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עוד פיגוע רצחני באיו"ש 

נערה נרצחה בפיגוע בבנימין, אביה ואחיה 
נפצעו בינוני וקשה; מצוד אחרי המחבלים

מחבלים שהטמינו מטען בשביל המוביל למעיין דני, גרמו להריגתה של רינה שנרב הי"ד בת ה־17, ולפציעתו של אחיה ואביה ^ נתניהו: נשיג את 
בני העוולה ^ בצה"ל ובשב"כ מגבירים מאמצים לאתר המחבלים מבלי לשבור את הכלים תוך עיבוי ההגנה למנוע 'פיגועי חיקוי'

מאת סופרנו הצבאי

לוד  מהעיר  הי"ד  שנרב  רינה 
בפי־ שישי  ביום  נרצחה  ה־17,  בת 
הישוב  ליד  דני'  ב'מעיין  טרור  גוע 
דולב, שם טיילה עם אביה ואחיה. 
נפצע  ה־19  בן  חיים  דביר  האח 
קל.  נפצע  איתן  והאב  בינוני-קשה 
במסוק  והוטסו  חולצו  השניים 
לבית החולים הדסה עין כרם בירו־
שלים - משם נמסר כי הבן מורדם 
ומונשם. מצבו של האב יציב והוא 

בהכרה. 
ילדיו  ושני  שנרב  איתן  הרב 
סמוך  שנמצא  דני  למעיין  נסעו 
לישוב דולב שבבנימין. הם נפגעו 
מהמטען בעת שהלכו ברגל מרכ־

בם לעבר המעיין. תחילה לא היה 
המטען  את  יידה  מחבל  אם  ברור 
המסלול  שמא  או  המשפחה  אל 
מולכד מראש, אך בהמשך כאמור 
שהאפשרות  ההערכה  התחזקה 
צורת  שהתרחשה.  זו  היא  השניה 
והעלתה  ביותר  חריגה  זו  פעולה 
חשש בקרב התושבים באזור מפ־
ני הנחת מטענים באתרי מטיילים 

אחרים ביהודה ושומרון.
בתו,  את  להחיות  ניסה  האב 
עו־ חוסם  האב  יצר  מכן  ולאחר 

כדי  שלבש  קטן  מהטלית  רקים 

ה־19 בן  בנו  אצל  בדימום  לטפל 
שנהב,  שמוליק  קשה.  שנפצע 
השניות  על  סיפר  המשפחה  בן 
הדרמטיות במקום הפיגוע: "איתן 

להנשים  ניסה  חובש  גם  בהיותו 
מאוחר  היה  אבל  לרינה  ולעזור 
הציצית  את  הוריד  הוא  מדי. 
עורקים  חוסם  עשה  הציצית  ועם 
הרסיסים  את  לעצור  כדי  לדביר 

שנכנסו ליד".

למש־ להתקשר  הספיק  האב 
הקשה.  האירוע  על  ולדווח  טרה 
בשעה  במקביל  הועבר  דיווח 
מד"א.  של   101 למוקד   10:15
משטרה  צבא,  של  רבים  כוחות 
חובשים  למקום.  הוזעקו  ומד"א 
של  חייה  על  נאבקו  ופרמדיקים 
מו־ את  לקבוע  נאלצו  אך  רינה, 

שנפצעו  והבן  האב  במקום.  תה 
בפיגוע פונו בידי צוות 669 לבית 

החולים הדסה עין כרם.
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
שוחח לאחר הפיגוע עם הרב איתן 
דואבים  ישראל  ועם  "אני  שנרב. 
לשנרב  נתניהו  אמר  איתכם", 
"אני  החולים.  בבית  שמאושפז 
ולהחלמתו  להחלמתך  גם  מייחל 
לנת־ ענה  שנרב  האב  דביר".  של 

ניהו: "המסר שלי זה רק עוד חיזוק 
ישראל  ארץ  ישראל,  תורת  של 

ועם ישראל. זה המסר שלי".
את  משתף  "אתה  נתניהו: 
של  ביותר  העמוקים  היסודות 
את  לך  מאחל  אני  שלנו.  העם 
כוחות הנפש להמשיך לחיות כפי 
האלה".  השנים  כל  עושה  שאתה 
מב־ רינה  ואמן.  אמן  שנרב: "אמן, 

מערכת המשפט ממשיכה בהתערבות בוטה וחסרת תקדים בחיי הציבור החרדי 

שערוריה: היועמ"ש הוציא חוות דעת נגד 
אירוע לציבור בני הישיבות בעיר חיפה

סגן השר הרב מאיר פרוש: "על היועץ המשפטי לקחת בחשבון שהציבור החרדי יתעקש לחיות את החיים 
שלו, בהתארגנות הציבורית הפנים־חרדית, בדרך כפי שהוא רואה לנכון, על פי ההלכה המסורה לנו מדור 

דור. אי אפשר לחנך אותנו מחדש וזה לא יצליח"
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פחות  ממשיכה.  ההתערבות 
עמדת  פרסום  לאחר  מיממה 
המשפטי  היועץ  של  הביניים 

מנדלבליט,  אביחי  לממשלה, 
שתומכת בקיום אירועים בהפרדה 
עבור הציבור החרדי, זמן קצר לפני 
עמ־ היועמ"ש  פרסם  קודש,  שבת 
אירוע  קיום  השוללת  חדשה,  דה 

ציבור  עבור  חיפה  בעיר  שתוכנן 
בני הישיבות.

הביעו  ציבור  ואישי  רבנים 
הדוקר־ מההחלטה  תדהמה  אמש 

נית המהווה לא פחות מהתערבות 

באורח  תקדים  וחסרת  בוטה 
החיים הפנימי של הציבור החרדי. 
כינוס  לקיים  אסור  לעיריה  "אם 
לאברכים ובני הישיבות, מה יהיה 

מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי
כל  על  גובר  ההגיון  דבר  של  בסופו  כי  שחשב  מי  היה  אם 
במהרה.  שהתבדה  הרי  השונות,  המשפטיות  והנטיות  המאוויים 
עדיין יש מי שחושבים ומעלים על דעתם כי את הציבור החרדי 
את  להשליט  השלטונות  נטו  בעבר  אם  מחדש'.  'לחנך  ניתן 
החילוניות בחוצות קריה ולהשתיק את הציבור החרדי מלמחות, 
הרי שהיום הם כבר חודרים אל תוככי בתינו ומרכזינו, ומבקשים 
להבליג.  אפשר  אי  כך  ועל  תורתיים.  אנטי  שינויים  בהם  לחולל 

היהדות החרדית תתעקש על איכות צביונה. 

המאמר המלא עמוד ב

הרש"פ: חמאס מנסה להחדיר 
מהנדסי מטענים לאזור יו"ש

גורמי בטחון ברשות הפלסטינית לא הוציאו מכלל אפשרות שחמאס כבר 
הצליח להחדיר מהנדס לשטחי יו"ש

מאת כתב המבשר

הפלס־ ברשות  בטחון  גורמי 
כי  כאן  לחדשות  אומרים  טינית 
גדולים  מאמצים  משקיע  חמאס 
כבר למעלה משנה להחדיר מהנד־

סי מטענים ליהודה ושומרון.
מכלל  הוציאו  לא  הגורמים 
הצליח  כבר  שחמאס  אפשרות 
אך  יו"ש,  לשטחי  מהנדס  להחדיר 

הבהירו כי אין להם מידע על כך.
אינו  חמאס  הגורמים,  לדברי 
פעילים  בהכשרת  רק  מסתפק 
מרחוק דרך הרשת אלא הוא מק־

ותומכי  לפעילי  והכשרה  ידע  נה 
חמאס בחוץ לארץ שיצאו מהגדה 
במסוה של סטודנטים או שגוייסו 
ואז  בחו"ל,  סטודנטים  בהיותם 

שולח אותם בחזרה ליו"ש.
הגורמים  כי  נאמר  בדיווח 

מזהים נטיה הולכת וגוברת בקרב 
מחמאס,  רק  לא   - ביו"ש  צעירים 
בעזה  לראות   - מפתח'  גם  אלא 
מודל מוצלח שלפיו אפשר לכופף 
בכוח,  רק  ישראל  של  ידיה  את 
והם מבקשים להעתיק את המודל 
ישראל  איך  רואים  "הם  ליו"ש. 
כס־ לו  ומעבירה  לחמאס  נכנעת 

ידי  על  נסחטת  הרש"פ  בעוד  פים 
הבטחוני",  התיאום  חרף  ישראל 

צוטטו בדיווח.

