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בכל  ישראל  בית  המוני 

לימוד  את  הלומדים  תבל  רחבי 
הת־ במסגרת  בבלי  היומי  הדף 
מרן  של  מיסודו  הקדושה  קנה 

זי"ע,  מלובלין  שפירא  מהר"ם 
אגודת  של  הגדולה  בכנסיה 
תרפ"ג,  בשנת  בווינה  ישראל 
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יעקב אריה רובין
בן הר"ר ברוך הי"ו

ישיבת חכמי לובלין בני ברק
ירושלים 

הדסה כץ
בת הר"ר ישראל הי"ו
סמינר חסידי בני ברק
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום רביעי כ' במנחם אב, תשע"ט

מחסן טילים איראניים 
הופצץ בעיראק 

עדי ראיה מדווחים כי התקיפה בוצעה בידי מל"ט ^ מקורות עיראקיים מוסרים 
כי בתקיפה הושמדו יותר מ־50 טילים שיובאו מאיראן והוחזקו על ידי המיליציה 

השיעית 'א־שאעבי' ^ נתניהו בתגובה: "אתגרי בטחון גדולים עומדים בפני ישראל" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

קבועה:  לרוטינה  הפך  כבר  זה 
אתמול  התפוצץ  טילים  מחסן 

אח־ נטל  לא  גורם  ואף  בעיראק, 
ריות על הפעולה. שר ההגנה העי־
להגיע  מיהר  א־שמרי  נג'אח  ראקי 
שמסר  ובהצהרה  האירוע,  לזירת 

מה  ידוע  "לא  כי  אמר  לתקשורת 
חקירה  וכי "דרושה  לפיצוץ",  גרם 
נסיבות  את  לברר  כדי  מעמיקה 

היום נפתחת 
המגבית 
הדחופה 
'להחיות 

נפש' שע"י 
מוסדות בני 
יששכר דינוב
עמ' ב    

שישים ושתיים שנה לעלותו בסערה השמימה

הערב יומא דהילולא דכ"ק מרן 
אדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע

כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א יעלה לציון הק' מחר בראש המוני חסידי 
בעלזא ^ מגביות מיוחדות לטובת מוסדותיו הק' אשר הקים

לכ"א  אור  חמישי,  ליל  הערב, 
מרן  כ"ק  של  דהילולא  יומא  אב, 
זי"ע,  מבעלזא  מהר"א  אדמו"ר 
שנה  ושתיים  שישים  במלאות 
ה'  מלאך  עלה  בו  מר  יום  לאותו 
עם  את  מותיר  השמימה,  בסערה 
מהש־ והמומים  שבורים  ישראל 

ריפה הגדולה אשר שרף ה'. 

הר  במרומי  הק'  לציון  העליה 
ותימשך  הערב,  תתחיל  המנוחות 
היום,  שעות  כל  לאורך  למחרת 
אלפי  רבבות  יעלו  בהם  אשר 
צדיק  האי  של  הק'  לציונו  ישראל 
שם  לשפוך  זי"ע,  עליון  וקדוש 
מרו־ שוכן  לפני  ועתירה  תפילה 

מים לישועת הכלל והפרט, 

יערוך  דהילולא  יומא  בליל 
כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א 

טרגדיה: האברך הצעיר 
הרב יהושע בן־פז ז"ל 

במסע הלוויה קורע לב בבני ברק ובירושלים הובא למנוחות 
עולמים כשהרבנים משמיעים דברי התעוררות לתיקון המעשים 
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התקבלה  ובתדהמה  בהלם 
הט־ פטירתו  על  הקשה  הבשורה 

הרב  הצעיר  האברך  של  ראגית 
יהושע בן פז ז"ל מירושלים, לאחר 
אמש,  ליום  אור  למוות  שטבע 

הערב הילולת הגה"ק ה'זכרון 
דברים' מקאמרנא זיע"א 

הערב חל יומא דהילולא המא־
שלשלת  מייסד  של  ואחד  תיים 
הקדוש  הגאון  קאמרנא,  הקודש 
מקאמרנא  סנדר  אלכסנדר  רבי 
שנ־ דברים',  ה'זכרון  בעל  זיע"א 
שנת  אב  מנחם  כ"א  ביום  סתלק 

יצחק  רבי  הגה"ק  של  בנו  תקע"ח, 
אייזיק מסאפרין זיע"א, ואביו של 
הגה"ק בעל ה'היכל הברכה' מקא־

מרנא זיע"א.
בגליציה  הרבנים  מגדולי 

לומדי דף היומי בתלמוד בבלי 
יסיימו מחר מסכת תמורה

ביום שישי ערב שבת קודש יחלו המוני בית ישראל בלימוד מסכת כריתות ^ נמשכת 
התעוררות רבתי להצטרף ללגיון לומדי הדף היומי לקראת סיום הש"ס

סגן השר הרב פרוש בישיבת בין הזמנים בטבריה:

"כשאין תורה וערכים אמיתיים – זה ימין מזויף"
סגן השר התייחס לתופעה הקבועה בה אנשים ומפלגות ימין משנים את עמדותיהם 
בהתאם לאינטרסים הפוליטיים, בניגוד ליהדות התורה שהיא עקבית בעקרונותיה 
ושומרת על ההלכות הקבועות לעם ישראל, לתורת ישראל וארץ ישראל ^ עמוד ב

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו
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תחל  ארוכה  היערכות  לאחר 
והחשובה  הדחופה  המגבית  היום 
דינוב   – יששכר  בני  מוסדות  של 

בהתרמה  נפש',  'להחיות  בסימן 
ישראל  כלל  את  לזכות  המונית 
די־ צדיקי  של  הטהור  שמם  אשר 
בקדושתם  נזכרים  והגלילות  נוב 
במוסד  ולתמוך  לסייע  ובצדקתם, 
אורחים  הכנסת  המספק  החשוב, 

בהידור מעל עשר שנים.
למ־ נרתמו  אברכים  עשרות 

מתחילת  וכבר  זו,  חשובה  גבית 
מנ־ תרומות  בגיוס  החלו  השבוע 
ונעשים  נקראים  אשר  העם  דיבי 
המפעל  למען  ובחסד  באהבה 
התגובות  הזה.  והקדוש  הגדול 
המסו־ המתרימים  מקבלים  אותן 
רים מחזקים את רוחם ומעודדים 
המוצלחת  העשיה  בהמשך  אותם 
ישראל  בני  תרומת  את  להביא 

בהרחבה גדולה.
יו"ר  ביקר  המגבית  לקראת 
בנימין  פנחס  ר'  הרה"ח  המוסדות 
ורבנן  מרן  אצל  שליט"א  פאמפ 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  הדור,  גדולי 
מרן  שליט"א,  אהרן  מתולדות 
כ"ק  שליט"א,  קנייבסקי  הגר"ח 
מראחמסטריווקא  אדמו"ר  מרן 
מכירים  אשר  ועוד,  שליט"א 
המקום  פעולות  שגב  את  ויודעים 
דינוב  בעיירה  כבוד  ברוב  השוכן 
בית  צדיקי  לאוהל  ונראה  סמוך 
לעל  ברכתם  והאצילו  דינוב, 
במגבית  והמסייעים  התומכים 
יש־ לכלל  לספק  נפש',  'להחיות 
ראל מזון ולינה ביד רחבה ובנפש 
יתברכו  לדינוב,  "העוזרים  חפצה. 
לכל  יששכר  הבני  של  בזכותו 
ובריאות"  פרנסה  בנחת,  הברכות 

כברכת כ"ק מרנן שליט"א.
ומפורסם  מוכר  'דינוב'  השם 
לכל מי שעלה פעם לקברי הצדי־
קים בפולין ובשאר מדינות אירו־
סמוך  העומד  המפואר  הבנין  פה. 

ונראה לאוהל הבני יששכר, מהוה 
מקום אכסניה לעשרות אלפי איש 
הי־ שעות  ובכל  כולה,  השנה  בכל 

ממה. הבנין מכיל היכל בית מדרש 
גדול, חדר אוכל ומטבח, חדרי לי־

נה מפוארים, מקוה טהרה, וכל מה 
הדעת  להרחבת  לאדם  לו  שצריך 

בעת פקדו את ציוני הצדיקים.
נפש'  'להחיות  מגבית  מטרת 
בריווח  ושתיה  אוכל  לתת  היא 
לכל הפוקד את המקום ללא שום 
היום  עד  אם  תשלום.  או  תמורה 
כי  סמלי,  תשלום  משלמים  היו 
על  רובצות  עדיין  הבניה  הוצאות 
מנהלי המקום, בעז"ה עם הצלחת 
את  להשיג  בדינוב  יוכלו  המגבית 
ואחד  אחד  כל  את  ולארח  חפצם 

ללא שום תשלום.
כי  יודעים  למגבית  התורמים 
נצחית  ושותפות  חלק  להם  יש 
אשר  אורחים  הכנסת  במצוות 
של  כתלמידיו  לזכותם  תיזקף 
זכות  ובוודאי  ע"ה,  אבינו  אברהם 
ביתם  בני  ואת  אותם  תלווה  זו 
התו־ וברכות  ושנים,  ימים  לאורך 

רה לגומלי החסדים תחול עליהם 
בריווח,  בפרנסה  להתברך  לנצח 
ועשירות  לבריאות  ואושר,  לנחת 

ולכל טוב.
לתרום  ניתן  הרבים  לטובת 
ע"י  או   02-904000  – בטלפון 
חברת קוזמאצ' – מגבית 'להחיות 

נפש'.
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אזהרה לאיראן
אתמול  ההתקפה  הערביות  ברשתות  הפרסומים  לפי 
צפונית  'אל־בכר'  העיראקי  האוויר  חיל  בסיס  על  בערב 
לבגדד, היתה המתקפה המקיפה, החזקה והקטלנית ביותר 
איראניים  אינטרסים  על  התקיפות  סדרת  החלה  מאז 
הן  כוחותיה  כי  הודתה  לא  מדינה  שום  כצפוי  בעיראק. 
להן  הרקע  כי  נראה  הדיווחים  לפי  אבל  בעיראק.  שפעלו 
הוא המשך התבססותה של איראן בחלקים בעיראק וקידום 
בלבנון.  לחיזבללה  המיועדים  משוכללים  לחימה  אמצעי 
עוצמת  ועל  אחד  מצד  האיראנית  ההשקעה  עוצמת  על 
התקיפה אתמול אפשר ללמוד ממה שמסרה רשת החדשות 
טילים,  מחמישים  שיותר  בערבית  ניוז'  'סקיי  הבריטית 
של  האמל"ח  במחסני  התפוצצו  מאיראן,  לבסיס  שהועברו 
המיליציה  את  גם  שמשמש  העיראקי  האוויר  חיל  בסיס 

השיעית 'אל־חשד א־שעבי'. 

מותר להניח כי התקיפות בסוריה הן ששכנעו את איראן 
המיועדים  והמתקנים  הטילים  עבור  אחר  מקום  למצוא 
להבהיר  אמורות  בעיראק  התקיפות  לפיכך  לחיזבללה. 
למשמרות המהפכה כי גם עיראק אינה מקלט בטוח. וזאת 
היא  ישראל  כי  משוכנעים  זרים  מקורות  מדוע  הסיבה 

הפועלת בשמי עיראק. 

שמפריח  כמי  'עבר'  יש  נתניהו  הממשלה  לראש 
רמז  שיגר  שוב  הוא  אתמול  סוד.  חושפי  רמזים  לעתים 
כי  ארצה  המראתו  טרם  באוקראינה  ואמר  דרשני  שאומר 
דו"ח  יעיד  שעליהם  גדולים  בטחון  אתגרי  לישראל  "יש 
האם  וכשנשאל  דקות".  כמה  לפני  שקיבלתי  המודיעין 
אמר  אלא  הכחיש  לא  בגדד,  ליד  לתקיפה  קשור  הדו"ח 
בענין  מדובר  אין  וכי  מודיעין  דו"ח  יום  כל  מקבל  ש"הוא 
חריג". אבל ממתי מדווח נתניהו לכתבים על דו"ח מודיעין 
שהוא מקבל ובמיוחד דו"ח שמעיד "כי יש לישראל אתגרי 
העבה  הזה,  שהרמז  בנתניהו  לחשוד  אין  גדולים".  בטחון 
נראה  ולכן  הבחירות.  למערכת  קשור  הבד,  בית  כקורת 

שהוא ביקש להזהיר את איראן. 

על  ולהערים  לנסות  ימשיכו  הם  ירפו.  לא  האיראנים 
אולי  לחיזבללה.  ניווט  ואמצעי  טילים  ולהעביר  ישראל 
יחזרו לשגר את מרכולתם במטוסי תובלה לשדה התעופה 
לבנון  ממשלת  את  הזהירה  שישראל  למרות  בביירות, 
אינה  מדינה  כאשר  כי  מוכיח  הנסיון  זאת.  תאפשר  לבל 
מאפשרת  היא  אויב  במדינת  תקיפה  על  באחריותה  מודה 
השמדת  עם  היה  כך  להגיב.  מבלי  היום  לסדר  לעבור  לה 
בדברי  יראו  האיראנים  האם  היא  השאלה  הסורי.  הכור 
האופציה  שגם  תיווכח  שאם  יתכן  אחריות.  נטילת  נתניהו 
עלולה  היא  שלה  הרלבנטיות  את  מאבדת  העיראקית 
הפעלת  היא  בחשבון  הבאה  הראשונה  האפשרות  להגיב. 
אם  כי  חמאס  של  לאולטימטום  הרקע  אולי  וזה  חמאס. 
עד סוף השבוע לא תממש ישראל את הבטחותיה לקידום 

'ההסדרה' הם יחדשו את תוקפנותם.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

הסכם עודפים
אביגדור ליברמן בלחץ. 

הסיבות  כל  את  לו  יש 
כי  ללחץ.  להיכנס  הטובות 
אם הסקרים ממשיכים לנבא 
לו בעקביות פעם אחר פעם 
מנדטים  מעשרה  יותר  לא 
ובדיוק בנקודת הזמן הזו הוא 
על  וחותם  נואש  צעד  עושה 
הסכם עודפים עם כחול לבן, 
ובמו  אחת  בבת  מוציא  הוא 

ידיו את המרצע מן השק.
אימה  מזרות  בעיניים 
בהלת  משדרות  ובפנים 
אתמול  התייצב  הוא  אמוק 
ניסה  בו  חפוז  לתשדיר 
על  החתימה  כי  להסביר 
ענין  היא  עודפים  הסכם 
טכני בלבד ואינו מהווה שום 
משמעות. ליברמן אינו דובר 
המדינה,  קום  מאז  אמת. 
מעולם  עודפים  הסכמי 
סיעות  שתי  בין  נחתמו  לא 
זו  רחוקות  או  לזו  זו  עוינות 
בפערים  קשת,  כמטחווי  מזו 
פוליטיים.  או  אידיאולוגיים 

ההפך המוחלט הוא הנכון.
כל סיעה מוצאת לעצמה 
את הסיעה הנוחה לה שעמה 
ההסכם.  את  מיישמת  היא 
ההסכם  היגיון:  גם  לזה  יש 
אחת  לכל  מאפשר  הזה 
נוסף  מנדט  לקבל  מהסיעות 
של  קולותיה  חשבון  על 
לא  מעולם  האחרת.  הסיעה 
כלשהי  ערבית  סיעה  חתמה 
ורּבות)  רבות  היו  כשהן  (גם 
סיעה  עם  עודפים  הסכם 
המתאר  קווי  כלשהי.  ימנית 
לבין  חד"ש  בין  תמיד  נעו 
הערביות.  והסיעות  מר"צ 
תמיד  החרדיות  הסיעות 
חותמות הסכמי עודפים בינן 
סיעות  גם  וכך  עצמן.  לבין 
לחתום  הנוהגות  הימין 
הליכוד  בין  עודפים  הסכמי 
הלוויין  מסיעות  אחת  לבין 

שלו.
אביגדור  שבהם  בימים 
אומר  גמר  לא  ליברמן 
קיבל  בטרם  (או  בנפשו 
מדמות  זאת  לעשות  הוראה 
לערוק  לים)  מעבר  כלשהי 
השמאל,  לשורות  סופית 
בחירות  מערכת  היתה 
ליברמן  שבה  בישראל 
וסיעת אומרי ההן בראשותו 
לא חתמו הסכם עודפים עם 
אם  היא.  באשר  סיעה  שום 
האפולוגטית  טענתו  צודקת 
שום  אין  שלפיה  העדכנית 
מה  כזה,  להסכם  משמעות 
אז  לחתום  מליברמן  מנע 
אחת  עם  אז  כבר  כזה  הסכם 
זאת  אין  השמאל.  מסיעות 
את  אז  ידע  שליברמן  אלא 
מה  היום:  יודע  שהוא  מה 
שנראה כברווז, הולך הליכת 
הרי  כברווז,  ומגעגע  ברווז 

הוא ברווז.
הימים  כלו  וגם  פסו 
יוכל  ליברמן  שבהם 
לאיש  להתחפש  להמשיך 
חייו  ותוחלת  ששלומו  ימין 
של איסמעיל הניה מעניינים 
איומי  מפיו  ומחלצים  אותו 
הסכם  בסיס.  כל  נטולי  סרק 
מקטלג  שחתם  העודפים 
ואך  השמאל  בשורות  אותו 
מכאן  אותו  יציגו  לשווא 
ברצועת  הסוקרים  ואילך 
לא  שייכת  שאינה  ביניים 

לימין ולא לשמאל. 

