבלת מאוד. 

הערב יחול יומא דהילולא של כ"ק 
אדמו"ר השבחי כהן מרדומסק זצ"ל הי"ד

הערב יום ב' ח"י אב יחול יומא 
רבי  האדמו"ר  כ"ק  של  דהילולא 
זצ"ל  רבינוביץ  הכהן  חנוך  שלמה 
בגיטו  שנעקד"ה  מרדומסק  הי"ד 
לקבר  להגיע  וזכה  בביתו,  וורשה 

ישראל.
בשו־ הרביעי  הוא  האדמו"ר 

רדומסק,  לבית  הקודש  שלת 
החסד  בנו  שלמה,  התפארת 
יחזקאל,  הכנסת  ונכדו  לאברהם, 
הרביעי בקודש ה"ה כ"ק האדמו"ר 
רבי שלמה חנוך זצ"ל הי"ד, בימיו 
כשאלפי  רדומסק  חסידות  גדלה 
גולת  קדשו.  בצל  חוסים  חסידים 
הישי־ רשת  הקמת  היא  הכותרת 

פזורים  שהיו  תורה'  'כתר  בות 

ברחבי  סניפים  וששה  בשלושים 
תחת  והתנהלו  וגליציה,  פולין 
דוד  רבי  הגה"ק  חתנו  של  פיקוחו 
הי"ד  זצ"ל  רבינוביץ  הכהן  משה 
ולא  נעקד"ה  ומשפחתו  הוא  שגם 
בכל  ושארית.  זכר  מהם  נותר 
פרחי  והגו  ישבו  הישיבות  סניפי 
הלכה,  של  בעומקה  החסידים 
ובאהלה של תורה וחסידות, מהם 
גדלו עדרי צאן קודש לאלפים, עד 
מנינה  רוב  ונחרב  הכורת  שעלה 
השואה  בימי  רדומסק  של  ובנינה 

הי"ד.
הנהיג  נשיאותו  שנות  במשך 
גדולי  עם  ויחד  עדתו,  קהל  את 

בתוך שבועיים ימים

גרמניה: יהודי נוסף 
הותקף בברלין

מאת א. למל

משטרת ברלין הודיעה כי היא 
אנטישמית  לתקיפה  חשד  חוקרת 
של יהודי בברלין, מקרה שני בתוך 

שבועיים.
פעיל  המל,  אהרן  ר'  הקרבן, 
בקהילה היהודית המקומית, זוהה 

כיהודי לפי לבושו ונדחף לקרקע 
שהלך  בזמן  אלמונים  שני  ידי  על 

בשכונת שרלוטנבורג.
הם הוסיפו כי הוא מטופל בבית 
ברגלו  כאבים  בעקבות  החולים 
ובראשו. לפי דיווח בעיתון הגרמני 
לתקיפה  שקודם  טען  הוא  'בילד', 

הטיחו בו עלבונות בערבית.

סוריה: יירטנו מטרה עוינת באזור מסיאף
פיצוצים עזים נשמעו בצפון מערב סוריה ^ משרד ההגנה דיווח כי מערכות 

ההגנה האווירית יירטו טיל שהגיע מכיוון לבנון

ערבים ניסו לחטוף חייל; הוא 
דרך את הנשק והם נמלטו

רכב עם חלונות כהים נעצר ליד החייל בצומת הר 
קרן בדרום הארץ, ונוסעי הרכב הציעו לו 'טרמפ' ^

לאחר שסירב ניסו החשודים להכניסו בכוח
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חייל  לחטוף  ניסו  ערבים 
בדרכו  שהיה  גבעתי  מחטיבת 
לחופשת סוף השבוע בביתו. נסיון 
החטיפה אירע בצומת הר קרן שב־
דרום הארץ. רכב עם חלונות כהים 
הרכב  ונוסעי  החייל  ליד  נעצר 

הציעו לו 'טרמפ'.
מקריאותיהם  התעלם  החייל 
להכניסו  בנסיון  מהרכב  ויצאו 
ולמ־ נשקו  את  דרך  החייל  בכוח. 
לח־ שניסה  נוסף  אזרח  הגיע  קום 

סום את רכבם. החשודים הצליחו 
להימלט מהמקום.

האירוע  כי  אומרים  בצה"ל 
שה־ יתכן  כי  ומציינים  יתוחקר, 

של  נשקו  את  לחטוף  ניסו  ערבים 
החייל ולא אותו.

נציין כי צה"ל אוסר על חייליו 
חשש  עקב  בטרמפים,  לנסוע 
המש־ חיילים.  מחטיפת  תמידי 

לעיתים  אוספת  הצבאית  טרה 
טרמפיסטים ומדמה את חטיפתם, 

והחייל שנתפס נענש בחומרה.
לחיילים  אף  עורכים  מפקדים 
יציאה  כל  לפני  יציאה'  'תדריך 
מז־ הם  במהלכו  לחופשה  מבסיס 

עצירת  בדבר  האיסור  את  כירים 
טרמפ.

סוף שבוע של שיגורים: רקטות שוגרו 
לעבר הדרום; צה"ל תקף ברצועה

אזעקות נשמעו אמש בשדרות וביישובי עוטף עזה – שתי רקטות יורטו ^ שישה בני אדם קיבלו טיפול רפואי מצוותים של מגן דוד 
אדום ^ בליל שבת שוגרו רקטות ובתגובה צה"ל תקף יעדי חמאס ברצועה ^ ביום שישי התקיימו תהלוכות מחאה מול הגדר
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נשמעה  אדום  צבע  אזעקת 
עוטף  וביישובי  בשדרות  אמש 
שלושה  כי  נמסר  מצה"ל  עזה. 
רצועת  משטח  בוצעו  שיגורים 
כיפת  לוחמי  ישראל.  לשטח  עזה 
שישה  שיגורים.  שני  יירטו  ברזל 
אדם  בני  שני  נפגעו:  אדם  בני 
ריצה  במהלך  בגפיים  קלות  נחבלו 
שנפל   40 כבן  (גבר  מוגן  למרחב 
ואשה  החשמליים  מהאופניים 
נפגעי  ארבעה  בביתה).  שנפלה 
אשה  רפואי,  טיפול  קיבלו  חרדה 

החולים  לבית  פונתה   76 כבת 
כב־ נשים  שתי  באשקלון.  ברזילי 
לא  אך  טיפול  קיבלו  וגבר   30 נות 

נזקקו לפינוי.
21:00 בשעה  שבת,  בליל  גם 

בשדרות  אזעקות  שלוש  נשמעו 

שער  האזורית  המועצה  וביישובי 
שי־ זוהה  כי  הודיע  וצה"ל  הנגב, 

ככל  עזה,  רצועת  מכיוון  אחד  גור 

הנראה של רקטה, ומערכת 'כיפת 
ברזל' ביצעה יירוט מוצלח. בתגו־

מאת כתב 'המבשר'

כלי תקשורת בסוריה דיווחו 
עזים  פיצוצים  על  השבוע  בסוף 
שנשמעו באזור מסיאף שבצפון 

מערב המדינה.
דיווחה  הסורית  התקשורת 
האווירית  ההגנה  מערכות  כי 

הדיווח,  פי  על  באזור.  הופעלו 
מערכות ההגנה האווירית יירטו 

טיל בשמי מסיאף.
חמישי  בליל   23:06 "בשעה 
שלנו  האווירית  ההגנה  מערכות 
גילו מטרה עוינת שמגיעה מכיוון 
מסיאף.  העיר  לכיוון  לבנון  צפון 
והשמידו  אותה  יירטו  המערכות 

במטרה",  שפגעה  לפני  אותה 
נמסר ממשרד ההגנה סורי.