היום הילולת כ"ק האדמו"ר 
הזקן רבי שלום מוואסלוי זי"ע

כ"ק מרן האדמו"ר מוואסלוי שליט"א יוצא למסע 
הקודש להשתטח על ציונו הק' בבית העלמין בעיר 

וואסלוי שברומניה במלאות שמונים שנה להסתלקותו

אב  כ"ד  ראשון  יום  היום 
של  להסתלקותו  שנה   80 ימלאו 
מייסד שושלת וואסלוי המעטירה 
זי"ע  הלפרין  שלום  רבי  האדמו"ר 
מנכדיו הבולטים של הס"ק מרוז'ין 
ברומ־ האדמורי"ם  ומגדולי  זי"ע 
שנולד  זי"ע  מוואסלוי  הרבי  ניה. 
היה  מרוז"ין  הס"ק  זקנו  בחיי  עוד 
שהאריך  הס"ק  מנכדי  הראשון 
שלשה  והסתלק   91 גיל  עד  ימים 
המלח־ פרוץ  טרם  בלבד  שבועות 

מה העולמית, 
בק־ מפורסם  היה  זי"ע  הרבי 

ונודע  העצומה  והתמדתו  דושתו 
התורה  מגדולי  כאחד  ברומניה 
ליה,  אניס  לא  רז  שכל  האדירים 
שסופרו  הרבים  המופתים  כן  כמו 
אודותיו 'הרעישו'  בשעתו את כל 
רומניה. בין היתר נודע בגודל כו־
מצ־ ישראל  בחורי  את  לפטור  חו 

ואלפים  הרומני  לצבא  הגיוס  רת 
מפיו.  להתברך  לוואסלוי  נהרו 
וב־ העצומה  בקנאותו  לפלא  היה 

עמידתו האיתנה על שמירת חומת 
היהדות צרופה.

היאר־ שקודם  קודש  בשבת 
התוועדות  התקיימה  צייט 
לרגל  השולחנות  ועריכת  רבתי 
בתל  וואסלוי  במרכז  היארצייט 
האדמו"ר  כ"ק  יצא  הבוקר  אביב. 
חסידים  פמליית  בראש  שליט"א 
שבעיר  הק'  ציונו  על  להשתטח 
ברומניה,  וואסלוי  במחוז  וואסלוי 

תילו,   על  נותר  שמים  שבחסדי 
תלפיות  לתל  השנים  כל  והיה 
בבקשת  שם  פונות  פיות  שכל 
להיום  עד  וכן  ורחמים  ישועה 
וישועות,  תפילה  כמקום  משמש 
עבור  רחמים  לעורר  יעתירו  שם 
יערוך  מכן  לאחר  והפרט.  הכלל 
במקום  שליט"א  האדמו"ר  כ"ק 
את  ויעלו  ההילולא,  סעודת  את 
צדיק  אותו  של  ומורשתו  זכרו 
והושיע  והשפיע  פעל  בו  במקום 

את ישראל זי"ע ועכי"א

היום העליה לציון מרן 
ה'קהילות יעקב' זיע"א

מאת כתב המבשר 

גאון  של  לציונו  העליה  היום 
יעקב',  ה'קהילות  מרן  ישראל 
קניבסקי  ישראל  יעקב  רבי  הגאון 
וארבע  שלושים  במלאות  זיע"א, 

שנה להסתלקותו.
בליל שבת קודש האחרון, בין 
בנו  מסר  למעריב,  שבת  קבלת 
חיים  רבי  הגאון  מרן  יבלחט"א 
מדרשו  בבית  שליט"א,  קניבסקי 
נשמתו  לעילוי  שיעור  'לדרמן', 

הטהורה. 
קו־ שבת  מוצאי  מאמש  החל 
דש החלו קהל המונים לפקוד את 
שבת  שומרי  החיים  בבית  ציונו 
נר־ בתפילות  להעתיר  ברק,  בבני 

גשות לישועת הכלל והפרט. 
לקראת יום ההילולא הותקנה 
מיוחדת,  תאורה  הציון  באזור 
ההמונים   קליטת  את  לאפשר  כדי 
כבר  המקום,  את  לפקוד  שביקשו 

במוצאי שב"ק.
לאחר  ראשון,  יום  הבוקר 
יעלה  כוותיקין,  שחרית  תפילת 
עם  שליט"א,  הגר"ח  מרן  בנו 
'לדרמן',  המדרש  בית  מתפללי 

להתפלל על הציון. 
לציון  אלפים  יעלו  היום  במשך 
הקדוש כדי לשפוך צקון שיח ולה־

עם  על  ובתחנונים  בתפילה  עתיר 
ויחיד  יחיד  כל  ועל  בכלל  ישראל 
עולמים  בתשועת  להיוושע  בפרט, 

בזכותו של האי צדיק ונשגב.

שר הפנים ביטל את מעמד התושבות 
של שני מחבלים ממזרח ירושלים

מאת חיים מרגליות

דרעי,  אריה  הרב  הפנים  שר 
שני  של  הקבע  מעמד  את  ביטל 
תושבי מזרח ירושלים, אשר סיכנו 
ברור  באופן  המדינה  בטחון  את 
את  שקיבל  לאחר  זאת,  ומכוון. 
אישור שר המשפטים אמיר אוחנה 
והיועץ המשפטי לממשלה, אביחי 

מנדלבליט, למהלך הביטול. 
צלאח  טאהר  אצחאק  המחבל 
עארפה, מרצה עונש מאסר עולם 
פיגוע  בשל  מאסר  שנות   60  +
בירו־ האומה  בניני  ליד  שהתבצע 

שלים וגרם למותם של שתי נשים 
ולפציעת עשרות אחרים. עארפה 
הורשע כי לקח חלק פעיל בתכנון 

הפיגוע ובביצועו. 
ונדון  הורשע  רג׳בי  מוניר 
מעורבו־ בעקבות  עולם  למאסר 

בו  בחיפה  התאבדות  בפיגוע  תו 
תלמי־ ביניהם  אנשים,   17 נרצחו 

בתכנון  הורשע  רג׳בי  רבים.  דים 
הפיגוע, בהסעת המפגע ובבחירת 

המיקום המדויק. 
"מי  כי  אמר  דרעי  הרב  השר 
ישראל,  תושבי  לרציחת  שגרם 
וסיכן  תושבים  עשרות  לפציעת 

ואת  המדינה  בטחון  את  במכוון 
והאזרחים  התושבים  של  בטחונם 
- לא ראוי שיחזיק במעמד כלשהו 

בישראל".
אוח־ אמיר  המשפטים  שר 

כשר  היום  "חתמתי  כי  אמר  נה 
לביטול  הסכמתי  על  המשפטים 
מחב־ שני  של  הקבע  תושבות 
בפיגועים  מעורבים  שהיו  לים 
עשרות  נרצחו  בהם  רצחניים 
מעגל  בסגירת  מדובר  ישראלים. 
עבורי, משום שהחתימה הזו מתא־

שהעברתי  מחוק  כתוצאה  פשרת 
בכנסת ה־20".

יוסף סנדרוביץ 
בהר"ר ברוך שליט"א 

ישיבת אורייתא י-ם
אשדוד 

פיגא ציפורה קליין 
בהר"ר שמואל חיים ז"ל 
סמינר ויז'ניץ ב"ב 
בני ברק 

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

מתארגנים לאמירת 1000 ספרי תהילים בשבת
 עבור הילד שחלה במחלה הנוראה

 מרדכי אהרון
בן מירל יוכבד

כמו"כ מתארגנים ל-40 הפרשות חלה ושיר השירים
050-4168248  /  052-7614290
050-4110300  /  053-3177271

058-4597650 ניתן להשאיר הודעה

סקר: הליכוד וכחול לבן 
נמצאות בשוויון 30 מנדטים

מיד אחריהן הרשימה המשותפת וימינה עם 11
מנדטים כל אחת

מאת מאיר ברגר

שפו־ החדש  המנדטים  סקר 
על  מצביע   12 בערוץ  אמש  רסם 

בתמונת  ביותר  קלים  שינויים 
הק־ הבחירות  לקראת  המנדטים 

רובות.