פינוי עודפים
חזרה  עלותו  בטרם 
מאוקראינה  למטוס 
אתמול  נשאל  לישראל, 
בדיוק  מתי  הממשלה  ראש 
אל  חאן  של  הפינוי  יתרחש 

אחמר. 
נתניהו  של  התשובה 
ומעניינת.  מקורית  היתה 
ימות  לפני  הרבה  יקרה  "זה 
נתניהו,  השיב  המשיח", 
לאוזן.  מאוזן  מחויך  כשהוא 
אני  בסבלנות,  תמתינו  "אם 
הפתעות",  לכם  שיהיו  בטוח 
נחה  כשרוחו  ואמר  הוסיף 

עליו.
שנתניהו  היא  האמת 
הוא  כי  להשיב  היה  יכול 
של  בפתחה  הצהיר  כבר 
הנוכחית,  הבחירות  מערכת 
לא  יישוב  שום  כי  השניה, 
יהודי  לא  בישראל,  ייעקר 
ולא ערבי. כשהוא אמר זאת, 
לשאת  התכוון  אמנם  הוא 
המצביעים  לטובת  הבטחה 
אפשרות  מפני  החוששים 
מעשי  יישובים,  עקירת  של 
בבד  בד  אבל  שרון,  קודמו 
של  סוג  בכך  שראה  מי  היה 
היישוב  פינוי  לאי  הסבר 
שבית  למרות  הערבי, 
המשפט העליון כבר דחק בו 

לעשות כן.
גלומה  תמיהה  עוד  אבל 
ראש  אם  האמורה.  בהצהרה 
הממשלה מצהיר במו פיו כי 
זה  הגיעו  טרם  המשיח  ימות 
מוחלטת  סתירה  כמו  כמעט 
היוצאים  המסרים  בכל 
מטעמו עד היום. זה מצטרף 
בימים  לו  שייחסה  להדלפה 
האחרונים המלצה רמוזה על 
לא  (רמז:  העתידיים  יורשיו 

משורות הליכוד). מעניין.

הסכם הודפים
שקד  מקורבי  על  הדיווח 
הבטחות  בעבר  שהבטיחו 

בשמה, לא יפגע בה.
תדמיתו  את  יסדוק  הוא 

של מנדלבליט.

סגן השר הרב פרוש בישיבת בין הזמנים בטבריה:

"כשאין תורה וערכים 
אמיתיים – זה ימין מזויף"

סגן השר התייחס לתופעה הקבועה בה אנשים ומפלגות ימין משנים את עמדותיהם 
בהתאם לאינטרסים הפוליטיים, בניגוד ליהדות התורה שהיא עקבית בעקרונותיה 

ושומרת על ההלכות הקבועות לעם ישראל, לתורת ישראל וארץ ישראל
מאת כתב 'המבשר'

מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
פרוש השתתף השבוע בסימפוזיון 
לבני ישיבות שנערך בטבריה, במ־
סגרת ישיבת בין הזמנים, והתייחס 
היום  סדר  על  העומדים  לנושאים 
הוא  הקרבות.  הבחירות  לקראת 
של  הייחודיות  את  לעומק  בחן 
כבעלת  התורה  יהדות  רשימת 
לשאר  בניגוד  ממש,  של  עקרונות 
המפלגות שמנפנפות במועמד כזה 
יהיה  מה  יודע  אינו  ואיש  אחר,  או 

אתו למחרת הבחירות.
כמו כן, הדגיש בפני הבחורים 
הורא־ ומילוי  ההצבעה  חובת  את 

תם הקדושה של מרנן ורבנן חברי 
מועצת גדולי התורה, שרי התורה 
והחסידות אשר מפיהם אנו חיים. 
הרב  השר  סגן  אמר  בדבריו 
הוכח  השנים  "לאורך  פרוש: 
על  ששמרה  היחידה  שהרשימה 
חוט שדרה אידיאולוגי, בכל נושא 
ארץ  בסוגיית  הן  ורוחני,  תורני 
 – הרפורמים  בנושא  והן  ישראל 

היא יהדות התורה.
הוא  לאידיאולוגיה  כשהבסיס 
שמירת התורה אזי הכל יציב ויש 
ישראל  ארץ  קדושת  על  שמירה 
ועל קדושת עם ישראל ועל תורת 
פו־ הוא  כשהבסיס  אבל  ישראל, 

לאן  יודעים  כולנו  אז  גרידא  ליטי 
זה יכול ללכת".

עומדים  המפלגה  בראש  אם 
אנשים שאינם מבטאים נאמנה את 
כשרונו־ למרות  אז  התורה,  רוח 

תיהם הברוכים וההערכה והכבוד 
לפועלם החשוב, אי אפשר לדעת 

מה יעשו מחר, זה לא ימין אמיתי, 
זה ימין מזויף – פייק ימין".

דוג־ מספר  הביא  השר  סגן 
נחשבים  שהיו  אישים  של  מאות 
כאלה  והיו  מובהקים  ימין  אנשי 
בעיניים  ברשימותיהם  שתמכו 
רגע  כשהגיע  אולם  עצומות, 
משיקו־ עורם  את  הפכו  האמת, 

צרים. "כך  אישיים  פוליטיים  לים 
איש  נחשב  שהיה  שרון,  אריאל 
ברגע  אך  השלימה,  ישראל  ארץ 
האמת, כאשר נבחר בפעם השניה 
שבכ־ הודיע  הממשלה,  לראשות 

תכנית  התנחלויות,  לפנות  וונתו 
שמהותה  'התנתקות'  כינה  שהוא 
בסתירה  יהודים,  גירוש  היתה 
הימין,  לאידאולוגיית  מוחלטת 
כל  לאורך  בהתלהבות  ייצג  אותה 
ושעל  שלו  הפוליטית  הקריירה 
ובניגוד  בבחירות,  נבחר  בסיסה 
כן  לפני  שנה  רק  שאמר  לדברים 

ולפיהם "דין נצרים כדין תל אביב.
איתן,  רפאל   – רפול  "כך 
מובהק,  ימין  לאיש  נחשב  שהיה 
דעתו  את  שינה  האמת  וברגע 
הפוליטיים,  צרכיו  לפי  ועמדתו 
האחרונה  מהתקופה  דוגמאות  כך 
של אנשי ימין בולטים ששברו את 
אישיים  מאינטרסים  המוסכמות 

וגרמו נזק בבחירות האחרונות".
דבריו:  את  סיים  פרוש  הרב 
"המסקנה הפשוטה היא שהצבעה 
ליהדות התרה היא הצבעה ערכית 
אמיתית, שבאה לשמור על לימוד 
במ־ שבת  חילולי  מניעת  התורה, 

רחב הציבורי, טהרת ישראל, וגם 
שומרת על אידיאולוגיה של ממש 
ולא על הערצה גרידא לדמות כזו 
יודע  אתה  גם  וממילא  אחרת,  או 
נושא  בכל  מהמפלגה  תקבל  מה 
חומות  ושמירת  ומהותי  רגיש 

הדת".

ליברמן וגנץ־לפיד חתמו על הסכם עודפים:

נתניהו: "היום זה רשמי, ליברמן מעביר 
קולות של הימין לממשלת שמאל"

ליברמן בתגובה: "נתניהו עשה הסכם כניעה עם חמאס, ואני עשיתי הסכם 
עודפים עם כחול לבן. נראה לי עדיף"

מאת כתב 'המבשר' 

אביגדור  ביתנו  ישראל  יו"ר 
הסכם  על  אתמול  חתם  ליברמן 
לבן',  'כחול  מפלגת  עם  עודפים 
בראשות בני גנץ ויאיר לפיד. זאת, 
לא  בימין  מפלגה  ששום  לאחר 
עם  עודפים  להסכם  פנויה  נותרה 

ליברמן המואשם בשמאלנות. 
ההסכם קובע כי לאחר קביעת 
המודד למנדט בתום ספירת הקו־

לכנסת,  הקרובות  בבחירות  לות 
'ישראל  של  העודפים  יתחברו 
יס־ הם  ואם  לבן',  ו'כחול  ביתנו' 

פיקו למנדט, הם יועברו למפלגה 
שהעודף שלה יהיה הגדול ביותר. 
לליברמן  המצביעים  המשמעות: 
שיתכן  בחשבון  לקחת  יצטרכו 
למפל־ מנדט  יוסיפו  שקולותיהם 

גת 'כחול לבן', ומצביעי לפיד וגנץ 
האפשרות  עם  להתמודד  יצטרכו 
למעשה  תתרום  לגנץ  שהצבעה 
מנדט נוסף למפלגתו של ליברמן. 
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 

ההזדמנות  את  למצות  מיהר  ניהו 
הפוליטית שנקרתה לידיו, לתקוף 
המיתוג  את  ולחזק  ליברמן  את 

חפץ  שאינו  שמאל,  כאיש  שלו 
עוד בשלטון הימין בישראל. "אני 
זה  היום  אבל  בצער  זה  את  אומר 
בהודעה  נתניהו  אמר  רשמי", 
בה  מקייב  שהועברה  מצולמת 
הביקור  במסגרת  אתמול  שהה 

שלו באוקראינה. 
של  קולות  מעביר  "ליברמן 
אמר  שמאל",  לממשלת  הימין 
שהוא  אמר  כבר  "הוא  נתניהו. 
ממשלה,  לראשות  גנץ  על  ימליץ 
וזה אומר גנץ ולפיד, כי הם באים 
והיום  ברוטציה,  ממשלה  כראשי 
רש־ עודפים  הסכם  על  חתם  הוא 

מי בינו לבין לפיד וגנץ. כלומר, מי 
שרוצה ממשלת שמאל – בראשות 
ומי  ליברמן,  יצביע  וגנץ,  לפיד 
הממשלה,  בראשות  אותי  שרוצה 

יצביע מחל".
לפני כן כבר תקפו בליכוד את 
ואמרו  וליברמן  גנץ  בין  ההסכם 
ליברמן  מהשק.  המרצע  "יצא  כי 
לפיד  עם  עודפים  הסכם  חתם 
בגלוי  שהצהיר  אחרי  זאת  וגנץ, 
לראשות  ולפיד  בגנץ  שיתמוך 
נתניהו  את  שרוצה  מי  הממשלה. 
כראש הממשלה חייב להצביע רק 

לליכוד".
לא  ליברמן  גם  השני  מהצד 
ואמר:  נתניהו  את  לתקוף  היסס 
הליכוד  של  התגובה  את  "ראיתי 
עשה  נתניהו  אותי.  שהצחיקה 
ואני  חמאס,  עם  כניעה  הסכם 
כחול  עם  עודפים  הסכם  עשיתי 

לבן. נראה לי עדיף". 
מפלגת  של  רשמית  בהודעה 
"הסכם  כי  נאמר  ביתנו'  'ישראל 
בלבד.  טכני  ענין  הוא  העודפים 
חת־ הקודמת  הבחירות  במערכת 

עברה  שלא  החדש  הימין  עם  מנו 
חת־ ב־1,999  החסימה.  אחוז  את 

מנו הסכם עודפים עם עמיר פרץ 
טכנית  מבחינה  מנדט.  והרווחנו 
אופציה  שום  נותרה  לא  עכשיו 
אחרת, ואנחנו לא מוכנים להסתכן 
באובדן מנדט שניתן לקבל בזכות 
אלו שהחלי־ כל  הסכם העודפים. 

עזה  מרצועת  לטרור  להיכנע  טו 
ומשלמים דמי פרוטקשן לחמאס, 
הביזיון  נוכח  ששותקים  ואלו 
היש־ בהרתעה  האנושה  והפגיעה 

בשם  לדבר  רשאים  אינם  ראלית, 
המחנה  עם  נמנים  ואינם  הימין 

הלאומי בישראל".

הרב פרוש בישיבת בין הזמנים אתמול

טרגדיה: האברך הצעיר הרב יהושע בן־פז ז"ל 

היום נפתחת המגבית הדחופה 'להחיות 
נפש' שע"י מוסדות בני יששכר דינוב

המגבית תתקיים היום ומחר – כ'־כ"א אב בהתרמה המונית ^ בברכת מרנן ורבנן 
גדולי הדור שליט"א ^ היעד – לספק אוכל חינם לכל העולים לציוני הצדיקים בפולין

ילדים  שני  אחריו  מותיר  כשהוא 
קטנים ומשפחה שבורה ורצוצה.

המנוח זצ"ל, נולד בשב"ק כ"ד 
חשון תשנ"ה לאביו הג"ר אליעזר 
רוחני  כמנהל  ששימש  שליט"א, 
בישיבת דרך חכמה, ומרביץ תורה 

בב"ב.
בילדותו למד בת"ת קרלין, שם 
בשאיפותיו  גדלותו  ניצני  בו  ניכרו 
מגיל  הרבה  ובשקידתו  הנעלות 
קט, ולאחמ"כ עלה ללמוד בישיבת 
וצמח  עלה  בה  לצעירים,  פוניבז' 
בגדלותו  ראו  כשהכל  לתפארה, 
העליה,  מכמני  בכל  המיוחדת 
עובד  ועמלה,  בתורה  יגע  בהיותו 
מרבים,  שמים  וירא  מנעוריו  ד' 
כשנקשר  לגדולות,  הועידוהו  והכל 
עמו  להשתעשע  שאהבו  ברבותיו 

בתורה ועומק עיונה.
לאחר מכן עלה והתגדל ללמוד 
מהרה  ניכר  שם  פוניבז',  בישיבת 
כאחד מטובי בניה, כשהכל העריכו 
כשבכש־ בתורה,  גדלותו  עוצם 

מבקש  ובהיותו  הברוכים  רונותיו 
אמיתי, היטיב לעמול לדעת ולהבין 
כל סוגיה בשלימותה, והיה תל תל־

פיות שהכל פנו אליו לקבל צורתא 
דשמעתא, ויגיעתו העצומה בתורה 
מחד, לצד יראתו המרוממת ומידו־

תיו המופלאות הביאו רבים לראות 
בו כלי פאר וסמל ודוגמא כיצד ראוי 

לצמוח לתפארה.
הישיבה  של  פתיחתה  עם 
בראשות  שלמה'  'עטרת  הגדולה 
כש־ שליט"א,  סורוצקין  הגרש"ב 
שיוכלו  עליה  בני  גרעין  אחר  תרו 
היה  הוא  לצעירים,  דוגמא  להוות 
מחבריו  כמה  עם  שהגיע  הנחשון 
הוא  ומאז  הלימודים,  לספסל 
בכל  שסייע  והמאור  האור  היה 
יסודות  את  ולהשתית  לפתח  דרך 

הישיבה כשאיפת מייסדיה. 
בהגיעו לפרקו נשא את רעייתו 
שט־ דוד  חיים  רבי  של  בתו  תחי' 

נוף,  הר  ונכבדי  מחשובי  רסבורגר 
לתפארה  ביתם  את  הקימו  ויחדיו 
בירושלים,  שאול  גבעת  בשכונת 
בכו־ לימודיו  חוק  ממשיך  כשהוא 

הגרא"י  בראשות  העליה  בני  לל 
עד  הופך  שם  שליט"א,  לוינשטין 
המו־ התווך  מעמודי  לאחד  מהרה 

לו  רב  שידיו  והמופלאים,  בחרים 
מהרה  ועד  תורה,  של  במלחמתה 
הפך לתל תלפיות שהכל פונים אליו 
וקבלת  עמומה,  סוגיא  כל  בבירור 
משנה סדורה ובהירה בכל הסוגיות 

הנלמדות ביני מעודי בכולל.
שלשום יצא עם שני גיסיו לנ־

יצאו  ובחזרתם  במרכז,  מעט  פוש 
להתאוורר מעט בחוף ימה של תל 
אביב, ומפאת הסכנה בשל סערת 
בתחילה,  רק  בזהירות  נכנסו  הים 
ואיום  גדול  גל  הגיע  לפתע  אך 

בצורה  למעמקים  אותו  שסחף 
שאינה מצויה. גיסו הזעיק מיד את 
כוחות ההצלה, שהגיעו עד מהרה 
סוער  וים  ליל  שעת  למרות  וניסו 
למולם, למצוא אותו במעמקי הים 