בחודש שעבר דווח בסוריה 
מט־ מספר  תקפה  ישראל  כי 

וקוניטרה.  דרעא  במחוז  רות 
כוונה  התקיפה  הדיווח,  לפי 
המיליציות  של  נשק  מחסן  נגד 

האיראניות.
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גרמניה: כתב אישום נגד מכחיש שואה 
שביקר במחנה הריכוז זקסנהאוזן

בגין "הכחשת השואה, הסתה לשנאה והפרעה למנוחת הנפטרים", עבירות 
פליליות בגרמניה הגוררות עונש מאסר בפועל או קנס כספי גבוה

מאת א. למל

המתריס  הסיור  אחרי  שנה 
ליד  זקסנהאוזן  הריכוז  במחנה 
בני   17 של  כשמשלחת  ברלין, 
'אלטרנטיבה  ממפלגת  אדם 
במקום,  לבקר  הגיעה  לגרמניה' 
קיומה  את  הכחיש  מהם  ואחד 
כתב  נגדו  הוגש  השואה,  של 

אישום. 
זמן קצר לפני שעמדו לעזוב 
השו־ הבחינו  הריכוז,  מחנה  את 

כי  המוזיאון  צוות  ואנשי  מרים 
אחד מחברי המשלחת, נציג של 

בדרום  באדן־וירטמברג  מדינת 
העובדה  את  מכחיש  גרמניה, 
ואף  עם  רצח  ביצעו  הנאצים  כי 

הכחיש כי במהלך השואה בוצע 
שימוש בתאי גזים.

שער מחנה הריכוז זקסנהאוזן

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

סוכל נסיון חדירה מעזה לישראל: חמישה מחבלים 
חוסלו ע"י כוח צה"ל כשניסו לחצות את הגדר

מאת סופרנו הצבאי

חמושים  מחבלים  חמישה 

לחדור  חצות,  לקראת  אמש  ניסו 
הקפיצו  תצפיות  ישראל.  לשטח 
למקום כוח של גולני ומסוק קרב 

וטנק של צה"ל ירו לעברם. 
בלא  מדובר  ההערכות  לפי 
כמות  מחבלים,  משמונה  פחות 

שככל  מחבלים  של  מאוד  גדולה 
פיגוע  לבצע  ניסתה  הנראה 

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב
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השר אמסלם על מניעת הכניסה של חברות הקונגרס: 
"אין מדינה שתתיר כניסה של מי שפועל להחרים אותה"

מאת דוד שמואלי

אמסלם  דוד  התקשורת  שר 
כני־ את  למנוע  להחלטה  התייחס 
האמריקניות  הקונגרס  חברות  סת 

לארץ ואמר כי היא צודקת. 
"בסופו של דבר מדינה יש לה 
כבוד לאומי. אין דבר שיותר ברור 
וצודק מהחוק הזה. אני לא מעלה 
שתתיר  מדינה  שתהיה  דעתי  על 
כדי  ופועל  שקורא  מי  של  כניסה 
מא־ באמת  אני  אותה.  להחרים 

על  לעמוד  צריכים  שאנחנו  מין 
אמר  שלנו",  הלאומיים  הקווים 

בראיון ל'כאן רשת ב'.
הצפויה  להתפטרותו  בדבריו 
של השר חיים כץ אחרי שהוחלט 
אמר  אישום  כתב  נגדו  להגיש 
על  עמוק  צער  לי  "יש  כי  אמסלם 
ברירות.  לו  השאירו  לא  הענין. 

החל־ קיבל  העליון  המשפט  בית 
אחרי  להתפטר  מחויב  ששר  טה 
לא  זה  אישום.  כתב  נגדו  שמוגש 
החוק. זה חלק מהוויכוח מול בית 

על  חוקים  מייצר  שהוא  המשפט, 
דעת עצמו ובנורמות של עצמו".

הזה  "למקרה  הוסיף:  אמסלם 
נועד חוק החסינות. הוא בא לדאוג 

לכך שחבר כנסת לא ירגיש מאוים 
אני  חקיקה.  בנושא  פועל  שהוא 
חושב שהוא צריך את הבקשה הזו 

וצריך לאשר אותה".

המבשר - העתון של היהדות הנאמנה
המו"ל: בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ    המגיד ממעזריטש 84 ביתר עילית,

ת.ד. 34578 ירושלים, 91345    טל' : 02-5805802, פקס 02-5805804
העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

דפוס: ידיעות אחרונות בע"מ    הפצה מנויים: ״בר״ שיווק והפצה
02-5805802 שלוחה 5    הפצה חנויות: בר פוינט אוף סייל בע"מ פניות מנויים:

AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, אימג'בנק
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

הילוכי תורה בכל עת
'בין הזמנים' מזמן לחרד לדבר ה' תקופה מיוחדת, בה הוא 
יומו  אורח  ואת  לימודו  סדרי  את  משנה  יום,  היום  מדרך  חורג 
אחרת,  ובאווירה  אחר  במקום  אהלם  הנוטעים  יש  הקבוע. 
מי  את  יש  וכמובן  להכא,  ומהתם  להתם  מהכא  הנוסעים  יש 
שמעדיפים לעמוד על מקומם, שלא יהא לבם חלוק על המקום 
בכל עת. בימים טובים קבעו לנו חכמים את חציו לה' ואת חציו 
לכם. גם ימים אלו נתקבעו כמתחלקים בין חיי שעה לחיי עולם. 
היהודי אשר מחשבתו ולבו לעשות רצון קונו, משתדל לעמוד 
מחלק  ויותר  יותר  שתכיל  כך  ספינתו,  את  ולנווט  המשמר  על 
אתמול  קראנו  זה,  נדרש  לאיזון  סימבולי  רמז  ותורתו.  עמו  ה' 
בתורה, ביום השבת קודש. בעוד שבשחרית קבלנו את התורה 
בקולות וברקים, הרי שלעת המנחה קראנו על ארץ נחלי מים, 

עינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר.

וגם  ביתך'  יושבי  ב'אשרי  גם  יהודי.  של  דרכו  הוא  וכך 
ב'אשרי תמימי דרך' הוא יודע את בוראו ואת קונו. מקיים בכל 
עת 'בכל דרכיך דעהו'. מפליא ומשובב לב ונפש לראות יהודים 
אשר גם בהיותם על אם הדרך, גם בהיות בארץ לא זרועה או 
בנכר, מקפידים הם על קלה כבחמורה. גם משקה קל לא יכנס 
יושבים  בהיותם  עליהם  המקובל  בהכשר  אינו  אם  לפיהם 
על  לא יוותרו  גם בדרכים ובנתיבות עגלגלות,  שלהם.  בביתם 
בכוונה  בציבור,  תפילה  חלילה  לבטל  יהינו  ולא  תלמודם  סדר 
וכמונה מעות. המחזות הנראים בדרכים של יהודים המצרפים 
או המצטרפים למנייני תפילה, מחזות של קידוש ה' הם. מחזה 
של יהודי המשיב מוצר מזון למקומו מאחר שמשהו בכשרותו 
לבנים  אשרי  ואומר  המכריז  הוא,  חביב  מראה  אצלו,  מפוקפק 

אשר גדלו לתהלה ולתפארה.

בימים אלו, בהם נפגשים עם יהודים שלא זרח עליהם אור 
הזדמנות  גם  שזו  הרי  ברית,  בני  שאינם  נכרים  עם  או  תורה, 
או  השירות  נותני  בו  מקום  בכל  שמים.  שם  לקדש  נאותה 
רחוקים  עתה  שלעת  יהודים  הם  שניהם,  או  השירות,  מקבלי 
הם משערי תורה ומוסר, קיימת משנה חובה לכבד את השהות 
שמים  שם  לקדש  ראויה  כושר  שעת  היא  זו  הזה.  המפגש  ואת 
למותר  הכללי.  הציבור  על  נוטריה  ואת  התורה  את  ולהאהיב 
פשוטים  דברים  שהם  ה'תודה',  ואת  ה'בבקשה'  את  להזכיר 
יכולה  ונפש,  לב  פנים,  הארת  מכך.  יותר  גם  אלא  ומתבקשים, 
גם היא להשפיע. סבלנות ואף סובלנות, גם הם עשויים להביא 
אך טובה וברכה. המפגש עם מי שנמצאים מחוץ לחומות יכול 
בחיי  רבה  משמעות  לו  שתהיה  ויכולה  נאים,  פירות  לישא 

האומה על אדמתה בארץ קדשנו ותפארתנו.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