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

הערב מעמד הכנסת ס"ת 
לביהמ"ד 'מאקאווא' באשדוד

במלאת 20 שנים להקמת הקהילה והמוסדות

הכנסת  מעמד  יתקיים  הערב 
של  המדרש  לבית  תורה  ספר 
 , ז'  ברובע  'מאקאווא'  קהילת 

גאב"ד  הגה"צ  מרן  בהשתתפות 
הקהילה  רב  שליט"א,  מאקאווא 
לעמבערגער  הגרמ"ש  הגה"צ 
העיר  ורבני  אדמור"י  שליט"א, 

שליט"א.
מש־ 'מאקאווא'  המדרש  בית 

לכל  ורוחני  תורני  כמגדלור  מש 
מת־ כשבמקום  העיר,  תושבי 

ושיעורי  כסדרן  תפילות  קיימים 
20 מזה  היממה  שעות  בכל  תורה 
  המשך בעמ' ב

חיל האוויר סיכל בסוריה פיגוע 
רחפנים תוקפים שיזמה איראן

מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו יעדים ליד דמשק ובכך סיכלו "נסיון פיגוע של כוח קודס האיראני" ^
על פי צה"ל, רחפנים תוקפים תוכננו לצאת מסוריה לישראל: "אנו עוקבים לאחרונה אחרי ההתארגנות 

הזו, כבר שיבשנו אותה ביום חמישי" ^ צה"ל פרס מערכות הגנה בצפון
סופרנו הצבאי

לקראת  אמש  מסר  צה"ל 
חצות, כי חיל האוויר תקף יעדים 
ליד דמשק ובכך סיכל בשטח סו־
קודס  כוח  של  פיגוע  "נסיון  ריה 
מדובר  צה"ל,  פי  על  האיראני". 
להתבצע  אמור  שהיה  בפיגוע 
ותו־ תוקפים  רחפנים  באמצעות 
במ־ ולפגוע  מסוריה  לצאת  כנן 
פיקוד  מפקד  ישראליות.  טרות 
צפון שוחח אמש עם ראשי המו־
אותם  ועדכן  וקצרין  גולן  עצות 
הנחיות  ניתנו  לא  בהתפתחויות. 
פרס  צה"ל  לתושבים.  מיוחדות 

מערכות הגנה בצפון.
כי  נמסר  צה"ל  של  בתדרוך 
יעדי  מספר  תקפו  קרב  מטוסי 
שמדרום  עקרבה  בכפר  טרור 
לאחרונה  עוקבים  לדמשק: "אנו 
בראשות  הזו  ההתארגנות  אחרי 

את  לבצע  סולימאני  קאסם 
שיגור  באמצעות  הזה,  הפיגוע 
לע־ תוקפים  רחפנים  כמה  של 

תקפנו  ישראל.  שטח  צפון  בר 
יש  שבהם  בעקרבה  יעדים  כמה 
של  ופעילים  איראנים  פעילים 
ציוד  כולל  שיעיות,  מיליציות 

שנועד לשמש בפיגוע הזה". 
עוד נמסר כי "החוליה ניסתה 
לבצע את הפיגוע הזה כבר ביום 
חמישי, אבל שיבשנו את הפיגוע 
ידי  על  נוהלה  התקיפה  הזה. 
בכירי צה"ל בראשות הרמטכ"ל, 
ועדכנו את ראשי המועצות בגו־

לן על פרטי האירוע. אנו ערוכים 
שע־ תרחישים  של  רחב  למגוון 

לולים להתפתח באירוע הזה".
לפי הודעת דובר צה"ל "מת־

ווה הפיגוע שסוכל שכלל בתכנון 
חמושים  רחפנים  מספר  שיגור 
צה"ל  ישראליות.  מטרות  נגד 

להמשך  גבוהה  במוכנות  נמצא 
שיידרשו  ככל  ופעולה  הגנה 
מדינת  נגד  לפיגוע  כוונות  נגד 
ובמשטר  באיראן  ורואה  ישראל 
לנסיון  ישירים  אחראים  הסורי 

הפיגוע שסוכל".
הבט־ ושר  הממשלה  ראש 

כי  אמש  אמר  נתניהו  בנימין  חון 
סיכלנו  גדול,  מבצעי  "במאמץ 
תקיפה נגד ישראל של כוח קודס 
אני  שיעיות.  ומיליציות  האיראני 
חסינות  אין  לאיראן  ואומר:  חוזר 
פועלים  כוחותינו  מקום.  בשום 
האירא־ התוקפנות  נגד  גזרה  בכל 
להורגו.  השכם  להורגך  הקם  נית. 
הנחיתי להיערך לכל תרחיש. נמ־
שיך לפעול נגד איראן ושלוחותיה 
בנחישות ובאחריות למען ביטחון 

ישראל".
הסורית  הידיעות  סוכנות 
כי  דיווחה  "סאנא"  הרשמית 

"מערכות ההגנה האווירית פעלו 
נגד יעדים עוינים בשמי דמשק". 
מקורות סוריים דיווחו על שלו־

שנשמעו  חזקים  פיצוצים  שה 
ברחבי הבירה. על פי הדיווחים, 
בשכונת  חזקים  פיצוצים  נשמעו 
אלמזה בעיר, שבה שדה תעופה 
צבאי. בעבר יוחסה לישראל על 
פי פרסומים זרים לפחות תקיפה 

אחת באזור.
בשבועות  התקיפות  בשורת 
ור־ טילים  הושמדו  האחרונים 

לעבור  שיועדו  איראניים  קטות 
של  מבסיסים  וללבנון,  לסוריה 
טענות  לפי  שיעיות.  מיליציות 
באמ־ הותקפו  הן  המיליציות, 

דפוס  גם  ולכן  מל"טים,  צעות 
התגובה כנראה היה אמור להיות 
שיעיות  מיליציות  אנשי  דומה. 
הפיגוע  בנסיון  חלק  לקחו  גם 

בצפון.

כ־8,000 פלסטינים הפגינו בגבול רצועת עזה  / עמ' ב
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שנים.
הגדול  המעמד  יתקיים  הערב 
כתי־ סיום  עם  תורה  של  לכבודה 
שנכתב  התורה  ספר  והכנסת  בת 
בהידור רב ע"י הרבני מוה"ר אלי־

עזר צבי לעווינגער ז"ל פטרון בית 
ז"ל  לוי  מוה"ר  הרבני  בן  המדרש 
ומרת צירל ע"ה ובני משפחתם ז"ל 

- מחשובי קהל יראים מאקאווא
הנדיב מוה"ר אליעזר צבי ז"ל 
מאקאווא  הקודש  בחצר  הסתופף 
ה"אהל  מרן  אצל  רבות  שנים 

משה" ומרן ה"עטרת משה" זי"ע 
שמע  עת  שנה  כעשרים  לפני 
מאקאווא  מדרש  בית  נפתח  כי 
חלציו  כגבר  אזר  אשדוד  בעיר 
לפאר  והונו  כוחו  בכל  ונרתם 
ולרומם את היכל בית ד', יחד עם 
משה  מוה"ר  הנכבד  הרבני  אחיו 
להקמת  רבות  וסייע  ז"ל  יצחק 
הבנין הגדול  לתורה ותפילה 'בית 

לוי' ע"ש אביו ז"ל.
האחרונות  האותיות  כתיבת 
ראובן  הרה"ח  בבית  תתקיים 
ערב  לקראת  שליט"א.  גשייד 

תצא התהלוכה ברוב שירה וזמרה 
הת"ת  כשילדי  תזמורת  בליווי 
אור  אבוקות  עם  בראשה  יצעדו 
המדרש,  בית  לרחבת  עד  בידיהם 
לכבודה  הריקודים  יתקיימו  שם 
ספר  יוכנס  ולאחמ"כ  תורה  של 

התורה להיכל הקודש.
המזמורים  אמירת  לאחר 
סעודת  תתקיים  ערבית  ותפילת 
מרנן  יפארו  המעמד  את  המצוה, 
שליט"א  ישראל  גדולי  ורבנן 
של  לכבודה  מדברותיהם  שישאו 

תורה.

סקר: הליכוד וכחול לבן נמצאות בשוויון 30 מנדטים

הערב מעמד הכנסת ס"ת לביהמ"ד 'מאקאווא' באשדוד

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

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

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

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

מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי
המשפטי  היועץ  של  הודעתו  התפרסמה  שעבר  בשבוע 
לממשלה בה הוא מבהיר כי קיימת היתכנות משפטית להפרדה, 
בתנאים מסויימים. אך מנגד מתברר כי אירועים לגברים בלבד 
הוציא  והנה  בעפולה  העננה  שככה  לא  עוד  "אוסר".  הוא   –
בני  לציבור  אירוע  של  קיומו  השוללת  דעת  חוות  היועמ"ש 
דבר  של  בסופו  כי  שחשב  מי  היה  אם  חיפה.  בעיר  הישיבות 
ההגיון גובר על כל המאוויים והנטיות המשפטיות השונות, הרי 
שהתבדה במהרה. עדיין יש מי שחושבים ומעלים על דעתם כי 
את הציבור החרדי ניתן 'לחנך מחדש'. אם בעבר נטו השלטונות 
הציבור  את  ולהשתיק  קריה  בחוצות  החילוניות  את  להשליט 
החרדי מלמחות, הרי שהיום הם כבר חודרים אל תוככי בתינו 
ומרכזינו, ומבקשים לחולל בהם שינויים אנטי תורתיים. ועל כך 
אי אפשר להבליג. היהדות החרדית תתעקש על איכות צביונה.