אליו הוא נסחף באורח טראגי.
ובשעות  הלילה  כל  במשך 
קיוו  הכל  עוד  המוקדמות,  הבוקר 
כי תושייתו בכל דבר לבטח תביא 
אחת האבנים  על  לנוח  אולי  אותו 
בשובר הגלים או מעין זה, ונישאו 
ימ־ שאכן  בתקוה  רבות  תפילות 
צאוהו חי, בריא ושלם. אך בשעות 
המרה,  הבשורה  הגיעה  הבוקר 
רוח  ללא  מהמים  נמשה  שהוא 
השמימה.  בסערה  ועלה  חיים, 
הוריו  מבית  שיצאה  בהלווייתו 
הגאונים:  הרבנים  לו  ספדו  בב"ב 
רבי שלום בער סורוצקין שליט"א 
ראש ישיבת עטרת שלמה, שקונן 
בקול נהי כמה היה ליבו של הישי־

שכל  באומרו  הקמתה,  בעת  בה 
בהתפתחות  כיום  שרואים  מה 
שהשקיע  במה  הוא,  שלו  הישיבה 
הישיבה  של  פתיחתה  בראשית 

בכוחותיו הגדולים. 
ההספדים  מסכת  את  סיים 
אביו רבי אליעזר שליט"א שביכה 
בקול תמרורים, כיצד זכה למתנה 
לה  שיזכה  בטוח  היה  שלא  יקרה 
בליד־ שאירע  הרפואי  הנס  לאור 
משמים  זיכוהו  שמים  ובחסדי  תו, 
זכו  שהם  חיים  שנות  יובל  לחצי 
בסע־ עלה  והוא  מאורו,  ליהנות 

ייעודו  כשהשלים  השמימה  רה 

בחיים.
עלתה  הקדיש,  אמירת  לאחר 
מיטתו לירושלים, משם יצא מסע 
יוסף'  'ברכת  מביהמ"ד  ההלויה 
הקהילה  בני  מובחרי  על  נמנה  בו 
שם  הצעיר,  גילו  למרות  הגדולה, 
דוד  רבי  חמיו  נרגשות  לו  ספדו 
שתיאר  שליט"א  שטרסבורגר 
מעלותיו  אודות  בוכים  בקול 
השלימות  פאר  שהיה  הייחודיות 
זבולון  הג"ר  העליה.  דרכי  בכל 
שסופדים  קונן  שליט"א  שוורצמן 
צומח  היה  שלבטח  ל'הגאון'  אנו 
הייחודיות,  מעלותיו  לאור  וגודל 
בשנותיו  ייעודו  שהשלים  אלא 
האלמנה  את  וחיזק  הקצרות, 
הגרא"ז  מרן  אשת  אודות  בספרו 
מח־ על  שנתבשרה  זצוק"ל  מלצר 

לת חתנה, אמרה שמוכנה להינשא 
לזכות  אחת  שנה  בשביל  ולו  לו 
ידי  וחיזק   , ת"ח,  כזה  להצמיח 

המשפחה באבלם הקשה.
רבי  גיסו  לו  ספדו  מכן  לאחר 
שליט"א  זאב שטרסבורגר  יהושע 
שליט"א  לורנץ  שלום  ורבי 
בכל  מושלם  היותו  את  שתיארו 
מעלותיו לתפארה. לאחר אמירת 
לע־ ההלויה  מסע  המשיך  הקדיש 

לקול  נטמן  שם  המנוחות,  הר  בר 
בכיית ההמונים.

המנוח זצ"ל הותיר אחריו את 
רעייתו שתחי' ושני בניו הפעוטים 
ואחיותיו,  אחיו  הוריו,  שיחי', 
את  מרה  המבכים  חבריו  והמוני 

סילוקו במיטב שנותיו.

  המשך מעמ' ראשון

בבית מתאחדיםבבית מתאחדים
בחוץ מסיתיםבחוץ מסיתים
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מאת כתב 'המבשר'

שפו־ 'הארץ'  תחקיר  בעקבות 
זנדברג  ח"כ  הודיעה  שלשום  רסם 
ברשימת  חברה  וכיום  מ'מרצ', 
החלה  כי  הדמוקרטי',  'המחנה 
ח"כים,   25 של  חתימות  באיסוף 
מיוחד  פגרה  דיון  לקיים  בדרישה 
לדון  מנת  על  הכנסת,  במליאת 
בכירי  בקרב  הפושה  בשחיתות 

השלטון בישראל. 
כי  נטען  המדובר  בתחקיר 

המ־ שרת  של  מטעמה  שליחים 
מפלגת  ומנהיגת  לשעבר  שפטים 
לראש  פנו  שקד,  הגב'  'ימינה' 
לו  והציעו  נתניהו,  הממשלה 
השפעתה  את  תפעיל  ששקד 
המשפטי  היועץ  על  המכרעת 
לממשלה מנדלבליט, כדי שיחליט 
כנגד  אישום  כתבי  להגיש  שלא 

ראש הממשלה. 
הדברים  את  מכחישה  שקד 
מישהו  אם  כי  ומבהירה  וכל  מכל 
עצמו  דעת  על  פעל  ממקורביה 

והציע הצעה פסולה שכזאת, היא 
מוקיעה את מעשיו ואינה תומכת 
אך  צורה.  או  דרך  בשום  בהם 
את  לקבל  ממהרים  לא  בשמאל 
ומתייחסים  שקד  של  הכחשתה 

לתחקיר כאל אמת צרופה. 
גורמת  שעולה  "התמונה 
חברון  בר־און  לפרשת  אפילו 
זנדברג,  ח"כ  טענה  להחוויר", 
הכנסת  חברי  לכל  קוראים  "אנו 
לנוכח  מנגד  לעמוד  יכולים  שלא 
העבודה  לבן,  בכחול  השחיתות, 

להצטרף  המשותפת  והרשימה 
למהלך.

ונתניהו  שקד  בהובלת  "הימין 
מדמוקרטיה  ישראל  את  הופכים 
המ־ ענייני  בה  בננות  לרפובליקת 
דינה מנוהלים בצורה של מאפיה. 
הבחירות הקרובות הן על נשמתה 
על  ישראל,  מדינת  של  ודמותה 
הבחירות  את  העצמאות.  מגילת 
את   – לנצח  צריך  לא  הקרובות 
לנ־ חייבים  הקרובות  הבחירות 

צח".

הצטרף  סוריאליסטי  באופן 
אתמול הח"כ לשעבר ד"ר מיכאל 
השמאל  ואנשי  לזדנברג  ארי  בן 
אם  כי  וקבע  כמותה,  הסבורים 
שקד לא תגיש תביעת דיבה בבית 
המשפט כנגד עיתון 'הארץ' והעי־

נגדה,  הידיעה  את  שפרסם  תונאי 
תהיה זו אות לכך שאכן יש דברים 
שתתבע  כלום,  היה  לא  "אם  בגו. 
דיבה. אם היה, זאת רעידת אדמה. 
ללכת  צריכים  ומנדלבליט  שקד 
הביתה. ולמה מנדלבליט שותק?", 

תהה בן ארי. 
בתוך כך מסרו אתמול גורמים 
על  המתקפה  כי  ימינה,  במפלגת 
ככל  היא  'הארץ'  בתחקיר  שקד 
הראשונה  הסנונית  רק  הנראה 
עומדת  שהיא  ההתקפות  בסדרת 
מימין  הקרובים  בשבועות  לספוג 
פולי־ בה  לפגוע  בנסיון  ומשמאל, 

גדולה  הצלחה  ממנה  ולמנוע  טית 
לצנינים  להיות  שעלולה  מדי, 
במע־ רבים  גורמים  של  בעיניהם 

רכת הפוליטית. 

יוזמה לקיים דיון פגרה מיוחד בעקבות הדיווח ששליחי שקד 
הציעו לנתניהו חסינות משפטית בתמורה לצירופה לליכוד 

השמאל בנסיון למנף את התחקיר לרווח פוליטי:

ח"כ זנדברג החלה בגיוס חתימות של 25 ח"כים לצורך כפיית קיום הדיון 

כמונה מעות (3)

ביטוי הולם | אהרן ברגמן

וכה מספר לנו קורא נכבד, הגאון רבי יוסף 
הירשמן (ברמ"ד) שליט"א מירושלים עיה"ק:

"עיינתי בכובד ראש במאמרים הקודמים 
ונזכרתי  מעות'  'כמונה  הכותרת  תחת 

באפיזודה אישית מלפני כמה עשורים.
הגרי"ש  מרן  הדור  מפוסק  אז  "שמעתי 
אלישיב זצ"ל שאמר כי הגדרת 'כמונה מעות' 
באה לומר שיש להוציא בפה כל מילה ומילה 

בתפילה ולא לדלג שום תיבה.
"הייתי מופתע מאוד מביאור זה של הרב 
וטובים  רבים  כמו  סברתי  תמיד  אלישיב. 
לאופי  מתייחס  מעות'  'כמונה  שהמונח 
דילוגים.  של  לענין  ולא  התפילה  מהירות 
לאחר  ואכן  הדבר  את  לברר  אפוא  החלטתי 

החיפוש מצאתי מקור נפלא לדברים.
ח]  [נא,  תפילה  הלכות  ערוך  "בשולחן 
נכתב: "אין אומרים הזמירות במרוצה כי אם 
בנחת", וכותב על כך ה'משנה ברורה': "שלא 
ידלג שום תיבה ולא יבליעם, אלא יוציא מפיו 
כאילו מונה מעות...", הרי כאן סימוכין ברורים 
למה ששמעתי מהרב אלישיב שעיקר הכוונה 

היא שלא להבליע ולא לדלג שום מילה.
אחר  לעקוב  ענין  כלל  לנו  אין  "ובכן, 
פרטני המעות והשולחנים שבעיר. אין מקום 
של  הכספים  ספירות  דרכי  אחד  להתחקות 
זאת.  עושים  הם  מהירות  ובאיזו  הצ'יינג'רים 

זו ממש לא הנקודה. 
הקודמים  שהמאמרים  הקושי  "נקודת 

סבבו הלכו אודותיה, כיצד יתכן שממשילים 
המומחים  הרי  מעות',  ל'מונה  התפילה  את 
כן  כמו  עצומה,  במהירות  זאת  עושים 
להשוות  ניתן  כיצד  המזדקרת  התמיהה 
מהירים  ישנם  הרי  יחד,  המעות  מוני  כל  את 
לא  זה  כל   – יותר  איטיים  וישנם  במלאכתם 

קשה כלל. תמיהות אלו בטעות יסודן.
בדימוי  להעביר  ביקשו  שחז"ל  "מה 
שלא  הזהירות  נושא  הוא  מעות'  ל'מונה 
שנזהרים  כפי  בתפילה  מילים  על  לדלג 
אם  בין  הספירה.  בעת  כלום  על  לדלג  שלא 
מהמונים  הנך  אם  ובין  במהירות  סופר  אתה 
יש  משותף  מכנה  והיסודיים,  האיטיים 
שטר  שום  להבליע  שלא  הזהירות   – ביניכם 
רגע  בכל  היטב  תוודאו  שניכם  השטרות.  בין 
נתון שלא דילגתם בטעות ספרה אחת ושלא 
עקפתם בטעות עשיריה וכדומה. במידה ולא 
נזהרתם היטב שלא לדלג כלום הרי הספירה 

אינה שווה כלום.
"זהו הביאור האמיתי בענין", מפטיר הרב 
הירשמן שליט"א. בוודאי גם זהירות נדרשת 
ראויים  ואכן  גדולה,  וזכות  חובה  היא  זו 
פנויים  העם  שבהם   – הזמנים  בין  ימי  הם 
יחסי  באופן  לפחות  ומטרדות,  ממלאכה 
ולטעום  לנסות   – השנה  זמני  שאר  לעומת 
ונהירה  בהירה  תפילה  של  הטוב  הטעם  את 
כל  יתקבלו  ובוודאי  וטיוחים,  דילוגים  ללא 

התפילות לרחמים ולרצון.

ראש ממשלת איטליה ג'וזפה 
קונטה התפטר מתפקידו

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

המלאכותית  הקואליציה 
רעש  בקול  מתפרקת  באיטליה 
ג'וזפה  הממשלה  וראש  גדול, 
בהתפטרות  אתמול  הגיב  קונטה 

מהתפקיד. 
שהתקיימו  הבחירות  תוצאות 
את  העניקו  כשנה,  לפני  באיטליה 
הע־ אך  הימין,  למפלגות  הנצחון 

המובילות  המפלגות  לשתי  ניקו 
שיצר  מה  זהה,  תמיכה  שיעור 
ויכוח גדול לגבי השאלה מי ירכיב 

את הממשלה. 
שיתוק  של  תקופה  לאחר 
הגיעו  באיטליה,  ממושך  פוליטי 
ימונה  לפיה  להסכמה,  הצדדים 
פוליטי  גורם  שאינו  שלישי  אדם 
ואילו  הממשלה,  ראש  לתפקיד 
הגדולות  המפלגות  מנהיגי  שני 

היה  מביניהם  הבולט  סגניו.  יהיו 
לתפקיד  שהתמנה  סלביני  מתיאו 
הוא  כי  טענו  ורבים  הפנים,  שר 
ואת  הממשלה  את  שמנהיג  זה 
שאינו  למרות  כולה,  המדינה 
ראש  בתואר  רשמי  באופן  מחזיק 

הממשלה. 
בחר  האחרונה  בתקופה 
מהשותפות  לפרוש  סלביני 
משום  לטענתו  הקואליציונית, 
שלו  ההשפעה  שכוח  שהרגיש 
הרפו־ ביצוע  לצורך  מספיק  אינו 
רמות שהוא מעוניין לקדם בתחו־
הפוליטיים  מתנגדיו  שונים.  מים 
טענו כי סלביני מנצל את העובדה 
התחזקה  בו  הציבורית  שהתמיכה 
מבקש  הוא  ולכן  הבחירות,  מאז 
לב־ ולגשת  הפרלמנט  את  לפזר 

מצפה  הוא  שמהן  חדשות  חירות 
שיהפוך  יותר,  חזק  כח  עם  לצאת 

של  אותו למנהיג הבלתי מעורער 
איטליה. 

האיט־ הסנאט  התכנס  אתמול 
לקי לישיבת חירום, למרות פגרת 
נשא  הישיבה  ובמהלך  הקיץ, 
נאום  את  קונטה  הממשלה  ראש 
מתיאו  בעוד  שלו,  ההתפטרות 
ראש  כסגן  מימינו  יושב  סלביני 

הממשלה. 
בבחירות",  מעוניין  "סלביני 
אמר קונטה, "ובגלל זה הוא פירק 
הקואליציונית.  השותפות  את 
הזאת  ההחלטה  את  קיבל  הוא 
ומתוך  אישיים,  מניעים  מתוך 
שצריך  ממה  מוחלטת  התעלמות 
המדינה  של  לטובתה  לעשות 
את  שמנחה  מה  העם.  ולטובת 
שלו,  האינטרסים  אלו  סלביני 
איטליה  על  מאיימות  החלטותיו 

כולה". 

דרמה בברזיל: חמוש חטף אוטובוס עם 
נוסעים והחזיק בהם כבני ערובה במשך שעות 

החוטף נורה על ידי המשטרה ונהרג במקום ^ החטופים ששוחררו סיפרו כי 
החוטף טען באוזניהם שהוא שוטר, אך לא נמסר לכך אישור

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

התחוללה  ממש  של  דרמה 
שבברזיל,  ז'נירו  דה  בריו  אתמול 
כשאדם שהיה חמוש באקדח חטף 

אוטובוס ובו 22 נוסעים. 
הוזע־ גדולים  משטרה  כוחות 
קו למקום, וניהלו מו"מ עם החוטף 
בזמן שכל נתיבי התחבורה באזור 
עמדו  והנהגים  לחלוטין  שותקו 

במשך שעות בפקקים. 
תוך כדי המו"מ הסכים החוטף 
ונו־ החטופים  מבין  ששה  לשחרר 
תר עם 16 בני ערובה. מהמשטרה 
נמסר כי האיש ככל הנראה מעור־

ער בנפשו, וכי לא הציג שום דרי־
שות בתמורה לשחרור החטופים. 
שלא  מו"מ  של  שעות  לאחר 
יריות,  בזירה  נשמעו  פרי,  נשא 
נורה  החוטף  כי  דווח  ובהמשך 
הח־ משטרתי.  צלף  בידי  למוות 

למעט  פגע,  ללא  שוחררו  טופים 
לאחר  רגע  שהתעלפה  מהם  אחת 
במהלך  החוטף,  בידי  ששוחררה 

המו"מ שניהלו עמו השוטרים. 
מד־ בברזיל  התקשורת  כלי 

ששוחררו  החטופים  כי  ווחים 
באוזניהם  טען  שהחוטף  מספרים 
כי הוא שוטר. עם זאת, המידע לא 
מהמשטרה  כלשהו  אישור  קיבל 

המקומית, שלעת עתה שומרת על 
מפר־ ואינה  איפול  תחת  האירוע 

החוטף  זהות  אודות  מידע  סמת 
והמניע למעשיו. 

