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הקודש  עיר  על  ירד  כבד  אבל 
הבשורה  הגיעה  עם  ירושלים 
הגאון  של  הסתלקותו  על  המרה 
הצדיק רבי מרדכי אהרן שיינברגר 
ומנקיי  ירושלים  גאוני  זקן  זצ"ל, 
כותל  את  שפיאר  שבה,  הדעת 
מעלה  של  ירושלים  של  המזרח 

עשרות  עליה  וזיוו  מהודו  והאציל 
בשנים.

איבדה  ירושלים  הקודש  עיר 
את כלי חמדתה, מרא דכולא תל־

צדיק  והיראה,  התורה  שר  מודא, 
ונשגב, אשר פיאר והגן על ירוש־

לים בעצם היותה בתוכה. ובמקום 
מוצא  אתה  גדולתו  מוצא  שאתה 
ושפל  כהלל  ענוותן  ענוותנותו, 
ברך, שירד כנגד רוחו של כל אחד 

ואחד.
 93 לפני  נולד  זצ"ל  הגרמ"א 
חיים  יוסף  רבי  הגאון  לאביו  שנה 
זצ"ל. למד והתחנך בתלמוד תורה 
ובישיבות בעיר הקודש ירושלים. 
לכל  נודע  ימים  באותם  אז  וכבר 
הרף.  ללא  העצומה  בשקידתו 
ממנה  חייו,  משוש  היתה  התורה 
שאב את כל חיותו, בז לכל ענייני 
יומם  הגה  ובתורה  הזה,  העולם 

ולילה.
רבי  כי  לספר  ידעו  בירושלים 
של  אביו  שיינברגר,  חיים  יוסף 
ציבורי  בענין  פעם  עסק  הגרמ"א, 
של  בקשתו  פי  על  מאוד,  חשוב 
דיסקין  לייב  יהושע  ר'  הרה"ק 
שלי־ את  שעשה  לאחר  זצוק"ל. 

ובירך  מצחו,  על  נישקו  חותו 
שר'  מיוחדת,  ברכה  בלחש  אותו 
מאוד  עד  ונרעש  עמד  חיים  יוסף 
מלס־ נמנע  ימיו  וכל  זו.  מברכה 

הברכה. אמרו  תוכן  היה  מה  פר 
בירך  ברכה  באותה  כי  בירושלים 
אותו שיהיה לו בן שיאיר את עיני 

ישראל, כפי שאכן זכה.
להתקרב  זכה  בצעירותו 
בענגיס  ראובן  זעליג  רבי  להגאון 
החרדית'  'העדה  גאב"ד  זצוק"ל 
של  מקברניטיה  בירושלים, 
ה'לפלגות  ובעל  החרדית  היהדות 
על  ולהימנות  הש"ס,  על  ראובן' 
ירו־ גדולי  של  קדושתא  חברותא 

שלים שלמדו עמו בצוותא חדא.
בקשרי  בא  לפרקו  בהגיעו 
בת  הצ'  הרבנית  עם  שידוכין 
רבי  המפורסם  החסיד  הגאון 
שמואל דייטש זצ"ל, מנקיי הדעת 

שבירושלים.
היה  כך  ירושלים'  של  "התנא 
מופת  סמל  שימש  כל.  בפי  מכונה 
כלות.  עד  התורה  ליגיעת  ודוגמא 
בכל  ומופלאה  מדהימה  בקיאות 
מכמני התורה ממש, תורת הנגלה 
היה  מונח  הכל  הנסתר,  ותורת 

אצלו כקופסה.
הגרמ"א  זכה  מיוחדת  חביבות 
של  ירושלים  גדולי  אצל  זצ"ל 
מרן  רבו  עם  הקשר  ומלבד  מעלה 
קשר  לו  היה  בענגיס,  הגרז"ר 
אמיץ עם מרן הגר"ד יונגרייז זצ"ל, 
צעד  כל  על  עמו  מתייעץ  שהיה 
השונים  תורה  בדיני  כולל  ושעל, 
הח־ העדה  של  הדין  בבית  שעלו 

רדית.
מיוחדת  לחביבות  זכה  כך 
ומסו־ זצ"ל,  מטעפליק  הרב  אצל 
מטע־ הרב  קם  אחת  שפעם  פר 

של  אביו  לפני  קומתו  מלא  פליק 
הגרמ"א, ואמר כי הוא קם מלפניו 

כי יש לו בן שכזה!
לו  היתה  מיוחדת  חביבות 
מסא־ יואל'  ה'דברי  הרה"ק  אצל 

לימין  אותו  וקירב  זצוק"ל,  טמאר 
כי  מסופר  מאודו.   בכל  קדשו 
כשהאדמו"ר זצ"ל התעורר מהש־
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למרות שבחמאס מתנערים מאירועי הטרור האחרונים

בעזה מעריכים: מערכה נרחבת 
מול ישראל קרובה מתמיד

בחמאס טוענים: נסיונות החדירה הם בשל 'דחפים' בקרב הפעילים ^ "חמאס והזרוע הצבאית שלו 
במשמעת שדה מלאה", מוסרים אנשי חמאס ומזהירים מהסלמה רחבה מול ישראל בימים הקרובים ^ בתוך 

כך השליח הקטארי ייפגש השבוע עם בכירים בישראל ובעזה

מאת סופרנו הצבאי

מקורות בחמאס מסרו אתמול 
כי  אל־ג'דיד',  'אל־ערבי  לעיתון 

מש־ האחרונים  החדירה  נסיונות 
הטרור  פעילי  בקרב  דחפים  קפים 
ברצועת עזה, ולא הנחיה מסוימת. 
לא  אלה  לנסיונות  כי  נטען  כן  כמו 

ניתן אישור מהנהגת חמאס.
לפי המקורות בארגון הטרור, 
ידו־ שלו  הצבאית  והזרוע  חמאס 

עים במשמעת שדה מלאה – ולא 

חלק  כי  נטען  בנוסף,  אותה.  יפרו 
לדברים  ביטוי  הן  אלה  מפעולות 
הטרור  ארגוני  ידי  על  שנאמרו 

הגאון רבי מרדכי 
אהרן שיינברגר זצ"ל

סגן השר הרב פרוש בביתר:

"הכפלנו את בינוי הכיתות בציבור החרדי"
הדברים נאמרו במסגרת סיור שערך במעקב אחרי תכנית החומש לבינוי כיתות בציבור החרדי ^ עוד 

מדברי סגן השר: "צריך יהדות התורה חזקה כדי להשלים את התכנית"
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מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
סדרת  אלה  בימים  עורך  פרוש 
סיורים במבני חינוך שמתאכלסים 
במסגרת  הקרובה,  שנה"ל  לקראת 
של  כיתות  לבינוי  החומש  תכנית 
משרד החינוך למגזר החרדי אותה 
סגן  אתמול  הגיע  זו  במסגרת  יזם. 

השר לביתר עילית.
העיר  ראש  התלוו  סגה"ש  אל 
סגרה"ע  רובינשטיין,  מאיר  הרב 
זלץ,  דוד  הרב  חינוך  תיק  ומחזיק 
שמעיה,  בעריש  הרב  סגרה"ע 
מנהל  פרויליך,  יואל  הרב  חה"מ 
קורנבליט,  יהודה  הרב  חינוך  אגף 
דייטש  יהודה  הרב  רה"ע  רמ"ט 

והצוות המקצועי של העיריה. 
ועמדו  ביקרו  הסיור  במהלך 
הגמר  ועבודות  הבניה  קצב  אחר 

קר־ באיאן,  במוסדות  האחרונים 
עטרת  מאיר,  נטעי  ויז'ניץ,  לין, 

שלמה וברסלב.
שבהן  שנים  אחרי  כזכור, 
תכניות החומש הממשלתיות למ־

בצפי  בעיקר  עסקו  החינוך  ערכת 
מצ־ חוסרים  בצמצום  ולא  גידול 

הרב  ח"כ  החינוך  סגן  יזם  טברים, 
מקיפה  חומש  תכנית  פרוש  מאיר 
הביקושים  את  תצפה  רק  שלא 
העתידיים לכיתות לימוד, אלא גם 
תטפל בחוסרים שהצטברו בשנים 

האחרונות.
מיד עם כניסתו לתפקיד ולא־

חר שנכח בהיקפי החסר בכיתות, 
הערים  ראשי  פורום  באמצעות 
מאיר  הרב  בראשות  החרדיות 
ביתר  עיריית  ראש  רובינשטיין, 
את  החינוך  שר  סגן  כינס  עילית, 

כנס חיזוק מיוחד עבור מגבית 'להחיות 
נפש' למוסדות בני יששכר דינוב

מעל מאתיים חברי קהילת דינוב הצטרפו להצלחת המגבית הדחופה ^ היעד: לשרת 
את קהל פוקדי קברי הצדיקים באוכל מלא וחינם ^ המגבית בימי כ' – כ"א אב

אויר של חשמל קודש עבר על 
הקהל הרב שפקד את אולמי תמיר 
למען  שהתכנסו  בעת  בירושלים, 
נפש'  'להחיות  המגבית  הצלחת 
דינוב  יששכר  בני  מוסדות  של 
הש־ אב,  כ'־כ"א  בימים  שתתקיים 
בוע בימי רביעי – חמישי בעז"ה. 

מעל מאתיים משתתפים הסבו 
ואחדות  אחריות  בהרגשת  שם 
וב־ במסירות  ולהירתם  להתגייס 

נאמנות למען הצלת המקום הגדול 
מתאר־ שם  בפולין,  דינוב  בעיירה 

אלפי  עשרות  הלב,  וסועדים  חים 
העולים  ועמך,  חסידים  יהודים, 
הדורות  מאורי  ציוני  את  לפקוד 

מנהיגי ישראל וצדיקי עליון.
הקהל הרב שגדש את המקום 
בחוט  המגבית,  למען  וניצב  בא 

קהילת  כחברי  אותם  המקשר 
דינוב, אשר כולם כאחד מחוברים 
שפקדו  אחר  הזה,  הנפלא  למקום 
מיד  והצטרפו  דינוב,  העיירה  את 
את  ומשרת  העומד  הענק  לצוות 
קהל האורחים במשך השנה כולה, 

ובמהלך כל שעות היממה. 
שסעדו  אחר  ליבם  בטוב 
ממטעמי מלכים כמסורת תבשילי 
דר־ נשמעה  דינוב,  של  מטבחה 

הנודע  המגיד  של  הנלהבת  שתו 
שווארץ  ברוך  ר'  הרה"ח  והמרתק 
לבית  ומקורב  המקושר  שליט"א 
לאחר  מקרוב,  העיד  אשר  דינוב, 

בה־ שבתות  מספר  לשבות  שזכה 
כנסת האורחים, עם חבורות חסי־

מאמריו  מנועם  שהתבשמו  דים 
הנפלאים ודרשותיו המלהיבות.

את  הלהיב  שווארץ  הרב 
הציבור החשוב בגודל הזכות שנ־

פלה בחלקם להיות חלק מהעשיה 
הכנסת  בנין  בהקמת  החשובה 

טרגדיה בניו ג'רזי: אב 
לשבעה ילדים טבע באגם

הר"ר דוד טראוב ז"ל, תושב מונסי, ביקש לסייע לילדיו שהחלו לטבוע ונסחף למים 
בעצמו ^ עשרות מתנדבים חיפשו אחריו ולאחר שעות ארוכות מצאו את גופו 

מאת א. למל

את  עטף  כבד  וזעזוע  הלם 
תושבי העיר מאנסי עם היוודע על 
האסון הכבד, כשתושב העיר הר"ר 
לשבעה  אב  בן 37  ז"ל  טראוב  דוד 
שבניו  גרינווד  באגם  טבע  ילדים, 
שהחלו  שסייע לילדיו  לאחר  ג'רזי 

לטבוע.
משפ־ בני  עם  יחד  דוד  ר' 

ראשון  ביום  באגם  שייטו  חתו 
כו־ שהילדים  ולמרות  השבוע, 

מסיבה  הצלה,  אפודי  לבשו  לם 
מהילדים  חלק  מובנת  שאינה 
המשפחה  אבי  לשחות.  התקשו 
לסירה.  ילדיו  את  והחזיר  זינק 
לסי־ לעלות  מנסה  בעודו  אולם 

המים  עם  להיאבק  החל  הוא  רה, 
ועקבותיו  לטבוע  החל  ופתאום 

נעלמו.
מיידית  הזעיקו  המשפחה  בני 
עש־ ובלווי  ההצלה,  כוחות  את 

בחיפושים  החלו  מתנדבים  רות 
אולם  מתאים,  ציוד  עם  אחריו 

להפ־ נאלצו  הלילה  במהלך 
מזג  עקב  החיפושים  את  סיק 

האוויר.
בוקר  לפנות  בשעות  אתמול 

רבות  עשרות  למקום  הגיעו  שוב 
הצלה,  מארגוני  מתנדבים  של 
ולאחר שעה קלה נמצאה לדאבון 

לב גופתו של המנוח. 

נשיא רוסיה הגיב לראשונה על פיצוץ 
הטיל הגרעיני: "אין חשש לדליפה וקרינה" 

ארגון מעקב בינלאומי טוען כי ארבע תחנות רוסיות הפסיקו לשדר נתונים על רמת 
הקרינה באזורים שלהן 

מעמד אדיר בציון 
הרשב"י עם כאלפיים 

תלמידי ישיבות מביתר 
עילית, בראשות הגה"צ 

ר' אלימלך בידרמן
עמ' ב

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

פוטין  ולדימיר  רוסיה  נשיא 
הראשונה  בפעם  אתמול  התייחס 

בקולו, לתקרית החמורה שאירעה 
כשטיל  לשבועיים,  קרוב  לפני 
המדינה.  במזרח  התפוצץ  גרעיני 
הפיצוץ  למרוץ  כי  אמר  פוטין 

לעליה  חשש  כל  אין  הקטלני, 
לדליפה  או  באזור,  הקרינה  ברמת 
  המשך בעמ' ו

הערב בביהמ"ד הגדול בקרית ויזניץ ב"ב:

שיחת חיזוק מכ"ק אדמו"ר 
מוויזשניץ לונדון שליט"א

ויזניץ  בקרית  הגדול  בביהמ"ד 
בני ברק תתקיים הערב קבלת פנים 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  הדגול  לאורח 
מוויזשניץ לונדון שליט"א, שהגיע 
מספר  בן  לביקור  החולף  בשבוע 

שבועות בארה"ק.