עקשנים
בעוד חודש בדיוק ייפתחו 
ישראל  ולאזרחי  הקלפיות 
לממש  ההזדמנות  תינתן 
קולם  את  ולתת  זכותם  את 
בה  רואים  שהם  למפלגה 

ובאנשיה כמתאימים ביותר.
אזרחים  מעט  לא  עבור 
הפעם  זו  תהיה  במדינה 
בה  אחת  בשנה  הרביעית 
הקלפי  לפני  מתייצבים  הם 
עם  מעטפה  ומשלשלים 
עשו  הם  בחירתם.  של  פתק 
אחדים  חודשים  לפני  זאת 
בבחירות  הכלליות,  בבחירות 
נוספת  ופעם  המקומיות 
בחירות,  מערכת  באותה 
שני  סיבוב  היה  שבהן  בערים 

של בחירות מוניציפליות.
שהבחירות  למרות 
בלי  הסתיימו  האחרונות 
התעקשותו  לנוכח  הכרעה, 
לכולם  להוכיח  ליברמן  של 
לקבל  שהצליח  שלמרות 
הוא  בלבד  מנדטים  חמישה 
ממשלה  תקום  אם  יקבע 
שלא  מפלגות  יש   – לא  ואם 
הפנימו את התוצאה ההרסנית 
ומתעקשות  ומשמעותה 
שברור  למרות  לרוץ  להמשיך 
סיכוי  כל  להן  אין  כי  לחלוטין 
החסימה  אחוז  את  לעבור 
להם  שיינתנו  הקולות  וכי 
ייזרקו לפח ויסכנו את שלטון 

הימין.
ההתעקשות של המפלגות 
הללו לרוץ ויהי מה שומטת את 
הטיעון  לרגלי  מתחת  הקרקע 
האידיאולוגי שבו הן מנופפות 
להתפשר  מוכנות  שאינן  כמי 
החשובות  העמדות  על 
בימין  כביכול.  בעיניהן 
להעניק  הסכימו  המאוחד 
המקום  את  לישראל  לעוצמה 
אך  לחלוטין  הריאלי  השמיני 
כשאנשי  ונמוג  התפוצץ  הכל 
הסיעה לא הסכימו לשמוע על 

פחות מהמקום החמישי.
הבלתי  האגו  שיקולי 
עתה  גם  מכתיבים  ברורים 
את המשך המרוץ העיקש של 
יוכלו  לא  ראשיה  הזו.  הסיעה 
אם  כפיהם  בניקיון  לרחוץ 
שלטון  על  הקץ  יקיץ  וכאשר 
הקולות  בשל  ורק  אך  הימין 

שהלכו לפח.
הסיכויים  חסר  המרוץ  גם 
מאותה  סובל  פייגלין  של 
אדם  ברורה.  לא  תסמונת 
מצע  על  להצביע  שמתיימר 
מפרטי  אחד  לכל  שמתייחס 
מתקשה  במדינה,  החיים 
למציאות  מבט  להישיר 
ולהסביר בצורה אינטליגנטית 
אחד,  סקר  שאין  זה  כיצד 
סיכוי  על  שמצביע  אחד,  רק 
בראשותו  הסיעה  של  כלשהו 

לחצות את אחוז החסימה.
הזו,  הדווקנית  הריצה 
עלולה לשכפל את הריצה הרב 
לסיעותיו  הימין  של  ראשית 
בבחירות  סיעותיו  ותתי 
וגלגולי  חרטות  תשנ"ב. 
כשתקום  יועילו  לא  האשמות 
שתטרח  שמאל  ממשלת  פה 
לקעקע את כל מה שרק הושג 
להתעשתות  העת  זו  כאן. 

בטרם יהיה מאוחר.

משונים
וארצות  ישראל  יחסי 
במנהיג  תלויים  אינם  הברית 

כזה או אחר.
על המשפט הזה חתום לא 
אומר  והוא  לפיד  מיאיר  אחר 
התרגלנו  הכל,  לפני  דרשני. 
על  היושב  הוא  גנץ  שבני  כבר 
תפקיד המועד בלשונו בסיעת 
כחול לבן. לגנץ שמורה מראש 
פריבילגיה של אמירה מביכה 
או הערה חסרת קשר או פשר, 
בקצב של אחת ליממה. הגיעו 
מי  שיש  כך  לידי  הדברים 
שחושב שהאמירות העמומות 
בעת  שלו  והמבוכה  הללו 
מכרטיס  חלק  הן  ראיונות, 
להגיע  הדרך  וזו  שלו  הביקור 

לפסגה.
אבל אם סיכמנו שגנץ הוא 
פתאום  מה  בלשונו,  המועד 
נכנס לפיד למשבצת הזו. האם 
לא היה זה לפיד שבימי שלהי 
כשנתניהו  אובאמה,  שלטון 
תכנית  נגד  מאבק  קידש 
בקונגרס,  הופעה  עד  הגרעין 
קבע  הנשיא,  של  ראשו  מעל 
מערכת  את  מחריב  נתניהו  כי 
היחסים שבין ישראל לארה"ב 
(שההפך  שלו  השגיאה  וכי 
תמיט  התברר)  שלה  המוחלט 
מאסון  פחות  לא  ישראל  על 

כבד.
כה  לפיד  של  זכרונו  האם 
אינו  עצמו  שהוא  עד  קצר 
זוכר כי אך תמול שלשום תקף 
לאפשר  שלא  ההחלטה  את 
תומכות  הקונגרס  לחברות 
הטרור להיכנס בשערי הארץ, 
בביטויים  משתמש  כשהוא 
שכביכול  הנזק  כלפי  קשים 
ליחסי  מכך  כתוצאה  ייגרם 

ישראל וארה"ב.
המדינה  הנהגת  ומושכות 
הזה  לאיש  להימסר  אמורות 
בעוד שנתיים, אם זממו יעלה 

בידו.

משתנים
עזה  בגבול  אמש  הדרמה 
ארגוני  מאמצי  את  ממחישה 

הטרור לשנות את המשוואה.
הדברים  כיצד  ברור  לא 
עם  אחד  בקנה  עולים 
חמאס  רצון  על  התדרוכים 

להגיע להבנות. 

THE CENTRAL OF TORAH   INSTITUTIONS
VAAD HAYESHIVOTH IN ISRAEL

0733-74-70 התקשרולהצטרפות 
4150605@gmail.com 
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מס'גילאים מסלול
 יחי'

סך תרומה 
חודשית

מספר 
תשלומים

סכום כולל 
החזר סך הלואהשל התרומה
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1₪ 50192₪ 9,600₪ 40,000₪260₪ 6,400

2₪ 100192₪ 19,200₪ 80,000₪ 520₪12,800

3₪ 150192₪ 28,800₪ 120,000₪ 780₪19,200

4₪ 200192₪ 38,400₪ 160,000₪ 1,040₪25,600

5₪ 250192₪ 48,000₪ 200,000₪ 1,300₪32,000

6₪ 300192₪ 57,600₪ 240,000₪ 1,560₪ 38,400

התכנית הכדאית ביותר לחתן ברוגע:

מענק מיוחד 
של 38,400

פריסה ליותר
 מ-150 תשלומים

הלוואה גדולה 
של 240,000

תרומה מכספי 
מעשר לכתחילה

שותפות חסד 
באלפי הלוואות

תכנית כלכלית 
אמינה ובדוקה
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אזרח טבע למוות בנחל דן
מאת חיים מרגליות

המ־ לחייו  ה־30  בשנות  אדם 
הארץ,  שבצפון  דן  בקיבוץ  תגורר 

טבע למוות בנחל דן.
היע־ על  ההודעה  קבלת  עם 

בחקירה  המשטרה  פתחה  דרותו 
כן  כמו  האירוע  של  מאומצת 
בסריקות נרחבות שבוצעו על ידי 
שוטרים,  שכללו  גדולים  כוחות 
רט"ג,  אנשי  כב"ה,  חילוץ  פרשים, 
כמו  גולן  חילוץ  ויחידת  רחפנים, 

צפון  צוללים  חילוץ  יחידת  כן 
ובני  מתנדבים  המשטרה,  של 

משפחה. 
בשעות  הסריקות  במהלך 
מספר  אותרו  המאוחרות  הערב 
גדות  על  הנעדר  של  רכוש  פריטי 

בש־ חודשו  הסריקות  דן.  נחל 
מסוים  ובשלב  בנחל  הבוקר  עות 
ידי  על  הנעדר  של  גופתו  אותרה 

יחידת חילוץ צוללים צפון.
הועברה  המנוח  של  גופתו 
לבדיקה במכון לרפואה משפטית.