לאחר ביטול ההסכם עם רוסיה: 
ארה"ב שיגרה טיל שיוט לטווח בינוני 

הטיל מסוגל לשאת ראש נפץ גרעיניי, אך היה חמוש בראש נפץ קונבנציונלי 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הגרעין  אמנת  ביטול  בעקבות 
עשורים  כשלושה  לפני  שנחתמה 
שלפני  ולאחר  ורוסיה,  ארה"ב  בין 
רוסי  טיל  התפוצץ  כשבועיים 
מסתורי  ניסוי  במסגרת  גרעיני 
רוסיה,  במזרח  בבסיס  שנערך 
כי  הקודם  בלילה  ארה"ב  הודיעה 
בינוני,  לטווח  שיוט  טיל  שגרה 
גרעיני.  נפץ  ראש  לשאת  המסוגל 
הטיל היה חמוש בראש נפץ קונב־

נציונלי, והוא פגע במטרה שאליה 
מ־500  יותר  של  במרחק  שוגר, 
השיגור  מנקודת  קילומטרים 

שלו. 
הובהר  האמריקאית  בהודעה 
הוא  הניסוי,  בוצע  שבו  הטיל  כי 
לבצע  שנאסר  הנשק  כלי  מסוג 
הג־ אמנת  במסגרת  ניסויים  בהם 
רעין שנחתמה בין רוסיה וארה"ב 

ושבוטלה בחודש שעבר. 
לסגת  החליט  טראמפ 
בשל  בעיקר  רוסיה  עם  מההסכם 

מכבדת  אינה  שרוסיה  הטענה 
שבו  מצב  נוצר  ולכן  ההסכם  את 
לב־ אליו  מחויבת  נותרה  ארה"ב 
ההס־ כי  טראמפ  טען  כן  כמו  דה. 

מול  רק  לא  ארה"ב  את  מגביל  כם 
אח־ מדינות  מול  גם  אלא  רוסיה, 
אמנה,  מאותה  חלק  לא  שהן  רות 
ומתעצמת  שהולכת  סין  ובראשן 
עם ארסנל גרעיני גדול ועם מנעד 
לשגר  ואמצעים  טילים  של  רחב 
את הפצצות הגרעיניות שלה לכל 

מקום בעולם. 

סוריה: דיווחים סותרים אודות קצב 
ההתקדמות של צבא אסד במחוז אידליב 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

כי  שלשום  שנמסר  לאחר 
לפרוץ  הצליחו  אסד  של  כוחותיו 
שנש־ שייחון  חאן  העיר  תוך  אל 
האחרונות  השנים  בחמש  לטה 
נמסר  מורדים,  ארגוני  ידי  על 
כי  תקשורת  כלי  במספר  אתמול 
חל־ לכבוש  ממשיך  סוריה  צבא 
המורדים  וכי  בעיר,  נוספים  קים 
הולכת  במהירות  ממנה  נסוגים 

וגוברת. 
הצליח  שאסד  נטען  כן  כמו 

על  השליטה  את  לידיו  להחזיר 
נותרו  שעוד  האחרונים  הכפרים 
בידי המורדים במחוז חאמה, סמוך 
כפרים  אידליב.  מחוז  של  לגבול 
מאז  המורדים  ידי  על  נשלטו  אלו 
תחילת מלחמת האזרחים הסורית 

לפני כשמונה שנים. 
הטרור  ארגון  פרסם  מנגד 
לזרוע  הנחשב  א־שאם',  'תחריר 
כי  קאעידה',  'אל  של  הסורית 
ברחבי  מחדש  נפרסו  כוחותיו 
כפרים  מספר  וכי  שייחון,  חאן 
תחת  מצויים  עדיין  חאמה  במחוז 

שליטתם, בניגוד לנטען בדיווחים 
האמורים. 

ליעד  נחשבת  שייחון  חאן 
אסד,  של  מבחינתו  אסטרטגי 
הכביש  על  שוכנת  שהיא  משום 
לח־ דמשק  את  המחבר  המהיר 

סוריה.  של  מזרחי  הצפון  לקה 
מרכזי  מעבר  כנתיב  משמש  הוא 
ומטורקיה,  מעיראק  סחורות  של 
ומהווה עורק תחבורה פעיל מאוד 
את  השביתו  המורדים  במדינה. 
עביר  בלתי  אותו  והפכו  הכביש 
המשטר  עם  המזוהים  לגורמים 

הסורי. 
לפני  התגוררו  שייחון  בחאן 
אלף  כ־100  האזרחים  מלחמת 
כיום  הדיווחים  לפי  אך  אדם,  בני 
לא־ בלבד,  מעטים  בה  מתגוררים 

חר שהפכה יעד לתקיפות חוזרות 
כולל  אסד,  משטר  מצד  ונשנות 
תקיפה כימית שבוצעה בעיר לפ־

ני כשנתיים, מה שהוביל לתקיפה 
הבסיס  נגד  ארה"ב  של  אווירית 
של חיל האוויר הסורי, ממנו יצאו 
העיר  את  שהפציצו  המטוסים 

בנשק כימי. 

הציבור יודע לנצל הזדמנויות בבין הזמנים:

רשת ברודווי יוצאת בשורת 
מבצעים מיוחדים לבין הזמנים 

 תקופת בין הזמנים מסתמנת כזמן בו הציבור מעדיף לקניות
המבצע השנתי של תקופת בין הז־

מנים ברשת ההלבשה החסידית 'ברודווי' 
יצא לדרכו במחירים חסרי תחרות, תחת 

הכותרת 'הגיע הזמן להתחדש'.
הקו  את  ממשיך  הנוכחי  המבצע 
כל  בהקדשת  הרשת,  רוח  את  המוביל 
הצורך  ואל  הלקוחות  אל  הלב  תשומת 
של הציבור להתחדש במוצרים איכותיים 

– במחירים סבירים.
"בת־ כי  אומרים  'ברודווי'  בהנהלת 

במספר  עליה  ניכרת  הזמנים  בין  קופת 
הלקוחות המגיעים לחדש את סל ההל־
בשה החסידית, גם בגלל הסמיכות לפ־
תיחת שנת הלימודים לבחורי הישיבות, 
ובכלל בתקופה זו אנשים מתחילים את 
עונת הקניות לקראת החגים" ומוסיפים 
כי "לכן חשוב לנו להיות יחד עם ציבור 

הלקוחות ולענות על הצורך של כל אחד 
מהלקוחות".

במבצע הנוכחי כלול מלאי רחב של 
חלקים,  שלושה   – בטנה  חצי  חליפות 
ומוצרי קולב נוספים במחירים מיוחדים 
עשרות  של  הנחות  וכן  הזמנים,  לבין 
'ברודווי'  המותג  מוצרי  כל  על  אחוזים 
הכוללת מלאי של חליפות ובעקיטשעס 
חלק ופרחוני במבחר רחב של דוגמאות. 
הזמ־ בין  'מבצע  במסגרת  כן  כמו 
נים', מבצע מיוחד גם במחלקת הלבשה 
כללית בסניפי ברודווי על חולצות וישי־

בה חלאט של המותג האיכותי 'מדיסון' 
מהמותג  איכותית  אישית  והלבשה 

המוכר 'וולטקס'. 
והזדמנות  בשורה  בהחלט  זוהי 
לציבור החסידי שיודע לנצל הזדמנויות. 

כוחות בטחון בזירה, אתמול
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לקראת יומא דהילולא 

הזדמנות לשטרוי המסוגל והמקודש
התבן הקדוש של כ"ק מרן האדמו"ר מהר"א מבעזלא זי"ע שהציל חיים ומסוגל 

לפרנסה בהזדמנות מיידית • מיוחד לתורמי הקופה הק' 'מחזיקי תורה'
של  ההילולא  שבוע   – אלו  בימים 
מבעלזא  אהרן  רבי  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
לקבל  נוספת  הזדמנות  ניתנת   – זי"ע 
את 'השטרוי המקודש', אותו תבן סגולי 
קדוש  כחפץ  מקובל  דורות  דורי  אשר 
וסגולי לכל הישועות וההשפעות, מוענק 
'מחזיקי  הקדושה  הקופה  תומכי  לכלל 
כ"ק  ה'  מלאך  אותו  ייסד  אשר  תורה', 
בהכנסת  ולעזור  לסייע  זצוק"ל  מרן 
ובני  נזקקים  וחתנים  למחותנים  כלה 

תורה.
על  בקפידה  נשמר  אשר  השטרוי 
ידי החסידים הינו חפץ יקר ערך כמושג 
במוחש  רואה  בו  המחזיק  אשר  שמימי 
ישועות ונפלאות. צדיקי בית בעלזא בכל 
יום  בעבודת  עומדים  ימינו,  עד  הדורות 
מנהג  תבן.   – שטרוי  גבי  על  הכיפורים 
עצמם,  האדמו"רים  ולרבות  החסידים 
שמירה  כחפץ  שטרוי  מאותו  לקחת 
אף  זי"ע  מהר"א  האדמו"ר  כ"ק  וסגולה. 
היה מניח מאותו שטרוי על גבי מיטתו, 
מבעלזא  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שסיפר  כפי 
מחזיקי  הק'  הקופה  למנהלי  שליט"א 

תורה.
אחד העובדות המופלאות שנשמעו 
בעדות ראשונה היא, על החסיד הישיש 
הרב בערל קורנבלי שליט"א מבני ברק, 
בירקנאו־ במחנה  בהיותו  כי  שסיפר 

חבילות  שתי  מהמטבח  לקח  אושוויץ, 
מרגרינה, ובדיוק באותו רגע עבר במקום 
מנגלה  ד"ר  מאושוויץ',  המוות  'המלאך 
ימ"ש. הוא הבחין במה שעשה, שלף את 
האקדח וצעק: "איך העזת לעשות זאת?" 
שניה לפני שצעק שמע ישראל, החליט 
לצ־ והחל  למוות,  להיכנע  לא  קורנבלי, 
עוק, "איך האלט אין די האנט די שטרוי 
פון דער רב (אני מחזיק בידי את הקש 
של הרב). ללא שום הסבר הגיוני, הרשע 
בכל  לבעוט  והחל  בו,  אחיזתו  את  עזב 
חלקי גופו ששתת דם, עד שהתעלף. אז 
הפטיר, הרשע ימ"ש החזיר את האקדח 
לכיסו והפטיר: "חבל על הכדור הזה, הוא 

תיכף ימות"...
סיפורי המופת של סגולת השטרוי, 
מלווים את המחזיקים בו יום יום, ועתה 
לק־ בו  לזכות  ייחודית  הזדמנות  ניתנת 

ראת יומא דהילולא.
יצויין, כי שמותיהם של תומכי הקו־

פה הקדושה, נרשמים בפנקס מיוחד של 
החברים, אשר כידוע ביקש מרן אדמו"ר 
שמו  לרשום  ההילולא  בעל  זצוק"ל 
ונפ־ ונזכרים  הקופה,  חברי  בין  כראשון 

קדים ביומא דהילולא קדישא על הציון 
המצוינת, וכן בכל ערב ראש חודש, יום 
המסוגל לברכה ולישועה, בהזכרת השם 

והבקשה בייחודיות ובפרטיות.
של  הכבדות  בהוצאות  בהשתתפות 
הקופה הקדושה מחזיקי תורה, מקבלים 
לטוב  ונזכרים  המסוגל,  השטרוי  את 
בציון הק'. וזכותו הגדולה של האדמו"ר 
לכל  עומדת  בוודאי  זצוק"ל  אהרן  רבי 
המחזיקים במוסדות שהוא הקים וליווה, 
אחד  לכל  משפיע  הוא  הרי  חיותו  וכמי 
ואחד פרנסה בריווח ובשלוה, נחת ואושר 
מהצאצאים, בריאות השלימות ואריכות 

ימים מבורכים.
ולרישום  המקודש  השטרוי  לקבלת 
לפנות  ניתן  הנזכרים,  החברים  בפנקס 

לטל: 1800800590.

היום: קבלת קהל לייעוץ רפואי 
בנתניה בשיתוף 'מכבי שירותי 

בריאות' עם ארגון 'פרי חיים'
יו"ר ארגון פרי חיים הרה"ג משה שלזינגר שליט"א יגיע היום למרכז הרפואי של 

'מכבי' במרכז נתניה, לקבלת קהל לייעוץ רפואי־הלכתי למשפחות
ממשיכה  בריאות'  שירותי  'מכבי 
הבריאות  לקידום  הפעילויות  בהרחבת 
נוסף  פעולה  שיתוף  ומקיימת  בקהילה, 
יערוך  במסגרתו,  חיים',  'פרי  ארגון  עם 
נשיא  שליט"א  שלזינגר  משה  הרה''ג 
לייעוץ  קהל  קבלת  חיים',  'פרי  ארגון 
רפואי־הלכתי במרכז הרפואי של 'מכבי' 
אינו  הייעוץ  משפחות.  עבור  בנתניה, 
כרוך בתשלום, ומיועד לחברי כל קופות 

החולים.
הרב  בנשיאות  חיים'  'פרי  ארגון 
למעלה  פועל  שליט"א  שלזינגר  משה 
זכו  שלא  למשפחות  בסיוע  שנה,  מ־30 
אצל  בהשתדלות  מסייע  בטן,  לפרי 
טובי הרופאים בארץ ובעולם, לאחרונה, 
'פרי  ארגון  לבין  מכבי  בין  הסדר  הושג 
חברי  יזכו  הייחודי,  ההסכם  ע"פ  חיים'. 

מכבי שהסתייעו בארגון, להחזרים עבור 
הוצאות.

במכבי  הבריאות  חטיבת  ראש 
פרופ' נחמן אש, מציין כי במכבי שירותי 
בריאות מתקיימת פעילות ענפה בתחום, 
בין  המבורך  הפעולה  "שיתוף  כי  ואומר 
הרב שלזינגר, העומד בראש ארגון 'פרי 
שרותי  מכבי  ומומחי  רופאי  לבין  חיים' 
מעניק  רבות,  שנים  נמשך  בריאות, 
למשפ־ משמעותית  ותמיכה  תרומה 
למחלות  פתרונות  להבאת  ופועל  חות, 
לי־ תורשתי  במעבר  למניעה  הניתנות 

ראוי  שלזינגר  הרב  של  פועלו  לדים. 
לכל שבח".

במכבי,  נשים  רפואת  תחום  ראש 
הרב  עם  "בפגישתי  סגל:  יעקב  ד"ר 
רב  נסיון  בעל  לאדם  נחשפתי  שלזינגר, 

בתחום, המקיים, ברגישות רבה, קשרים 
רצופים עם רופאים ומומחים בעלי שם 
לעזור  מנת  על  הנשים,  רפואת  בתחום 

ככל שניתן למשפחות".
מכבי  של  השיווק  מנהל  לדברי 
"מכ־ שלזינגר:  משה  ר'  החרדי,  למגזר 

החרדי  המגזר  ריכוזי  בכל  פועלת  בי 
שכל  מנת  על  רבנים,  עם  מלא  בתיאום 
ומונגשים  מותאמים  יהיו  השירותים 
לציבור. לכן הובלנו את שיתוף הפעולה 

עם ארגון 'פרי חיים'". 
יום  היום,  תתקיים  הקבל  קבלת 
רביעי, כ' באב (21.8) במרכז הרפואי של 
'מכבי', שד' בנימין 21, נתניה, בקומה 4, 
יש   .17:00-22:30 השעות  בין   ,428 חדר 
02-500- בטלפון  תור  ולקבוע  להירשם 

1501, שלוחה 2. 

ביוזמת הרב מישל טפירו, מנהל קשרי הלקוחות של 'כללית' בקרית מלאכי:

היום: סדנאות עזרה ראשונה 
במרפאות 'כללית' בקרית מלאכי

הרב אברהם וייס מנהל מגזר חרדי במחוז מרכז של 'כללית': "זהו שיתוף פעולה 
ייחודי לרווחת הציבור"

מנהל  טפירו,  מישל  הרב  ביוזמת 
בקרית  'כללית'  של  הלקוחות  קשרי 
בסיוע  מזורז  קורס  היום  יערך  מלאכי, 
רפואי ראשוני של מחוז מרכז ב'כללית' 
בשיתוף עם ארגון 'איחוד הצלה' לנשות 
קרית מלאכי. הקורס יעניק למשתתפות 
כלים ויכולת להתמודד עם מקרי חירום 
הכללים  ימסרו  ובמסגרתו  נפש  ופיקוח 
הבסיסיים בהצלת חיים באירועים העלו־

לים להתרחש בקרבתו של כל אחד, כמו 
חנק תוך כדי אכילה, איבוד נשימה, ועד 

לאירועים לבביים ודברים חמורים יותר.
בעיקר  חשוב  והנחוץ  הבסיסי  הידע 
חלילה  שעלולים  לילדים,  לאימהות 
להיתקל במקרה חירום עם ילדם, וללא 
הידע הדרוש לא יוכלו להעניק לו מענה 
והדברים יכולים להגיע עד לכדי פיקוח 
נפש של ממש. ידע רפואי בסיסי בעזרה 
להציל  רבים  במקרים  יכול  ראשונה 
להגעת  עד  הולם  מענה  ולהוות  חיים 
לבית  והפינוי  הרשמיים  הרפואה  כוחות 

החולים.