ככלל, כל הסאגה סביב לאירוע העפולאי שנערך בהפרדה, 
קיום  של  העקרוני  לפן  להתייחס  מבלי  מראש.  מיותרת  היתה 
ערבי שירה, הרי שהמהומה סביב קיום אירוע באופן נפרד, היא 
לכל  דרור  במתן  הדוגלים  הם,  הישראלית.  לציבוריות  בושה 
ובחופש,  בדמוקרטיה  הדוגלים  הם  המגזרים,  ולכל  הקהלים 
הם הם אלו שכאן רואים לנכון לכפות את דעתם על מי שאינם 
על  המיעוט  דעת  את  לכפות  מרשים  שאינם  אלו  בה.  רוצים 
הרוב, הם אלו שנועצים את דעתם במקום בו רובא דרובא של 
המתאספים אינם חפצים לקבל אותה ולפעול על פיה. היהדות 
החרדית לא עשתה שום שינוי ושום הידורים או תוספות מעבר 
שנערכו  ההתכנסויות  ובכל  האירועים  בכל  שמקובלים  למה 
מבקשת  אינה  גם  היא  דורים.  דור  זה  הנה  עד  החרדי  בציבור 
להחיל אותם על מגזרים אחרים, כי אם בביתה פנימה, כדרכה 

תמיד.

תורה  משנאי  מצד  הקמה  ההיסטריה  את  לקבל  אפשר  אי 
ההלכתית  ההנהגה  על  המושתתים  קודש,  ישראל  מנהגי  על 
תעלול  שכל  לכך  להסכין  אפשר  אי  דור.  מדור  לנו  המסורה 
משפטית  לב  לתשומת  תזכה  אחרת  או  כזו  זדונית  שדולה  של 
וציבורית. קולות שוא והבל אלו היו צריכים לימוג כעשן יחלוף. 
אין להתייחס אליהם ואסור לתת דריסת רגל למי שפועל נגד 
ההגיון ונגד היושר, ורוצה לשנות סדרי עולם הנהוגים בישראל 
מאז ומתמיד. לא יתכן שכל קריאת שוא תהפוך לחומר בעירה. 
אפשר לצפות ממי ש'חיה ותן לחיות' הוא הסמן המוביל עבורם, 
שיתנו לאחרים לחיות בדרך ישראל סבא, באושר ובכבוד. על 
כפי  אלו,  בנושאים  מעיסוק  ידיו  את  למשוך  המשפטי  היועץ 
נוהג  ולשנות  להפוך  נדרש  היה  לו  נוהג  היה  בוודאי  שהוא 
כהנת  תהא  ולא  הבדואי.  או  הדרוזי  הערבי,  במגזר  המקובל 

כפונדקית?!

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

עוד עודה
צהלות בחוגי השמאל.

בראש  העומד  עודה,  איימן 
המשותפת,  הערבית  הסיעה 
להצטרף  נכונותו  על  הצהיר 
מרכז  שמאל  לממשלת 

והתקשורת צהלה ושמחה. 
יוצרות  היפוך  כאן  יש 
במחוזותינו  נראה  לא  שכמותו 
שלא  מי  כה  עד  ועידנים.  עידן 
המפלגות  את  להכניס  שש 
היו  קואליציה  לכל  הערביות 
מימין  בין  היהודיות,  המפלגות 
של  בחזונו  אמנם  משמאל.  ובין 
חוזה המדינה (שהעדיף, כזכור, 
פני  על  אוגנדה  את  בתחילה 
ארץ ישראל) מופיעה השאיפה 
במדינה  ויהיה  יבוא  שיום  לכך 
ממשלה  ראש  סגן  היהודית 
סגן),  רק  מדוע  ברור  (לא  ערבי 
שהשמאל  היא  עובדה  אבל 
להישען  הסכין  לא  מעודו 
בהקימו  הערבים  קולות  על 

ממשלה.
בהקשר  זכור  הכי  המקרה 
רבין,  כשממשלת  היה  לכך 
באשרה את הסכם אוסלו הזכור 
שנודע  מי  את  פיתתה  לרע, 
לימים כארכי־עבריין, גונן שגב, 
גולדפרב,  אלכס  שותפו  ואת 
מפוקפקים  מינויים  באמצעות 
שתוכל  כדי  שרד,  ורכבי 
המדיני  ההסכם  את  להעביר 

הגרוע בתולדות המדינה.
כבר  היו  יכולים  ופרס  רבין 
הערבים  קולות  על  להישען  אז 
תלישת  לנוכח  שהתלהבו 
חלקי מולדת ועקירת השליטה 
ביהודה  ערים  של  משורה 
העדיפו  הם  אבל  ושומרון. 
שלא  כדי  זאת  לעשות  שלא 
שגם  להסכם  חרפה  תתווסף 
עולם  לדיראון  ייזכר  הכי  בלאו 

בתולדותיה של ישראל.
היוצרות  מתהפכות  עתה 
הערמומי  באמצעות  והערבים, 
מביעים  בראשם,  העומד 
נכונות להיות חלק מקואליציה 
לקום  תוכל  שלא  עתידית 
עודה  שלהם.  התמיכה  אלמלא 
של  שורה  להציב  ההין  אף 
לקיומם  בתמורה  שרק  תנאים 
להמליץ  יסכימו  וחבריו  הוא 
תוך  (שיתחלף  גנץ  על  לנשיא 
לראשות  בלפיד)  שנתיים 
חלק  ולהיות  הממשלה 

מהקואליציה שיקים.
דומה,  הדבר  למה  משל 
מפניה  נזהרים  שהכל  לחתולה 
השמנת  את  ממנה  ומרחיקים 
כמטחווי קשת אך היא מעניקה 
פרשני  לבכיר  בלעדי  ראיון 
היא  ושם  המדינה  של  העיתון 
תנאיה  יתקבלו  אם  כי  מבהירה 
לשלול  שלא  תסכים  היא 
על  שלה  אישית  שמירה 
יהיה  שבראש  ובלבד  השמנת, 

גם דובדבן.
היא  הזו  הנדיבה  ההסכמה 
לאלטרנטיבה  עניות  תעודת 
שמתיימרים  השלטונית 
פה.  להקים  וגנץ  לפיד  הצמד 
עצמן  הערביות  המפלגות 
עברו כברת דרך ארוכה ביותר 
הזועקות  היו  הן  שבו  מהיום 
הציבור  קיפוח  על  הנצחיות 
שבהם  לימים  בישראל  הערבי 
להגנת  הראשיים  היוצאים  הם 
שותפים  ומהיותם  מחבלים 
לפעולות  ואקטיביים  פעילים 
את  לנגח  שנועדו  ומעשים 
למישרין:  לה  ולהזיק  ישראל 
מפעולות ריגול להן היה שותף 
בשארה,  עזמי  הנמלט  הח"כ 
מבית  לפרובוקציות  עבור 
לרבות  זועבי,  ח"כ  של  היוצר 
במשט  פעילה  השתתפות 
מתקפה  שבמרכזו  המרמרה, 
כלי  בעזרת  חיילים  על  פיזית 
נשק, וכלה בח"כ גטאס שנתפס 
טלפונים  מבריח  בעודו  חם  על 
בכלא  מחבלים  לידי  ועוד 

הישראלי.
אלו  היו  הערביים  הח"כים 
שבכפיות טובה שקשה להפריז 
חלק  ליטול  סירבו  בעוצמתה 
פרס,  שמעון  של  בהלווייתו 
פוליטיקאי  עוד  היה  שלא 
יותר  לכת  שהרחיק  ישראלי 
אלו  והם  הערבים.  למען  ממנו 
דעותיו  הוגי  על  שהשמאל 
לשקול  נכונותם  על  ושמח  שש 
שאולי  מהממשלה  חלק  להיות 
יקים לאחר הבחירות הקרבות.

חמס חמאס
בהסכמים  טעם  שום  אין 
אמורה  או  חותמת  שישראל 
בשטח  אם  חמאס  עם  לחתום 
השקט  מעורער  להיות  ממשיך 

הבטחוני.
הקשים  הפיגועים 
אינם  ליומיומיים  שהופכים 
על  בשתיקה  לעבור  יכולים 
הזו  השתיקה  הממשלה.  ידי 
ההרתעה  כושר  את  שוחקת 
של ישראל, הופכת אותו לדבר 
לידי  ומשחקת  קיים  שאינו 
לעשות  שימשיכו  האדם  חיות 
חיים  עוד  לגדוע  מנת  על  הכל 

של עוד יהודים.
ההבדלה  במיוחד  מקוממת 
ניתן  בחסותה  ואשר  שנוצרת 
חמאס  עם  ההבנות  כי  ללמוד 
וביו"ש  בלבד  לעזה  יתוחמו 

יגאה הטרור.

מס מכסים
יצאה  המעצמות  פסגת 
מלחמת  החרפת  בצל  לדרך 

המכסים.
דבר  אבל  בעיצומו  המתח 
להיפגש  מהמנהיגים  ימנע  לא 
תפריט  עם  אקזוטי  באזור 

עשיר.