מספר שיא של ילדים בלונה 
פארק ביתרלנד בביתר עילית
כ־28 אלף ילדים השתתפו בפעילות שנמשכה ארבעה ימים וכללה עשרות 

מתקנים חשמליים חדישים, מתחם מתנפחים, שורת אטרקציות, ובמת מופעים 
מושקעת ^ ראש העיריה: "הבאנו לילדי העיר שעות ארוכות של הנאה, כל זאת 

ברמה גבוהה, ועל טהרת הקודש בהפרדה מלאה"

מאת מאיר קליין 

כ־28 אלף ילדים הגיעו ל'ביתר 
לנד' – הלונה פארק הענק שהקי־
עבור   – עילית  ביתר  עיריית  מה 
בו  תקדים  חסר  אירוע  העיר,  ילדי 
זכו ילדי העיר לכניסה חינם אל כל 

המתקנים.
שמו־ המתקדם,  פארק  הלונה 

הורחב  שנה,  כמדי  בביתר  פעל 
רצופים,  פעילות  ימי  לארבעה 
לבנים  יומיים   – מלאה  בהפרדה 
בגבעה  נערך  הוא  לבנות.  ויומיים 
האודיטוריום  לאולם  צמוד  א', 
ממוזג  מקום  ששימש  העירוני, 
ופעי־ השונות  ההופעות  עבור 

לויות נוספות. 
שודרג  השנה  גם  שנה,  כמדי 
ובסוגי  במספר  פארק  הלונה 
מתקנים  עשרות  עם  המתקנים, 
חשמליים  מתקנים  בהם  שונים, 
חשמ־ טרקטורונים  מגוונים, 

מתקנים  מתנפחים,  חוות  ליים, 
מיוחד  מתחם  כולל  אתגריים, 
סיפק  שהמקום  כך  לקטנטנים, 
שעות ארוכות של פעילות והנאה 

לילדים.
חלק חשוב בפעילות היתה בי־

מת מופעים שפעלה באודיטוריום 
העירוני הצמוד הממוזג, בה הופי־

הופעות  בסדרת  שונים  אמנים  עו 
'קו־ מתחם  וכן  יום,  מדי  רצופות 

מידיל' לחובבי הקריאה – ספריית 
קומיקס, בה ישבו הילדים על גבי 
קומי־ ספרי  וקיבלו  רכים,  פופים 

קס לקריאה. במקום גם הושמעה 
לאורך  משובחת  חסידית  מוזיקה 
שהוסיף  מה  הפעילות,  שעות  כל 

לאווירה החגיגית של האירוע. 
בעיריית ביתר מבקשים לציין 
לטובה את משרד הפריפריה, הנ־

גב והגליל שהעניק תמיכה לקיום 
הלונה פארק, כמו גם מפעל הפיס, 

שתמך אף הוא והשתתף במימונו.
הש־ ובמסגרת  החום  רקע  על 

הגדילה  שעברו,  מהשנים  דרוגים 
השנה העיריה את כמות השטחים 
המוצללים, וכן חולקה שתיה קרה 
חינם ללא הגבלה. כ־120 אלף כו־
סות שתיה חולקו במהלך ארבעה 
משאית  באמצעות  הפעילות,  ימי 

שתיה קרה ששכרה העיריה. 
מעדי־ כחלק  עבורו,  כבשנים 

העיריה  שמעניקה  הגבוהה  פות 
ניתן  מוגבלויות,  בעלי  לילדים 
פארק  הלונה  הנגשת  על  גם  דגש 
שזכו  מוגבלויות,  בעלי  לילדים 
אף הם להשתתף בחוויות וליהנות 

ככל הילדים האחרים. 
ניתנו  מיוחדות  פתיחה  שעות 
עבור מאות ילדי משפחות החינוך 
הפועל  'בינינו'  ארגון  של  המיוחד 

עבור  וכן  רה"ע,  לשכת  בשיתוף 
משפ־ מוגבלויות,  בעלי  ילדים 

'ביתר  של  ואלמנות  יתומים  חות 
מתנדבי  משפחות  וילדי  פמילי', 

ארגוני ההצלה והחסד.
הרב  העיריה  ראש  לדברי 
פארק  "הלונה  רובינשטיין,  מאיר 
פעילויות  סדרת  של  שיא  הוא 
לטובת  העיריה  שמשקיעה  הקיץ 
מי־ של  בהשקעה  העיר,  תושבי 

העיר  לילדי  הבאנו  שקלים.  ליוני 
שעות ארוכות של הנאה, כל זאת 
הקודש  טהרת  ועל  גבוהה,  ברמה 
הפ־ לשר  תודה  מלאה.  בהפרדה 

תמיכתו  על  דרעי  אריה  הרב  נים 
הפרי־ לחיזוק  המשרד  באמצעות 

שהעניק  הפיס,  למפעל  וכן  פריה, 
גם הוא את תמיכתו ללונה פארק. 
ולהע־ להגדיל  נמשיך  ה',  בעזרת 

צים את סל התרבות החרדית".

בעקבות החלטת היועמ"ש להגיש נגדו כתב אישום: 

השר חיים כץ התפטר רשמית מהממשלה
"הנסיון להטיל דופי בנקיון כפי הוא חסר יסוד ונועד לכשלון", כתב כץ 

במכתב ההתפטרות
מאת מאיר ברגר

חיים  והרווחה  העבודה  שר 
לראש  התפטרותו  את  הגיש  כץ 
החלטתו  בעקבות  הממשלה 
מנדלבליט  אביחי  היועמ"ש  של 

להגיש נגדו כתב אישום.
כץ:  כתב  התפטרות  במכתב 
המשפטי  היועץ  של  "החלטתו 
לדין,  אותי  להעמיד  לממשלה 
'עבי־ ובגין  תקדימי  כה  בנושא 

קשה.  עוול  לי  גורמת  סל',  רת 
בניקיון  דופי  להטיל  הנסיון 
שאינם  מניעים  ו'להלביש'  כפי, 
טהורים על פעילות שבלב מילוי 
תפקידי כחבר הכנסת, שבוצעה 

בתום לב מלא ובאמונה, כשליח 
ונועד  יסוד  חסר  הוא   – ציבור 

לכשלון.
הנוגעת  בהאשמה  "מדובר 
לפני  שהובלתי  חקיקה,  להליך 
תשע שנים תוך ראיית חשיבותו 
החוק  הנושא.  של  הציבורית 
ה'תספורות'  בתקופת  נחקק 

שהיתה קשה לציבור".
על  הגן  המתפטר  השר 
הנוגע  חוק  לקדם  החלטתו 
בן־ארי:  לחברו  ישיר  באופן 
ולהגן  עוול,  לתקן  נועד  "החוק 
משקיעים  של  האינטרסים  על 
שעלולים  מניפולציות  מפני 
בחברות.  שליטה  בעלי  ליזום 

מילוי  במסגרת  פעולותיי  בכל 
כנסת,  וכחבר  כשר  תפקידי 
באופן  פעלתי  זה,  בהליך  וגם 
לטובת  פניות  ונטול  ענייני 
העובדים,  זה  בכלל   – הציבור 
אינה  שידם  ואלו  הגמלאים 

משגת".
במכ־ חיים  כץ  תיאר  עוד 

פעילותו  את  ההתפטרות  תב 
בכ־ והפרלמנטרית  הפוליטית 

שנים  ארבע  וציין: "במשך  נסת, 
וארבעה חודשים, נעשו במשרד 
הרווחה שינויים דרמטיים בשי־

אגפים,  ובאיחוד  העבודה  טות 
הטיפול  איכות  לשיפור  שגרמו 

באוכלוסיות רווחה".