ישא   8:45 בשעה  הערב 
חי־ שיחת  שליט"א  האדמו"ר 
עם,  ברוב  והתעוררות  זוק 
לבר־ הציבור  יעבור  בסיום 
תפלת  מכן  ולאחר  שלום,  כת 

ערבית.
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פריש,  הגב'  בדימוס  השופטת 
המדינה  למבקר  אתמול  הודיעה 
מתניהו אנגלמן, כי החליטה לחזור 
לתפקיד  להתמנות  מהסכמתה  בה 
שכלי  לאחר  ההיתרים,  ועדת  יו"ר 
לפרסם  החלו  שונים  תקשורת 
תחקירים ודיווחים אודותיה, וניסו 

לפקפק ביושרה המקצועי. 
בראש  לעמוד  מונתה  פריש 
של  התפטרותם  בעקבות  הוועדה 
הקודמים,  הוועדה  מחברי  חלק 
ידי  על  האחרים,  של  והדחתם 

המבקר החדש אנגלמן. 
בין המבקר והוועדה פרץ ויכוח 
כי  קבע  שהמבקר  לאחר  קולני, 
כשאסרה  מסמכותה  חרגה  הוועדה 
לקבל  נתניהו  הממשלה  ראש  על 
מימון מקרוב משפחה לצורך ניהול 
המשפטיים  בהליכים  שלו  ההגנה 
המתנהלים נגדו. כמה מחברי הווע־

אנגלמן  הדיח  ובתגובה  פרשו,  דה 
שבעה  מינוי  על  והחליט  היתר,  את 

חברים חדשים במקומם. 
השופטת  שכתבה  במכתב 
היא  המדינה,  למבקר  בדימוס 
שנתן  הרב  האמון  על  לו  הודתה 
מלכתחי־ סברה  מה  והסבירה  בה 

עצמה  על  לקבל  כשהסכימה  לה 
החליטה  ומדוע  התפקיד,  את 
זו:  מהסכמתה  בה  לחזור  אתמול 
ידיעה  מתוך  למינוי  "הסכמתי 
והבנה שוועדת היתרים היא ועדה 
מעין שיפוטית הפועלת על בסיס 
ואתיים,  משפטיים  קריטריונים 

ונוגעת בענין ולא באדם. 
הג־ רבות  התלבטויות  "לאחר 
שהוועדה  שמאחר  למסקנה  עתי 
הפכה להיות כדור משחק במגרש 

הפוליטי, מקומי אינו שם".
ועדה  שבו  "מצב  לדבריה: 
קרדום  הופכת  חשובה  ציבורית 
המ־ ענין  בעלי  עבור  בו  לחפור 
מסקנותיה  את  לקעקע  עוניינים 
וזאת  אחד,  דיון  נערך  בטרם  עוד 
ושק־ בדותות  הפצת  באמצעות 

רים, מחייב את כל הנוגעים בדבר 
לחשיבה על המקום אליו הידרדר 

השיח הציבורי".
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לשנות את הטקטיקה 
כי  לאוקראינה  צאתו  עם  הבהיר  אמנם  הממשלה  ראש 
לא יהסס להורות לפתוח במערכה נגד חמאס ואפילו לפני 
הבחירות, אם יתעורר הצורך לכך, אבל ברור שאת חמאס אין 
האמירה הזאת מפחידה או מרתיעה. הם התרגלו להצהרות 
של  וגם  בצבא,  בכירים  ושל  הממשלה  ראש  של  לוחמניות 
ראשי כחול לבן שביקשו תוך כדי כך לייסר את נתניהו על 

זהירותו המופלגת. סתם דיבורים ללא מעשים.

לדליקה  שגרם  התבערה  בלון  עם  אתמול  שארע  מה 
בנסיונות  וכן  הטילים  בירי  שבת  ובמוצאי  שבת  ובליל 
חמאס  כי  מלמד  הגדר,  על  שחוסלו  מחבלים  של  החדירה 
תושבי  את  להטריד  לו  שמאפשרת  חדשה  שיטה  פיתח 
מתאבדים  חוליות  לשגר  ילדיהם,  את  להבהיל  עזה,  עוטף 
למות על הגדר ובכך לשמור על התבערה אבל לעשות זאת 
תכיל,  או  תבליג  ישראל  שממשלת  חישוב  ומתוך  בזהירות 
כפי הביטוי שהשתרש לתאר מדיניות של בת יענה שטומנת 
את ראשה בחול. חמאס מפיץ את הידיעה כי שלטונו נחלש 
וכי אינו מצליח להתגבר על התארגנויות מקומיות. הוא אינו 
מתכוון להפריע להם, שכן הם מבטאים את הזעם על המצור 
לעצמו  הכין  חמאס  גורמת.  שהיא  המצוקה  ועל  הישראלי 
ישראל  ממשלת  כי  יודעים  הם  ישראל.  מפני  הגנה  מסמך 

אינה רוצה לחסל את שלטונם.

השבוע  יגיע  הכווייתי  המתווך  מצליח.  זממם  שעה  לפי 
מול  ואם  הדולרים.  מיליוני  את  ויביא  ישראל  דרך  לעזה, 
הרי  במשורה,  טילים  של  קוו  סטטוס  מין  נשמר  הרצועה 
קשה  הגזרה.  את  להלהיט  חמאס  מצליח  ושומרון  ביהודה 
או  עציון  בגוש  באחרונה  שפעלו  המחבלים  אם  לקבוע 
בעיר העתיקה עשו זאת בהכוונה ספציפית של מטה הגדה 
משם  והקריאות  מעזה  היוצאת  בהסתה  שדי  או  המערבית 
לתוך  ולדהור  סכינים  לשלוף  כדי  פיגועים,  לפועל  להוציא 
ישראל  ממשלת  כי  הוא  שברור  מה  וטרמפיאדות.  תחנות 
את  להעניש  כלל  מתכוון  אינו  נתניהו  בנימין  דיוק  ליתר  או 

חמאס. די לו באיומים לעתים מזומנות.

ושומרון  ביהודה  הכוחות  ופרישת  בצבא  הכוננות  אבל 
מורות כי בכל רגע עלול המצב להתהפך. צה"ל אינו מתכוון 
יתחולל  כן  אם  אלא  החיסולים  מדיניות  תחודש  ולא  ליזום 
שינוי פתאומי שיביא להפעלת הצבא. אבל למה על נתניהו 
בדברים.  רק  מגיב  הוא  אין  מדוע  ח"ו?  לאסון  להמתין 
לא  מתוחכמים  סיכולים  מטרות.  רשימת  ולשב"כ  לצה"ל 
כוונה  שעה  לפי  אין  לחמאס  גם  לעימות,  בהכרח  יביאו 
מדי  לשנות  משכיל  שחמאס  כשם  במלחמה.  להסתבך 
פעם את הטקטיקה שלו ובלבד שהמטרה האסטרטגית לא 
תשתנה להביא להשמדת ישראל, כך על ישראל לשנות את 
הטקטיקה שלה ולעבור מהגנה ומתגובה זהירה על התגרויות 
לטקטיקה תוקפנית ויעילה יותר מהנהוג כיום. יתכן שהיא 
אינה משנה את דרכי הפעולה שלה משום שאין לה שום יעד 

אסטרטגי. ישראל רוצה שהחמאס יישאר השליט בעזה. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

מערכה עזה
בימים  הגוברת  ההערכה 
מכיוונים  לפחות  אלו, 
על  מדברת  פלסטיניים, 
קרובה  בעזה  שמערכה  כך 

מתמיד.
פלגיהם  על  הפלסטינים 
שבהם  החבלה  וארגוני 
שתיים  ולא  אחת  לא  נהנים 
ולו  כאלו  מסרים  לשדר 
את  ללחץ  להכניס  מנת  על 
מפני  הנבעת  הציוני  האויב 
פתיחת  של  האפשרות  עצם 
מערכה כזו. כך שיש להתייחס 
בעירבון  הללו  לתדרוכים 
יהיה  אפשר  אי  אולם  מוגבל 
מה  על  להם  שאין  לטעון 

שיסמוכו.
מערכה  תיפתח  אם  בין 
כמה  יודע  המי  בפעם  נוספת, 
בעזה, ובין אם יצלחו מאמציו 
שאמור  הקטארי  השליח  של 
הבנה,  ותשתרר  לאזור  להגיע 
סיבה  לישראל  תהיה  לא 
המגומגמת  הדרך  לחיוך. 
והמהוססת שבה נוהגת ישראל 
בעזה  המערכות  את  לסיים 
מישהו  שאם  למנהג  הפכה 
ישראל  של  המדיני  בדרג 
לעשות  יצטרך  הוא  אותו  יפר 
כל  המערכה,  נדרים.  התרת 
שלא  ממשלה  בכל  מערכה 
בהכרזת  נפתחת  היתה, 
מלחמה ובהצהרות הכי רמות, 
של  על  במאמצי  ומסתיימת 
כל הגורמים לשכנע את כל מי 
ישראל  כי  לשמוע  רוצה  שרק 

יצאה כשידה על העליונה.
שמאמצי  היא  הבעיה 
ולו  יפה  עולים  לא  השכנוע 
הקבוע  הסיום  שאקורד  מפני 
של הכאילו מלחמה הוא מטח 
לישראל  מעזה  כבד  רקטות 
כולו  לאזור  להבהיר  שנועד 
ויתר  לא  ומי  מושפל  נסוג  מי 
אחריו  וגם  האחרון  הרגע  עד 
והמשיך להמטיר אש וגופרית.

המדיניים  המאמצים  ואם 
דבר  של  פירושו  אין  יצלחו, 
ובארגוני  בחמאס  שמישהו 
בנפשו  אומר  גמר  החבלה 
הטרור  דרך  את  לנטוש 
העולה  הדרך  את  ולרפד 
עצי  בענפי  לירושלים  מעזה 
יקבלו  זאת,  במקום  זית. 
הדם  צמאות  האדם  חיות 
להתארגנות  נוספת  אורכה 
של  שובו  לקראת  והתחמשות 
מסע הטרור שלהם בהזדמנות 
תיקרה  שרק  הראשונה 

בדרכם.
מנהג  (עוד  נהוג  בישראל 
שהולך ומשתרש כשורש פורה 
מחדלים  לתלות  ולענה)  ראש 
מדיניים  וחדלונות  בטחוניים 
גם בעיתוי. מדינאים לסוגיהם 
לכנות  שמתעקשים  כאלו  או 
לנמק  נוהגים  ככאלו  עצמם 
עשיה  אפס  או  הבלגה  איפוק, 
מתאים  אינו  שהעיתוי  בכך 

למהלומה צבאית.
זה  היה  רחוק  הלא  בעבר 
ליברמן,  מאביגדור  אחר  לא 
איסמעיל  של  המהולל  האויב 
אחד  את  שנימק  הנייה, 
מבישים  היותר  הסיומים 
בעזה  המערכות  אחת  של 
מתאים  אינו  שהעיתוי  בכך 
יותר  ומהדהד  אחר  לסיום 
למי  העיתוי,  המערכה.  של 
אז  היה  זוכר,  ואינו  שתוהה 
היה  ליברמן  בחירות.  מערכת 
תפקיד  ובאותו  חוץ  שר  אז 
את  למלא  השתדל  תורן 
הוא  הפרגמטי.  פונקציית 
ההסכם  על  ההלל  את  גמר 
שלו  הראשיים  שהשושבינים 
מאנשי  אחרים  לא  אז  היו 
שהצליחו  המוסלמים  האחים 
הנשיאות  לארמון  לחדור 
הודחו  גדול  בנס  ואך  בקהיר 

משם כעבור פחות משנתיים.
מי  כנראה  יהיה  הפעם  גם 
הכתבים  את  לתדרך  שיתנדב 
ולומר כי העיתוי אינו מאפשר 
אופציה אחרת. אבל גם תירוץ 
לאחר  לשחוק  הפך  העיתוי 
ישראל  חודשים  מספר  שבכל 

יוצאת לבחירות.

יריבות עזה
וארדואן  כשאסד 
ביניהם  חרבות  מצחצחים 
על  בקול  ומתקוטטים 
אמורה  זו  באידליב,  השליטה 
ביותר  הטובה  ההצגה  להיות 

של הקיץ.
לשבת  יכולה  ישראל 
אויביה  לשני  ולתת  מהצד 
להתגושש באין מפריע. הדבר 
על  להעיב  שיכול  היחיד 
התגרות  נסיון  היא  השמחה 
של אחד הצדדים בישראל כדי 
עוד  כל  גבורתו.  את  להוכיח 
לאחל  אפשר  קורה,  לא  שזה 
הצלחה לשני הצדדים ולייחל 
תימשך  ביניהם  שהמלחמה 
הצלחות  וללא  הפרעות  ללא 
של שום מתווך לפשר ביניהם 

וליישר הדורים. 

הימור עז
על  בונים  לבן  בכחול  אם 
המלצה של הסיעה המשותפת 
כדאי  העת,  בבוא  לנשיא, 
ויחפשו  שוב  זאת  שישקלו 
לפני  לא  אחרים,  פרטנרים 
לבין  בינם  לריב  שיפסיקו 

עצמם.
המפלגה  נבראה  לא  עוד 
יומלץ  בראשה  שהעומד 
על  הממשלה  לראשות 
כלשהי  ערבית  מפלגה  ידי 
אלא  אינה  מטרתה  שכל 

פרובוקציה.

אלף למטה

לאחר תחקיר מבצעי: שלושה חיילים 
שלא חתרו למגע יודחו מלחימה

סמל מחלקה, שני חיילים ונהג סיור מחטיבת גולני יודחו מתפקידם לאחר שלא 
חתרו למגע במהלך תקרית בגבול עזה בה נפצעו שלושה חיילים

מאת סופרנו הצבאי

המב־ התחקיר  הושלם  בצה"ל 
צעי של התקרית שהתרחשה לפני 
רצועת  עם  בגבול  וחצי  כשבועיים 

לשטח  מחבל  חדר  במהלכה  עזה 
באורח  צה"ל  קצין  ופצע  ישראל 

בינוני ושני חיילים באורח קל.
פעולות  העלה  התחקיר 
פערים  לצד  ראויות  מבצעיות 

מפקד  הכוחות.  אחד  בהתנהלות 
עי־ שהיו  הסיור  המחלקה, וחיילי 

שהגיע  הפלוגה  מפקד  סגן  וכן  מו 
כוח  מנגד,  למגע.  חתרו  לאירוע, 
נוסף בפיקוד סמל שהגיע לאירוע, 

נמנע מלהכנס למרחב הלחימה.
מפקד  החליט  התחקיר  לאחר 
שי  אלוף־משנה  'גולני',  חטיבת 
קלפר, על הדחתם מלחימה ומפי־

קוד של סמל ושני חיילים (מהכוח 
כמצופה  פעלו  לא  אשר  הנוסף) 

באירוע מבצעי.