הצעד הבא" תהו. 
פרוש  מאיר  הרב  השר  סגן 
המ־ היועץ  "על  כי  בתגובה  אמר 

שהציבור  בחשבון  לקחת  שפטי 
החיים  את  לחיות  יתעקש  החרדי 
הציבורית  בהתארגנות  שלו, 
שהוא  כפי  בדרך  הפנים־חרדית, 
רואה לנכון, על פי ההלכה המסו־

רה לנו מדור דור. 
והחינוך  הערכים  "מערכת 
דרכה  את  החליפה  לא  החרדית 
שנים.  אלפי  זה  יסודותיה  ואת 
וזה  מחדש  אותנו  לחנך  אפשר  אי 
פנים  בשום  נוכל  לא  יצליח.  לא 
כזו  התנהלות  עם  לחיות  ואופן 
את  מבינים  שאינם  כשאנשים 

התורה  שומרי  של  החיים  אורח 
את  ולנתב  אותנו  להדריך  ינסו 
מהלך וצביון האירועים בכל צורה 

שהיא" אמר סגן השר. 
משרד  דובר  ששלח  בהודעה 
קצר  זמן  כאמור,  המשפטים, 
היועץ  עמדת  נמסרה  שבת,  לפני 
שהוגשה  לממשלה  המשפטי 
במסגרת עתירה העוסקת באירוע 
להתקיים  כאמור  שנועד  בחיפה 
ישיבות  ובני  אברכים  עבור 

בלבד. 
לממשלה  המשפטי  היועץ 
בסוגיה,  דעתו  לחוות  התבקש 
העקרו־ את  הציג  לכך  ובהתאם 

הדיון  בסיכום  הותוו  אשר  נות 
בהפרדה  תרבות  אירועי  בעניין 

מקומיות,  רשויות  במעורבות 
השבוע  בסוף  כאמור  ופורסמו 
כז־ נקבע  הדיון  בסיכום  שעבר. 

של  באירועים  הפרדה  כי  כור, 
להיות  יכולה  מקומיות  רשויות 
אמות  לשורת  בהתאם  מוצדקת 

מידה.
על  מדובר  שבו  דנן,  "במקרה 
הנערכת  בלבד  לגברים  הופעה 
ובכספי  המקומית  הרשות  ידי  על 
לאמות  בהתאם  נדרש  הציבור, 
ברורה  הצדקה  תינתן  כי  המידה 
רלוונטית  הבחנה  על  המתבססת 
זאת,  עם  האירוע.  אופי  עקב 
העיריה  הציגה  לא  זה  במקרה 
נמסר  לכך",  ממש  של  הצדקה  כל 

בשמו של היועמ"ש.

שערוריה: היועמ"ש הוציא חוות דעת נגד 
אירוע לציבור בני הישיבות בעיר חיפה
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חינתי הרוגת מלכות. בעזרת השם 
נבנה  מזה,  חזקים  יותר  נצא  רק 
יותר, נהנה מהתורה יותר, נתחזק 

יותר, זה מה שאנחנו רוצים".

מצוד אחר הרוצחים
התקיים  השבוע  סוף  במהלך 
המחבלים.  אחרי  נרחב  מצוד 
המודיעיניים  המאמצים  במסגרת 
לת־ נעצרו  המחבלים  לאיתור 
שאול שלושה צעירים פלסטינים. 
כי  דווח  הפלסטינית  בתקשורת 

עין  הכפר  תושבי  צעירים  שני 
תושב  לצעיר  בנוסף  נעצרו,  עריכ 

הכפר עין קיניא.
בוצעו  המעצרים  זאת,  עם 
ולא  ראשוני  מידע  מאיסוף  כחלק 
בחשד למעורבות ישירה בפיגוע. 
עריכ  בעין  הסריקות  במסגרת 
סמוך  רמללה,  לעיר  שממערב 
הוחרמו  הפיגוע,  למקום  יחסית 
עסק  מבתי  אבטחה  מצלמות 
ממקד  צה"ל  מחסומים.  והוקמו 
כדי  הישובים  על  בהגנה  מאמץ 
ובמסגרת  חיקוי',  'פיגועי  למנוע 
'נו־ זו נמנע מהטלת כתרים, כולל 

הפלסטיניים  הכפרים  על  שמים', 
האוכלוסיה  בידול  תוך  באזור, 
לכן  מהמחבלים.  הפלסטינית 
לפלסטינים  התנועה  חופש  נשמר 
בשטח  הפעילות  האזור.  בכבישי 
בהתאם  מתבצעת  הפלסטיני 
שב"כ  שאוסף  ולנתונים  למודיעין 
מיקום  אחר  להתחקות  בנסיון 

המפגעים.
הכוחות מחפשים גם בכפרים 
סרטונים  החרמת  תוך  הסמוכים, 
השאר  בין  אבטחה.  ממצלמות 
בס־ שעמד  פלסטיני  תוחקר 

שראה  וטען  הפיגוע  לזירת  מוך 
בנסיעה  מהזירה  שיצא  לבן  רכב 

מהירה.
הגיע  הפיגוע  אחרי  קצר  זמן 
כוכבי  אביב  הרמטכ"ל  למקום 
מפקד  עם  בשטח  סיור  שערך 
פדן,  נדב  אלוף  המרכז,  פיקוד 
ושומרון,  יהודה  אוגדת  ומפקד 
תת־אלוף ערן ניב. לאחר מכן הוא 
קיים הערכת מצב בשטח בנוכחות 
מפקדים נוספים מצה"ל, משירות 
ישראל  ומשטרת  הכללי  הבטחון 
והחיפו־ הפיגוע  בפרטי  להעמקה 

שים בגזרה.
נמצאים  "אנו  אמר:  הרמטכ"ל 
על  שמובל  מרדף  של  בעיצומו 
ומשטרה,  שב"כ  צה"ל,  כוחות  ידי 
מבצעי  מודיעיני  מאמץ  ומרכזים 
הפיגוע  מבצעי  לאיתור  רחב 
ביכו־ בטוח  אני  והחמור.  הרצחני 

לתנו לאתר את המפגעים במהרה 
ובהמשך מתן מענה בטחוני איכו־
המתגוררים  לתושבים  ורחב  תי 

ביהודה ושומרון".
חמאס משבח

בר־ בעזה  הטרור  בארגוני 
הקשה.  הפיגוע  על  כצפוי,  כו, 
הנייה,  איסמעיל  חמאס,  מנהיג 
מאחו־ עומד  לא  שהארגון  טען 

שהפיגוע  ציין  אבל  המעשה,  רי 
בשבועות  קודמיו  כמו  ה"הירואי", 
"ירושלים  כי  מראים  האחרונים, 
מי  את  תהרוס  היא  תתפוצץ, 
אל־אקצא.  ובמסגד  בה  שיפגע 
הבכירים בישראל עורכים קמפיין 
חשבון  על  חשבוננו,  על  בחירות 
מה  כל  למרות  אל־אקצא.  מסגד 
המערבית,  בגדה  עובר  שעמנו 

ההתנגדות לא נפסקת".
הפלסטי־ האיסלאמי  בג'יהאד 

ני אמרו בתגובה על הפיגוע: "אנו 
במתנחלים  הפגיעה  על  מברכים 
כתגובה  זאת  ומחשיבים  ברמללה 
כוחות  שמבצעים  מה  על  טבעית 
נגד  המתנחלים  וכנופיות  הכיבוש 

העם הפלסטיני".

נערה נרצחה בפיגוע בבנימין
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נמצאות  לבן  וכחול  הליכוד 
בשוויון 30 מנדטים, ומיד אחריהן 
עם  וימינה  המשותפת  הרשימה 
ישראל  גם  אחת.  כל  מנדטים   11
עם  מהן  רחוק  לא  נמצאת  ביתנו 

10 מנדטים.
על  שומרת  התורה  יהדות 
מיד  וש"ס  מנדטים,   8 עם  כוחה 
המ־ כמו  מנדטים –  עם 7  אחריה 

היא  גם  שכרגע  הדמוקרטי,  חנה 
מקבלת 7 מנדטים לפי הסקר.