ילדים חולצו מאופנוע 
ים בלב הכנרת

מאסר בפועל למפעיל 
אתר פסולת פיראטי

מאת חיים מרגליות

ילדים  שני  שהסיע  ים  אופנוע 
על  חולצו  הם  הכנרת.  בלב  נתקע 
'איחוד  של  הימי  האמבולנס  ידי 

הצלה'. 
התקב־ הצלה'  'איחוד  למוקד 

שהסיע  ים  אופנוע  על  קריאה  לה 
הכנרת.  ים  בלב  שנתקע  ילדים 
'איחוד  סניף  ראש  אוקנין,  יוסי 
"הגענו  כי  סיפר  בטבריה,  הצלה' 
להם.  לסייע  הימי  האמבולנס  עם 
שבן   ,9-11 בגילאי  ילדים  שני 
אופנוע  על  אותם  הסיע  משפחה 
לאמבולנס  הועלו  שנתקע  הים 
והבאנו  הצלה'  'איחוד  של  הימי 
להם מים קרים כדי למנוע איבוד 

נוזלים. כמו כן גררנו את האופנוע 
שוחררו  והם  לחוף  עד  התקול 
טוב  במצב  ולשלום  טובים  לחיים 

ללא כל פגע".
כנ־ מרחב  דובר  אהרן  עובדיה 
רת של 'איחוד הצלה' הוסיף, "אנ־

באמבולנס  בכוננות  נשארים  חנו 
חו־ לרגל  הצלה'  'איחוד  של  הימי 

בכללי  לנקוט  מומלץ  הקיץ.  פשת 
השהות  בעת  והזהירות  הבטיחות 
מכניסה  ולהימנע  הים  בחופי 
לחופים ללא מציל וללא ליווי בני 
משפחה בוגרים. כמו כן להתעדכן 
מומל־ שאינן  השעות  לגבי  מראש 

צות לכניסה לחופים עקב חששות 
לרוחות מערביות שיכולות לגרום 

להיסחפות ללב ים".

מאת חיים מרגליות

שהגיש  אישום  כתב  בעקבות 
הרשיע  הסביבה,  להגנת  המשרד 
נא־ בתל־אביב  השלום  משפט  בית 
חוקי  לא  פסולת  אתר  שהפעיל  שם 
3.5 כלל  הדין  גזר  תל־אביב.  בצפון 
10 בסך  קנס  בפועל,  מאסר  חודשי 
אלף  בסך 20  והתחייבות  שקל  אלף 
העבי־ אחת  מביצוע  להימנע  שקל 
רות בהן הורשע למשך שלוש שנים.

העונש  כי  ציין  המשפט  בית 
שהוסכם   – הנאשם  על  שהוטל 
נמצא   – טיעון  הסדר  במסגרת 
ברף התחתון של מתחם העונשים 
העבי־ ביצוע  לנסיבות  הראויים 

האישיות  נסיבותיו  בשל  אך  רות, 
של הנאשם – מצא אותו כמאוזן.

לסילוק  אתר  הפעיל  הנאשם 
רשיון  ללא  גלילות  באזור  פסולת 
כל  הסדרת  וללא  כדין,  עסק 

דין.  על־פי  הדרושות  התשתיות 
המשרד  של  הירוקה  המשטרה 
לסגור  כדי  פעלה  הסביבה  להגנת 
הנאשם  את  ולהביא  האתר  את 
בבית  זה  בתיק  הדיונים  לדין. 
שב־ שנים,  מספר  ארכו  המשפט 

מהלכן נערכו כמה נסיונות גישור 
בין המדינה לבין הנאשם.

משפט  בית  הרשיע  לאחרונה 
הנאשם,  את  בתל־אביב  השלום 
לפי  בעבירות  להודאתו,  בהתאם 
למני־ תקנות  עסקים,  רישוי  חוק 

אויר  זיהום  (מניעת  מפגעים  עת 
וריח בלתי סבירים מאתרים לסי־
לוק פסולת וחוק שמירת הניקיון.

הסביבה  להגנת  "המשרד 
בכל  בנחישות  לפעול  ימשיך 
נגד  לרשותו  העומדים  האמצעים 
המסכנים  סביבתיים,  עבריינים 
את בריאות הציבור ומהווים איום 

על הסביבה", נמסר.

פיגוע דריסה ליד אלעזר: מחבל 
עם רכב גנוב דרס אח ואחות

לתעלה  רכבו  עם  התהפך  המחבל 
– ולאחר שניסה לפתוח את הדלת 
– נורה למוות על־ידי שוטר סמוי 
והבחין  מאחוריו  במקרה  שנסע 
באורח  נפצעה  האחות  בדריסה. 
החולים  לבית  ופונתה  קל־בינוני 
באורח  נפצע  ואחיה  צדק,  שערי 
החולים  לבית  ופונה  מאוד  קשה 

הדסה עין כרם. 
מצ־ על־ידי  תועד  האירוע 

הסמוי,  השוטר  של  הרכב  למת 
בפ־ נוסע  הרכב  נראה  ובו  ג', 

ומתהפך   – באחים  פוגע  ראות, 
תחנת  שמאחורי  התעלה  לתוך 
במרחב  המשרת  ג',  האוטובוס. 
את  שחזר  ש"י,  מחוז  של  חברון 

"יצאתי  האירועים:  השתלשלות 
וכשהגעתי  למשמרת,  מהבית 
שפונה  ברכב  הבחנתי  לצומת 
בטרמפיסטים.  לפגוע  כדי  ימינה 
את  ראיתי  באוויר.  עף  מהם  אחד 
לצאת  ניסה  והנהג  הפוך,  הרכב 
מיד  חפץ,  שהחזיק  בזמן  מהחלון 
לטפל  וניגשתי  אותו  נטרלתי 

בפצועים".
חמאס בירך על פיגוע הדריסה 
ומסר כי "הזעם המתגבר של עמנו 
הם  והדקירה  הדריסה  ואירועי 
המתמשכות  להתפרצויות  תגובה 
הט־ בארגון  אל־אקצא".  למסגד 

האירועים  "המשך  כי  איימו  רור 
האלו בירושלים ובגדה המערבית 
יביא לפיצוץ חדש בפני הכיבוש".

הערב יחול יומא דהילולא של כ"ק 
אדמו"ר השבחי כהן מרדומסק זצ"ל הי"ד

הדור נשא את משא העם כשחתי־
מתו מתנוססת ברוב ה'קול קורא' 

שיצאו לאור באותה תקופה.
שרידי  נקבצו  השואה  אחרי 
הח־ בתי  את  והקימו  החסידים 

שמהם  ובארה"ב,  בארה"ק  סידים 
רדומסק  חסידי  לקהל  ויתד  פנה 

בארה"ק.
וורשה  בגיטו  נעקד"ה  כאמור 
ובחמלת ה' נטמן בביה"ח גענשא. 
של  בהשתדלותו  נמצא  האהל 
זצ"ל  בעסער  יחזקאל  רבי  הגה"ח 
ויו"ר  נ.י.  חיים  בני  ביהמ"ד  רב 
שמ־ כפי  בארה"ב,  ישראל  אגודת 
לספר  בהקדמתו  באריכות  גולל 

שבחי כהן.
לאור  בשנים האחרונות יצאה 
של  ומפוארת  חדשה  מהדורה 
ספרו הנקרא 'שבחי כהן' ר"ת שמו 
הנ־ ע"י  י'חזקאל  ב'ן  ח'נוך  ש'למה 

גיד בנש"ק רבי זעליג אברהם ארי' 
שליט"א  רבינוביץ  הכהן  לייביש 
מסביון, יחד עם מכון שארית כהן 
לבית  הקודש  שלשלת  להנצחת 
רדומסק, עם תוספת מכתבי חסי־

דים שנמצאו טמונים בגיטו וורשה 
ומופיעים לראשונה מכת"י.

יתקיימו  הילולא  סעודות 
ובי־ ברק  בבני  החסידים  בבתי 

פארק  בבורו  ובארה"ב,  רושלים 
שוהים  שם  הקטסקיל  ובערי 

למנוחה.
דחסידי  העולמי  מ'הוועד 
מרחבי  שקבוצות  נמסר  רדומסק' 
ציונו  את  לפקוד  יצאו  העולם 
מהערב  בוורשה,  גענשא  בביה"ח 
מיוחדת  קבוצה  בערב.  מחר  עד 
ויעלו  ראשון  ביום  מלונדון  תצא 
יומא  של  הבוקר  באשמורת  לציון 
דהילולא לתפילת רבים בעת רצון 

לישועת בכלל והפרט.