השופטת שיועדה לעמוד בראש ועדת ההיתרים 
חזרה מהסכמתה למלא את התפקיד

שקד דוחה בתוקף דיווח כי הציעה לנתניהו 
כי תפעל לטובתו אצל מנדלבליט

מאת כתב 'המבשר'

יו"ר מפלגת 'ימינה' הגב' שקד, 
שהתפרסם  לדיווח  אתמול  הגיבה 
אותה  והאשים  'הארץ',  בעיתון 
הממשלה  לראש  שהציעה  בכך 
בנימין נתניהו שתשפיע על היועץ 
מה־ שיימנע  לממשלה  המשפטי 
בתמורה  כנגדו,  אישום  כתב  גשת 
ברשימת  עבורה  מקום  לשריון 

הליכוד. 
שגרה  שקד  הדיווח,  פי  על 
מסר  לנתניהו  שיעבירו  שליחים 
משמעותית  השפעה  לה  יש  לפיו 
וביכולתה  מנדלבליט,  אביחי  על 
שלא  החלטה  לקבל  לו  לגרום 
ראש  כנגד  אישום  כתב  להגיש 
הוא  בהן  בפרשיות  הממשלה, 
שקד  דרשה  לכך  בתמורה  חשוד. 
ברשימת  אותה  ישריין  שנתניהו 
לקבל  סירב  נתניהו  אך  הליכוד, 

את ההצעה. 
שקד  נשאה  הדיווח  בעקבות 
אמש נאום חריף, בו האשימה את 
אותה  להכפיש  בנסיון  השמאל 
מטר־ שכל  עליות  עליה  ולהעליל 

תן לפגוע בה פוליטית. 

ומכוער  נמוך  נסיון  כאן  "יש 
שרת  אמרה  אותי",  להכפיש 
הדברים  "אם  לשעבר.  המשפטים 
אדם  על־ידי  נאמרו  שמצוטטים 
כזה או אחר, הם חמורים בהחלט, 
אך אין להם קשר אליי ולא נאמרו 

בידיעתי".
והדגישה:  הוסיפה  שקד 
היועץ  עם  דיברתי  לא  "מעולם 
תיקים  על  לממשלה  המשפטי 
פליליים, כל שכן על תיקי נתניהו. 
אני סומכת על הציבור שהוא יותר 

חכם מזה".
קודם לכן תקפו בכירים בשמאל 
את שקד בחריפות רבה, בעודם מס־

תמכים על הפרסום ב'הארץ'. אהוד 
הדמוקרטי'  'המחנה  מרשימת  ברק 
בהנהגת מרצ אמר כי "אפילו פרשת 
מחווירה  ההיתרים  וועדת  אנגלמן 
מול הדיל של שקד ונתניהו. אם אכן 
כך זה קרה, ראוי שתהיה זו סוף הק־
הכ־ 'מנדלבליט  שניהם.  של  ריירה 

שאולי  ושקד,  הלחיץ,  נתניהו  פיף, 
לתהום  עדות  כולם   – פה  כשלה 
מוכ־ בפנינו.  הניצבת  השחיתות 

הוסיף  עכשיו",  כיוון  לשנות  רחים 
ברק.

תלמידי  כאלפיים  עם  הרשב"י  בציון  אדיר  מעמד  ארגנה  ביתר  עיריית 
נרחב  דיווח  בידרמן.  אלימלך  ר'  הגה"צ  בראשות  עילית,  מביתר  ישיבות 

ומיוחד יופיע בע"ה ביום שישי

החשד נגד ישראל הולך ומתגבר 

התקיפה המסתורית בעיראק: שלושה מל"טים 
לא מזוהים נצפו מעל מחסן הטילים שהופצץ

ראש הממשלה העיראקי עאדל עבד אל־מהדי החליט כי כל תנועה אווירית בשטח עיראק 
תתבצע מעתה באישורו בלבד ^ הדיווח, שפורסם ברשת 'אל־מיאדין' המקורבת לחיזבללה, 

מעלה את החשד כי האחראים לתקיפת מחסן הטילים הגיעו מחוץ למדינה

מאת כתב 'המבשר'

דיווחה  'אל־מיאדין'  רשת 
בעיראק,  גורמים  לפי  כי  אמש 
בלתי־מאוישים  טיס  כלי  שלושה 
שהופצץ  הטילים  מחסן  מעל  חגו 
בדיווח  שעבר.  בשבוע  בבגדד 
אינה  הטיס  כלי  זהות  כי  נמסר 
ראש  החליט  כן  ועל  ידועה, 
כל  לאסור  העיראקי  הממשלה 
המדינה  בשמי  אווירית  תנועה 
אף  הממשלה  ראש  אישורו.  ללא 
ומי־ שעות  והגבלת  תנאים  הוסיף 

קום לתנועת המטוסים.
כלי  שלושת  הדיווח,  לפי 
של  הבסיס  באזור  שהיו  הטיס 
הפי־ טרם  השיעיות  המיליציות 

האחראים  כי  חשד  מעלים  צוץ 
לתקיפה אינם מעיראק. הרשויות 
לה־ אישור  לאמריקנים  העניקו 

מאוישים  בלתי  טיס  כלי  פעיל 
אבטחת  לצורכי  שנה  חצי  במשך 
השגרירות, אך לאחר שכמה מכלי 
הת־ התרסקו  האמריקניים  הטיס 

ברר שהם חומשו בטילים.
לסוכנות  אמר  בטחוני  גורם 
היו  במחסן  כי  רויטרס  הידיעות 
וקטיושות.  קצר  לטווח  רקטות 
כתוצאה מהפיצוץ נהרג אדם אחד 
ונפצעו 29 נוספים. מספר שבועות 
במחוז  אחר  בסיס  הופצץ  כן  לפני 
כמה  נהרגו  שבו  א־דין,  סלאח 
משמרות  ואנשי  חיזבללה  פעילי 

המהפכה של איראן.
מע־ דיפלומטיים  מקורות 
'א־שרק  לעיתון  מסרו  רביים 
בבסיס  התקיפה  כי  אל־אווסט' 
מטוס  באמצעות  בוצעה  'אמרלי' 
הישראלי,  האוויר  חיל  של   F35
התקיפה  את  לישראל  וייחסו 

ובתל  בדרעא  לאחרונה  שהיתה 
שנוע־ סוריה  שבדרום  אל־חארה 

על  להשתלט  מאיראן  למנוע  דה 
הגבעה האסטרטגית הזו מול רמת 

הגולן.
ראש  נשאל  יותר  מוקדם 
בנימין  הבטחון  ושר  הממשלה 
כי  שטוענים  הדיווחים  על  נתניהו 
ישראל עומדת מאחורי התקיפות 
בעיראק: "אנו פועלים בשיטתיות 
בסוריה.  להתבסס  מאיראן  למנוע 
חסינות  אין  שלאיראן  אמרתי 
לזה.  מתכוון  ואני  מקום  בשום 
הולכים  'אנחנו  שאומרת  מדינה 
בסיסים  ונייצר  אתכם  להשמיד 
נגדכם  ולשלוח  טילים  לשיגור 
לה  אין  מבחינתי  טרור' –  חוליות 
נגדם  פועלים  אנו  חסינות.  שום 
איפה שצריך ועוד היד נטויה. לא 

הגבלתי את עצמי".
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חוויה שהיא מסורת: 'עולים 
לירושלים 4' יוצא לדרך

היערכות שיא לקראת האירוע של בין הזמנים בירושלים, שיתקיים זו השנה 
הרביעית ברציפות עם שפע אטרקציות, בילויים וחוויות לכל המשפחה • והשנה: 

שלל פעילויות וחידושים שיהפכו את החוויה לבלתי נשכחת • כל הפרטים
לקראת  ההכנות  ונשלמות  הולכות 
האט־ מתחם   –  '4 לירושלים  'עולים 

לשם  שהפך  המשפחה  לכל  רקציות 
מתקיימים  השנה  החרדי.  במגזר  דבר 
הענק  המתחם  במסגרת  האירועים 
שנה,  בכל  כמו  כאשר  הרביעית,  בפעם 
אט־ משפע  המבקרים  ייהנו  השנה  גם 

שוה  במחיר  וחוויות  פעילויות  רקציות, 
לכל נפש. חשוב להדגיש שהאטרקציות 
נעשים  השונים,  הסיורים  לרבות  כולן, 
הקודש  משמרת  ובאישור  בהתייעצות 

והחינוך.
במשך  עמלו  והכנה  חשיבה  צוותי 
ההפעלה  מתחם  הקמת  על  שבועות 
במרכז  מ"ר   17,000 על  המשתרע 
בירושלים.  האומה  בבנייני  הקונגרסים 
תקדים  חסרת  תקציבית  בהשקעה 
ירוש־ עיריית  של  להתגייסותם  תודות 

משה  העיר  ראש  ירושלים.  ומשרד  לים 
ליאון היה מעורב באופן אישי בפרויקט 
כאשר ההוראה שלו לכל הנוגעים בדבר 
הפ־ את  לספק  כדי  הכל  לעשות  היתה 

עילויות והתכנים השווים לעשרות אלפי 
האירוע  הפקת  תהליך  המשתתפים. 
עם  רציף  בשת"פ  התבצע  שלביו  בכל 
לו  דייטש,  יוסף  הרב  העיר,  ראש  סגן 
המורכב  לפרויקט  באשר  רב  וידע  נסיון 
אותו  שניהל  זה  והוא  שלו  היוזם  שהוא 
ירושלים  משרד  הראשונה.  משנתו  החל 
ומורשת בראשות השר זאב אלקין נרתם 
אף הוא לנושא והקצה תקציב מיוחד על 

מנת לאפשר את קיום האירוע. 
בשיתוף  נעשתה  המתחם  בניית 
פעולה פורה של גורמי המקצוע בעיריית 
ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת, שע־

מלו לבנות את המתחם האתגרי והכיפי 
שיעניק את חווית הקיץ המושלמת למ־
אט־ של  בבחירה  החל  החרדית,  שפחה 

רקציות חדשניות וכלה בהתאמה נכונה 
הקפדה  תוך  החרדי  המגזר  של  לטעם 
על רוח ההלכה ואורח החיים החרדי, כל 
זה מתוך התפיסה של חוויה משפחתית 
שיצאו  הקטנים  ועד  מהגדולים  כוללת 

בטעם של עוד. 
של  הפעילות  ימי  מספר  השנה  גם 
המתחם יעמוד על 5 ימים. כזכור, בשנים 
 ,3 על  עמד  הימים  מספר  הראשונות 
את  להאריך  הוחלט  שעברה  בשנה  אך 
הגבוה,  הביקוש  לאור  ביומיים  האירוע 
אלף  ממאה  בלמעלה  ביטוי  לידי  שבא 
מבקרים בשנה שעברה, מספר שצפוי אף 

לגדול השנה.
מה בתפריט? 

עשרות אלפי המבקרים ייהנו מפא־
מת־ מתחם  המשפחה,  לכל  אתגרי  רק 

תערוכת  לילדים,  ג'ימבורי  ענק,  נפחים 
מיניאטורות, סרט בתלת מימד, 'מלחמת 
דרבוקות,  סדנת  פרסים,  נושאת  מוחות' 

בנוסף,  תחרויות.  ומתחם  צילום  מתחם 
כל ילד שיגיע יקבל קרטיב מרענן.

המ־ ייהנו  השנה  לא!  ממש  נגמר? 
(הכל  סוחף  חושי  ממופע  גם  שתתפים 
מתח־  (!) ארבעה   ,(4 לירושלים  מעלין 

פינת  כולל  ירושלמי"  "ג'ונגל  של  מים 
'המרפסת  של  אקסטרים  חווית  ליטוף, 
המעופפת', מתחם אקשן מסעיר ואפילו 

מתחם של ים ירושלמי. 
וזה כמובן לא הכל: מהמתחם ייצאו 
לאתרים  עלות  ללא  מודרכים  סיורים 
ההיסטוריים בירושלים. מדובר בין היתר 
בעיר דוד, העיר העתיקה, מערת צדקיהו 

וקשת דוידסון.
מתי זה בדיוק קורה? ואיך מבטיחים 

כניסה למתחם?
ראשון  ביום  תחל  הפארק  פעילות 
כ"ח  חמישי  ביום  ותסיים  באב  כ"ד 
הקונגרסים  במרכז   (25-29/08/19) אב 
בבנייני האומה בירושלים. שעות פעילות 
המתחם, בין השעות: 10:00-15:00  -16:00

 .21:00
מראש  כרטיס  ברכישת  הכניסה 
בלבד  שקלים   15 של  מסובסד  במחיר 
כרטי־ רכישת   .3 מגיל  החל  למשתתף 

בטלפון  שמספרו  סים בכרטיס אשראי 
.0772223000

הכרטי־ את  לרכוש  אפשר  כן  כמו 
במינהלים  שיש  המכירה  בעמדות  סים 
מכירה  מוקדי  בירושלים.  הקהילתיים 
מלכי  רחוב  פז  גל  בירושלים:  נוספים 
 16 אהליאב  רחוב  בורדו   .11 ישראל 
רוממה. בני ברק: גל פז רחוב רבי עקיבא 
חיימקה  של  במכולת  עילית:  ביתר   .88
אשדוד:   .70 ממעזריטש  המגיד  ברח' 
בסניף שפע מרקט ברח' אברהם שפירא 
ח.  רובע   13 הצבעוני  ניקיון  מחסני   .36
בית שמש: מכולת מתוקי שפת אמת 28. 
מודיעין עילית: הבית הלבן רחוב יהודה 

הנשיא 16. 
הרוכשים טלפונית יקבלו את כרטי־
סי הכניסה בעמדות הכניסה ע"פ הצגת 

תעודת זהות.
הסיבה המרכזית למכירה המוקדמת 
היא הרצון למנוע מחזות של התנפלויות 
גם  כמו  למתחם,  על כרטיסים בכניסות 
למ־ שמגיעים  אנשים  שבו  מצב  למנוע 

קום לא מצליחים להשיג כרטיס. 
שדרכו  הטלמסר  לזה,  בהמשך 

באופן  מתוכנן  הכרטיסים  את  רוכשים 
באופן  המבקרים  את  "מזרים"  שהוא 
כך  והשעות,  הימים  בין  פרופורציונלי 
מיכולת  החורגים  עומסים  שנמנעים 

הקיבולת של המתחם. 
עושים  שהם  מסבירים  המארגנים 
הכל כדי לאפשר לכל מי שמעונין להש־

תתף באירוע לעשות זאת, אך בסופו של 
מספר  שקובעת  מקום  מגבלת  יש  דבר 
גג, מה שמחייב לתכנן את מספר המש־

תתפים לפי ימים/שעות מראש. 
במתחם  שיש  הפעילויות  "לצד 
ההיסטוריים  באתרים  הסיורים  עצמו, 
של ירושלים זוכים להתעניינות שיא עם 
בהם  לקחת  שרוצים  אנשים  ויותר  יותר 
חלק", אומרים המארגנים ומוסיפים בה־

משך לכך כי השנה יוגדל דרמטית מספר 
הסיורים כדי לענות על הביקוש העצום".
לה־ פשוטה:  היא  שלנו  "ההמלצה 
העלות  בהקדם.  כרטיסים  ולרכוש  זדרז 
מצחיקה. 15  אפילו  סמלית,  באמת  היא 
מגוונות  לאטרקציות  הכל  בסך  שקלים 
לסיורים  אופציה  כולל  ענק  במתחם 
יחמיצו  שאנשים  מאוד  חבל  מודרכים. 