את  סוגרת  העבודה-גשר 
את  שעוברות  המפלגות  רשימת 
אחוז החסימה עם 6 מנדטים. שתי 
אחוז  אל  שמתקרבות  המפלגות 
החסימה הן זהות ועוצמה יהודית, 
בה־ ו-1.9%   2.3% על  שעומדות 

תאמה.
יש  הימין-חרדים  לגוש  כרגע 
56 מנדטים, לעומת גוש השמאל־

ערבים עם 54 מנדטים.
בציבור עדיין רואים את ראש 
ביותר  כמתאים  נתניהו  הממשלה 

לתפקידו, כאשר 42% מהנסקרים 
ביותר  המתאים  שהוא  השיבו 

לתפקיד.
עוד עולה מהסקר כי כמו נת־

ניהו, גם בציבור הרחב רואים את 
להחליף  שעשוי  כמי  סער  גדעון 
את ראש הממשלה בראשות הלי־

כוד. 29% רואים בסער את יורשו 
ניצבים,  כשמאחוריו  נתניהו,  של 
בפער ניכר, יולי אדלשטיין (9%), 
כל   6%) רגב  והשרה  ארדן  גלעד 

אחד) וישראל כץ (5%).
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היום זה מתחיל: עולים 
לירושלים 4 יוצא לדרך

החל מהיום ולאורך כל השבוע: עשרות אלפי משפחות חרדיות יטלו חלק באירוע בין 
הזמנים הגדול לציבור החרדי, עולים לירושלים, שמתקיים זו השנה הרביעית ברציפות

בוצעו,  כבר  האחרונות  ההכנות 
התיאומים הנחוצים נעשו, הפינות האח־

רונות נסגרו, והכל מוכן לקראת פתיחת 
הזמנים  בין  אירוע   ,'4 לירושלים  'עולים 
החר־ למשפחה  והאולטימטיבי  הגדול 

דית שנערך זו השנה הרביעית ברציפות 
בירושלים. 

חרדיות  משפחות  אלפי  עשרות 
הגדול  באירוע  חלק  ליטול  צפויות 
הז־ לבין  וערכי  איכותי  מבילוי  וליהנות 

מנים – כמעט ללא עלות. 
המוניטין הרב של האירוע המושקע, 
שכולל חוויות מכל הסוגים, הוביל לבי־
קוש חסר תקדים לכרטיסים, כאשר נכון 
בודדים  כרטיסים  נותרו  שבת  למוצאי 
בלבד לחצי השני של השבוע, בעוד אלו 

של תחילת השבוע אזלו לחלוטין. 
לציבור  ממליצים  האירוע  מארגני 
להבטיח את מקומם בהקדם. "מי שית־
עצל ויחכה לרגע האחרון – ימצא עצמו 
לדבריהם,  אומרים.  הם  כרטיס",  בלי 
הקצב החריג של מכירת הכרטיסים מצ־

ביע על כך שגם הכרטיסים שעוד נותרו 
יאזלו בתוך זמן קצר ביותר. 

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  מגבלות  יש  דבר 
גג, מה שמחייב לתכנן את מספר המש־

תתפים לפי ימים/שעות מראש. 
של  האירועים  מתקיימים  השנה 
המתחם  במסגרת  לירושלים  עולים 
ייהנו  השנה  גם  הרביעית,  בפעם  הענק 
פעילויות  אטרקציות,  משפע  המבקרים 

וחוויות במחיר 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 
משה  העיר  ראש   . ומורשת  ירושלים 
ליאון היה מעורב באופן אישי בפרוייקט 
כאשר ההוראה שלו לכל הנוגעים בדבר 
היתה לעשות הכל כדי לספק את הפעי־

לויות והתכנים המיוחדים לעשרות אלפי 
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"  של "ג'ונגל 
'המ־ של  אקסטרים  חווית   , חיים  בעלי 

רפסת המעופפת', מתחם אקשן מסעיר 
ואפילו מתחם של ים ירושלמי. 

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

וקשת דוידסון.
מתי זה בדיוק קורה? ואיך מבטיחים 

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

 .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  גל־פז  בירושלים:  נוספים 
רו־  16 אהליאב  רחוב  בורדו   .11 ישראל 
ממה. בני ברק: גל פז רחוב רבי עקיבא 
חיימקה  של  במכולת  עילית:  ביתר   .88
אשדוד:   .70 ממעזריטש  המגיד  ברח' 
בסניף שפע מרקט ברח' אברהם שפירא 
ח.  רובע   13 הצבעוני  ניקיון  מחסני   .36
בית שמש: מכולת מתוקי שפת אמת 28. 
מודיעין עילית: הבית הלבן רחוב יהודה 

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

תעודת זהות.
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".
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".
יוסי  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  בפרוייקט  חלק 
זו השנה הרביעית שאנחנו מפיקים את 
הפעילויות  כשהיקף  הזה,  הפרוייקט 
מפעם  דרסטית  מזנקים  והמשתתפים 
לפעם. אני מאחל לכל המשתתפים בילוי 

נעים ובטוח".
חבר  תורנית  תרבות  תיק  מחזיק 
המועצה הרב דוד בלומנשטוק מסר: "אני 
מודה לראש עיריית 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".

עזה ממשיכה לבעבע: כ־8,000
פלסטינים הפגינו בגבול רצועת עזה

אלפי פלסטינים יידו עשרות מטענים ורימונים וחיבלו בגדר המערכת במסגרת יום 
השישי ה־71 לצעדות השיבה ^ משרד הבריאות בעזה דיווח על 122 פצועים

מאת סופרנו הצבאי

במהלך  התרחשו  סדר  הפרות 
על  מוקדים  במספר  שישי  יום 
עזה.  רצועת  בגבול  המערכת  גדר 
עשרות  יידו  פלסטינים  כ־8,000 
בגדר  וחיבלו  ורימונים  מטענים 
השישי  יום  במסגרת  המערכת 
כוח  לגדר.  השיבה  לצעדות  ה־71 
לפיזור  באמצעים  השתמש  צה"ל 
המפ־ את  להרחיק  כדי  הפגנות, 
פלסטינים,   122 הגדר.  מן  גינים 
נפצעו  חובשים,  שלושה  ביניהם 
של  מירי  רובם  ההפגנות,  במהלך 
הב־ משרד  מסר  כך  צה"ל,  כוח 

ריאות בעזה. 
אחבאר'  'אל  הלבנוני  העיתון 
דיווח בסוף השבוע כי ישראל סיר־

בה להכניס את הכספים הקטאריים 

הת־ שתתקבל  עד  עזה,  לרצועת 
חייבות לשמירה על שקט עד לאחר 
גורמים  הבא.  בחודש  הבחירות 
את  עדכן  כי "הארגון  מסרו  בארגון 
המתווכים שהצעדות על הגדר היום 
וכי  יותר,  מסלים  אופי  בעלות  יהיו 
בעזה בוחנים את האפשרות לחדש 
הפגיעה  פעולות  את  קצר  זמן  תוך 
התבערה  בלוני  הפרחת  בגדר, 

וההטרדות הליליות". 
הארגונים  הדיווח,  פי  על 
הדרי־ את  כאמור  דחו  ברצועה 

פי  על  זאת,  עם  הישראלית.  שה 
נמצא  הקטארי  השליח  הדיווחים 
כעת ברצועה. בתוך כך, ב'כאן 11' 
ציטטו מקורות בעזה הטוענים כי 
כוחות  את  לפרוס  הורה  חמאס 
במוקדי  אזרחי  בלבוש  הריסון 
ההפג־ מארגני  בגדר.  ההפגנות 

של  אלים  לא  לצביון  קראו  נות 
ההפגנות ועודדו את המשתתפים 
לאחר  זאת  לסדרנים,  להישמע 
שעבר  בשבוע  יותר  שמוקדם 
קראו ל"עימות פתוח עם הכיבוש" 

במהלך ההפגנות. 
כוח  בלילה,  חמישי  ביום 
לג־ שהתקרב  במחבל  פגע  צה"ל 

רימונים  והשליך  עזה,  רצועת  דר 
פי  על  במקום.  שהיה  כוח  לעבר 
הודעת דובר צה"ל, תצפיות צה״ל 
לגדר  מתקרב  חמוש  מחבל  זיהו 
עזה.  רצועת  בצפון  המערכת 
רימונים  מספר  השליך  המחבל 
הלוחמים,  צה"ל.  לוחמי  לעבר 
הזיהוי,  בעקבות  בנקודה  שנערכו 
בו.  ופגעו  המחבל  לעבר  הסתערו 
לכוחות  נפגעים  היו  לא  באירוע 

צה"ל. 

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

סך תרומה 
חודשית

מספר 
תשלומים

סכום כולל 
החזר סך הלואהשל התרומה

מענקחודשי
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1₪ 50192₪ 9,600₪ 40,000₪260₪ 6,400

2₪ 100192₪ 19,200₪ 80,000₪ 520₪12,800

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

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

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

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

התכנית הכדאית ביותר לחתן ברוגע:

מענק מיוחד 
של 38,400

פריסה ליותר
 מ-150 תשלומים

הלוואה גדולה 
של 240,000

תרומה מכספי 
מעשר לכתחילה

שותפות חסד 
באלפי הלוואות

תכנית כלכלית 
אמינה ובדוקה
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במסגרת אירוע סיום שנת הלימודים

ילדי אופקים שמעו ממומחי 'כללית' 
על חשיבות מדדי הבריאות 

במוס־ הלימודים  שנת  סיום  אירוע 
דות החינוך החרדי באופקים עמד בסימן 
מסרי הבריאות של 'כללית' שהופנו ליל־
די העיר, שהאזינו בקשב רב למסרים ול־

שהביאו  החשובות  הבריאותיות  תובנות 
בפניהם מומחי 'כללית' במחוז הדרום.