הקורס ימסר על ידי מומחים מהשו־
רה הראשונה, שיעבירו את הידע הנדרש 
המשתתפות  ובמקצועיות.  בתמציתיות 
עזרה  ופנקס  רשמית  תעודה  עם  יצאו 
שיאפשר  מה  מהן,  אחת  לכל  ראשונה 
רא־ ועזרה  חירום  שירותי  להעניק  להן 

שונה במקרי הצורך, שלא יהיו.
הרב אברהם וייס מנהל מגזר חרדי 
במחוז מרכז של 'כללית' בירך על הערב 
לר־ ייחודי  פעולה  שיתוף  זהו  כי  ואמר 

ווחת הציבור.

'עולים לירושלים 4': עשרות אלפי 
כרטיסים נמכרו בתוך שעות ספורות
ביקוש חסר תקדים לכרטיסים לאירוע בין הזמנים הגדול למשפחה החרדית • 

המארגנים: מי שיחכה לרגע האחרון – ישאר ללא כרטיס 
לאחר  יום   :4 לירושלים  עולים 
ופתיחת  האירוע  על  הראשון  הפרסום 
המארגנים  מדווחים  הכרטיסים,  מכירת 
על עשרות אלפי כרטיסים שכבר נמכרו. 
תתקיים  לא  העבר,  לקחי  לאור 
רק  אלא  במקום  כרטיסים  מכירת 
פיזית  או  טלפונית  רכישה  באמצעות 
המרכזית  הסיבה  השונים.  במוקדים 
למנוע  הרצון  היא  המוקדמת  למכירה 
כרטיסים  על  התנפלויות  של  מחזות 
מצב  למנוע  גם  כמו  למתחם,  בכניסות 
יתאכזבו  למקום  שמגיעים  אנשים  שבו 

מאחר ויאזלו הכרטיסים. 
לרכוש  ניתן  שבאמצעותו  הטלמסר 
שהוא  באופן  מתוכנן  הכרטיסים  את 
פרופור־ באופן  המבקרים  את  'מזרים' 

ציונלי בין הימים והשעות, כך שנמנעים 
עומסים החורגים מיכולת 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. 
לציבור  ממליצים  האירוע  מארגני 
להבטיח את מקומם בהקדם. "מי שית־
עצל ויחכה לרגע האחרון – ימצא עצמו 
בלי כרטיס", הם אומרים. לדבריהם, הק־
צב החריג של מכירת הכרטיסים מצביע 
על כך שאלו יאזלו בתוך זמן קצר ביותר. 
של  האירועים  מתקיימים  השנה 
המתחם  במסגרת  לירושלים  עולים 
כבכל  כאשר  הרביעית,  בפעם  הענק 
משפע  המבקרים  ייהנו  השנה  גם  שנה, 
במחיר  וחוויות  פעילויות  אטרקציות, 

השוה לכל נפש. 
תקופה  עמלו  והכנה  חשיבה  צוותי 
ארוכה על הקמת מתחם ההפעלה המ־

שתרע על 17,000 מ"ר במרכז הקונגרסים 
בהשקעה  בירושלים.  האומה  בבנייני 
להת־ תודות  תקדים  חסרת  תקציבית 
ומשרד  ירושלים  עיריית  של  גייסותם 
ירושלים ומורשת. ראש העיר משה ליאון 
היה מעורב באופן אישי בפרויקט כאשר 
ההוראה שלו לכל הנוגעים בדבר היתה 
הפעילויות  את  לספק  כדי  הכל  לעשות 
אלפי  לעשרות  המיוחדים  והתכנים 

המשתתפים.
בשיתוף  נעשתה  המתחם  בניית 
פעולה פורה של גורמי המקצוע בעיריית 
ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת שעמ־
לו לבנות את המתחם האתגרי והמיוחד 
המושלמת  הקיץ  חווית  את  יעניק  אשר 
של  בבחירה  החל  החרדית;  למשפחה 
בהתאמה  וכלה  חדשניות  אטרקציות 
נכונה לצרכי הציבור החרדי, כל זה מתוך 
כוללת  משפחתית  חוויה  של  התפיסה 

לכל הגילאים שיצאו בטעם של עוד. 
של  הפעילות  ימי  מספר  השנה  גם 
המתחם יעמוד על חמישה ימים. כזכור, 
בשנים הראשונות מספר הימים עמד על 
שעברה  בשנה  כבר  אך  ימים,  שלושה 
ביומיים  האירוע  את  להאריך  הוחלט 
ביטוי  לידי  שבא  הגבוה,  הביקוש  לאור 
מספר  מבקרים,  אלף  ממאה  בלמעלה 

שצפוי אף לגדול השנה.
מה בתפריט?

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

תערוכת  לילדים,  ג'ימבורי  ענק,  נפחים 
משחקי  מימד,  תלת  מיצג  מיניאטורות, 
דרבוקות,  סדנת  פרסים,  נושאי  חשיבה 

מתחם צילום ומתחם תחרויות..
נגמר? ממש לא! השנה ייהנו המש־
תתפים גם ממופע רב חושי סוחף (הכל 
מעלין לירושלים 4), ארבעה (!) מתחמים 
ליטוף  פינת  כולל  ירושלמי'  'ג'ונגל  של 
'המר־ של  אקסטרים  חווית  חיים,  בעלי 
מסעיר  אקשן  מתחם  המעופפת',  פסת 

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 

שמספרו  בטלפון  אשראי  בכרטיס  סים 
.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
אמת  שפת  מתוקי  מכולת  שמש:  בית 
28. מודיעין עילית: הבית הלבן רחוב רבי 

יהודה הנשיא 16. 
הרוכשים טלפונית יקבלו את כרטי־

סי הכניסה בעמדות הכניסה ע"פ הצגת 
תעודת זהות.

במתחם  שיש  הפעילויות  "לצד 
ההיסטוריים  באתרים  הסיורים  עצמו, 
של ירושלים זוכים להתעניינות שיא עם 
בהם  לקחת  שרוצים  אנשים  ויותר  יותר 
כי  ומוסיפים  המארגנים  אומרים  חלק", 
השנה יוגדל דרמטית מספר הסיורים כדי 

לענות על הביקוש העצום".
לה־ פשוטה:  היא  שלנו  "ההמלצה 

בעלות  בהקדם.  כרטיסים  ולרכוש  זדרז 
סמלית השווה לכל נפש. 15 שקלים בסך 
ענק  במתחם  מגוונות  לאטרקציות  הכל 

כולל אופציה לסיורים מודרכים.
ליאון,  משה  ירושלים,  העיר  ראש 
'עולים  "אירוע  האירוע:  לקראת  אמר 
לירושלים' הוא בין האירועים המשמעו־

תיים ביותר באירועי הקיץ בירושלים. אני 
בהפקתו,  ומסייע  שסייע  מי  לכל  מודה 
אלו  המשפחות,  כלל  את  ומזמין  וקורא 
שמתגוררות בירושלים ומחוצה לה, לבוא 
אמיתית  ומחוויה  אמיתי  בכיף  ולהנות 

בעיר ירושלים".
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".
חבר  תורנית  תרבות  תיק  מחזיק 
המועצה הרב דוד בלומנשטוק מסר: "אני 
מודה לראש עירית ירושלים משה ליאון 
המאמץ  על  במלאכה  העוסקים  ולשאר 
לירוש־ ׳עולים  השנה  שגם  כדי  העצום 
לים׳ יצא לפועל עם עוד שפע תוספות. 

"רבות הושקע בארוע שיהיה מותאם 
המשפחה  כל  שיוכלו  הגילאים  לכלל 
האטרקציות  במגוון  יחד  ולהנות  להגיע 

המתאימות במיוחד לציבור החרדי"

האטרקציה הירולשמית מלשפחה החרדית

הלמ"ס: ההוצאה הלאומית 
לחינוך – 110 מיליארד שקל

מאת שלמה גרין

לס־ המרכזית  הלשכה 
טטיסטיקה מפרסמת את ההוצאה 
את  הכוללת  לחינוך  הלאומית 
מוסדות  בכל  השוטפת  ההוצאה 
והפרטיים,  הציבוריים  החינוך 
לשיעורים  בית  משקי  הוצאות 
וכן  וכד‘,  לימוד  לספרי  פרטיים, 
חינוך  מוסדות  לבניית  הוצאות 

חדשים ולרכישת ציוד.

ההוצאה  הנתונים,  פי  על 
הסתכמה  לחינוך  הלאומית 
שקל,  מיליארד  ב־110.3  ב־2018 
המקו־ מהתוצר  אחוזים  שהם 8.3 

מי הגולמי.
ב־2018 שמונים אחוזים משי־

לאוכלוסיה  סופקו  החינוך  רותי 
במוסדות חינוך של הממשלה, של 
הרשויות המקומיות ושל מוסדות 
מי־ שרוב  רווח,  כוונת  ללא  חינוך 

מונם מהממשלה. 

רשות ההשקעות תעניק 37.5 מיליוני שקלים 
לחיפה כימיקלים שעמד בסכנת סגירה 

מאת שלמה גרין

תעניק  ההשקעות  רשות 
למפ־ שקלים  מיליוני   37.5
במסג־ כימיקלים  חיפה  על 
להצלת  השקעה  תכנית  רת 

המפעל.
מטרתה של התכנית שהוגשה 
העתקה  הינה  להשקעות  לרשות 
החברה  פעילות  של  והרחבה 
ייצור  מתקני  הקמת  באמצעות 
בסמוך  רותם  במישור  דשנים 
סכום  כיום.  פעילותה  לאתר 
והמבוק־ המקצועית  ההשקעה 

מיליון  כ־228  הינו  בתכנית  רת 
ש"ח.

החלק שכלל ציוד משומש לא 
בהשק־ נכלל  ואינו  היות  אושר, 

להשקעות.  ברשות  המזכות  עות 

ההשקעה  ולתקרת  לכך  בהתאם 
המאושרת עבור חברה גדולה על 
הש־ לחברה  אושרה  הנהלים,  פי 

קעה בסך 125 מיליון ש"ח, ומענק 
מיליון   37.5 בגובה  ממנה  שנגזר 
למע־ זכאית  תהיה  החברה  ש"ח. 
'נוהל  במסגרת  נוסף  השקעה  נק 
למפע־ המענק  שיעור  לקביעת 
 ,10% עד  של  בשיעור  בנגב'  לים 
בהתאם  המזכה  ההשקעה  מגובה 
שנקבעו  המידה  באמות  לעמידה 

בנוהל.
 222 כיום  מועסקים  בחברה 
במס־ ישירה,  בהעסקה  עובדים 

החברה  המאושרת  התכנית  גרת 
תעסיק 70 עובדים נוספים. החב־

רה הינה בין המעסיקות הפרטיות 
הגדולות בתחום התעשיה באזור. 
הגבוה  שכר  משלמת  החברה 

ובגובה  במשק  הממוצע  מהשכר 
בתעשיה  הממוצע  לשכר  הדומה 
גם לעובדים בלתי מיומנים. הערך 
המוסף מההשקעה הנידונה עומד 
ות־ בשנה  ש"ח  מיליון  כ־100  על 

עסוקה עקיפה של כ־300 עובדים 
נוספים.

בשני  פעלה  החברה  עד 2017 
אתרי ייצור בישראל (במפרץ חי־
לה־ בהתאם  רותם).  ובמישור  פה 

ובעקבות  העליון,  ביהמ"ש  חלטת 
שהיווה  האמוניה  מיכל  סגירת 
המרכזי  הגלם  חומר  מקור  את 
לתהליך הייצור, נסגרה הפעילות 
והמכירות  היצור  חיפה.  במפרץ 
למציאת  עד  הופסקו  החברה  של 
החברה   2017 באוקטובר  חלופה. 
הייצור  את  חלקי  באופן  חידשה 

בדרום.
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בבחורים  נתקלתי  לא  "מעולם 
כה  ידיעות  עם  לימים  צעירים 
כא־ ובחסידות  בתורה  נפלאות 
גאב"ד  בהתרגשות  אמר  חד", 
יהונתן  רבי  הגאון  מונטריאול 
שע־ לאחר  שליט"א,  וייס  בנימין 
של  ידיעותיהם  אחר  מקרוב  מד 
חב"ד  לצעירים  הישיבה  תלמידי 
שבאו  במוסקבה,  ליובאוויטש 

להיבחן במעונו.
במוסקבה,  הישיבה  תלמידי 
בעיר  האחרונים  בחודשיים  שהו 
במסגרת  שבקנדה,  מונטריאול 
ישיבת קיץ, והמשיכו בלימודיהם 
שקט,  במקום  ועוז  שאת  וביתר 
יחד  שוהה  הרוחני  כשהצוות 
על  התפתחותם  את  ומלווה  עמם 
פעלו  במקביל  ושעל.  צעד  כל 
בערבי  ונצורות  רבות  התלמידים 
רוסיה  עולי  בין  ובשבתות,  שבת 

בשיתוף  במונטריאול,  שגרים 
שבעיר.  חב"ד  ושלוחי  רבני  עם 
וקנדה,  מארה"ב  המשפיעים  טובי 
בעיתים  התלמידים  עם  התוועדו 

ובזמנים שונים ונעלים. 
והצוות  התלמידים  עם  יחד 
הת־ עם  לשהות  הגיעו  החינוכי, 

משה  הרב  השליח  ראש  למידים 
הרב  הישיבה  ומשפיע  לערמאן, 
שקיבלו  שיינגרטען,  בער  שלום 
רבה  הישיבה  מייסד  הצעת  את 

רבי  הגאון  רוסיה  של  הראשי 
לערוך  שליט"א,  לאזאר  בערל 
בקהילה  הקיץ,  ישיבת  את  השנה 
במונטריאול,  הגדולה  היהודית 
למשך תקופה של חודשיים, בהם 
אווירת  את  מחליפים  הבחורים 
הישיבה במוסקבה ומסייעים לש־

לוחים נוספים מדי שנה, בפעילות 
עם היהודים המקומיים. 

רבים  הדים  עוררו  כן,  כמו 
בעצם הליכותיהם ובהשתתפותם 
המרכזי  הרמב"ם  סיום  בחגיגת 
מהתמי־ כשאחד  במונטריאול, 

קמא  בבא  מסכת  את  סיים  מים 
ות־ מיוחד,  חסידי  ובחן  בבהירות 

הרמב"ם  על  סיום  ערך  שני  למיד 
ביום,  פרקים  ג'  לימוד  במסלול 
אותו מקפידים התלמידים ללמוד 

מדי יום בשעות של בין הסדרים.
התלמידים  הגיעו  השבוע 
גאב"ד  אצל  המבחן  בכור  לעמוד 
יהונתן  רבי  הגאון  מונטריאול 
בנימין וייס שליט"א, ובמשך שעה 
ארוכה בחן את התלמידים על כל 
פירוש  עם  גמרא  פסחים,  מסכת 
עמלם  לאחר  ותוספות,  רש"י 
וכן  שחלפה,  השנה  במשך  ויגיעם 
טייכטל,  אלחנן  הרב  השליח  אצל 
ספר  כל  על  פה  בעל  נבחנו  וכן 
הזקן  מהאדמו"ר  קדישא  תניא 

מלאדי נ"ע.
ידע  לא  מונטריאול  גאב"ד 
והתבטא  התרגשות,  מרוב  נפשו 
בדברים חמים ונלהבים בפה מלא, 
בבחורים  נתקל  לא  מעולם  כי 
צעירים לימים עם ידיעות כה נפ־
לאות ומיוחדות בתורה ובחסידות 

כאחד.
על  תלמידים  את  "בחנתי 
ולא  והפוך,  ישר  פסחים  מסכת 
היו סוגיה או ענין עליהם לא ידעו 
של  שעה  לי  היתה  כענין.  להשיב 
קורת רוח מרובה ביותר לאין שי־
עור, ולא רק בגמרא אלא גם בח־

סידות. פתחתי ספר תניא קדישא, 

והבחורים  אחת,  שורה  הקראתי 
אמרו את השורה הבאה, וכן חוזר 

חלילה". 
שד־ לחלום,  מסוגל  היה  "מי 
ווקא שם ברוסיה, בה עקרו הרש־

עים מן השורש כל ריח של תורה 
ויהדות במשך שבעים שנה, דווקא 
שם יצמחו בחורים חסידיים כאלו 
אין  מקיפות?!  כה  ידיעות  עם 
של  הנפש  מסירות  זכות  כי  ספק, 
ולהפיץ  להמשיך  חסידים  אותם 
תורה ושמירת המצוות בכל מצב, 

היא שעמדה להם כיום הזה".
וייס: "לא־ הגרי"ב  הוסיף  עוד 
חר שראיתי את הבחורים עם הת־
לו־ אוכל  שכזאת,  חסידית  נהגות 

רואים במציאות  כי  מלא  בפה  מר 
אדמו"ר  כ"ק  ה"ה  שהמשלח, 
את  מלווה  זי"ע,  מליובאוויטש 
ילדי השלוחים על כל צעד ושעל, 
ובזכות הבטחתו וברכתו הטהורה 
כה  לידיעות  להגיע  הבחורים  זכו 

נפלאות".
"כך גם בוודאי ובוודאי ניכרת 
אנשי  כל  של  הרבה  ההשקעה 
והמש־ הר"מים  הישיבה,  צוות 

של  רבה  בראשם  והעומד  פיעים, 
רוסיה ומייסד הישיבות במוסקבה 
הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א, 
תלמי־ מכל  שירוו  מברכם  ואני 

סיים   – חסידי"  נחת  רוב  דיהם 
דבריו  את  מונטריאול  גאב"ד 

הנרגשים. 
'ישיבות  מסגרות  סיום  עם 
הישיבות  כל  תלמידי  של  הקיץ' 
במוסקבה, ישתלבו הבחורים בפ־
יש־ 'גן  קעמפי  של  הענפה  עילות 

במוסקבה  תלמידים  למאות  ראל' 
ובנסיעות עם 'טנקי המצוות', כא־

לפעול  יוצאים  הם  קיץ  כמדי  שר 
בערי השדה ברוסיה ובאוקראינה, 
והח־ היהדות  אור  את  ומביאים 

גרים  שאינם  ליהודים  סידות 
יהודיות  בקהילות  השנה  בימות 

מבוססות.