חוויה כזו רק כי נזכרו ברגע האחרון".
ליאון,  משה  ירושלים,  העיר  ראש 
'עולים  "אירוע  האירוע:  לקראת  אמר 
המשמ־ האירועים  בין  הוא  לירושלים' 
בירוש־ הקיץ  באירועי  ביותר  עותיים 
ומסייע  שסייע  מי  לכל  מודה  אני  לים. 
אלו  המשפחות,  לכלל  וקורא  בהפקתו, 
שמתגוררות בירושלים ומחוצה לה, לבוא 

ולהנות בכיף אמיתי ומחוויה אמיתית".
יוסף  הרב  ירושלים  העיר  ראש  סגן 
הפך  לירושלים  "עולים  מסר:  דייטש 
למסורת ירושלמית ייחודית שכל הציבור 
החרדי הוא חלק ממנה. אני שמח לקחת 
השנה.  גם  הזה  החשוב  בפרויקט  חלק 
זו השנה הרביעית שאנחנו מפיקים את 
הפרויקט הזה, כשהיקף הפעילויות והמ־
שתתפים מזנקים דרסטית מפעם לפעם. 
אני מאחל לכל המשתתפים בילוי נעים 

ובטוח".
לראש  להודות  מבקש  דייטש  הרב 
העיר משה ליאון על הירתמותו להצלחת 
בניהול  הכרוך  העומס  אף  "על  האירוע: 
העיר  ראש  ירושלים,  העיר  של  השוטף 
הפ־ הצלחת  למען  מאמץ  כל  חסך  לא 
רויקט, החל מהמעורבות בשלבי התכנון, 
עבור דרך הקצאת המשאבים הדרושים 
העירוניים  האגפים  כל  של  הגיוס  ועד 
דייטש  הרב  הענין".  לטובת  הרלוונטים 
ומורשת  ירושלים  למשרד  גם  מודה 
את  שמלווה  אלקין  זאב  השר  בראשות 
החל  ומקצועית,  תקציבית  הפרויקט, 
לפני  התקיים  שהוא  הראשונה  מהפעם 

4 שנים ועד לשנה זו.
 

האטרקציה הירולשמית מלשפחה החרדית

היום: התרמת דם מרכזית ברוממה 
בשיתוף 'מכבי' וארגון 'סעד ומרפא' 

לנוכח הצורך במנות דם בישראל, 
דם  התרמת  (שלישי)  היום  תתקיים 
 ,17:00-22:00 השעות  בין  מרכזית 
ברחוב  'מכבי'  של  הרפואי  במרכז 
ההת־ ירושלים.  רוממה,   ,21 שמגר 
'מכבי',  בהשתתפות  תיערך  רמה 
של  הדם  ובנק  ומרפא'  'סעד  ארגון 

מד"א.
התרמת הדם הנוכחית מתקיימת 
בין  ההדוק  הפעולה  משיתוף  כחלק 

לרווחת  ומרפא'  'סעד  לארגון  'מכבי' 
לתו־ פתוחה  התרומה  מכבי.  חברי 

 17 מגיל  או  ומעלה,   18 מגיל  רמים 
תעודת  ובליווי  הורים,  חתימת  עם 

זהות.
ר' זאב רייכמן מנהל מרכז רפואי 
'מכבי' ברוממה: "התרמת הדם נועדה 
לחזק את בנק הדם, הכולל מאגר של 
ממש.  של  חיים  מצילות  דם  תרומות 
בהתרמה  להשתתף  בחרה  'מכבי' 

הנוכחית, כמו ברבות אחרות, במטרה 
להעניק מסגרת רפואית קהילתית בה 
יוכל כל אחד לקחת חלק חיוני במערך 
ההתרמה הארצי, ולקיים זאת בהתא־

מה מלאה לאורח החיים ולסדר היום 
אנחנו  החרדי.  המגזר  את  המאפיינים 
חיים  בהצלת  שותפים  להיות  שמחים 
ולהעניק לתושבי רוממה והסביבה את 
ביותר,  המתקדמים  הרפואה  שירותי 

עם שירות קשוב ורגיש". 
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מאחורי הכותרות /  י. ברזל

האם אבראהים ראיסי סומן 
כמנהיג העליון הבא של איראן?

בחודשים האחרונים מתרבים הסימנים לכך 
ראיסי,  אבראהים  השופטת,  הרשות  שראש 
מסתמן כמועמד מוביל לירושת מנהיגה העליון 
של איראן, עלי חמינאי – כך טוען מומחה וחוקר 
איראן רז צימט במאמר שפרסם במכון למחקרי 

בטחון לאומי.
הרשות  לראש  מונה  "מאז  צימט,  לדברי 
מצד  גובר  מאמץ  ניכר  במארס 2019,  השופטת 
בגיבוי  הנראה  וכל  השמרני,  הדת  איש  ראיסי, 
המ־ במערכת  שינויים  לקדם  העליון,  המנהיג 

את  ולהגביר  הציבורי  דימויו  את  לשפר  שפט, 
תבוסתו  לנוכח  במיוחד  התקשורתית,  חשיפתו 
במאי  איראן  לנשיאות  האחרונות  בבחירות 
סי־ מהם  להעריך  עדיין  שמוקדם  הגם   .2017

איראן,  הנהגת  על  הירושה  במאבק  לזכות  כוייו 
מעיתוי  גם  רבה  במידה  יושפעו  שתוצאותיו 
הסתלקותו של חמינאי מהמפה הפוליטית, הרי 
שקרבתו של ראיסי למנהיג, נסיונו ברשות השו־

האימאם  בקרן  כלכליים  עניינים  ובניהול  פטת 
עמדותיו  וכן  משהד,  בעיר  ניהל  שאותה  רזא, 
לשפר  המתגברים  מאמציו  לצד   – השמרניות 
זה  בשלב  אותו  הופכים   – הציבורי  מעמדו  את 

למועמד מוביל במאבק הירושה.
הסימ־ על  צימט  מרחיב  שפרסם  במאמר 

שראש  לכך  הסימנים  מתרבים  "לאחרונה  נים: 
מסתמן  ראיסי,  אבראהים  השופטת,  הרשות 
של  העליון  המנהיג  לירושת  המוביל  כמועמד 
חמינאי  ידי  על  מונה  מאז  חמינאי.  עלי  איראן, 
מא־ ניכר  במרץ 2019,  הרשות השופטת  לראש 

הנראה  ככל  השמרני,  הדת  איש  מצד  גובר  מץ 
בגיבוי המנהיג העליון, לקדם שינויים במערכת 
את  ולחזק  הציבורי  דימויו  את  לשפר  המשפט, 

קשריו עם האזרחים.
"ראיסי, שנולד בדצמבר 1960 בעיר משהד, 
תפ־ שורת  השמונים  שנות  ראשית  מאז  מילא 

קידים ברשות השופטת, ביניהם התובע הכללי 
ברשות  כללי  לפיקוח  הארגון  ראש  טהראן,  של 
והתובע  השופטת  הרשות  ראש  סגן  השופטת, 
המנהיג  ידי  על  מונה  ב־2016  האיראני.  הכללי 
לאחראי על קרן האימאם רזא בעיר משהד, קרן 
אסלאמיים  הקדשים  על  החולשת  עוצמה  רבת 
משמעותיים, נכסים בהיקף רחב ותקציבי ענק. 
השופטת  הרשות  כראש  לתפקידו  במקביל 
מכהן ראיסי כחבר 'המועצה לקביעת האינטרס 
המומחים',  'מועצת  יו"ר  וכסגן  המשטר'  של 
האחראית לפקח על פעילות המנהיג, למנות לו 
יורש ואף להדיחו אם מצאה כי אינו כשיר עוד 
להמשיך ולמלא את תפקידו. בבחירות לנשיאות 
איראן, שנערכו במאי 2017, התמודד ראיסי מול 
לאחר  הובס  אך  רוחאני,  חסן  המכהן,  הנשיא 
מ־23  למעלה  לעומת  קולות  מיליון  ב־16  שזכה 

מיליון קולות שקיבל רוחאני.
השו־ הרשות  לראש  מינויו  לאחר  קצר  "זמן 

להוביל  כוונתו  אודות  על  ראיסי  הצהיר  פטת, 
המשפט.  במערכת  והתייעלות  שינוי  תהליכי 
הנו־ כאחד  בשחיתות  המאבק  את  הגדיר  הוא 

הגם  בהם.  לטפל  שבכוונתו  המרכזיים,  שאים 
שהשחיתות במגזר הציבורי והממשלתי נחשבת 
הביקורת  שנים,  לאורך  באיראן  שכיחה  תופעה 
האח־ בשנים  מאוד  גברה  זה  בענין  הציבורית 
להידרש  המשטר  בכירי  את  ומחייבת  רונות 
זה,  בהקשר  ההצהרתית.  ברמה  לפחות  לבעיה, 
את  לצמצם  כוונתו  אודות  על  ראיסי  הצהיר 
מספר חשבונות הבנק הרשומים על שמו ולספק 
בהם.  הפעילות  אודות  דיווח  שנה  מדי  לציבור 
שהתפר־ האשמות,  רקע  על  נמסרה  זו  הצהרה 

כי  לאריג'אני,  סאדק  בתפקיד,  קודמו  נגד  סמו 
החזיק ביותר מ־60 חשבונות בנק שבהם הופק־

דו כספים שמקורם בתשלומי אזרחים, שעניינם 
הדיח  ראיסי  נוסף,  בצעד  המשפט.  בבתי  נידון 
במעורבות  שהואשמו  שופטים,  עשרות  מספר 
את  לייעל  ראיסי  הנחה  כן  שחיתות.  במעשי 
עובדים  אלפי  ולקלוט  המשפטיים  ההליכים 
זמני  את  לקצר  כדי  המשפט  במערכת  נוספים 

הטיפול בתיקים המשפטיים שבטיפולה.
"במקביל לקידום רפורמות במערכת המש־
פט, חותר ראיסי להגביר את חשיפתו התקשו־

רתית ולשפר את דימויו הציבורי, במיוחד לאור 
כשלונו היחסי בבחירות לנשיאות. במהלך מע־
אפרורי  כמועמד  ראיסי  התגלה  הבחירות  רכת 
וחסר כריזמה, שהתקשה לחפות על חוסר נסיונו 
ניכר  הבחירות  מסע  במהלך  אמנם,  הפוליטי. 
בתמיכה  זכה  והוא  כמועמד  בכישוריו  שיפור 
הפומבית מצד הממסד הדתי, אך אלה לא סייעו 

לו לגייס תמיכה מצד הציבור הרחב.
מאמר  ראיסי  פרסם   2019 יוני  "במחצית 
שבו קרא לאזרחים לפנות אליו באמצעות חש־
(בעיקר  החברתיות  ברשתות  הפרטיים  בונותיו 
על  חסומות  שאינן  פנימיות  איראניות  רשתות 
ידי השלטונות) ולשתף אותו בהצעות לשיפורים 
התקבלה  זו  יוזמה  המשפט.  במערכת  נדרשים 
בברכה, במיוחד מצד העיתונות הרפורמיסטית 
מחו־ לבחינה  יוביל  המהלך  כי  תקוה  שהביעה 
החברתיות  הרשתות  חסימת  מדיניות  של  דשת 
הציבור  אמון  את  ויחזק  באיראן  כיום  הנהוגה 

במערכת המשפטית.
תקשורת  אמצעי  פרסמו  גם   2019 "ביוני 
בעת  ראיסי  את  המתעדות  תמונות  באיראן 
של  (מטרו)  התחתית  ברכבת  לעבודתו  נסיעה 

טהראן, ככל הנראה על מנת לחזק את תדמיתו 
ני־ יוני  בסוף  וצנוע.  פשוט  חיים  אורח  כמנהל 
המצוין  השופטת'  הרשות  'שבוע  את  ראיסי  צל 
נוספת.  תקשורתית  לחשיפה  שנה  מדי  באיראן 
לראשונה מאז מינויו, העניק ראיסי ראיון נרחב 
בשידור חי לתקשורת האיראנית, שבו פירט את 
מדיווחים  המשפט.  מערכת  לשיפור  תכניותיו 
כי  עולה,  החברתיות  ברשתות  שהתפרסמו 
במהלך שבוע זה אף נתלו תמונותיו על גבי שלטי 

חוצות במספר מקומות ברחבי המדינה.
"הצהרותיו הפומביות משקפות מאמץ ניכר 
לתקן את דימויו הציבורי כאיש דת רדיקלי. עב־

רו מעורר המחלוקת ברשות השופטת, במיוחד 
ההוצאות  בזמן  טהראן  של  הכללי  התובע  כסגן 
להורג ההמוניות של אסירים פוליטיים ב־1988, 
עורר כלפיו התנגדות ניכרת, בעיקר מצד חוגים 
לנ־ הבחירות  מערכת  במהלך  רפורמיסטים, 

במרומז  התייחס  עצמו  רוחאני  הנשיא  שיאות. 
מנאומי  באחד  הצהיר  כאשר  ראיסי  של  לעברו 
הבחירות שלו, כי אזרחי איראן אינם רוצים עוד 

במי שכלאו והוציאו להורג במשך 38 שנים.
יוצאת  פגישה  ראיסי  קיים   2019 "במאי 
בתקשורת  בכירים  ומנהלים  עורכים  עם  דופן 
החשיבות  את  הדגיש  שבמהלכה  האיראנית, 
לא־ קצר  זמן  העיתונות.  לחופש  מייחס  שהוא 