באירוע הוצבה עמדת לקיחת מדדים 
כמו משקל, גובה, לחץ דם ואחרים, כמו 
גם עמדת הדרכה לצורה הנכונה והמומ־

לצת ביותר לצחצוח שיניים לשמירה על 
בריאות ואיתנות השיניים. כמו כן חולקו 
הרחבים  השירותים  על  מידע  חומרי 
במסגרת  'כללית'  לקוחות  זכאים  להם 
מושלם'  'כללית  המשלימים:  הביטוחים 
המשתלמים  המחירים  ועל  ו'פלטינום' 
ביותר בהשוואה ליתר הקופות, שמגיעות 
לכדי חיסכון של למעלה מ-500 ₪ לשנה.
בשעות הבוקר השתתפו מאות ילדי 
הצהריים  אחר  ובשעות  התורה  תלמודי 
הגיעו בנות בית הספר יחד עם ההורים 
ונהנו מהדרכה מקצועית ודברי הסבר על 
חשיבות המדדים של גובה משקל ועוד.

ושרות  שיווק  מנהלת  חזות,  ש'  גב' 
כי  מציינת  ב'כללית',  דרום  במחוז 
'כללית' רואה חשיבות מרובה לאירועים 
ולשירות  בריאות  לקידום  המביאים 
על  מספרת  חזות  גב'  בקהילה.  מותאם 
שירות חדש של טכנאי דמים במרפאת 
על  וכן  בעיר  החיים  אור  ברח'  'כללית' 

מה־ רגשית  מטפלת  של  חדש  שירות 
קהילה.

חרדי  מגזר  מנהלת  צומעי,  ש'  גב' 
את  בירכה  'כללית',  של  דרום  במחוז 
'כללית'  כי  ואמרה  האירוע  משתתפות 
מושלם  מענה  לתת  כדי  כאן  נמצאת 
גב'  לקהילה.  מותאם  ושירות  ומקצועי 
עם  הפעולה  שיתוף  את  הדגישה  צומעי 
רבני העיר והרחיבה על שירותי הבריאות 
כל  פוגש  אותם  והמעולים  המקצועיים 

ובמרכזים  במרפאות  'כללית'  של  לקוח 
הרפואיים העומדים לרשותו.

מבני  כ-70%  כי  לדעת  חשוב 
ולרשות  'כללית'  לקוחות  הם  הקהילה 
הלקוחות עומדים מנהלי קשרי הלקוחות 
של 'כללית', הרב יחזקאל שרייבר והרב 
ברוך פאקר, הקשובים לכל פונה ומהווים 
'כללית'  לקוחות  עבור  זמינה  כתובת 
הנוגעת  ובקשה  שאלה  לכל  באופקים, 

לשירותי הבריאות של 'כללית'.

במסגרת שדרוג השירות: מומחי רפואה 
בכירים הצטרפו למאוחדת באשדוד

בין המצטרפים: סגן מנהל מחלקת עיניים בבי"ח ברזילי, מומחית ברפואת נשים 
מבי"ח וולפסון, מומחה לכלי דם, מומחה באורתופדיה במרפק וכתף, פסיכיאטרית 
ילדים וקרדיולוגית • הרב חנוך דנציגר, אחראי מגזר חרדי מחוז דרום: "מאוחדת 

אינה שוקטת על השמרים, ופועלת ללא הרף למען ציבור לקוחותיה"

באשדוד  מאוחדת  של  התנופה 
רופאים  של  הצטרפותם  עם  נמשכת 
כמ־ מקצועי  שירות  שיעניקו  חדשים 

סורת השירות של מאוחדת. 
המק־ הנשים  רופאות  לצוות 

של  האישה  בריאות  מרכז  של  צועי 
יהודה  ברח'  הרפואי  במרכז  מאוחדת 
ד"ר  הצטרפה  בעיר  ז'  ברובע  הנשיא 
א' ורטקובה מהמרכז הרפואי וולפסון, 
הנשים  לציבור  משירותיה  שתעניק 
לצדם של שאר הרופאים ובהם: ד"ר ד' 
וייסמן, ד"ר א' ליטוין וד"ר ש' אוקסנה 
במרפאת  הלקוחות  את  (שמקבלת 

הרותם). 
יחידת  האישה  לבריאות  במרכז 
אולטרסאונד משוכללת כולל בדיקות 
מיוחד ע"י פרופ' אפלמן. מרפאות נוס־
פות במרכז לבריאות האשה היא מר־
באום  מיכה  ד"ר  מנהלים  אותה  פאה 

הרופאים  מבכירי  אליצור,  שי  וד"ר 
מנהל  אותה  נוספת  ומרפאה  בשיבא, 
מהמרכז  בכיר  הוא  גם  סינואני,  ד"ר 
עובדים  זו  במרפאה  שיבא.  הרפואי 
מ'שיבא'  אבנט  ד"ר  ספירא,  ד"ר  גם 
גניקו־ מרפאה  מ'וולפסון'.  ויינר  וד"ר 

לוגית מיוחדת מופעלת ע"י ד"ר יצחק 
בתחום  המנתחים  מבכירי  פיינשטיין, 

הגניקולוגי.
רופאי  לצוות  במצטרפים  עוד 
המרכז הרפואי ברובע ז' הוא המומחה 

לכלי דם ד"ר ר' אנור.
לא־ שהצטרפו  נוספים  רופאים 
הם  באשדוד  מאוחדת  לצוות  חרונה 
מומחיות  בעל  אורתופד  אטון  פרופ' 
ד"ר  וכתף,  מרפק  בתחום  מיוחדת 
ראובן פוקרוי רופא עיניים וסגן מנהל 
ברנר  ד"ר  בברזילי,  עיניים  מחלקת 
ופסיכיאטרית  מומחית  קרדיולוגית 

הילדים ד"ר שיינהרץ י'.
נפתח  האחרונה  בשנה  כי  יצוין 
הנשיא  יהודה  ברחוב  הרפואי  המרכז 
מאות  שירות  יום  בכל  מקבלים  בו 
עוב־ למאה  קרוב  באמצעות  לקוחות, 

דים בכל הסקטורים: רופאים, אחיות, 
פרה רפואי, התפתחות הילד, מזכירות 
פתיחת  מאז  מרקחת.  בית  רפואית, 
של  הרצון  שביעות  הרפואי,  המרכז 
הלקוחות השתפרה עוד ועומדת כיום 

על ציונים גבוהים ביותר.
אחראי  דנציגר,  חנוך  הרב  לדברי 
מגזר חרדי מחוז דרום: "מאוחדת אינה 
שוקטת על השמרים ופועלת ללא הרף 
למען ציבור לקוחותיה. במסגרת שד־

רוג השירות, נוספו למרפאות מאוחדת 
נוספים,  מומחים  רופאים  באשדוד 
שיעניקו את השירות המקצועי, האדיב 

והזמין ביותר". 



המבשר | יום ראשון , כ"ד במנחם־אב תשע"ט | עמוד ג

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

נדל''ן 052-765-6888
[20053588]

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

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

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

נדל"ן 052-765-6888
[20053566]

חדרים,   3 בכדורי,  בשוק!  חדשה 
 + גדולה,  מרפסת  גבוהה,  קומה 
מחסן וחניה צמודים. שוורץ נדל"ן 

052-765-6888
[20053558]

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

765-6888
[20053557]

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

6888
[20053556]

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

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

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

[20053554]

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

6888
[20053553]

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

052-765-6888
[20053551]

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

765-6888
[20053550]

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

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

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

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

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

072-3969911
[20053504]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053422]

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053399]

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

הנדלס"
[20053398]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053397]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053396]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053395]

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

[20053362]

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

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

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053221]

הנביא  בשמואל  ביותר!  מיוחדת 
מפואר  דופלקס  ההימשע  הבנינים 
052-7658- מטר   200 כ  יחידה  עם 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053220]

3.5 מטר   82 דירת  חמד  פנינת 
מרפסות   2 נוחה  קומה  חד 
052-7658-638 רק2430.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053219]

ק"ב  חזית  מטר   103 חד'   4 באבינדב 
052-7658-638 2430.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053218]

פנטהוז  דירת  בסנהדריה  מציאה! 
 + מושכרת  יחידת   + מטר   170
ענקית  גג  מרפסת   + גדול  מחסן 
052-7658-638 3930.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053217]

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053091]

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

הנדלס"
[20053090]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס'
[20053089]

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

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20053088]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053087]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20053086]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053054]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053044]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052996]

6 מטר   180 כ  פנטהוז  בסנהדריה!! 
מעלית   + ענק  וגג  דיור  יחידת   + חד 
מדהים  נוף  חניה,   + גדול  מחסן   +
052-7658-638 3930.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052916]