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

טיימס'  'גלובל  הסיני  העיתון 
המש־ של  רשמי  כשופר  המשמש 
בחרי־ תקף  בסין  הקומוניסטי  טר 
טראמפ,  וממשל  ארה"ב  את  פות 
המת־ להפגנות  האחריות  כי  ורמז 
הסתה  פרי  הן  קונג  בהונג  משכות 

של ארה"ב. 
אם  שגם  מבינה  לא  "ארה"ב 
הציבור  את  להסית  יכולת  לה  יש 
ההפגנות  את  וללבות  קונג  בהונג 
יכולת  שום  לה  אין  האלימות, 
להשפיע על קבלת ההחלטות של 
נא־ בבייג'ינג",  הסינית  הממשלה 
מר במאמר המערכת של העיתון. 
לא־ בתגובה  נכתב  המאמר 

ארה"ב  נשיא  ששיגר  זהרות 
המשטר  לעבר  טראמפ  דונלד 
במ־ טבח  לבצע  יהין  לבל  הסיני, 

בעקבות  זאת,  קונג.  בהונג  פגינים 

מסין,  שמגיעות  ותמונות  דיווחים 
המשטר  כי  בבירור  עולה  ומהן 
צבא  כוחות  לרכז  החל  הסיני 
לגבול  בסמוך  משוריינים  ומאות 
של הטריטוריה האוטונומית הונג 

קונג. 
של  תגובתו  היתה  בתחילה 
טראמפ רפה, והוא נמנע מלפרסם 
לאחר  אך  הסינים,  כלפי  אזהרות 
בארה"ב  פנימית  ביקורת  שספג 
בעוד  מנגד  עומד  שהוא  כך  על 
חייהם  על  מרחפת  ממשית  סכנה 
קונג,  בהונג  אדם  בני  אלפי  של 
חריפה  הודעה  טראמפ  פרסם 
כי  הסינים  את  הזהיר  בה  יותר, 
על  אחריהם  עוקבות  הכל  עיני 
טבח  יבצעו  לא  שהם  לוודא  מנת 
את  לעצור  במטרה  במפגינים, 
למעלה  זה  הנמשכות  ההפגנות 

מחודש. 
הגיעה  השבוע  ראשון  ביום 

חדש,  לשיא  קונג  בהונג  המחאה 
הש־ המחאה  מארגני  כשלטענת 

תתפו בהפגנה שקטה כ־1.7 מיליון 
במשך  עמדו  המפגינים  אדם.  בני 
כשגשם  קונג,  הונג  במרכז  שעות 

עז שטף את האזור.

"יש להם אפשרות להסית את המפגינים בהונג 
קונג אבל לא להשפיע על ההחלטות בבייג'ינג" 

סין משתלחת בארצות הברית : 

הדברים נאמרו במאמר המערכת של העיתון 'גלובל טיימס' המשמש כשופר רשמי של המשטר הקומוניסטי בסין

המשטרה עצרה תושב ערערה בן 17 
בחשד שהחזיק בנשק לא חוקי וירה בו

מאת כתב 'המבשר'

של  מבצעית  פעילות  במסגרת 
הצי־ שלום  למען  ישראל  משטרת 
בור ובטחונו, המתמקדת בעבירות 
לא  באמל"ח  ושימוש  החזקה  של 
ירי  לרבות  הערבי,  במגזר  חוקי 
תושב  המשטרה  עצרה  בחתונות, 
רובה  כשברשותו   17 בן  ערערה 

ואקדח.
שמעו  הפעילות  במסגרת 
נער־ בו  בבית  הירי  את  השוטרים 

כה חתונה במקום ועם מתן האות, 
פעלו בנחישות ועצרו את החשוד 

 M16 מסוג  נשק  כלי  כשברשותו 
ואקדח.

הוארך  החשוד  של  מעצרו 
נגדו  הוגשה  השבוע  לעת,  מעת 
פרקליטות  ידי  על  תובע  הצהרת 
השלום  משפט  בבית  חיפה  מחוז 
בימים  לו.  המיוחס  בגין  בחדרה, 
הקרובים צפוי להיות מוגש כנגדו 

כתב אשום בהתאם.
"תפי־ כי  מבהירים  במשטרה 

והבאתו  אלו  לחימה  אמצעי  סת 
המשפט,  לבית  החשוד  של 
פעולות  של  לשורה  מצטרפת 
ונחושות  מבצעיות  משטרתיות 

וממוקד,  איכותי  מודיעין  עם 
השנה  מתחילת  נתפסו  במסגרתן 
הנוכחית בגזרת מחוז חוף למעלה 
מ־600 פריטים המוגדרים אמצעי 
רו־  150 מעל  זה:  ובכלל  לחימה, 

בים ואקדחים, מעל 200 מחסניות 
ויותר מ־40 רימוני הלם וגז ועוד.

בפ־ תמשיך  ישראל  "משטרת 
עילות מוגברת וממוקדת על מנת 
לכלוא  הציבור,  שלום  על  לשמור 
ככל  ולצמצם  החוק  פורעי  את 
הניתן את נגישות אמצעי הלחימה 
ואחרים",  פליליים  גורמים  בידי 

נאמר בהודעה.

גאב"ד מונטריאול הגאון רבי יהונתן בנימין וייס שליט"א:

"השתוממתי לראות את ידיעות הבחורים ממוסקבה בתורה ובחסידות"
"רואים במציאות שהמשלח כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, מלווה את ילדי השלוחים על כל צעד ושעל" ^ אמר את הדברים לאחר שבחן את 

בחורי הישיבה לצעירים חב"ד־ליובאוויטש במוסקבה, השוהים בחודשי הקיץ במונטריאול שבקנדה 

חשש להימצאות סלמונלה בחלק 
ממוצרי הסלטים של 'מעדני מיקי' 

מאת מאיר קליין 

חברת 'מעדני מיקי' מודיעה כי 
השגר־ האיכות  בדיקות  במסגרת 
במפעליה,  החברה  שעורכת  תיות 
התקבלו תוצאות בדיקות המעלות 
בחומר  סלמונלה  להמצאות  חשש 
היא  אותו  גולמית'  'טחינה  הגלם 

רוכשת מספק חיצוני. 
תח־ החברה  מבצעת  כן,  כמו 

להגיע  כדי  ומעמיק  מקיף  קיר 
למקור הבעיה על מנת שניתן יהיה 

למנוע את הישנותה בעתיד. 
כל־ ואחריות  זהירות  "מתוך 

פועלת  החברה  לקוחותינו,  פי 
המדפים",  מן  המוצרים  לאיסוף 
וקיים  "במידה  בהודעה.  נאמר 
לקוח אשר מוצר המופיע ברשימה 
נמצא ברשותו, הוא מתבקש שלא 
את  עדכנה  החברה  אותו.  לצרוך 
כמיטב  ועושה  הבריאות  משרד 

יכולתה על מנת להימנע מתקלות 
לקוחו־ בפני  ומתנצלת  זה  מסוג 

תיה. לכל שאלה בירור ופניה, יש 
הלקוחות  שירות  עם  קשר  ליצור 

שלנו בטלפון 1700-50-55-40.

להלן רשימת המוצרים שיוצרו מחומר הגלם הנ"ל למותג 'מעדני 
מיקי' ולמותג הפרטי של 'רמי לוי':

 ברקוד שם המוצר לשימוש עד

 27/09/2019 7290011993009 טחינה לבנה 250 גרם מותג מעדני מיקי

 22/09/2019 7290011993054  חומוס מסעדות 250 גרם מותג מעדני מיקי

 15/09/2019 7290002399216 חומוס מסעדות 3 ק"ג מותג מעדני מיקי

 22/09/2019 7290002399216 חומוס מסעדות 3 ק"ג מותג מעדני מיקי

 20/09/2019 7290015642941 חומוס 1 ק"ג- מותג פרטי רמי לוי

 21/09/2019
 חומוס עם סחוג ירוק 400 גרם- מותג פרטי

 רמי לוי
7290002372097

 21/09/2019 7290002372103 חומוס עם שיפקה 400 גרם- מותג פרטי רמי לוי

 21/09/2019
 חומוס עם תבלין דואה 400 גרם - מותג פרטי

 רמי לוי
7290002372318

 21/09/2019 7290015642934 חומוס 400 גרם - מותג פרטי רמי לוי

 22/09/2019 7290015642712 חומוס מסעדות 250 גרם - מותג פרטי רמי לוי

 27/09/2019 7290015642729 טחינה לבנה 250 גרם- מותג פרטי רמי לוי

צו סגירה לבית מרקחת ביישוב תל שבע
מאת מאיר קליין

על  הודיע  הבריאות  משרד 
המר־ בית  נגד  מנהלי  צו  הוצאת 
שבע,  תל  ביישוב  שבע'  'תל  קחת 
לפיו נאסרה הפעלת בית המרקחת 
אם  שתתקבל  חדשה,  להודעה  עד 
תפ־ המרקחת  בית  הנהלת  וכאשר 
על לתקן את כל הליקויים שנמצאו 
במסגרת בדיקה שנערכה במקום. 

את הצו המנהלי הנפיק הרופא 
פרופ'  שבע,  באר  במחוז  המחוזי 
את  בצו  שמציין  גדלביץ,  מיכאל 
במס־ במקום  שאותרו  הליקויים 

בו  שנערכה  שגרתית  בדיקה  גרת 
על ידי פקחי משרד הבריאות. 

המר־ בבית  אותרו  היתר  בין 
מספק  שנקנו  רבות  תרופות  קחת 
משרד  ידי  על  לכך  מורשה  שאינו 
במקום  אותרו  כן  כמו  הבריאות. 

ידי  על  נופקו  שכבר  תרופות 
החולים  קופת  של  מרקחת  בית 
עם  מדבקות  ועליהן  'כללית', 
לנטי־ והנחיות  המטופלים  שמות 

חשד  שמעלה  מה  התרופות,  לת 
בניגוד  תרופות  למחזור  ממשי 

מוחלט להוראת החוק בענין. 
גם  התגלתה  הבדיקה  במהלך 
הנד־ הטמפרטורה  ברמת  חריגה 

הוראות  לפי  מרקחת,  לבית  רשת 

במ־ נמצא  וכן  הבריאות,  משרד 
שנועד  מסוכן  הדברה  חומר  קום 
שתהיה  מבלי  ללקוחות,  למכירה 

עליו מדבקה עם אזהרה כנדרש. 
ומרגע  מיידי,  הנו  הסגירה  צו 
לה־ העסק  בעל  על  נאסר  קבלתו 
כן  כמו  המרקחת.  בית  את  פעיל 
נשלחה פניה למשטרה שתאכוף את 
ביצוע הצו, והופנתה המלצה לרשות 

המקומית, לביטול רשיון העסק. 

הכנסות של כ־426 מיליון שקל מתמלוגי 
הגז הטבעי והמחצבים מתחילת השנה

מאת שלמה גרין

אגף תמלוגים, חשבונאות וכל־
כלה במינהל אוצרות טבע במשרד 
ההכנ־ דו"ח  את  מפרסם  האנרגיה 
סות של האגף לחציון הראשון של 
זו  בתקופה  כי  עולה  ממנו   ,2019
מיליון  כ־426  של  הכנסה  נרשמה 
שקל מאגרות ומתמלוגי הגז הטב־

בגי־ מדובר  והמחצבים.  הנפט  עי, 
בשיעור  ונפט  מגז  בתמלוגים  דול 
התקופה  לעומת  אחוז  כ־2.2  של 

המקבילה אשתקד. 
הגידול מתון באופן יחסי, זאת 
בעקבות ירידה בהכנסות באפריל 
של  זמנית  והפסקה  תקלה  עקב 
ירידה  וכן  'תמר'  מחזקת  ההפקה 
שהקטינה  הדולר  בשער  מהותית 

מתמלו־ השקליות  ההכנסות  את 
גים. 

מההכנסות  העיקרי  החלק 
מגיע מתמלוגי הגז הטבעי והנפט, 
אשר הסתכמו בחציון הראשון של 
2019 בכ־417 מיליון שקל. מרבית 
נובע  שקל,  מיליון  כ־412  הסכום, 
סכום  'תמר',  מחזקת  טבעי  מגז 
 BCM 5.08כ־ של  הפקה  המשקף 

קו־ חביות  אלף  וכ־230  טבעי  גז 
שקל  מיליון  כ־2.7  נלווה.  נדנסט 
נוספים נובעים מחזקת 'ים תטיס' 
וכ־1.7 מיליון שקל נוספים נובעים 
מחזקת 'מגד'. בנוסף לתמלוגי הגז 
הכנסות  נרשמו  והנפט,  הטבעי 
כ־5  של  בסך  מחצבים  מתמלוגי 
כ־4.5  של  והכנסות  ש"ח  מיליון 
ופעולות  מאגרות  שקל  מיליון 

שונות.
שטייניץ  יובל  האנרגיה,  שר 
מש־ עליה  צופים  "אנו  כי  אמר 
מתמלוגים  בהכנסות  מעותית 
למעלה  של  חדש  לשיא  ב־2019 
בהתאם  זאת  שקל,  ממיליארד 
הגז  הפקת  תחילת  של  לצפי 
בסוף  לוויתן  ממאגר  הטבעי 

השנה".
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'לחיים טיש', אחרי תפילת ערבית 
בבנין  שטוב'  ה'גרויסע  בהיכל 
בעלזא  דחסידי  העולמי  מרכז 
בכל  יתקיימו  כן  בעלזא.  בקרית 
בכל  בעלזא  דחסידי  המדרש  בתי 
וסעו־ התוועדויות  העולם  רחבי 

הש"ס  יסיימו  בהן  הילולא  דות 
הצדיק  של  הטהור  זכרו  ויועלה 
קדושתו  באור  תבל  שמי  שהאיר 
להעמדת  הגדול  ופעלו  וצדקתו 
אלו  בהתכנסויות  תילה.  על  הדת 
החסי־ וראשי  זקני  דברים  ישאו 

קודש  ניחוחות  יעלו  אשר  דים 
המו־ בעבודתו  גדלותו  מרוממות 

עמוד  בהיותו  בוראו,  את  פלאה 
ישועות  ופועל  דישראל  צלותהון 
אמרות  צוף  ומשגב  הארץ,  בקרב 
קדשו והנהגותיו בקודש בנועם זיו 
הטמירות  בתהלוכותיו  תפארתו, 
כאשר  אנוש,  מבינת  והנשגבות 
ידו  על  נושעו  ורבבות  אלפים 
וברכותיו  ובתפילותיו  בצדקתו 
בישועות ורפואות שהמשיך לדור 

בדרך פלאית.
תפלת  תתקיים  בבוקר  מחר 
כ"ק  בראשות  עם  ברוב  שחרית 
שליט"א  מבעלזא  אדמו"ר  מרן 
בק־ הגדול  המדרש  בית  בהיכל 
יעלו  התפילה  ואחר  בעלזא  רית 
כ"ק  בראשות  החסידים  המוני 
הק'  לציון  שליט"א  האדמו"ר  מרן 
לאמירת מזמורי התהילים כמנהג 
היהי  אמירת  ולאחר  בעלזא,  בית 
מרן  כ"ק  מוסר  והקדיש,  רצון 
בשיחת  דא"ח  שליט"א  האדמו"ר 