זכויות  למען  פעילות  עם  מפגש  קיים  מכן  חר 
גיבוש  האפשרי  בהקדם  להשלים  והבטיח  אדם 
תמיכה  הביע  גם  בריאיון  בנושא.  חוק  הצעת 
הורה  כן  השופטת.  ברשות  מיעוטים  בקידום 
לפתוח בחקירת מותו בכלא של האסיר הפוליטי 
שנידון   ,21 בן  צעיר  מוחמד־עלי,  שיר  עלי־רזא 
בגנות  תכנים  פרסום  בעוון  שנים  של 8  למאסר 
המנהיג העליון ברשתות החברתיות. ביוני 2019 
שהיו  אסירים,  שני  על־ידי  למוות  הצעיר  נדקר 

שפוטים בעוון רצח.
השופטת  הרשות  כראש  מינויו  כי  "יצוין 
התקבל בתגובות חיוביות למדי במחנה הרפור־

מיסטי. אחד הפעילים הרפורמיסטים הבולטים, 
מוסטפא תאג'זאדה, למשל, הגיב למינויו והביע 
תקוה כי ראיסי יוכל לשפר ולייעל את הרשות 
צאדקי,  מחמוד  המג'לס  חבר  גם  השופטת. 
אופטי־ הביע  הפרגמטי,  המחנה  עם  המזוהה 

שינויים  לקדם  ראיסי  של  ליכולתו  בנוגע  מיות 
תגובות  כי  הנמנע,  מן  לא  המשפט.  במערכת 
חיוביות אלה מבטאות רצון מצד הרפורמיסטים 
לשמור על קשרים טובים, ככל הניתן, עם ראיסי 
מתוך הכרתם בסיכוייו הטובים לרשת את מנהיג 

איראן.
בסו־ מהתבטאויות  גם  נמנע  לא  "ראיסי 

צידד  הוא  חוץ.  למדיניות  הקשורות  גיות 
ארצות  עם  ומתן  למשא  המנהיג  בהתנגדות 
האמרי־ הטיס  כלי  הפלת  את  שיבח  הברית, 

ביוני  ב־20  המהפכה  משמרות  על־ידי  קאי 
ההתבססות  במאמצי  תמיכה  והביע   2019

האיראנית באזור.
הצי־ מעמדו  את  לקדם  במאמציו  כי  "נראה 
העליון.  המנהיג  מצד  לגיבוי  ראיסי  זוכה  בורי 
שנערך  נרחב  בראיון  למצוא  ניתן  לכך  ביטוי 
חמינאי  של  הרשמי  באתר  והתפרסם  עמו 
ב'שבוע  אמנם  קשור  הפרסום  עיתוי  יוני.  בסוף 
ופר־ הראיון  הבלטת  אך  השופטת',  הרשות 

בעמודו  חמינאי  לצד  ראיסי  של  תמונותיו  סום 
אמר  בריאיון  חריגים.  היו  האתר  של  הראשי 
ראשות  את  עצמו  על  לקבל  הסכים  כי  ראיסי, 
המנהיג.  התעקשות  בשל  רק  השופטת  הרשות 
התקשו־ באמצעי  יתרה  להבלטה  זכו  דבריו 

את  להדגיש  כדי  הנראה  ככל  באיראן,  רת 
קרבתו  ואת  חמינאי  מצד  זוכה  לה  התמיכה 

אליו.
של  סיכוייו  מהם  להעריך  מוקדם  "עדיין 
ראיסי לזכות במאבק הירושה על הנהגת איראן, 
מושפע  להיות  צפוי  שהמאבק  משום  במיוחד 
חמינאי  של  הסתלקותו  מעיתוי  רבה  במידה 
הועלו  האחרונות  בשנים  הפוליטית.  מהמפה 
בתפקיד,  קודמו  של  שמותיהם  גם  שמו  לצד 
ואף  רוחאני;  חסן  הנשיא  של  לאריג'אני;  סאדק 
ח'אמנהאי.  מוג'בתא  איראן,  מנהיג  של  בנו  של 
הדת  איש  המומחים',  'מועצת  מחברי  אחד 
בראיון  לאחרונה  אישר  אראכי,  מוחסן  הבכיר 
לסוכנות הידיעות 'פארס', כי ועדה בת שלושה 
מחזיקה  המועצה  במסגרת  הפועלת  חברים 
מועמדים  מספר  של  סודית  רשימה  בידיה 
שהאחריות  הגם  חמינאי.  את  לרשת  אפשריים 
להניח  ניתן  המועצה,  בידי  נתונה  יורשו  למינוי 
כי מוקדי כוח מרכזיים נוספים, דוגמת משמרות 
הירו־ במאבק  תפקיד  למלא  יבקשו  המהפכה, 

בעידן  שלהם  האינטרסים  את  לשמר  כדי  שה 
להוציא  ניתן  לא  ועוד,  זאת  חמינאי.  שלאחר 
יערער  חמינאי  של  מותו  כי  אפשרות,  מכלל 
את היציבות השלטונית באיראן ואולי אף יציב 
אתגר של ממש על תפיסת 'שלטון חכם ההלכה' 
הנהוגה באיראן מאז המהפכה האסלאמית. בכל 
מקרה, קרבתו של ראיסי למנהיג העליון, נסיונו 
כלכליים  עניינים  ובניהול  השופטת  ברשות 
השמר־ ועמדותיו  במשהד  רזא  האימאם  בקרן 

ניות – לצד מאמציו הבולטים לשפר את מעמדו 
 – התקשורתית  חשיפתו  את  ולהגביר  הציבורי 
הופכים אותו בשלב זה למועמד מוביל במאבק 

הירושה.

ביטוי הולם | אהרן ברגמן 

וכה סיפר משה זלמן ה'ישיבה בחור':
על  מעות.  כמונה  תפילה  על  המאמרים  את  ראיתי 
את  לטעום  אלו  בימים  לפנינו  שנקרית  הנפלאה  ההזדמנות 
טעמה המתוק של תפילה בנעימות ובמתיקות, כאשר אין לנו 

לאן למהר ועל מה להרהר.
אכן, הדברים נכונים ומזהירים עד מאוד. ברצוני להוסיף על 

כך את ההשוואה המקבילה לכך – בענין הלימוד.
את  חבשתי  בגרתי.  גם  זלמן,  משה  מתוודה  הייתי,  נער 
ספסלי הישיבה קטנה ובהמשך את ספסלי שיעור א' בישיבה 
גדולה. מה אומר ומה אדבר. לא זכיתי עדיין לחוש את הטעם 

הענוג והמתוק של נופת צוף התורה.
הצלחות  קצרתי  אף  טוב.  די  לומר,  ניתן  ולמדתי.  ישבתי 
לא מעט. נחשבתי כאחד הבחורים המצוינים מבחירי הישיבה 
מהשורה הראשונה. אולם, במבט לאחור אני מבין כעת שלא 

הייתי מחובר באמת בעומק הנפש לדף הגמרא.
עד שהגיע אותו יום בהיר, יותר נכון מהביל ושרבי, של בין 
הזמנים. נקלעתי לבית הכנסת במהלך סיומו של יום מתיש בו 
זמן  שהגיע  עד  הבא,  האתגר  אחר  רבות  שעות  ונהינו  טיילנו 

תפילת מנחה וערבית ורגלינו הוליכו אותנו לבית המדרש.
כך  סתם  לשבת  מעצמי  התביישתי  לערבית,  מנחה  בין 
ולבהות בחלל. החלטתי לדדות אפוא עם רגליי הכואבות לכיוון 

ארון הספרים, שם בחנתי במבטי את מדף הגמרות. 
למרבה הבושה, לא הייתי סגור עם תכנית ברורה. לא ידעתי 
את  ונטלה  ספונטנית  ידי  נשלחה  בסוף  לבחור.  מסכת  באיזו 

המסכת שנלמדה כעת בזמן קיץ בישיבה.
על  אצבע  הנחתי  מיוחדת.  כוונה  ללא  הגמרא  את  פתחתי 
הקדושה  בניצוצות  להתרכז  והתחלתי  מולי  שנפתח  המיקום 

וזהרורי הטהרה הבוקעים מכל מילה ומילה.
כי  שנאמר  מיתה  חייב  אינו  האיצטדין  "שור  איי!  איי  איי 
יגח ולא שיגיחוהו..."... איי איי איי! פיזמתי לעצמי שוב ושוב, 
במחשבתי.  מהפך  הקדושות.  המילים  את  וטוחן  לועס  בעודי 
לעצמי.  ומסכם  מלבן  ומפרק,  מקשה  להבין.  מתעמק  מתרכז, 

אוי, כזו מתיקות... עונג כזה, לא חשתי מעודי בלימוד.
הגמרא.  על  שוב  התנפלתי  ואני  הסתיימה  ערבית  תפילת 
מתוך  כנראה  בה  והגיתי  למדתי  שתמיד   – גמרא  אותה 
לחצים מסויימים, דחפים חברתיים, שגרמו לי שלא להתחבר 
לפתע  לי  האירה  אשר  היא   – והנפלאה  הפנימית  למתיקות 
מיוחדת  דשמיא  בסייעתא  הזמנים.  בין  של  אורות  באלפי 
לאדם  הפכתי  אלו,  בימים  ללמוד  שמתאמץ  למי  המוענקת 

חדש המחובר באמת לעונג העצום הגלום בדף הגמרא.
והכל הודות יום אחד של בין הזמנים.

מתוקים מדבש 

על רקע העליה בביטויי השנאה והאלימות האנטישמיים בעולם

מנהיגים מרחבי העולם יציינו 75 שנה לשחרור אושוויץ בירושלים
בין המנהיגים שאישרו את הגעתם לאירוע נמנים נשיאי צרפת, גרמניה ואיטליה ^ האירוע מאורגן על ידי 

פורום השואה הבינלאומי בשיתוף יד ושם ונערך בפעם החמישית: "הזדמנות ייחודית" 

מאת א. למל

צפון  מאירופה,  מדינות  ראשי 
לה־ הוזמנו  ואוסטרליה  אמריקה 
הבינלאומי  השואה  בפורום  שתתף 
הבינ־ הזכרון  יום  לציון  החמישי, 
לאומי לשואה שיתקיים בכ"ו בטבת 
תש"פ, במוזיאון יד ושם בירושלים.
הכו־ תחת  שיתקיים  האירוע, 

תרת "זוכרים את השואה, נלחמים 
באנטישמיות", מאורגן על ידי פו־
בראשות  הבינלאומי  השואה  רום 
יד  עם  בשיתוף  קנטור,  משה  ד"ר 

ושם.
ה־75  השנה  יום  ציון  לקראת 
העולם,  ברחבי  אושוויץ  לשחרור 
כי  יהיה  מירושלים  שייצא  המסר 
בחברה  לאנטישמיות  מקום  אין 

המודרנית.
בין המנהיגים שאישרו עד כה 
את השתתפותם באירוע היסטורי 
עמנואל  צרפת  נשיא  נמנים  זה 

מקרון, נשיא גרמניה פרנק־וולטר 
סרג'יו  איטליה  נשיא  שטיינמייר, 
אלכס־ אוסטריה  ונשיא  מאטרלה 

נדר ון־דר בלן.
הבינלאומי,  השואה  פורום 
שנוסד ב־2005 על ידי ד"ר קנטור, 
האירופי,  היהודי  הקונגרס  נשיא 
העוסק  בינלאומי,  ארגון  הוא 
ולקחיה,  השואה  זכרון  בשימור 
כולל מאבק באנטישמיות הגואה. 
פורום  של  קודמים  אירועים 
עם  בשיתוף  הבינלאומי,  השואה 
באושוויץ,  התקיימו  ושם,  יד 
בהם  ובטרזינשטט,  יאר  בבאבי 
ודיפלומטים  מדינאים  השתתפו 

מובילים מהעולם.
הע־ רקע  על  יתקיים  האירוע 

והאלימות  השנאה  בביטויי  ליה 
בעיקר  בעולם,  האנטישמיים 
הופך  זה,  מדאיג  מצב  באירופה. 
ולרלוונטי  לחיוני  האירוע  את 
יותר מתמיד ומחזק את חשיבותם 

של המאמצים להתריע וללמד על 
באנטישמיות,  הטמונות  הסכנות 

גזענות ושנאת זרים.
זמן  בנקודת  מתקיים  "הכנס 
וחמש  שבעים   – ביותר  חשובה 
אושוויץ־בירקנאו,  לשחרור  שנים 
של  קולות  שוב  נשמעים  כשברקע 
אמר  ואנטישמיות",  שואה  הכחשת 
יד  ניתן  לא  "לעולם  ריבלין.  הנשיא 
לה־ למנסים  לאמת,  למתכחשים 

לשכתב  למבקשים  או  אותה  שכיח 
בודדים  מצד  לא  ההיסטוריה,  את 
או ארגונים, לא מצד ראשי מפלגות 
וגם לא מצד ראשי מדינות. הזמנתי 
את מנהיגי המדינות להצטרף אלינו 
לרגע קדוש של זכרון ומחויבות ואני 
מברך על ההיענות ההולכת וגוברת 
מיום ליום. נעשה כל מאמץ שיהיה 
יותיר  אשר  משמעותי  אירוע  זה 
באנטישמיות  במאבק  ממשי  חותם 

וישפיע על חינוך הדור הצעיר".
"אירוע זה חשוב במיוחד מפני 

ואנו  השנים,  שעוברות  שככל 
מתרחקים מאירועי השואה, חלק 
כבר  ולקחיה  מתעמעם  מזכרונה 
קנטור.  ד"ר  אמר  נלמדים",  אינם 
"האמרה 'לעולם לא עוד' אינה רק 
אותה  פעולה,  תכנית  אלא  ביטוי, 
על  להגן  כקריאה  לממש  עלינו 
העתיד בעודנו זוכרים את העבר. 
אירוע זה יעניק הזדמנות ייחודית 
יחדיו  להתייצב  העולם  למנהיגי 
ולהכריז 'די לאנטישמיות, לחוסר 
את  ולעצור  ולגזענות'  הסובלנות 
הבינ־ השואה  לפורום  השנאה. 

לו  המאפשר  מיוחד  מעמד  לאומי 
שלנו  למנהיגים  הזדמנות  לספק 
ול־ לשואה  המודעות  את  להפוך 

למיגור  משותפת  לפעולה  קחיה 
האנטישמיות וכל ביטויי השנאה".