גרמניה: כתב אישום נגד מכחיש שואה 
שביקר במחנה הריכוז זקסנהאוזן

במעשי  המעיט  גם  האיש 
במהלך  פומבי  באופן  הנאצים 
במ־ המשלחת  שעברה  ההדרכה 

המוזיאון  מטעם  המדריך  קום. 
את  לעזוב  המשלחת  מחבר  ביקש 
למנהלי  דבריו  על  ודיווח  המקום, 
שהעבירו  זקסנהאוזן,  מוזיאון 

דיווח לתביעה המקומית שפתחה 
בחקירה נגד מכחיש השואה.

עתה הוחלט להגיש נגדו כתב 
השואה,  "הכחשת  בגין  אישום 
למנוחת  והפרעה  לשנאה  הסתה 
הנפטרים", עבירות פליליות בגר־

מניה הגוררות עונש מאסר בפועל 
או קנס כספי גבוה.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

שוב משאית פגעה 
בגשר אלוף שדה סוף שבוע של שיגורים: רקטות שוגרו 

לעבר הדרום; צה"ל תקף ברצועה

בה תקף צה"ל במהלך סוף השבוע 
ארגון  של  תשתיות  עזה  ברצועת 

חמאס.
מטוסי  כי  מסר  צה"ל  דובר 
קרב וכלי טיס תקפו שתי תשתיות 
חמאס  של  תת־קרקעיות  טרור 
בצפון ובמרכז הרצועה. עוד נמסר 
אחראי  בחמאס  רואה  "ישראל  כי 
או  עזה  ברצועת  הנעשה  כל  על 
הגיב  טרם  הטרור  ארגון  ממנה". 
לירי הרקטה או קיבל אחריות על 

השיגור. 
חמאס משתמש במתקנים תת־

עזה  רצועת  בתוך  אלה  קרקעיים 
פיקוד  חמ"לי  הצבאיים:  לנכסיו 
רקטות,  שיגור  מרכזי  ושליטה, 
בהכרח  ולא   – לבכיריו  מסתור 
פנימיות  לחימה  כמנהרות  רק 
ביום  צה"ל  לכוחות  הממתינות 

בין  חיבורים  שיש  הגם  פקודה, 
אותם חללים שמתחת לאדמה.

הפגינו  בצהריים  שישי  ביום 
כמה  לאורך  פלסטינים  כ־5,600 
המפ־ הרצועה.  בגבול  מוקדים 

ומטעני  רימונים  השליכו  גינים 
אף  וחלקם  הגדר,  לעבר  חבלה 
צה"ל  כוחות  אליה.  התקרבו 
השיבו באמצעים לפיזור הפגנות.

צה"ל  לתקיפות  הגיבו  בחמאס 
"התקיפות  כי  ומסרו  עזה  ברצועת 
של ישראל בעזה הן מסר להסלמה 
את  להסיט  שמטרתה   – ותוקפנות 
האמיצים  מהמעשים  הלב  תשומת 
בגדה שבלבלו את ישראל והעמיקו 
בחמאס  הפנימיים".  משבריה  את 
תסכים  לא  "ההתנגדות  כי  הוסיפו 
שעזה תהפוך לכלי לייצוא המשב־
רים הללו", אך לא קיבלו בתגובתם 

אחריות על שיגור הרקטה.

סוכל נסיון חדירה מעזה לישראל
הישראלי.  השטח  בתוך  אסטרטגי 

כמה מהם נהרגו.
"כוח  כי  נמסר  צה"ל  מדובר 
חמו־ חשודים  מספר  זיהה  צה"ל 

שים בסמוך לגדר המערכת בצפון 

של  וטנק  קרב  מסוק  עזה.  רצועת 
צה"ל ירו לעברם".

פלסטיניים  תקשורת  כלי 
תקף  צה"ל  כי  במקביל  דיווחו 
רצועת  בצפון  תצפית  עמדת 

עזה.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

מאת חיים מרגליות

על  פגיעה  של  מקרה  שוב 
גשר,  בתשתית  משאית  ידי 
שדה.  אלוף  במחלף  התרחשה 
4 בכביש  נוצר  תנועה  עומס 

בעקבות הפגיעה.
ישראל  משטרת  שוטרי 
הת־ את  וכיוונו  למקום,  הגיעו 
לנה־ המליצו  השוטרים  נועה. 

חלופיות  בדרכים  לנהוג  גים 
עד לטיפול בתקלה.

המשאית מתחת לגשר | דוברות המשטרה
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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]

חדרים,   3 בכדורי,  בשוק!  חדשה 
 + גדולה,  מרפסת  גבוהה,  קומה 
מחסן וחניה צמודים. 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]

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

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

חזית  מטר  כ80  חד  פנינה 3.5  באזור 
052- 2120.000ש"ח  רק  3כ"א  ק"ב 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053535]

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]

המרכז  מלון  מול  בפינס  בבלעדיות!! 
ברמה  משופצת  מטר  כ-114  חד   4
לתיירים  מושכרת  חזית,  ק"ב  גבוהה 
רק  לחודש  בכ15000שח  מחול 
052-7658-638 2500.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053422]

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]

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]

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]

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 
לדירת  מחולק  מטר  כ-130  אריאל 
3חד'  דיור  יחידת   + חדשה  -4חד 
מטר  כ-53  -3חד'  מחסן  יחידת   +
15000ש"ח  חודשית  תשואה 
052- 3930.000ש"ח  רק  מהיחידות 

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

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]

103 חד   4 גרשום  ברבינו  מציאה! 
זקוקה  מטר   22 דיור  יחידת   + מטר 
מציאה  מחיר  נוחה  קומה  לשיפוץ 
ש''ח -052-7658 ממש רק 2350.000 

638 "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]

מצפה  במחיר"  ירדו   " בבלעדיות! 
מחסן   + ק"ד  מטר   88 חד   3 נוף 
רק  הטשופרים  וכל  מחניה 
052-7658-638 2400.000שח 

"היימשע תיווך-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'   4 תורה!  בעזרת  מציאה 
חדש  הכל  ומשקעת,  מפוארת 
נוף  ק"ג  מוכנה,  דיור  יחידת   +
רק  היימשע  שכנים  מדהים, 
052-7658-638 3420.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052564]

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

053-3179474 ,5379474
[20052386]

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]

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]

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

054-8480480
[20053597]

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 
60 מ"ר + חצר גדולה, במחיר מציאה 
! משופץ כמו חדש!!  *  *  * בגאולה 
15 מ"ר במחיר מציאה! תיווך צביקה 

רוזן 052-763-4444
[20053607]

בני ברק | מכירה
ק"ה  חדש  בבנין  חדרים   4 בשיכון-ה' 
"תיווך-ט. ש''ח   2,200,000 מעלית   +

זינגר" 03-619-0004
[20053605]

4 דירת  פרמישלאן  ע"י  מיידית! 
 + מעלית   + ה'  קומה  חדשה  חדרים 
ש''ח   1,850,000 חניה   + מדהים  נוף 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20053604]

חזית  מ"ר   70 ק"א  חד'   3 בשטרסר 
ש''ח   1,700,000 כחדשה  משופצת 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20053603]

נותרו  היוקרתי!  ברוריה  בפרוייקט 
החל  חדרים   5 אחרונות  דירות 
מ2,400,000 ש''ח "תיווך-ט.זינגר" -03

619-0004
[20053602]

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]

אשדוד 
להשקעה  דירה  לקנות  מעוניין 
לל"ת.  מחולקת)  (גם  באשדוד 

0548403488
[20053600]

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

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

בית שמש | מכירה
"פרוייקט  אברהם  ברמת  למכירה 
באמצע  א'  לרמה  צמוד  האצולה" 
תיווך  קרן  במחיר  דירה  בניה 

0527149848
[20053297]