קודש, ליד הציון.
אחר הצהריים יערוך כ"ק מרן 
את  שליט"א  מבעלזא  אדמו"ר 
ההילולא  לכבוד  הטהור  שולחנו 
בקרית  שטוב'  ה'גרויסע  בהיכל 
מעמד  כאשר  בירושלים,  בעלזא 
נעלה זה נערך בראשות אדמו"רים 
שהיו  ויראה  תורה  גדולי  ורבנים 
וצבור  דחיי,  לאילנא  קשורים 
גדול של אלפי חסידים ומעריצים 
שיתכנסו למעמד הנשגב והקדוש 
לזכרו של צדיק תוך הבעת תפילה 
על  תגן  הגדולה  שזכותו  ובקשה 

בית ישראל. 
בהדרכת הגאוה"צ חברי בד"צ 
דקהל מחזיקי הדת בא"י שליט"א 
המיוחדים  התיקונים  נשמרים 
פי  על  לציון.  הגישה  בדרכי 
לע־ הגברים  מתבקשים  הוראתם 

לות בדרך הרגילה כמו כל השנים, 
והדרך לנשים תהיה מימין לתחנת 

האוטובוסים כפי השילוט שהוצב 
שליט"א  הביד"צ  חברי  במקום. 
כי  נאמר  בו  מיוחד  בכרוז  יצאו 
עלה בידם לסדר תקון גדול שלא 
בערבוביה  ונשים  אנשים  ילכו 
על  הק',  לציון  העולה  בדרך  ח"ו 
להשמע  הקדוש  הציבור  על  כן 
ולא  במקום  השילוט  להוראות 
הקדושה.  גדרי  את  ח"ו  לפרוץ 
מיוחדים  סידורים  נעשו  כן,  כמו 
כאשר  לכהנים,  הגישה  בדרכי 
לפי הוראת והנחיות חברי הבד"צ 
לאורך  העצים  של  גיזום  נעשה 
מיוחד  שילוט  הותקן  כן  הדרך, 
על  לכהנים  דרך  כמורה  המהווה 
אופני הזהירות עד לגישה בקרבת 

הציון.
במעלה ההר הוצבו דוכני הת־

רמה למוסדות התורה והחסד של 
בהררי  שיסודתם  בעלזא  חסידי 
קודש ע"י בעל ההילולא זי"ע, וב־

מוסדות  מרכז  עבור  דוכן  מרכזם 
בעלזא בארה"ק ועבור הקופה הק' 
מפ־ נישואין,  לעזר  תורה  מחזיקי 

נקראים  ובהם  ועוד,  הלבשה  על 
הקודש  תרומת  להרים  הבאים 

לטובת המוסדות הק'.
משפ'  ממשיכים  שנה  כמדי 
אביהם  חזקת  את  שיחיו  רובין 
ביום  קרה  שתיה  לחלק  ז"ל 
הציבו  המנוחות,  בהר  ההילולא 
מתקני שתיה גם במסלול ההליכה 
מתחם  כן,  כמו  לנשים.  המיועד 
ניצב  ולחיים  למגדנות  מיוחד 
הצדקה  ארגון  ע"י  ההר  במעלה 
'אהבת חסד' שע"י חסידי בעלזא.

חברת 'אגד' תעמיד קו מיוחד 
בין  מהערב  החל  המנוחות  להר 
חזור   24:00 עד   21.00 השעות 
מחר יום  עד 1:00.  מהר המנוחות 
בבוקר   9:00 מהשעה  ההילולא 
בת־  21:00 עד  חזור   ,20:00 ועד 

דירות של כל 10 דק'. מסלול הקו 
 ,122 קו  תחנת  יהושע  אהל  מרח' 
מהעיר  יציאה  המ"ג,  תקוה,  פתח 
המנוחות,  להר  סחרוב  גינות  דרך 
ירמיהו,  הרחובות:  דרך  בחזור 

המ"ג, פתח תקוה, אהל יהושע.

ובית  אשדוד  ברק  מבני 
החרדית  היהדות  ומריכוזי  שמש 
החל  אגד  קווי  יתוגברו  בארה"ק 
מהשעה 15.00 ועד 18.00 לרשות 
הציון  את  לפקוד  העולים  רבבות 
יפעלו  הקווים  כל  כי  יצוין  הק'. 
פיקוח  בליווי  'מהדרין'  במתכונת 

צמוד לאורך צירי הדרך.
הרב  החשובים  העסקנים 
לנדאו  מרדכי  והרב  קליין  בערל 
העו־ הדת  מחזיקי  קהל  מזכ"ל 

הלוגיסטי  הארגון  בראש  מדים 
אלו  בימים  סיימו  ההילולא,  של 
הרבבות,  לקליטת  התשתית  את 
סככת בד גדולה הוקמה בכל אזור 
אויר  מיזוג  מערכת  וכן  הק'  הציון 
המ־ ההמונים  על  להקל  מנת  על 

כן,  כמו  הציון.  בקרבת  צטופפים 
לשעות  תאורה  מערכת  הותקנה 
שרותים  וחדרי  וברזיות  הלילה 
ניידים. יצויין כי עיריית ירושלים 
הערב  בשעות  תאורה  מפעילה 
הרה"ק  בציון  השנה  ימות  בכל 

מבעלזא זי"ע.

הודעות חוק תכנון ובניה - 21/08/19

הודעות חוק תכנון ובניה - 21/08/19

הערב יומא דהילולא דכ"ק מרן אדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע
  המשך מעמ' ראשון

המקרה". 
התקשורת  בכלי  זאת,  עם 
הפ־ את  לייחס  מיהרו  הערביים 

עולה לישראל, וציטטו עדי ראיה 
מהאזור הטוענים כי מל"ט שריחף 
בשמי האזור שיגר שלושה טילים 
לעבר המתחם שהופצץ. בדיווחים 
אחרים נטען כי בתקיפה השתתפו 
יותר.  אפילו  ואולי  מל"טים  שני 
של  בבסיס  שכן  שהותקף  המחסן 
'א־שאעבי',  השיעית  המיליציה 
במחוז צלאח א־דין, מצפון לבגדד. 
עוד דווח כי בעקבות הפיצוץ, 
וטי־ רבים,  משנה  פיצוצי  נשמעו 
עבר  לכל  התעופפו  ורקטות  לים 
ופגעו בשטחים חקלאיים באזור. 

כי  הוסיפו  עיראקיים  מקורות 
במקום היו לא פחות מ־50 טילים 
על  והוחזקו  מאיראן,  שיובאו 
הכפופה  השיעית  המיליציה  ידי 
ממנו  ומקבלת  האיראני  למשטר 
הס־ ברשת  ישיר.  באופן  פקודות 

כי  גם  נטען  עראביה'  'אל  עודית 
שאיישו  המיליציה  פעילי  בקרב 
ופצו־ הרוגים  גם  היו  הבסיס  את 

עים בתקרית, אך הרשת הלבנונית 
'אל מיאדין' המזוהה עם חיזבללה 
כי  וטענה  הדיווח  את  הכחישה 

איש לא נפגע באירוע. 
שלושה  על  דווח  שלשום 
בשמי  שסיירו  מזוהים  לא  מל"טים 
בשבוע  'נשרף'  שבו  באזור  בגדד, 
אותה  של  טילים  מחסן  שעבר 
הדרומיים  בפרבריה  המיליציה, 
הושמדו  שריפה  באותה  בגדד.  של 
וקטיושות  רקטות  טילים,  עשרות 
טענו  העיראקים  מאיראן.  שיובאו 

בתוקף כי מדובר בשריפה שפרצה 
המתחם,  של  לקויה  אחזקה  בגלל 
מאוחר  שפורסמו  לווין  תצלומי  אך 
שה'שריפה'  כך  על  הצביעו  יותר 
שהיו  לפחות,  מוקדים  בשני  פגעה 
את  שמחזק  מה  מזה,  זה  מרוחקים 
בתקיפה  מדובר  שאכן  ההשערה 

מכוונת שבוצעה מהאוויר. 
התקיפה אתמול היא ככל הנ־
התקפות  בסדרת  הרביעית  ראה 
שונים  באזורים  טילים  מחסני  על 
מיליציות  של  כולם  בעיראק, 
איראן.  עם  המזוהות  שיעיות 
את  מייחסים  הערבית  בתקשורת 
אך  לישראל,  הללו  התקיפות  כל 
בירושלים לא הגיבו על הדיווחים 
צוטטו  איראניים  גורמים  הללו. 
שהם  כאומרים  התקשורת  בכלי 
לסו־ להפוך  לעיראק  יאפשרו  לא 
האפ־ את  לישראל  יתנו  ולא  ריה, 

אוויריות  תקיפות  לבצע  שרות 

בשטחה. 
הממשלה  ראש  מסר  אתמול 
מיוחדת  הצהרה  נתניהו  בנימין 
למ־ שעלה  לפני  רגע  לתקשורת, 

בתום  ארצה  אותו  שהחזיר  טוס 
נת־ באוקראינה.  המדיני  הביקור 

ניהו דיבר על "אתגרים בטחוניים 
של  לפתחה  העומדים  גדולים", 
כי  והוסיף  הזאת,  בעת  ישראל 
זמן  לידיו  שקיבל  המודיעין  דו"ח 
מלמד  התדרוך  לאותו  קודם  קצר 

על כך ביתר שאת.
במעמד  שנכחו  העיתונאים 
אם  הממשלה  ראש  את  שאלו 
הת־ בעקבות  לידיו  הגיע  הדו"ח 

מעט  שבוצעה  בעיראק  קיפה 
השיב  נתניהו  אך  יותר,  מוקדם 
כי  ואמר  מעורפלת  תשובה 
על  מונחים  מודיעיניים  דו"חות 
כל  בכך  אין  וכי  יום,  מדי  שולחנו 

ענין חריג. 

מחסן טילים איראניים הופצץ בעיראק 
  המשך מעמ' ראשון

אלכסנדר  רבי  היה  מדין  על  יושב 
סנדר, ובמשך שנות חייו הקצרות 
העמיד הוראה בישראל, מתחילה 
זידיטשוב  בערים  כאב"ד  כיהן 
לכהן  נקרא  ימיו  ובסוף  וזרוואנא, 
קאמר־ בישראל  ואם  בעיר  פאר 

ימיו  סוף  עד  נקרא  שמה  ועל  נא, 
אחריו  ובניו  קאמרנא,  ואב"ד  רב 
העיר  ובהנהגת  ברבנות  החזיקו 
מקום  בכל  הגדול.  לחורבנה  עד 
צרכי  תיקן  ואב"ד  כרב  כיהן  אשר 
ודקדוקיה,  התורה  פי  על  העיר 
על  במלחמותיו  היה  מפורסם 
תיקון השחיטה שיעמידו שוחטים 
ובודקים יר"ש מרבים, לבל יכשלו 
ח"ו במאכלי טריפות ולטמטם את 

ליבות בני ישראל. 

הרבי  לרבו  היה  נאמן  תלמיד 
החוזה מלובלין, ולאחיו הגדול הרבי 
בעל  מזידטשוב  הירש  צבי  רבי 
'זכרון  הנפלא  בספרו  לצדיק.  הצבי 
מכת־ מזעיר  מעט  שנשאר  דברים' 

תורה  חידושי  מובאים  הרבים,  ביו 
לעיניים  קילורין  טהורות  אמרות 
על  המיוסד  התורה  פרד"ס  בדרך 
דברי רבותיו הקדושים, וכן תשובות 
להלכה שהשיב לשואליו דבר ה' זו 
הלכה. בימים אלו עומדים לברך על 
המוגמר ולהוציא לאור הספר ברוב 
פאר והדר, מעצם כתב ידו שנתגלה 
ונכב־ רבות  הוספות  ובו  לאחרונה 

דות. 
אור  קודש  שבת  במוצאי 
נס־ תקע"ח  שנת  אב  מנחם  לכ"א 
בעיר  בהיותו  הדרך  אם  על  תלק 

על  ונספד  שבהונגריה,  אוהעל 
הישמח  בעל  העיר  של  רבה  ידי 
יקברו  היום  שבבוא  שציווה  משה 
על  בנו  גדול  ואוהל  ידו,  על  אותו 
קברי שניהם. מקום מנוחתם הפך 
תלפיות  לתל  האחרונות  בשנים 
ציון  על  להשתטח  באים  ורבים 
ישועה  בדבר  להיפקד  קדשם 

ורחמים.
כ"ק  דרכו  וממשיך  נכדו 
יע־ שליט"א  מקאמרנא  אדמו"ר 

רוך הערב אחר תפילת ערבית את 
המד־ בית  בהיכל  הטהור  שולחנו 

קאמרנא  שלום  עטרת  הגדול  רש 
בירושלים  הבירה  ארזי  בשכונת 
בעל  במשנת  מדברותיו  וישא 
והנהגות  עובדות  ויעלה  ההילולא 

מזכרו הטהור. 

  המשך מעמ' ראשון

מס־ חמישי  יום  מחר  יסיימו 
יום  למחרת  ויחלו  תמורה,  כת 
מסכת  בלימוד  ערשב"ק  שישי 

כריתות.
שנה  מחצי  פחות  כך,  בתוך 
תש"פ,  טבת  ז'  ביום  הש"ס  לסיום 

בקרב  רבתי  התעוררות  נמשכת 
להצטרף  ישראל,  בית  המוני 
ללגיון לומדי הדף היומי הלוקחים 
בכל  הנערכים  בשיעורים  חלק 
ולסיים  לזכות  בכדי  ואתר,  אתר 
עם כלל ישראל את המחזור ה־13. 
שיע־ המסכתות  בסיומי  ואכן 

ומגידי  הרבנים  יעוררו  מחר,  רכו 
הציבור  את  שליט"א  השיעור 
בלימוד  חלק  ולקחת  להצטרף 
בהתקרב  עתה  כי  היומי,  הדף 
זהו  והסליחות,  הרחמים  חודש 
להצטרף  ביותר  המתאים  הזמן 
מיל־ וסימנא  הדף,  לומדי  ללגיון 

נקבע  תמורה  מסכת  שסיום  תא 
מברכים  קודש  שבת  ערב  ליום 
היה  שלא  אלו  וגם  אלול,  חודש 

נא  יצטרפו  עתה,  עד  בידם  סיפק 
של  אחת  מחטיבה  חלק  להיות 
שיסיימו  ישראל  אלפי  רבבות 
זאת  עם  ויחד  הש"ס,  את  יחד 
הקרב  הדין  ליום  זכויות  לרכוש 
וחתימה  לכתיבה  לזכות  והבא, 

טובה.
עסקני  פורסם,  שכבר  כפי 
הוועדה להפצת לימוד הדף היומי 
ברחוב  אלו  בשבועות  פועלים 

בעצה  ירושלים,  בעיה"ק   2 פרס 
בד־ ורבנים  תורה  אישי  עם  אחת 

כדי  בהם  שיהיו  ובאופנים  רכים 
לומדי  מעגלי  להרחבת  לגרום 
שבו  למצב  ולהגיע  היומי,  הדף 
לתורה  עיתים  שקובע  יהודי  כל 
מדי  היומי  הדף  את  אף  ילמד 
הוקמה  אף  זאת  לאור  ביומו.  יום 
בענין  שתעסוק  רבנים  ועדת 

חשוב זה.

לומדי דף היומי בתלמוד בבלי יסיימו מחר מסכת תמורה

הערב הילולת הגה"ק ה'זכרון דברים' מקאמרנא זיע"א 

  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום רביעי, כ' 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]

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
ברמה  מרוהטים  חד'   3 משה  בזכרון 
5800 ש''ח לל"ת -053 גבוהה קומה-1

3179620
[20053661]

2 חד' בדורש טוב, ירושלים 22 מיטות 
מתאים לישיבה 052-7139293

[20053654]

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]

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
35מ"ר  ט'  ללא  וחצי  חדר  יח"ד 
משכנתא  ללא  ב-2350  מושכרת 

050-4116419 450,000
[20053657]

"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- 077-4149213 5 צה"ל 

4149217
[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
חדרים,  מתחרד, 3  לקריה,  צמוד  הכי 
כולה,  משופצת  כיורים,   2 ק''ד, 
מאיר  ''פסגות''  בלבד.  ב720,000 

ינקלביץ 0533-199-102.
[20053660]

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]

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 
עם  ממוזגת  יפה  חד'   4 דירת 
ובין  לשבתות  לנוף  מרפסת 

הזמנים-054-8405123
[20053653]

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]

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]

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]

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]

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 
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]

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

מעולה ושקט. 054-8476888
[20048899]

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 
שבת בירושלים- מבחר דירות נקיות 
052- האזורים  בכל  ומטופחות 

7109653
[20053658]

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

053-3106987
[20053646]

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]

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]

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. 