היתה  שמטרתה  "השואה, 
השמדה מוחלטת של העם היהודי 
מאנטישמיות  ניזונה  ותרבותו 
יד  יו"ר  אמר  קיצונית",  גזענית 
מל־ "בעקבות  שלו.  אבנר  ושם 

הקהיליה  השניה,  העולם  חמת 
עקרונות  גיבשה  הבין־לאומית 
ארגונים  והקימה  אוניברסליים 
פש־ למנוע  במטרה  בין־לאומיים 

לזהות,  עלינו  האנושות.  נגד  עים 
בהן  הדרכים  את  ולהבין  ללמוד 
ומתפש־ נמשכת  האנטישמיות 

כולנו  על  האחרונות.  בשנים  טת 
עכשוויים  לביטויים  ערים  להיות 
בה  ולהילחם  אנטישמיות  של 
מת־ היא  בו  מקום  בכל  בנחישות 

האנושות  של  אחריותה  זו  פרצת. 
המנהיגים  של  ובעיקר  כולה, 
לפעול  ושם,  ביד  כאן  שיתכנסו 
באנטישמיות,  להיאבק  מנת  על 

בגזענות ובשנאת זרים".

עימות בין צבאות טורקיה וסוריה בפאתי מחוז אידליב 
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טורקיה הכניסה אתמול כוחות 
צבא למחוז אידליב בסוריה, במט־
'צבא  המורדים  לארגון  לסייע  רה 
המת־ מול  אל  החופשית',  סוריה 
צבא  של  ומתגברת  ההולכת  קפה 

אסד על כיסי ההתנגדות במחוז. 
של  מטוסים  הדיווחים,  לפי 
סבי־ הפציצו  הסורי  האוויר  חיל 
במטרה  הטורקית,  השיירה  בות 
ההפ־ התקדמותה.  את  לעצור 
שלהן,  היעד  את  השיגו  צצות 
טורקיה  צבא  של  וההתקדמות 

תקועה  כולה  כשהשיירה  נעצרה, 
על הכביש ואינה יכולה להתקדם 
נמסר,  עוד  הסורי.  השטח  לעומק 
טורקי  טייס  נהרג  מההפצצות  כי 
נפצעו  וכן  השיירה,  את  שליווה 

כמה מנוסעי השיירה. 
כי  אתמול  דווח  זה  בהקשר 
באידליב  נהרגו  האחרונים  ביומיים 
בהפצצות  אדם  בני   180 לפחות 

האינטנסיביות של צבא אסד. 
וששת  אם  על  דווח  שלשום 
ההפצצות,  באחת  שנהרגו  ילדיה 
וכן על שמונה ילדים שנהרגו בה־

פצצה אחרת יום קודם לכן. כמו כן 

לכבוש  הצליח  אסד  צבא  כי  דווח 
שנחש־ שייחון,  חאן  העיירה  את 

אסטרטגי  מעמד  בעלת  לעיר  בת 
היותה  בשל  היתר  בין  בסוריה, 
ומ־ מהיר  כביש  של  לצדו  שוכנת 

רכזי מאוד בסוריה. 
בעבר  התפרסמה  שייחון  חאן 
אסד  שביצע  מתקפה  בעקבות 
כימי.  נשק  באמצעות  בשטחה, 
בני  עשרות  נהרגו  בהתקפה 
ארה"ב  תקפה  ובעקבותיה  אדם, 
המטוסים  יצאו  ממנו  הבסיס  את 
המתקפה  את  שביצעו  הסוריים 

הכימית. 
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והגרמ"א  אותו,  שתקף  המוחי  בץ 
ביקש  בארה"ב,  אז  היה  זצ"ל 
הגרמ"א  את  לטובה  שיזכרו  מיד 

ויסייעו לו בכל ענייניו. 
כ"ק  עם  לו  היה  מיוחד  קשר 
מתולדות  אמונה'  ה'דברי  אדמו"ר 
בניו  את  ששלח  זצוק"ל,  אהרן 
שילמדו  והצדיקים  האדמו"רים 

ממנו אורחות חיים. 
עם  אמיץ  בקשר  היה  כן 
מויז'ניץ  חיים'  ה'אמרי  הרה"ק 
זצוק"ל והגיע אליו פעמים רבות 
על  עמו  לשוחח  כדי  ברק  לבני 
כן  כמו  שונים.  עסקנות  ענייני 
הרה"ק  עם  איתן  בקשר  היה 
זצוק"ל,  מגור  ישראל'  ה'בית 
עז־ את  ביקש  עניינים  ובהרבה 

רתו.
מפשווער־ איצקל  ר'  הרה"ק 

סק זצוק"ל שוחח תמיד מגדולתו 
של הגרמ"א, וכשהיה באנטוורפן 
להכין  וביקש  אצלו,  התאכסן 
וועסער'  'הנייגעל  את  בעצמו 
רוצה  דבר  שבכל  והתבטא  שלו, 
מר־ ר'  כך  על  יאמר  מה  לשמוע 

כמותו  לעשות  וצריך  אהרן,  דכי 
בכל דבר.

העצומה,  גדולתו  למרות 
תפקיד  עצמו  על  לקבל  סירב 
בהנהגת  חלק  לקחת  או  תורני 
הכלל באופן רשמי, וזאת למרות 
גדולים  של  הרבות  ההפצרות 
שאיפתו  היתה  אחת  ומנהיגים. 
אונ־ שב'בתי  בביתו  ספון  לשבת 

גרין' ולהמשיך לשקוד ולהתייגע 
בה  ולהשקיע  תורה  של  באהלה 

את כל כוחו ואונו כל הימים.
במחיצתו  השהיה  ואכן, 
העתיק  בניחוחה  הספוג  בביתו 
רוחנית  חוויה  היתה  עיה"ק,  של 
היתה  התחושה  לכשעצמה. 
של  במחיצתו  נמצאים  שהנה 
חכמים  תלמידי  מגדולי  אחד 
המובהקים שבירושלים שאין לו 
בעולמו אלא ד' אמות של הלכה 
משיכה  מוקד  הווה  ביתו  בלבד. 
וחשובי  לטובי  תלפיות  ותל 
מירוש־ החוגים  מכל  הלומדים 

את  שפקדו  לה  מחוצה  ואף  לים 
מעונו דרך קבע לקבל ממנו דרך 
הס־ הסוגיה  בהבנת  סלול  ונתיב 
בוכה והמורכבת אצלם ובבחינת 
אליו',  יביאון  הקשה  הדבר  'כל 
עבורם  סולל  בינתו  ברוחב  והוא 
אשר  עד  עזים  במים  ונתיב  דרך 
וברורה  בהירה  נעשית  הסוגיה 
כהתרת  שמחה  ו'אין  מאליה 

הספיקות'.
בירוש־ שנתפרסם  למרות 

הגאונים  כגאון  לה  ומחוצה  לים 
כא־ תלמודא,  דכולא  וכמארי 

בקיאות  יחדיו  חברו  אצלו  שר 
למ־ עצומה  וחריפות  מבהילה 

מכמני  בכל  אנוש  משכל  עלה 
בבלי  ושבע"פ,  שבכתב  התורה 
ספרא,  תוספתא,  וירושלמי, 
שו"ע,  רמב"ם,  מכילתא,  וספרי 
שגו־ שהיו  ואחרונים  ראשונים 

רים על פיו כלשונם, וכולם ידעו 
ה'  בעבודת  השגותיו  עוצם  את 
בפלפולא  תורה,  של  ובעמלה 
פוסקת,  בלתי  שקידה  חריפתא, 
וטהרת  קדושת  מבהיל,  זכרון 

להפ־ מידות  עם  מזוככת  חיים 
ליא, אך עם כל זה התהלך תמיד 
כריע  כגדול  קטן  אחד  כל  עם 
וכידיד אמיתי וללא שום גינונים 
את  ואדרבה  כלשהי,  והתנשאות 
כדי  השקיע  דעתו  חריפות  כל 
ההרגשה  את  אדם  לכל  לתת 

הנעימה ביותר.
החוגים  מכל  יהודים  המוני 
ביתו  דלתות  על  דופקים  היו 
ועד  היום  שעות  כל  במשך 
הלילה,  של  המאוחרות  השעות 
המושג  כלל  היה  לא  במחיצתו 
מזכירים  קהל.  קבלת  שעות  של 
ולבק־ לו,  היו  לא  גם  ומשמשים 

היה  להיכנס  שרצה  מי  כל  שתו 
נכנס מיד והיו משיחים עמו בכל 
נושא וענין, מן השאלות הקטנות 
פשוטים  אנשים  של  והפשוטות 
השאלות  ועד  מלאכה,  ובעלי 
לכלל  הנוגעות  ביותר  החמורות 

הציבור ולגדולי הדור.
וב־ באהבה  קיבל  כולם  את 

וכמחויב  וכרע  כידיד  פשטות 
בדבר. הנכנסים לא היו מרגישים 
שום פחד והרגש של איום, כל מי 
שנכנס בין אם היה נער קטן, אשה 
צעיר  אברך  ומסכן,  עני  צנועה, 
חידושיו,  לפניו  להציע  שרוצה 
או סתם אורח שבא לבקר ולקבל 
ברכתו, וכן עסקני הציבור ועוד, 
יפות  פנים  בסבר  נתקבלו  כולם 
וסבלנות  חן  ענוות  ברוב  אצלו 
שאיפתו  היתה  שאחת  ולמרות 
לשקוד על התורה ללא הפרעה, 
בכל זאת כל זאת לא היה זה אף 

פעם על חשבון אחרים.

אצלו  היה  מיוחד  דודים  עת 
יום שמחת תורה, עת גילה טפח 
התפרצה  אז  או  טפחיים,  וכיסה 
העצומה  גדלותו  עוזה  במלוא 
באור  האירו  פניו  הק',  בתורה 
לסיים  זכה  שבאמת  כמי  יקרות, 
ועד  מראשית  הק'  התורה  את 
ירושלים  מבני  רבים  אחרית. 
בסדר  עמו  להשתתף  הגיעו 
עיניהם  במו  ולחזות  ההקפות, 
האדם  של  התורה  בשמחת 
היא  שהתורה  בענקים  הגדול 
משוש חייו. רבים ניצלו עת רצון 
מפיו  להתברך  כדי  זו  ושמחה 
ודבריו  דחדוותא,  עידנא  בהאי 

עשו רושם לטובה ולברכה.
עיתון  זכה  מיוחדת  זכות 
היהדות  של  ביטאונה  'המבשר' 
הנאמנה כשזכתה להביא שיחות 
בגליון  ופורסמו  מפיו  שנמסרו 
היה  השאר  בין  תורני',  'המבשר 
על  מיוחדת  שיחה  כשמסר  זה 
זצוק"ל,  בענגיס  הרב  ורבו  מורו 
ועניינים נוספים בחגים ובמועדי 
השנה ודרכי יגיעת התורה ודרך 

ושיטת הלימוד.
ומ־ ירושלים  לגדולי  כנצר 

שומרי משמרתה, עמד ביחד עם 
מש־ על  ירושלים  וצדיקי  גדולי 

ולעמוד  גדר  לגדור  התורה  מר 
בפרץ, כאשר עמד בראש נגד כל 
עלבונה  את  תבע  הדת.  פרצות 
בצו־ כחומה  ועמד  ירושלים  של 

רה למען לא יחללו את נחלתה.
ונ־ הלך  האחרונות  בשנים 

יומו  בסדר  המשיך  אך  חלש, 
הקהל  ובקבלת  התורה,  וביגיעת 

הרב שבא להתברך מפיו וליהנות 
ממנו עצה ותושיה.

המו־ הבוקר  בשעות  אתמול 
מצבו  לפתע  הידרדר  קדמות 
הטהורה  נשמתו  את  השיב  והוא 
התורה,  ביגיעת  והמזוככת 

ליוצרה ובוראה.
הת־ הסתלקותו  על  הידיעה 

בני  בקרב  וביגון  בצער  קבלה 
למרות  לה.  ומחוצה  ירושלים 
יזכה  כי  קיוו  הכל  המופלג,  גילו 
עיר  של  מגינה  להיות  להמשיך 
הקודש ירושלים וכי יזכה לראות 
כבר  אך  וירושלים,  ציון  בנחמת 

נגזרה גזירה ולא זכינו לכך.
מטעם בד"צ 'העדה החרדית' 
ביטול  על  הוכרז  בירושלים 
והמוני  הלוויה,  בשעת  מלאכה 
בני ירושלים הגיעו לחלוק כבוד 
כשהם  שבה,  מהמיוחדים  לאחד 
האי  של  הסתלקותו  את  מבכים 
בי־ הרבנים  גדולי  וצדיק.  גאון 

דברי  השמיעו  שליט"א  רושלים 
מספד והתעוררות בהם ביכו את 
מלבד  כי  שנפער  הגדול  החלל 
שבגדולי  ומיוחד  אחד  היותו 
התיכון  הבריח  היה  ירושלים, 
שקישר בין גדולי ירושלים בדור 
כל  אבדנו  ועתה  זצוק"ל,  הקודם 

אלה.
בתום מסע ההספדים נע מסע 
בהר  החיים  בית  לעבר  הלוויה 
כשקהל  בירושלים,  המנוחות 
הרבים  ותלמידיו  משפחתו  בני 
גברא  מהאי  להיפרד  מתקשים 
קדישא שפיאר את כותל המזרח 

של עיר הקודש והמקדש. 
להניח  זצ"ל  הגרמ"א  זכה 
הממשיכים  מבורך,  ישרים  דור 
כולם  והולכים  הטובים,  בדרכיו 
וקהל  והיראה,  התורה  בדרכי 
תלמידיו  ירושלים  בני  של  אדיר 
המב־ הרבים,  ומכיריו  מעריציו 

כים מרה בקול בוכים כי קוים בנו 
עיר  ירושלם  אמרה  לה  נא  "אוי 
חמדתה  כלי  אבדה  כי  הקודש 

נזר ועטרה".

הגאון רבי מרדכי אהרן שיינברגר זצ"ל

בעזה מעריכים: מערכה נרחבת מול ישראל קרובה מתמיד
ברצועת  המשבר  נוכח  וחמאס, 

עזה.
כי  הסבירו  בחמאס  המקורות 
סובלת  ממנו  ההומניטרי  המשבר 
היש־ "התוקפנות  לצד  הרצועה, 
ובירוש־ ושומרון  ביהודה  ראלית 

לים", וה"חדירות החוזרות למסגד 
לפעולות  הסיבות  הן  אל־אקצא", 
כי  הודו  המקורות  האחרונות. 
מתקיים דיון פנים־פלסטיני בנוגע 
האחרונים,  החדירה  לנסיונות 
יובילו  שהפעולות  חשש  והביעו 
זו,  בתקופה  רצוי"  בלתי  ל"משבר 
מלח־ של  אפשרות  על  בהצביעם 

מה ברצועת עזה.