בית שמש | השכרה
מאווררת,  חדשה,   ,3 יהושוע  ברבי 
3500 סוכה,  מרפסת  מרוהטת, 

מיידית 050-4143508
[20053610]

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]

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 
אנשים,  ל-25  הזמנים  לבין  וילה 
עילית  בביתר  לשעות,  בריכה 

0548423458
[20053614]

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

מיטות 052-7170434
[20053569]

אשדוד 
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]

זכרון יעקב 
בקהילה  נופש  לדירות  מידע  מאגר 
074 שעות   24 קולי  מענה  החרדית, 

7962653
[20053598]

צפת 
מסודרת  נקיה,  בעתיקה  לזוג  יחידה 
055- לפרטים:  נח.  מיקום  וממוזגת 

6705032
[20053621]

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

053-4107093
[20053615]

וסלון,  שינה  חדרי   2 בשפרינצק 
במיוחד,  נעימה  נקייה,  מאווררת, 
052- לפרטים:   - מצויין  מיקום 

7658510
[20053612]

מגוונים  באזורים  דירות  מבחר 
ותח"צ  לביהכנ"ס  קרובים  ומצויינים 

מחירים נוחים 052-7118231
[20053609]

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

3261884
[20053572]

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

[20053533]

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]

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]

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]

משופצת  מ"ר,   125 בשפרינצק 
מוארת,  מרווחת,  חדרים,   4 וחדשה, 
מאווררת מאד, 3 כיווני אויר, מרפסת, 
ללא מזגן, 5 מיטות, 5 מזרונים, מיטת 

תינוק, עריסה, נוף 052-7669550
[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]

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. 

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]

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]

פנטהוז מפוארת ומושקעת ברמה 
גבוהה מאוד!! נוף מדהים ומיוחד, 
7 חד' זוגיים אפשרות עד 30 איש, 
לציבור  מותאם  חרדית,  שכונה 
גריל  מנגל  גדולה  מרפסת  אנ"ש, 
לילדים,תאריכים  ומשחקים 
וביה"ז  הקיץ  לשבתות  אחרונים 
תמונות:  לקבלת   050-4190057

y0504190057@gmail. Com
[20052135]

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

+ אטרקציות! 052-7141094
[20049385]

עמנואל 
המוקד הותיק והחינמי לדירות נופש 
074-7962594 בעמנואל  איכותיות 

(מענה אנושי)
[20053240]

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

6980507
[20053619]

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 
להשכרה   חדרים  שני  קייט  דירת 
בקרית  וממוזגת.  ונקיה  יפיפיה 
לימים  בירושלים.  בעלזא 
0548523337 וחגים.  שבתות 

0527183076
[2053625]

ברוך  במקור  יפיפה  ענק  דופלקס 
058- מזרנים.   + מיטות   10 שקט 

02-5810580 3258105
[20053617]

יפיהפיה,  חדשה,   ,5.5 יוסף  באוהלי 
050- גג  נוף  ענק,  סלון  מאווררת, 

4143508
[20053611]

בריכה  מ-18-21/8,  ג'  ברמות-  וילה 
2700ש"ח-050 ישיבה,  פינת  סגורה, 

4157167
[20053608]

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]

מרפסות   3 נוף,  ענקית,  צאנז,  באזור 
054- ללילה   1250 ונדנדה  בריכה   +

8465446
[20053570]

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

חלקי 052-7170434
[20053568]

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

T026249468@gmail.com - מייל
[20053455]

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]

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]

מטפלת ַ בבני-ברק:  ילדים  למעון 
 .13:30-16:00 צהריים  למשמרת 

לפרטים: 052-7641817
[20053624]

למוקד  נשים  דרושות  לפוראוור 
עד  תמיכה  סניפים,  וניהול  רציני 
052- לפגישה:  בס"ד.  להצלחה 

7649293
[20053623]

דרושה מנהלת מעון באלעד קו"ח: 
fraidy1000@gmail.com 052-

7158159
[20053622]

מפקח  דרוש  בב"ב  חסידי  לת"ת 
כתיבה קו"ח לפקס: 073-7850863

[20053618]

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

תנאים טובים 054-8434401
[20053596]

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]

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

תתקשר יוסף- 054-7390098
[20053374]

לביצוע  מהבית  לעבודה  פקיד/ה 
אישורי הגעה לאירועים וחתונות, 
נדרש  לא  ביום,  שעות   2-3
למשרד   * לשעה.  ש"ח   35 ניסיון, 
בירושלים  החרדיות  בשכונות 
4,000  ,8:00-12:30 א-ה  מזכיר/ה, 
עסקים  לאיש  בוס  נהג    * ש''ח. 
א-ה 8:30-14:00, 6,000 ברק,  בבני 

ש''ח. קריירה 072-22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

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

23-23
[20047215]

TUPPERWARE מכירה קבועה ָ
בתאום  יחודיים  טאפואר  כלי  של 
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]

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 
לביתר  מי-ם  בנסיעה  מצלמה  אבדה 

יום ד'. 054-8475671
[20053616]

אבד ארנק בקו 402 מב"ב לי-ם ביום 
שלישי בשעות הבוקר 054-8520617
[20053606]

דף היומי בבלי: תמורה ל    דף היומי ירושלמי: ערלה יח    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הי"ז (ההתבודדות)    משנה יומית: אבות א, ב-ג    הלכה יומית:

או"ח תקנד, ג-ה    רמב"ם יומי: ע"ז א-ג    שו"ע הרב - רב יומי: ע, ד-ה  
דף היומי - זוהר: ויקהל, תצ-תצו    חפץ חיים: לה"ר י, טו-טז    העמוד היומי 

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

8:368:378:358:398:388:33סו"ז ק"ש מג"א
9:249:269:249:279:269:22סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:589:599:5810:0110:009:56סוף זמן תפלה מג"א
10:3010:3210:3110:3310:3310:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4312:4412:4412:4512:4512:42חצות היום
13:1613:1713:1713:1813:1813:15מנחה גדולה

19:2419:2119:2419:2219:2319:20שקיעת החמה
זמנים למחר

4:294:294:264:324:314:24עלות השחר
5:125:135:115:155:155:09זמן ציצית ותפילין

6:056:116:026:086:086:04הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6196324 רבי עקיבא 162    תל אביב סופר  פרינץ 054-5827615 שד' נווה יעקב 655   בני ברק פרדס ירושלים
077-8880390 שד' שאול  פארם שנקין 077-8880830 שנקין 62 מהשעה 19:00עד 24:00  סופרפארם מינסטור
סופר פארם גרנד קניון  8338091 שד' בנימין 60    חיפה בי שופר סל המלך 4 מהשעה 19:00 עד 8:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה  סופרפארם 0778880770/771 שמחה גולן 54    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו  08:00 עד 01:00    חולון אהרון 6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.475-
אתמול: 211.475-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
29-19

תל אביב
30-25

חיפה
29-23

גולן
31-21

טבריה
37-25

גליל
28-18

באר שבע
33-22

אילת
39-27

מזג האויר
עליה קלה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית, ללא שינוי 
של ממש בטמפרטורות. בבוקר 

ייתכן טפטוף עד גשם מקומי 
קל בצפון הארץ ולאורך מישור 

החוף.

שני - נאה. ללא שינוי ניכר 
בטמפרטורות.