הקרוב  בגאולה"  "הבית 
משה'  'זכרון  לשטיבלאך 
ברמה  אירוח  דירות  בניין 
02-5641111 להזמנות  גבוהה. 
b5641111@gmail.com - -

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

7616720-1
[20040110]

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]

לת"ת בבני-ברק דרוש עוזר לכיתת גן ַ
לשנה"ל קו"ח ל:077-4448473

[20053656]

מחנך  דרוש  במרכז  ליטאי  לת"ת 
גבוהה  ולכיתה  בוקר,  נמוכה  לכיתה 
קו"ח   050-4109312 טלפון  אחה"צ 

ל:0722606442
[20053655]

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]

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]

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 

עם  מעטפה  נאבדה  אבידה  השבת 

סכום כסף המוצא מתבקש להתקשר 

052- לפל'  או   02-5380754 לטל' 

6319950
[20053659]

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 לג    דף היומי ירושלמי: ביכורים א    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הכ' (הממון)    משנה יומית: אבות א, ח-ט    הלכה יומית: או"ח 
דף  תקנד, יב-יד   רמב"ם יומי: ע"ז י-יב    שו"ע הרב - רב יומי: עב, א-ב 
העמוד היומי במשנה  חפץ חיים: רכילות א, ג  היומי - זוהר: פקודי, כו-לז 

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

8:378:388:368:408:398:34סו"ז ק"ש מג"א
9:259:269:259:289:279:23סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:5810:009:5810:0110:019:56סוף זמן תפלה מג"א
10:3110:3210:3110:3310:3310:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

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

19:2119:1819:2119:1919:1919:16שקיעת החמה
זמנים למחר

4:314:324:294:354:344:27עלות השחר
5:145:155:135:185:175:11זמן ציצית ותפילין

6:076:136:046:106:106:06הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
תל  6762954 הר סיני 15 הר סיני בני ברק 050-8900376 דרך חברון 101 סופר פארם בית האומות ירושלים
077-8880390 סופרפארם מינסטור סופר פארם שנקין  077-8880830 שנקין 62 מהשעה 19:00עד 24:00 אביב
דרום אזור   50 המלאכה  רח'   7884483 דיל סל   שופר  נתניה עד 8:00 מהשעה 19:00   4 המלך  שאול  שד' 
077-8880100 קניון איילון  סופרפארם רמת גן 077-8881110 הנשיא 34 סופר פארם האודיטוריום חיפה
סופר פארם  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון חולון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00
בקניון אשדוד רח' נורדאו 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
30-20

תל אביב
31-25

חיפה
29-23

גולן
33-20

טבריה
38-25

גליל
29-18

באר שבע
34-21

אילת
40-26

מזג האויר
נאה

היום - לרוב נאה והטמפרטורות 
יהיו רגילות בעונה.

חמישי - נאה עם עליה 
בטמפרטורות בעיקר בפנים 

הארץ ובהרים..

שישי - תחול עליה קלה נוספת 
בטמפרטורות. יעשה חם ויבש 

בהרים ובפנים הארץ והביל 
במישור החוף.

שבת - 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



המשטרה חילצה אב וארבעת ילדיו שהגיעו 
לדרך בלתי עבירה ביערות הכרמל

מאת כתב 'המבשר'

המשטרה  של   100 במוקד 
מאב  דיווח  שלשום  התקבל 
ילדיו  וארבעת  הוא  כי  שסיפר 
בו  השביל  את  איבדו  בגילי 5-13 
והגיעו  מהר"ל  כרם  ביער  צעדו 
להמשיך  מהם  מונע  אשר  לסבך 
זאת  כל  מהיער,  ולצאת  בדרכם 
וחצי,  שעה  במשך  שצעדו  לאחר 
כשהם ללא מים ואינם יודעים את 

מקומם המדויק.
במהירות  שהגיע  משטרה  צוות 
כשהוא  איתור  בפעולות  החל  ליער 
שומר על קשר רציף עם האב ולאחר 
הליכה מאומצת ביער הצליחו השו־

העלו  וילדיו,  האב  אל  לחבור  טרים 
אותם לניידת והחזירו אותם לרכבם.

ממליצה  ישראל  משטרת 
אנו  בה  הקיץ  חופשת  לאור 
הכללים  על  להקפיד  נמצאים 
בט־ לטיול  יציאה  בכל  הבאים 

הטיול  מסלול  את  לתכנן  יש  בע: 
האוויר  מזג  לתנאי  בהתאם 
החום;  עומס  צפוי  בהן  ולשעות 
יש להתאים את המסלול ליכולת 
הפיזית של כלל משתתפי הטיול 
(ילדים וקשישים); יש לתכנן את 
אורכו של המסלול ומשך הטיול, 
כך שיסתיים לפני רדת החשיכה; 
יש להצטייד בכמות מתאימה של 
מים (לפחות 4 ליטר לכל מטייל) 
לבוש  החם;  האוויר  מזג  עקב 
כובע,  סגורות,  נעליים  מתאים: 
קרם הגנה; יש להצטייד בטלפון 

סלולארי ואמצעי הטענה נייד. 
קרובים  לעדכן  יש  כן  כמו 
תחילת  מועד  המסלול,  בדבר 
לנוע  יש  לסיומו;  והצפי  הטיול 
בשבילים מסומנים בלבד ולתכנן 
לינה בחניון מוסדר; יש להצטייד 
קלה  אכילה  מעודכנת;  במפה 
ממתקים  פחות  הטיול,  במהלך 

ומלוחים ויותר פירות. 

המלצות  מוסיפה  המשטרה 
אורחים  אנחנו  "זכרו:  כלליות: 
שם  היו  והצמחים  החיות  בטבע, 
קודם ויהיו שם גם אחרינו, שמרו 
מסו־ בשבילים  לנוע  יש  עליהם; 

מיוחד  דגש  ולשים  בלבד  מנים 
יש  מוקשים;  שדות  לסימוני 
נוס־ וסוללות  בפנסים  להצטייד 
לחגור  בזהירות,  לנהוג  יש  פות; 
את  להתאים  בטיחות,  חגורות 
הדרך,  לתנאי  הנסיעה  מהירות 
בכבי־ רק  נסיעה  על  ולהקפיד 

במהלך  ומוסדרים;  סלולים  שים 
על  יש להקפיד  נסיעות ארוכות, 
במקומות  להתרעננות,  עצירות 

מוסדרים ובטיחותיים בלבד".
יש  בשטח,  חירום  באירוע 
המ־ של   100 למוקד  להתקשר 
הנחיית  פי  על  ולפעול  שטרה 
לנ־ יש  קליטה,  אין  אם  המוקד. 
סות להגיע בבטחה למקום גבוה 

ולהתקשר. 

כתב אישום נגד צעיר ערבי 
שהשתתף בלינץ' בליל תשעה באב

מאת חיים מרגליות

ירושלים־ מחוז  פרקליטות 
המ־ המשפט  לבית  הגישה  פלילי 
קטין  נגד  אישום  כתב  בעיר  חוזי 
של  טרור  מעשה  בגין  בן 17,  ערבי 
בצוותא  מחמירה  בכוונה  חבלה 

לפי חוק המאבק בטרור.

בליל  האישום,  כתב  פי  על 
תשעה באב נסע יהודי ברכבו בר־

חוב צלאח א־דין בירושלים, בקצב 
ברחוב  תנועה  פקק  בשל  איטי 
פעמים  רכבו  את  לעצור  ונאלץ 
הנאשם  הנסיעה.  במהלך  רבות 
שזהותם  נוספים  רבים  וצעירים 
ברחוב  שהו  אשר  ידועה,  אינה 

הנוסע  כי  הבחינו  עת  באותה 
והחליטו  כיפה  חובש  יהודי,  הוא 
ובאלימות  זעמם,  את  בו  לכלות 
להטיל  כוונה  ומתוך  רסן  שלוחת 
לגרום  או  מום  או  נכות  במתלונן 
ברכב,  בעטו  חמורה,  חבלה  לו 
נוס־ וחפצים  אבנים  לעברו  יידו 

פים אשר חלקם פגעו בראשו של 
זכוכית,  בקבוקי  לרבות  המתלונן, 
כוסות  ברזל,  מוט  שתיה,  פחיות 
הרכב  חלונות  נופצו  כי  עד  ועוד 
והמתלונן עמד בפני סכנת פגיעה 
מוחשית ומידית. כמו כן, הכו את 
לעברו  ריססו  בו,  ובעטו  המתלונן 
גז פלפל, והכל ממרחק של מספר 
בודדים.  מטרים  ועד  סנטימטרים 
אחד האחרים אף ניסה למשוך את 

המתלונן מתוך הרכב בכוח.
במעשים,  השתתף  הנאשם, 
תוך שיידה לעבר השמשה האחו־

מכן  ולאחר  אבן  הרכב  של  רית 
אל  חדרו  אשר  שימורים,  קופסת 
והכל  ברכב  בעט  וכן  הרכב  תוך 
ממרחק של פחות ממטר. הנאשם 
מעשיהם  את  הפסיקו  והאחרים 
שה־ לאחר  רק  מהרכב  והתרחקו 

ברכבו  שנסע  כהני,  אפרים  שוטר 
המתלונן,  של  רכבו  לפני  הפרטי 
וירה  מרכבו  יצא  בנעשה,  הבחין 
באוויר שלוש יריות באקדח אשר 

נשא עמו.
הנא־ של  ממעשיהם  כתוצאה 

שם והאחרים נגרמו ליהודי שטפי 
בצ־ אדומים  וסימנים  בראשו  דם 
הר־ חלונות  נופצו  כמו־כן,  ווארו. 

כב והשמשה האחורית של הרכב, 
בשמשה  רבים  סדקים  נגרמו 
הקדמית של הרכב, נשברו מראות 
וכן  ימני,  האחורי  והפנס  הרכב 
הרכב.  בפח  מעיכה  סימני  נגרמו 
הגישה  האישום,  כתב  הגשת  עם 
עד  למעצרו  בקשה  הפרקליטות 

תום ההליכים.
התיק נחקר על ידי תחנת שלם 

במשטרת מחוז ירושלים.

הולך רגל נהרג בתאונת דרכים

מאת חיים מרגליות

התרח־ קטלנית  דרכים  תאונת 
הכ־ לצומת  סמוך   60 בכביש  שה 
בהולך  פגע  פלסטיני  רכב  בשים. 
לחייו.  ה־70  בשנות  פלסטיני  רגל 
לבית  קשה  באורח  פונה  הפצוע 
נקבע  ובהמשך  בחברון  החולים 

מותו. 
המשטרה  פרסמה  כך,  בתוך 

הקט־ מהתאונה  מסקנותיה  את 
לכן  קודם  יום  שהתרחשה  לנית 
שוקת  לצומת  סמוך   ,31 בכביש 

ממערב למזרח.
בוחני  של  ראשונית  מחקירה 
כי  עולה  הנגב  במרחב  התנועה 
מדובר בתאונה שבה היו מעורבים 
ממנה  כתוצאה  רכב.  כלי  שבעה 
הרכב  מכלי  אחד  של  נהג  נהרג 
ותשעה אחרים נפצעו ברמות חו־

מרת פציעה שונות מקל עד קשה.
על פי החשד רכב משא כבד עם 
של  באחור  חזיתו  עם  התנגש  נגרר 
שישה כלי רכב שעמדו בפקק בשני 
נתיבי תנועה על כביש 31 כשפניהם 

לכיוון מזרח לצומת שוקת.
פזורת  תושב  המשאית,  נהג 
קבועה בן 39, נזקק לטיפול רפואי 
בחשד  נעצר  שם  החולים  בבית 

לגרימת מוות ברשלנות.
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23 מחבלים נעצרו, 
אמצעי לחימה נתפסו
כוחות הבטחון לכדו ועצרו 23 מחבלים מבוקשים 

ואיתרו כלי נשק ובהם רובה מסוג קרלו, שני 
אקדחים ומחסנית

מאת סופרנו הצבאי

חיילי צה"ל עצרו בלילה שבין 
ראשון לשני יחד עם כוחות שב"כ, 
ברחבי  ישראל  ומשטרת  מג"ב 
איו"ש 23 מחבלים מבוקשים הח־
שודים במעורבות בפעילות טרור, 
טרור עממי ובהפרות סדר אלימות 

לעבר אזרחים וכוחות הבטחון.
הועברו  שנלכדו  החשודים 

לחקירת כוחות הבטחון.

סריקות  במהלך  כי  נמסר  עוד 
ומשטרת  מג"ב  צה"ל,  כח  של 
לחימה  אמצעי  למציאת  ישראל 
ודו־ סמוע  בכפרים  חוקיים  בלתי 

רא מדרום לחברון, תפסו הכוחות 
אקדחים  שני  קרלו,  מסוג  נשק 

ומחסנית.
נשק  הלוחמים  תפסו  בנוסף, 
שבד־ רימא  בית  בכפר  מאולתר 

הנשק  כלי  השומרון.  מערב  רום 
הועברו לידי כוחות הבטחון.

הלילה: מטען חורג יועבר 
מאשדוד לים המלח

מאת חיים מרגליות

הסדרי  על  הודיעה  המשטרה 
מט־ ליווי  בעקבות  זמניים  תנועה 
המלח  לים  אשדוד  נמל  חורג  ען 
משעה 22:00  החל  רביעי,  הלילה, 

בלילה עד 05:00 של יום חמישי. 
בטחון  את  להבטיח  מנת  על 
לתנועה  יחסמו  הדרך  משתמשי 
הת־ עם  הבאים  הכביש  קטעי 
מנמל   41 כביש  המטען:  קדמות 
(אשדוד)  הרצל  לשד'  אשדוד 
שד'  הרצל –  שד'  הכיוונים.  בשני 
גוריון  בן  שד'  (אשדוד).  גוריון  בן 
סנה  משה  (אשדוד).  סנה  משה   –
שד'  (אשדוד).  בגין  מנחם  שד'   –
מחלף   4 כביש  עד   – בגין  מנחם 

עד הלום.
עד  ממחלף  לדרום   4 כביש 
 3 כביש  סילבר.  צומת  עד  הלום 
הודיה.  צומת  עד  סילבר  מצומת 
כביש 232 מצומת הודיה עד צומת 
 35 כביש  הכיוונים.  בשני  גבעתי 
צומת  עד  סילבר  מצומת  למזרח 
עוצם  מצומת   352 כביש  עוצם. 
הכיוונים.  בשני  חלץ  צומת  עד 
צומת  עד  חלץ  מצומת  כביש 232 
כביש 334  הכיוונים.  בשני  איבים 
מצומת איבים עד צומת שדה צבי 
מצו־  293 כביש  הכיוונים.  בשני 

קמה  בית  כיכר  עד  צבי  שדה  מת 
בשני הכיוונים. כביש 264 מכיכר 
בשני  הנשיא  צומת  עד  קמה  בית 
הכיוונים. כביש 25 מצומת הנשיא 
שד'  שבע).  (באר  טוביהו  שד'  עד 
טוביהו לדרום עד שד' יגאל אלון 
שבע).  באר  מצליח  יצחק  (צומת 
שרה.  מחלף  עד  אלון  יגאל  שד' 
צומת  עד  שרה  ממחלף   40 כביש 
כביש 25  הכיוונים.  בשני  אוהלים 
צומת  עד  שרה  ממחלף  למזרח 
ערוער  מצומת   80 כביש  ערוער. 
עד צומת תל ערד בשני הכיוונים. 
עד  ערד  תל  מצומת   31 כביש 
הכיוונים.  בשני  זוהר  שפך  צומת 
עד  זוהר  שפך  מצומת   90 כביש 

מאגר לוט בשני הכיוונים.

נוכח הסדרי התנועה הזמניים, 
במקום.  תנועה  עומסי  צפויים 
הנה־ לציבור  ממליצה  המשטרה 

וכן  חלופיות  בדרכים  לבחור  גים 
השוטרים  להוראות  להישמע 

ושימת לב לתמרור במקום.

באר שבע: פעוטה בת חודש 
וחצי חולצה מרכב נעול

מאת חיים מרגליות

חול־ וחצי  חודש  כבת  פעוטה 
אליה  שבע.  בבאר  נעול  מרכב  צה 
'איחוד  סניף  ראש  טובול,  יצחק 
הצלה' בבאר שבע, סיפר כי "עובר 
אורח שבר את חלון הרכב לבקשת 

מקופת  רופאה  בסיוע  הוריה. 
סיוע  לה  הענקנו  סמוכה  חולים 
פונתה  היא  מכן  ולאחר  ראשוני 
החולים  בבית  בדיקות  להמשך 

סורוקה".
של  והסברה  דוברות  באגף 
איחוד הצלה שבים וקוראים לא 

להשאיר ילדים או פעוטות בכ־
לי רכב אפילו לא לרגע. כמו כן 
ברכ־ עין  לפקוח  ומומלץ  חשוב 

בים חונים באם לא נשכחו בהם 
ילדים או פעוטות מה שהסתיים 
גם  האחרונה  בתקופה  לצערנו 

במקרי מוות. 