שנהרגו  המחבלים  שלושת 
הם  לישראל  החדירה  בנסיון 
 ,21 בן  תראמסי  סמיר  מוחמד 
 22 בן  אל־וולאידה  עאדל  מחמוד 
ומחמוד אבו נאמוס בן 23. לפחות 
אצל שניים מהם, פורסמו במהלך 
המ־ סרטונים  האחרונה  התקופה 

כן,  כמו  טרור.  פעולות  עודדים 
עזה,  ברצועת  שנערכו  בהלוויות 
ירוק  בדגל  הגופות  אחת  כוסתה 
של חמאס. הגופות האחרות כוסו 
האסלא־ והג'יהאד  הפתח'  בדגלי 

מי, בצבעי צהוב ושחור.
הקטרי  השליח  כך,  בתוך 
להגיע  צפוי  אל־עמאדי  מוחמד 
ביום חמישי הקרוב לרצועת עזה, 

הפלס־ העיתון  אתמול  דווח  כך 
הביקור  הדיווח,  לפי  סווא.  טיני 
פרויקטים  אחר  לעקוב  כדי  נועד 
פיתוח  דוגמת  בהסדרה  הנכללים 
התשתיות ותשלום הכסף הקטרי. 
כמו כן, העיתון הפלסטיני אל־

ייפגש  עמאדי  שאל  דיווח  קודס 
בכירים  עם  הקרוב  רביעי  ביום 
לעזה.  הגעתו  טרם  בישראל 
מענק  עם  יגיע  שהשליח  יתכן 
 100  – הקטרי  הכסף  של  נוסף 
דולר ל־60 אלף משפחות נזקקות 

ברצועה.
פורסם  השבוע  בתחילת 

נער־ שבצה"ל   11 כאן  בחדשות 
לשטח  הרקטות  ירי  להמשך  כים 
למרות  הקרובים,  בימים  ישראל 
כזאת.  כוונה  על  התראות  שאין 
הפיקו  עזה  באוגדת  לכך,  בנוסף 
האח־ החדירה  מנסיונות  לקחים 

לחדור  שניסו  והמחבלים  רונים 
חוסלו  האחרונה  בשבת  לישראל 
ביש־ ההערכה  הרצועה.  בשטח 

ונסיונות  הפיגועים  כי  היא  ראל 
בי־ עזה  רצועת  בגבול  החדירה 
של  יוזמה  הם   – האחרונים  מים 
של  ולא  מעזה  בודדים  פלסטינים 

חמאס. 
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לסייע  מהם  וביקש  הפורום  חברי 
בגיבוש נתונים.

החו־ תכנית  של  התוצאות  את 
בסיכום  כבר  לראות  ניתן  היה  מש 
 .2017 תקציב  לקראת  שנעשה 
הכיתות  מספר  כי  התברר  בסיכום 
הכפיל   – קיבל  החינוך  שמשרד 
מספר  הוקצה  שנה  לכל  עצמו.  את 
כיתות כפול מכפי שהיה בעבר, זאת 
גם בעקבות תכנית החומש שהוגש 

לאוצר על ידי משרד החינוך.
השר  סגן  אמר  הסיור  בסיום 

בש־ "הכפלנו  פרוש:  מאיר  הרב 
בינוי  את  האחרונות  השנים  לוש 
הכיתות בציבור החרדי, אך הדרך 
התורה  יהדות  צריך  ארוכה,  עוד 
חזקה בכדי להשלים את התכנית".

ראש  את  שיבח  פרוש  הרב 
בניית  של  המהירות  על  העיר 
המו־ "ראשי  בעיר,  הספר  בתי 

על  העיר  ראש  את  שיבחו  סדות 
קרוואנים  היום  ואין  שכמעט  כך 
וזאת  בעיר,  ניידים  ומבנים 
העיר,  ראש  ממדיניות  כתוצאה 
בכיתות  ללמוד  צריכים  שילדים 

תקניות, רחבות ובנויות עם מיטב 
הציוד".

רו־ מאיר  הרב  העיר  ראש 
העיר,  צרכי  את  הציג  בינשטיין 
היצירתיים  הפתרונות  שלל  ואת 
לתת  מנת  על  בעיר  עושים  שהם 
תלמוד  ולכל  קהילה  לכל  מענה 
צריך  כאשר  ספר,  ובית  תורה 
הוא  למצוי.  הרצוי  בין  לתמרן 
ריבוי  על  השר  סגן  את  שיבח 
האחרו־ בשנים  הכיתות  בינוי 

ביתר,  ולעיר  החרדי  למגזר  נות 
רבה  חשיבות  רואה  שהוא  ואמר 

לשטח,  ובירידה  לעיר  בהגעתו 
"הקבלנים מבינים ורואים שנציגי 
הציבור מגיעים לראות את התק־

דמות הבניה והם מזדרזים לבנות 
שנת  תחילת  עד  הכל  ולסיים 

הלימודים".
המוס־ ראשי  נלוו  הסיור  אל 

דות בכל מקום, והעריכו ושיבחו 
זוכים  הם  לו  ההוגן  היחס  את 
שיתחילו  התלמידים  בשם  והודו 
גג  קורת  עם  הלימודים  שנת  את 
ולי־ דעתם  את  המרחיבה  בנויה 

מודם.

סגן השר הרב פרוש בביתר:

"הכפלנו את בינוי הכיתות בציבור החרדי"
  המשך מעמ' ראשון

העלה  שפתיו  במתק  אורחים. 
צדיקים  וסיפורי  חז"ל  מדרשי 
בגודל מעלת להסעיד נפש האדם 
מכובד  מקום  לך  ואין  ולהחיותו, 

ומחיה כבנין בני יששכר בדינוב.
יו"ר המוסדות הרה"ח ר' פנחס 
בהתרגשות  סיפר  שליט"א  פאמפ 
הכ־ בנין  הקמת  השתלשלות  את 

היא  מטרתו  ושכל  אורחים,  נסת 
המקום,  את  הפוקד  לכל  לתת 
ותש־ תמורה  ללא  ושתיה  אוכל 

לום. "יהודי שמגיע להתפלל אצל 
שאר  ואצל  יששכר  הבני  רבינו 
הדעת  הרחבת  חייב  עליון,  צדיקי 
אוכל  לו  לתת  וזכותנו  והנפש, 
לחזק עצמותיו", אמר הרב פאמפ. 

עומדות  זכיה  של  כשדמעות 
"אני  פנחס,  ר'  הכריז  עיניו  בקצות 
מקבל על עצמי בעז"ה שבאם נגיע 
ליעד המגבית, כל אחד ואחד יקבל 
אוכל בדינוב חינם", את דבריו חתם 
רבינו  של  הגדולה  שזכותו  באיחול 
צעד  בכל  הניכרת  יששכר  הבני 
תלווה  בודאי  המוסדות,  של  ושעל 
לראות  הזו,  במגבית  גם  ותשפיע 
הצלחה מיוחדת למען כלל ישראל, 

ולמען כבוד רבותינו הקדושים.
לאחר סקירה מפי דובר 'קוזמץ', 
השמיע דברי עידוד קצרים הרה"ח 
ישיבת  ראש  אויש  אהרן  משה  ר' 
אוהבי תורה באשדוד, אשר אף הוא 
אשר  דינוב,  קהילת  חברי  בין  נמנה 
מנסיונו חיזק את הנוכחים, שברצון 
דשמיא.  סייעתא  רואים  ובעשיה 

המוכר  קדוש  מושג  היא  "דינוב 
ולחסידים  בפרט,  ישראל  בני  לכל 
בפרט, רק צריך לגשת אל החברים 
בקלות  יגיעו  והתרומות  והמכירים, 

בעז"ה", אמר.
המ־ קמו  חסידית  בהתלהבות 

שתתפים, וקיבלו על עצמם להשיג 
המגבית  לטובת  נכבדים  סכומים 
לקחת  לזכות  והדחופה,  המיוחדת 
מקום  בבניית  ממש  של  שותפות 
ולזכות  ישראל,  לאלפי  אכסניה 
תרומה  כשכל  זו,  נדירה  להזדמנות 
דורות,  לדורי  נצחי  לדבר  נהפכת 
הכנסת  מצוות  של  הזכויות  כשכל 

אורחים ייזקפו לתורם ולמתרים.
וכ־ עשיה,  בלהט  יצא  הקהל 

סכומי  להגיע  החלו  למחרת  בר 
לפתיחת  רצון  משביעי  תרומות 

בהצ־ בעז"ה  שתתקיים  המגבית 
גדולה  למצוה  וכנכון  כראוי  לחה 
חי,  כל  נפש  להחיות  זו,  וחשובה 
את  ולנועם  לכבוד  ולהעלות 
הקדושים  רבותינו  של  זכרונם 
הטמונים בעירות פולין והגלילות.

כנס חיזוק מיוחד עבור מגבית 'להחיות נפש' למוסדות בני יששכר דינוב

רדיואקטיבית. 
בי־ מעקב  ארגון  זאת,  עם 

מאז  כי  אתמול  דיווח  נלאומי 
הפיצוץ הגרעיני, בו נהרגו חמישה 
אר־ הפסיקו  רוסים,  גרעין  מדעני 

בע תחנות מעקב רוסיות להעביר 
באזורים  הקרינה  רמת  על  נתונים 

שלהן. 
שידור  את  הפסיקו  התחנות 

הפרש  עם  זו,  אחר  בזו  הנתונים 
של מספר ימים בין האחת לשניה, 
הקרינה  כי  חשש  שמעורר  מה 
התפוצץ  בו  באזור  מתפשטת  אכן 
הק־ התפשטות  קצב  ולפי  הטיל, 

שידורי  הפסקת  קצב  גם  כך  רינה 
בא־ המעקב  תחנות  של  הנתונים 

זור. 
חמשת  כי  טוענים  ברוסיה 
המדענים שנהרגו בפיצוץ הקריבו 

אותו,  למנוע  בנסיון  חייהם  את 
ולמרות שיכלו להימלט על נפשם 
הם נותרו בבסיס שבו בוצע הניסוי 
וניסו להשתלט על המצב ולעצור 

את הפיצוץ שהפך בלתי נמנע. 
בהלוויה  נקברו  החמישה 
סגו־ שהיתה  מפוארת,  ממלכתית 

הורשו  ואליה  הרחב  לציבור  רה 
ובעלי  משפחה  בני  רק  להגיע 
דווח  כן  כמו  גבוה.  בטחוני  סיווג 

לאזור  שהגיעו  הפרמדיקים  כי 
ראשונה  עזרה  והגישו  הפיצוץ 
למ־ נלקחו  בתקרית,  לפצועים 

אושפזו  שם  במוסקבה  סודי  תקן 
נפגעו  אם  ובדיקה  טיפול  לצורך 
הוחתמו  כן  כמו  הקרינה.  מרמת 
סודיות  הסכמי  על  הפרמדיקים 
לס־ שלא  התחייבו  במסגרתם 

עיניהם  ראו  אשר  את  לאיש  פר 
בבסיס המדובר. 

נשיא רוסיה הגיב לראשונה על פיצוץ הטיל הגרעיני: "אין חשש לדליפה וקרינה" 
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  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום שלישי , י"ט במנחם־אב תשע"ט | עמוד ז

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

029966522
[20053636]

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

029966522
[20053635]

 + חד'   4 תורה  בעזרת  בבלעדיות! 
ק''ג,   ,$2000 כ-  מכניסות  יחי''ד   2
0548- נכסים''  ''אברמצי'ק  משופצת! 

456-212 או 02-9966522
[20053634]

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

נדל''ן 052-765-6888
[20053588]

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]

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]

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
לממושכת,  אליהו  בנופי  להשכרה 
מרוצפת.  חצר   + חדרים   3 דירה 
ש"ח   6,500 קומפלט.  מרוהטת 

0527131700
[20053647]

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

029966522
[20053638]

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

775 או 02-9966522
[20053637]

כולל  חדרים   3 הזית  ברחוב 
ש"ח   5600 ויפה  מטופחת  חצר 
בקהתי  שאול  בגבעת   *   *   *   *
מיוחד  נוף   +  2 קומה  גדולה   5
נכסים  אפותיקי  ש"ח   6700 במינו 

0583222180 0504112211
[20053629]

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

054-8480480
[20053597]

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]

בני ברק | מכירה
מושקע  פנטהאוס  כץ  בפרדס 
"תווך  חניה   + מוצמד  גג   +

בלעדי"0527166166
[20053652]

בניה  בתחילת  ה'  בשכון 
"תווך  מוצמד  גג   + חד'   5 פנטהאוס 

בלעדי"0527166166
[20053651]

חד'   5 פנטהאוס  בניה  בתחילת 
"תווך  מוצמד  גג   + מרפסות   +

בלעדי"0527166166
[20053650]

חד'   7 פנטהאוס  רמב"ם  בשמעיה 
"תווך  חניה   + מוצמד  גג   + ד'  קומה 

בלעדי" 0527166166
[20053649]

חד'   5 גלויות"  ב"קיבוץ  בהזדמנות! 
במחירי  מ"ר   240 דופלקס  מ"ר   120
מעלית,   + אקסלוסיבי  בנין  מציאה 
נכסים"  ב"ישר  בלעדי  מיידית,  כניסה 

0527-11-33-75
[20053642]

בני ברק | השכרה
כחדשה,  ק"ג  בלוי,  ברח'  לזו"צ  יח"ד 
053- מיידי.  וממוזגת  מרוהטת 

3141235
[20053640]

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

0548403488
[20053600]

בית שמש | מכירה
חד'   3,4,5,6 דירות  מבחר  בבלעדיות 
רבי  צדוק,  ברבי  אופציות  עם  כולן 
נכסים  אריאלי  וריב"ז  ריב"ל  טרפון, 

0533150400
[20053645]

"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]

צפת 
חד'  שלושה  דירת  להשכרה 
חיים  מאור  בשכונת  משופצת 

050-4149217 077-4149213
[2008954]

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 | מכירה
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]

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]

במערכת ֹ הארץ  ברחבי  דירות  מבחר 
תשלום  נופש"  "היימיש  הטלפונית, 

סמלי. 04-8279460
[20053633]

לדירות  המוביל  התיווך  קליין  תיווך 
לפרטים:  ובאשדוד  בירושלים  נופש 

053-4186130
[20053229]

בערי  נופש  דירות  תיווך  חופשים- 
053- חיפה  נתניה-  אשדוד-  החוף, 

3137961
[20053131]

מפוארת  וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
הקיץ  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@ 0583208091

gmail.com
[20050219]

בחיפוש  יקר  זמן  לעצמך  תחסוך 
מושלם,  לנופש  עכשיו  חייג  הנופש 
1700-707- עלות.  ללא  ניתן  השרות 

509
[20047926]

מול  חלומית  במושבה  נופש  וילת 
שבתות  לקבוצות,  מתאים  הכינרת 
בריכת  השנה,  ולימות  וחתן  גיבוש 

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

טלזסטון 
הזמנים  ובין  לשבת  דירות  תיווך 
054- סבירים.  במחירים  בטלזסטון 

054-8499328 8405606
[20053117]

אשדוד 
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 
בלתי  צפתית  חוויה   - חידות  חדר 
וקבוצות  למשפחות  מתאים  נשכחת. 