שלישי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

רביעי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

חמישירביעישלישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



"אוטובוס עם חלונות מושחרים": נמנעה כניסת שב"חים לישראל
56 ערבים ביקשו לעבור במעבר א־זעיים בלי אישור ^ התנהגות הנוסעים וסממנים נוספים העירו את 

חשדו של לוחם המעברים
מאת סופרנו הצבאי

שוהים  ערבים,  מ־50  למעלה 
ביום  להיכנס  ניסו  חוקיים,  בלתי 
יש־ מדינת  לתוך  האחרון  חמישי 
ערנו־ בזכות  נמנעה  כניסתם  ראל. 
רומן  סמל  המעברים  לוחם  של  תו 
עמבר. עמבר סיכל רק לפני מספר 
כדורים  נשקים,  הברחת  חודשים 

ואמצעי לחימה.
במ־ התרחשו  האירועים  שני 

עבר א־זעיים, בו פועלת פלוגה ב' 
המעברים  מלוחמי  ארז,  גדוד  של 
של חיל המשטרה הצבאית. "הגיע 
מושחרים,  חלונות  עם  אוטובוס 
וראיתי רק את הנהג", מספר הלו־

חם על מה שאירע, "הנוסעים היו 
שהם  אמר  הנהג  חשודים.  נראים 
מרמללה. הוא גמגם ושינה גרסתו 
החשד  לאט  לאט  פעמים.  מספר 

התחיל להתעורר בי".
באוטובוס היו לא פחות מ־56
הארץ  אל  להיכנס  שניסו  נוסעים 

ללא שום אשרה, ובניגוד לחוק.
הקשר  על  נשאל  כשהלוחם 
בין האירוע היום לנשקים שתפס, 
היו  אמנם  "האירועים  ענה:  הוא 
שונים, אבל המטרה נשארה אותה 
מבצעיים  גדודים  להוות  מטרה: 
מנת  על  בנחישות  שפועלים 
ותושבי  אזרחי  בטחון  על  לשמור 

מדינת ישראל''.
ארז  סא"ל  הגדוד,  מפקד 
המעברים  "לוחמי  כי  אמר  דוד, 
המב־ ההצלחות  ברצף  ממשיכים 

תושבי  על  ההגנה  שלהם.  צעיות 
המדינה והשמירה על שלטון החוק 

הם הערכים המנחים אותנו".

ת"א: התבלבל בדוושות 
הרכב ונפל קומה בחניון

מאת חיים מרגליות

ביום  התרחשה  חריגה  תאונה 
היר־ ברחוב  מלון  בית  בחניון  שישי 
קון בתל אביב. נהג רכב נפצע באורח 
איכילוב  החולים  לבית  ופונה  בינוני 

לאחר שנפל קומה בתוך החניון.
למקום  הגיעו  משטרה  בוחני 

התאונה.  נסיבות  בחקירת  ופתחו 
מסתבר, כי הנהג, בן 86, התבלבל 
ונסע  והמעצור,  הגז  דוושות  בין 

היישר אל הקומה שמתחתיו.
במקום,  טופל  הוא  כאמור, 
ופונה על ידי גורמי רפואה במצב 
החו־ בבית  טיפול  להמשך  בינוני 

לים איכילוב בעיר.

שני ילדים נפלו 
מגובה במהלך השבת

מאת חיים מרגליות

שבע  כבן  ילד  נפל  שבת  בליל 
באשדוד.  כנסת  בית  במדרגות 
טופל  קשה,  באורח  נפצע  הילד 

ופונה לבית חולים.
מוישי פרנצויז, חובש ב'איחוד 

תוך  השבת:  בצאת  סיפר  הצלה', 
הכ־ בבית  שבת  ליל  תפילת  כדי 

שיש  המתפללים  לי  אמרו  נסת 
בקומה  הכרתו  את  שאיבד  ילד 
התחלתי  המבנה.  של  הראשונה 
כדי  תוך  ראשוני  סיוע  לו  להגיש 
הצלה'  'איחוד  ממוקד  שביקשתי 
טיפול  ניידת  למקום  להזעיק 
לאחר  נוספים.  וחובשים  נמרץ 
לבית  פונה  הילד  הראשוני  הסיוע 
מחבלות  סובל  כשהוא  החולים 

ופציעות בראשו".
בשבת  התרחש  נוסף  אירוע 
כבן  ילד  כאשר  הצהרים  אחר 
שעשועים  בגן  מגובה  נפל  שמונה 

בביתר עילית.
ב'איחוד  חובש  הורוביץ,  יוסי 
השבת:  בצאת  סיפר  הצלה', 
נפל  הילד  אורח,  עוברי  "לדברי 
הענקתי  בראשו.  ונחבל  מגדר 
הוא  מכן  ולאחר  ראשוני  סיוע  לו 
פונה בניידת טיפול נמרץ להמשך 
קבלת טיפול רפואי בבית החולים 
הדסה עין כרם בירושלים כשמצ־

בו מוגדר בינוני".

אוקראינה: שמונה בני אדם נספו 
בשריפה שפרצה במלון באודסה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

שריפה פרצה במהלך סוף הש־
בוע במלון 'טוקיו סטאר' באודסה, 

בחייהם.  שילמו  אדם  בני  ושמונה 
עשרה נוספים נפצעו באורח קשה 
שמצבם  ארבעה  מהם  בשריפה, 

מוגדר אנוש. 
באוקראינה  התקשורת  כלי 
מדווחים כי המשטרה פתחה בח־
המלון,  הנהלת  נגד  פלילית  קירה 
הב־ בנהלי  וזלזול  להפרה  בחשד 
של  מצבים  למנוע  שנועדו  טיחות 

התפשטות אש מהירה כל כך. 
שהו  במלון  הדיווחים,  פי  על 
שהשריפה  בזמן  אדם  בני  כ־200 
במ־ פעלו  הכיבוי  וכוחות  פרצה, 

הלהבות  את  לכבות  מנת  על  רץ 
השריפה  התפשטות  את  ולמנוע 

למקומות נוספים. 
תמונות שפורסמו מתוך המלון 
השרוף מציגות השחתה מוחלטת 
שנשרפו,  החדרים  תכולת  כל  של 
השריפה  עוצמת  על  שמעיד  מה 

שהתחולל במקום. 
זל־ ולדימיר  אוקראינה  נשיא 

את  פירט  בה  תגובה  פרסם  נסקי 
האחריות  את  והטיל  הנזק,  היקף 
על מי שמזלזלים בנהלי הבטיחות. 
"שמונה בני אדם נהרגו, עשרה נו־
במצב  ארבעה  מהם  נפצעו,  ספים 
אנוש", אמר זלנסקי בהודעתו, "זה 
והפגזות  הפצצות  בגלל  קרה  לא 
אלא בגלל זלזול בנהלי בטיחות – 

זלזול בחיי אדם". 

.

3578%

1599-515-000
11:00-12:00 17:00-21:00

9151639

הקודם זוכה!

הגיעו מבחר
דגמי תש״פ

נחת מאמריקה 

VIP

שינוע  האוכל.   - ביותר  החשוב  לפרט  ולדאוג  הצפון  לאזור  קודש  לשבת  לצאת 
ושמירה על טריות ואיכות הוא לא דבר של מה בכך. אנו ממוקמים במושב דלתון 
בצפון,  כך שביום שישי תוכלו לטייל ברוגע ובנחת. אנחנו נדאג שהאוכל יהיה טרי.

גוטשאבעס
מארז / סט 3 סעודות שבת קומפלט

ל 5 סועדים

₪ 790
תפריט עשיר ומכובד

לא כולל חד פעמי ושתיה   •   יש אפשרות למשלוח בתוספת תשלום
בוקר 10 ב יום חמישי בשעה  ד  הזמנות מתקבלות ע

במקום 530730

3 חלקיםחליפה ח"ב

חה20%כל מוצרי ברודווי
הנ

הלבשה כללית

נם
מותגי וולטקס מדיסון1+4חי

י

טלפון ארצי: 1599-599-123
ירושלים מיכה 4 | בני ברק הרב וילקומירר 16 | בית שמש נהר הירדן 30

ביתר עילית המגיד ממזריטש 54 | אשדוד עקביא בן מהללאל 2

חליפות   בעקיטשעס חלק ופרחוני   חולצות   הלבשה אישית   תשמישי קדושה   הנעלה

אין כפל מבצעים,
הזול מביניהם, עד גמר המלאי,

ברודווי רשאית להפסיק
את המבצע בכל עת, ט.ל.ח

במקום 330450חליפה ח"ב

מבצע בין הזמנים זה ההזדמנות שלך

להתחדש וליהנות מהלבשה חסידית באיכות בלתי מתפשרת - במחיר משתלם!

המבצע כולל מוצרי איכות של מותג הבית 'ברודווי'

בין התאריכים: י"א אב - כ"ט אב בלבד

חליפה

שעות פתיחה מיוחדות לבין הזמנים: לפנה"צ 11:30-14:00, אחה"צ 17:00-21:30

הרכב בזירה | דוברות המשטרה
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