. לתיאום 0559182207.
[20053648]

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]

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]

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

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

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]

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]

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]

חצור הגלילית 
להשכרה דירת 3 חד' חדשה ממוזגת 
058- ולגולן  לגליל  נוף  מרפסת 

3274030
[20053630]

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

y0504190057@gmail. Com
[20052135]

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

+ אטרקציות! 052-7141094
[20049385]

עמנואל 
המוקד הותיק והחינמי לדירות נופש 
074-7962594 בעמנואל  איכותיות 

(מענה אנושי)
[20053240]

קוממיות 
 + 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]

חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
השנה  ולימות  הזמנים  ענקית,לבין 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

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

מדהים!! 052-7103364
[20053284]

ירושלים 
ממוזגת  משופצת  מפוארת  דירה 
 . כ"ז  כ"ד-  לנוף  מרפסת  חד'   5 כולה 

053-3106987
[20053646]

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. 

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

gmail.com
[20053639]

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

0527183076 וחגים. 0548523337
[20053625]

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]

באזור  קצרות  /לתקופות  לקיץ 
ונקיה  ממוזגת  ישראל  שרי 

058-3263141 מתאים לזוג + 2
[20053599]

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]

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]

דירה  שערים  ובמאה  בגאולה 
לימים  וממוזגת,  מפוארת  חדשה, 
050- נח.  במחיר  ולשבתות, 

4109434
[20041631]

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

715-2486
[20045497]

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]

באלעד ַ חסידית  לישיבה  למכינה 
בין  בקיאות  לגמרא  ר"מ  דרוש 
ניסיון  בעלי   14.30-17.30 השעות 
03- לפקס.  קו"ח  קו"ח:  ישלחו  מוכח 

gmail.com@9093399 616-0304
[20053626]

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]

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]

כי ֲ להודיע  הננו  השואלים  "לרבים 
החסידי  הגאטקעס  את  להשיג  ניתן 
שמתאים  והמבוקשים  המעולים 
מחברת  הישראלי  לאקלים  במיוחד 
ונוח  חזק  אמריקאית  גיזרה   NICE

במיוחד" 050-4144190
[20053627]

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]

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 

סווט'ש  חברת  של  יקר  שעון  נשכח 

בחוף הנפרד בנתניה 03-5784280

[20053644]

לבני   2 בקו  קו"  "רב  עם  ארנק  נאבד 

0548-4525246 ברק 03-6180242

[20053643]

נאבד מעטפה ובא סכום כסף המוצא 

מתבקש להתקשר 05263199

[20053641]

ביום  אשדוד  בחוף  קסיו  שעון  נמצא 

ד'. 053-3124242

[20053628]

דף היומי בבלי: תמורה לב    דף היומי ירושלמי: ערלה כ (סיום)    חובות 
הלבבות: חשבון הנפש הי"ט (ההצלה)    משנה יומית: אבות א, ו-ז    הלכה 
יומית: או"ח תקנד, ט-יא   רמב"ם יומי: ע"ז ז-ט    שו"ע הרב - רב יומי: עא, 
ג-ו    דף היומי - זוהר: פקודי, יב-כה    חפץ חיים: רכילות א, א-ב   העמוד 
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10:3110:3210:3110:3310:3310:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4212:4412:4312:4512:4512:41חצות היום
13:1513:1713:1613:1813:1813:14מנחה גדולה

19:2219:1919:2219:2019:2019:17שקיעת החמה
זמנים למחר

4:304:314:284:344:334:26עלות השחר
5:145:155:125:175:165:10זמן ציצית ותפילין

6:066:136:046:106:096:05הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
תל  בני ברק רפואה סנטר 6182278 רבי עקיבא 62, ב"ב  צרפתי 054-6237364 צביה ויצחק 80 ירושלים
סופרפארם מינסטור 077-8880390 077-8880830 שנקין  62 מהשעה 19:00עד 24:00 סופר פארם שנקין אביב
סופר פארם סיטי  חיפה המרקחה 7724034 שד' ניצה 8 נתניה שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 8:00
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה  סופרפארם רמת גן 077-8880790 שד' בן גוריון 6 סנטר
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון חולון 08:00 עד 01:00

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: 211.495-
אתמול: 211.475-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
29-19

תל אביב
31-23

חיפה
29-21

גולן
32-19

טבריה
37-24

גליל
27-17

באר שבע
33-21

אילת
40-27

מזג האויר
נאה

היום - לרוב נאה והטמפרטורות 
יהיו רגילות בעונה.

רביעי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

חמישי - נאה עם עליה קלה 
בטמפרטורות.

שישי - תחול עליה קלה נוספת 
בטמפרטורות. יעשה חם ויבש 

בהרים ובפנים הארץ והביל 
במישור החוף.

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



נשיא סודן המודח מואשם שקיבל 25 
מיליון דולרים מיורש העצר הסעודי
אתמול נפתח בחרטום משפטו של עומאר אל באשיר, המבוקש גם על ידי בית 

הדין הפלילי הבינלאומי בהאג

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נשיא סודן המודח, עומאר אל 
באשיר, הובא אתמול לדיון ראשון 
במדינה,  נגדו  המתנהל  במשפט 
הדחתו  לאחר  ספורים  חודשים 
מהתפקיד. נגד אל באשיר תלויים 
סעיפי אישום שונים, והבולט בהם 
הוא הטענה כי קיבל שוחד בהיקף 
הע־ מיורש  דולרים  מיליון  של 25 

צר הסעודי מוחמד בן סלמאן. 
אל באשיר עמד בראש המדי־

נה במשך שלושה עשורים, לאחר 
הזרוע,  בכח  השלטון  את  שתפס 
הוא  מתנגדיו.  בקרב  אימה  והטיל 
בגלל  בעיקר  בעולם  התפרסם 
בילידים  שביצע  האכזרי  הטבח 
הסו־ דארפור  בחבל  האפריקנים 

את  מעליהם  לפרוק  שניסו  דני, 
הערבית  הממשלה  של  עולה 

המושלת בסודן. 
עם זאת, המשפט המתנהל נג־

דו בסודן אינו כולל אישומים של 
רצח עם או פשעים נגד האנושות, 
מתמק־ נגדו  התלויים  והחשדות 

שחי־ של  בעבירות  בעיקר  דים 
משום  זאת,  המידות.  וטוהר  תות 
שההנהגה הנוכחית בסודן תומכת 
בח־ באשיר  אל  שביצע  בפעולות 
בל דארפור, ורבים ממנהיגי סודן 
הנוכחיים נטלו חלק פעיל בדיכוי 
האכזרי של ההתקוממות העממית 

שם. 
סודן  הכריזה  לכך  בהתאם 
בא־ אל  של  הדחתו  לאחר  מיד 

את  תכבד  לא  כי  מתפקידו,  שיר 
שהוצאו  הבינלאומיים  הצווים 
לבית  אותו  תסגיר  לא  וכי  נגדו, 
בהאג,  הבינלאומי  הפלילי  הדין 
להעמיד  מבקש  שנים  שבמשך 
פשעיו  בגין  לדין  באשיר  אל  את 

החמורים. 
באשיר  נגד  תלויים  היתר  בין 
זר  כסף  החזקת  בגין  אישומים 
לנהלים.  בניגוד  מתנות  וקבלת 
קיבל  כי  הודה  הוא  בחקירתו 
העצר  מיורש  דולרים  מיליון   25
תרם  כי  בתוקף  טען  אך  הסעודי, 
אותם לצדקה מבלי שפירט לאלו 

עמותות הוא תרם את הכסף. 

גילה  בחקירה  כי  נמסר,  עוד 
כי  החוקרים  באוזני  באשיר  אל 
הר־ גבוה  סכום  קיבל  בעבר 

דולרים,  מיליון   65 יותר,  בה 
ימים  באותם  סעודיה  ממלך 

עבדללה. 
באשיר  אל  של  הדחתו  מאז 
שורר בסודאן חוסר יציבות, בגלל 
שהובילה  המחאה  תנועת  דרישת 
באופן  יועבר  שהשלטון  להדחתו, 
בצבא  אזרחיות.  לידיים  מיידי 
טענו מנגד כי המדינה אינה בשלה 
שצריך  מי  וכי  אזרחי,  לשלטון 
המע־ בתקופת  המדינה  את  לנהל 

בר זו מועצה צבאית. 
שו־ והסכמים  הפגנות  לאחר 

נים, הושגה בסוף השבוע האחרון 
של־ מועצת  תמונה  לפיה  פשרה, 

טון בת 11 חברים, מתוכם חמישה 
יהיו אנשי צבא, חמישה יהיו נציגי 
תנועת המחאה, ונציג נוסף ייבחר 
בהסכמה על ידי שני הצדדים ול־

במקרים  שיכריע  זה  יהיה  מעשה 
במועצת  ביניהם  ויכוחים  שיהיו 

השלטון הזמנית. 

מישור אדומים: פועל 
נהרג בקריסת עגורן

תאונת עבודה קטלנית אירעה 
במישור  בטון  במפעל  אתמול 
התנתק  בטון  כשמשטח  אדומים, 
פלסטיני  בפועל  ופגע  מעגורן, 

ששהה בקרבת מקום. 

אנוש,  באורח  נפגע  הפועל 
טיפול  לו  העניקו  ההצלה  וכוחות 
את  לייצב  בנסיון  בזירה,  ראשוני 
נמסרה  קצר  זמן  כעבור  מצבו. 

הודעה על מותו. 

הרוג ושמונה פצועים בתאונה 
בין מספר כלי רכב בנגב

מאת כתב 'המבשר'

וחמי־ אתמול  נהרג  אחד  אדם 
שה נוספים נפצעו, בתאונת דרכים 
רכב  כלי  מספר  בין  שהתרחשה 
שוקת  לצומת  סמוך   ,31 בכביש 

שבנגב. 
היו  בתאונה  הדיווח,  פי  על 

ושלושה  מסחרי  רכב  מעורבים 
להרוג  בנוסף  פרטיים.  רכב  כלי 
גבר  מהזירה  פונו   ,50 כבן  שהיה 
צעירים  שני  קשה,  במצב   45 כבן 
כבני 20 שמצבם הוגדר בינוני וח־

קל.  במצב  נוספים  פצועים  מישה 
החולים  לבית  פונו  הפצועים  כל 

סורוקה בבאר שבע. 

מהשבוע הבא: המשטרה תגביר את האכיפה 
נגד הנוסעים בנת"צ בשדרות שזר בירושלים

מאת מאיר קליין 

עברו  שבועות  מספר 
העבודות  של  תחילתן  מאז 
במהלכן  לירושלים,  בכניסה 
חדשים,  תנועה  הסדרי  נערכו 
בין  שז"ר  שדרות  הפיכת  בהם 
לצומת  הרצל  שדרות  צומת 

מות־ בו  כביש  לקטע  נורדאו, 
ציבורית  לתחבורה  נסיעה  רת 

בלבד.
הס־ של  לתוקף  מכניסתם 

ועד  החדשים,  התנועה  דרי 
ישראל  במשטרת  הגדירו  כה, 
לנהגים  ההסתגלות  תקופת  את 
לנוע  שנים  במשך  רגילים  שהיו 

מדי  נפרסו  ובמקום  זה,  בציר 
שהסבי־ ופקחים  שוטרים  יום 

נהגים  אותם  בפני  והתריעו  רו, 
בקטע  לנהוג  המשיכו  שעדיין 
שהוצבו  לשלטים  בניגוד  זה 
לתחבורה  נתיב  על  ומורים 
שיבשו  ובכך  בלבד,  ציבורית 
של  התקינה  פעילותה  את 
העוברת  הציבורית  התחבורה 

במקום.
הבא,  השבוע  של  מתחילתו 
את  ישראל  משטרת  תגביר 
ידי  על  שייתפס  ונהג  האכיפה, 
בני־ זה  במקטע  נוהג  השוטרים 
גוד לחוק, צפוי לקבל קנס העו־

מד על 500 ש"ח בגין נסיעה בנ־
תיב המוגדר לתחבורה ציבורית 

בלבד.
מספר  נמסרו  מהמשטרה 
איסור  חל  לנהגים:  הנחיות 
שאינו  רכב  עם  להיכנס  מוחלט 
הת־ לנתיב  ציבורי,  רכב  מוגדר 

חבורה הציבורית, גם לא לצורך 
יש  נוסעים;  של  הורדה/העלאה 
השוטרים  להוראות  להישמע 
במקום;  המוצבים  והפקחים 
נוסעים  ולאסוף  להוריד  ניתן 
בין  הנמצא  הציבורי  בחניון 
הרכבת  לתחנת  המיתרים  גשר 

'נבון'. 

נתניה: אדם טבע 
למוות בחוף לא מוכרז

מאת כתב 'המבשר'

למ־ אתמול  טבע  כבן 60  אדם 
וות בחוף לא מוכרז בנתניה. 

כי  נמסר  הצלה'  מ'איחוד 
זמן  במשך  פעלו  בארגון  חובשים 
הגבר  את  להחיות  בנסיון  ארוך 
שנמשה מהמים כשהוא ללא דופק 

ונשימה. 
סבח,  ושמעון  גבאי  שלומי 
סיפרו:  הצלה',  ב'איחוד  חובשים 
שיטור  וצוות  מציל  עם  "יחד 
שה־ חובשים  ובסיוע  עירוני 

של  שטח  ברכב  למקום  גיעו 

פעולות  בו  ביצענו  הצלה'  'איחוד 
הצ־ למרבה  ממושכות.  החייאה 

נקבע  החייאה  מאמצי  בתום  ער 
מותו". 