במקור  בבלעדיות!  בשוק  חדשה 
כ82 חד   4 טוב,  הכי  מקום  ברוך 
בניה  להתר  התחיבות   + מטר 
לממד ומרפסת ק"א 3 כיווני אוויר, 
052-7658-638 2290.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052890]

הנביא  בשמואל  בוטיק  בפרויקט 
(סמוך לכותל) דירות 5 חד 115 מטר 
ברמת פאר רק 2890.000ש"ח כניסה 
"היימשע   052-7658-638 חודש   18

תיווך-הנדלס"
[20052829]

אחינועם  איזור  בסנהדריה  מציאה!! 
25 לעוד   38 תמא   + מטר  כ40  חד   2
052-7658- 1300.000שח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052827]

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

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

בפולנסקי  במחיר  ירדו  בבלעדיות! 
 + מטר  כ-80  חד   3.5 בונבונירה 
ביותר!!  מושקעת  -5מטר  בגג  מחסן 
052- 2100.000ש"ח  רק  אופציות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052687]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052564]

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

053-3179474 ,5379474
[20052386]

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

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

מ"ר,   85 ק"ב,  חד'   3 פנינה   80 גוש 
גאולה  בבלעדיות   * ש''ח   2,700,000
מ"ר.   75 חדשה,  ק,   2.5 חד',   3 יואל 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20052384]

מטר   96 חד'   4 בסורצקין  מציאה! 
20 בניה  התר   + מטר   12 מחסן   +
מדהים!!  נוף  מוכנה,  רצפה  עם  מטר 
רק  מעלית  ק"ה,  מעולים,  שכנים 
052-7658-638 2790.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20052373]

דרושה  מחול!!  שבא  רציני  ללקוח 
אלי  שמונים  גוש  אזור  בכל  דירה 
/ חנה/פנינה  משה  הכהן/גבעת 
לא  קומה  ויותר  חד   4 גרוסברגר 
"היימשע   052-7658-638 גבוהה 

תיווך-הנדלס"
[20052225]

עצמי  הון  עם  מאד!!  רציני  ללקוח 
צפניה  אזור  בכל  דירה  דרוש  ענק!! 
עמוס נחמיה או אזור נווה צבי לקניה 
"היימשע   052-7658-638 מידית 

תיווך-הנדלס"
[20052224]

מפוארת  יחידות   2 למשקיעים! 
תשואה  סה"כ  מטר  צפניה 80  באזור 
  * רק 2130.000  שח  כ8000  חודשית 
2 יחידות מפוארת ברחוב שדה חמד, 
לעוד  התר   +  7850 חודשית  תשואה 
052-7658-638 2160.000 רק  חדר 

היימשע תיווך-הנדלס"
[20052223]

ירושלים | השכרה
ממוזגת  מוארת  ק“כ  באלקנה,   2
3,000ש“ח,  קומפלט,  ומרוהטת 

מיידי 055-6777368
[20053690]

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]

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

תיווך-הנדלס"
[20053095]

המ"ג 3 חד' ק"ב 85 מ"ר ברמה גבוהה 
ק"ג 80 חד'  סורוצקן 4  ש''ח  *   6,500
תיווך -02 ומרפסת.  נוף   + מ"ר 6,500 

053-3179474 ,5379474
[20052389]

מ"ר,   100 ק"9 חדשה  חד'   4 שמגר 
מרוהט, 8,500 ש''ח * זכרון יעקב ק"א 
חיים 3 דברי  ענקית *  מרפסת  חד'   5
 ,02-5379474 תיווך   $1,550 ק"3 חד' 

053-3179474
[20052388]

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

053-3179474
[20052387]

ירושלים | חנויות ומחסנים
מטר   36-50 תנובה   - ירמיהו  ברחוב 
12500-15000 הכביש  על  בחזית 

ש"ח + מע"מ 0527184181
[20053677]

לפי  שיפוץ  מטר   250 שמגר  ברחוב 
מע"מ   + ש"ח   25,000 הלקוח  דרישת 

0527184181
[20053676]

מאוד  קרוב  מרדכי  תכלת  ברחוב 
מוכנה  משופצת  מטר   170 לשמגר 
כולל  מע"מ   + ש"ח   20,000 לכניסה 

ארנונה 0527184181
[20053675]

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
וכחדשה 2650 יפהפיה  יח"ד  בויז'ניץ 

ש''ח מיידי 054-8492494
[20053680]

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

הקודם זוכה! 0527674262
[20053361]

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

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

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

תיווך-הנדלס"
[20053337]

מפואר  קוטג  ישראל  לאוהב  סמוך 
5 כניסה  גג   + מטר   220 קומות   3
052- 2380.000שח  רק  חודשים 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052610]

אשדוד | מכירה
3 ק"א  ז'  ברובע  בהלל,  בהזדמנות! 
ממ"ד  מעלית,  סוכה,  מרווחת,  חד' 

"גרינבויים נדלן" 053-3176405
[20053672]

מציאה! באבו חצירא ג'-ו' 3 חד' לפני 
ש''ח   1,150,000 חרדי  רוב  תמ"א, 

"גרינבויים נדלן" 053-3176405
[20053671]

בית שמש | מכירה
חדרים   3 סלונים  בשכונת  למכירה 
תיווך  בטאבו  גג   + הנוף  לכיוון  ק"ד 

0527149848
[20053681]

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

050-4116419 450,000
[20053657]

בית שמש | השכרה
להשכרה בשכונת חפציבה 3 חדרים 
ק"ג שמורה ונקיה + מזגנים + סורגים 

כניסה מיידי תיווך 0527149848
[20053682]

צפת 
חד'  שלושה  דירת  להשכרה 
חיים-  מאור  בשכונת  משופצת 
050- 077-4149213 5 צה"ל 

4149217
[2008954]

באר שבע | מכירה
ליד  י״א  בשכונה  להשקעה  מציאה 
3 דירת   * לחלוקה  ניתנת   * הקניון. 
מ״ר)   71) וענקית.  שמורה  חדרים 
מרפסת   + מטבח  גדולים,  חדרים 
ניתן  אוויר,  כיווני  שני  גדולה.  שירות 
מחודש  בעיצוב  רביעי  חדר  להוסיף 
ד)  (קומה   . ש''ח   565,000 הבית.  של 

יצחק 052-7168793
[20053674]

בהזדמנות להשקעה בשכונה ו׳ צמוד 
גדולה  חדרים   3 החרדית!  לקריה 
דירות,   2 ל  לחלוקה  ניתנת  מאוד 
ש''ח.יצחק   655,000 גבוהה!  תשואה 

052-7168793
[20053673]

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

126-124
[20048907]

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

0533161345
[20053538]

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]

ספר ֹ לקריית  סמוך  מתתיהו  במושב 
052- ומסודרת  יפה  אירוח  גירת 

7637581
[20053663]

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

סמלי. 04-8279460
[20053633]

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]

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

7675296
[20053309]

צפת 
מאווררת,  מרכזי,  במיקום  בעתיקה 
2  + לזוג  מרפסת   + מרווחת  ממוזגת, 

053-3179877
[20053687]

בלתי  צפתית  חוויה   - חידות  חדר 
וקבוצות  למשפחות  מתאים  נשכחת. 

. לתיאום 0559182207.
[20053648]

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 

צמודה לווילה 9\050-4106132
[20053517]

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]

7 מ"ר,   60 חד',   3 בהאר"י,  בעתיקה, 
מרפסת,  נפתחת,  ספה   ,(5 ,2) מיטות 
2100 אב  כ"ז-ל'  פנויה:  נדנדה,  נוף, 
300 החול:  לימות  מאלול  ש''ח. 
6-8 ש''ח,   400 נפשות:   3-5 לזוג, 
חמישי-מוצ"ש:  ש''ח,  נפשות:500 

1050 ש''ח, לתמונות 052-7614435
[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]

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

8519497
[20053206]

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

y0504190057@gmail. Com
[20052135]

נתניה 
מפוארת  חד   4 בנתניה  לים  סמוך 
מחיר  החלטה  למהירי  ומושקעת, 

מיוחד לבין הזמנים 0504195522
[20053402]

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

ונדנדות. 0548590252.
[20053341]

ונקיות  מטופחות  מלונית,   + דירה 
חצר   + אולם   +  15-50 מ  במיוחד, 

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
 + מדשאה  וממוזגים,  מרווחים 
ומוצלת,  ענקית  פעילות  חצר 
055- לקיטרינג.  אפשרות 

6766440
[20048569]

עד  המושב,  במרכז   - היימישער 
ומתקני  גדולה  חצר  מיטות,   55
גנרטור.  מדשאות,  שעשועים, 
08-9926198  ,052-7612965

טלפקס
[20040560]

בית מאיר 
נופש  דירות  מדהים,  נופש  מתחם 
בריכה   + חד'   8 מיטות)   12 ו-   15)
בנפרד),  גם  (להשכרה  וגדולה  חמה 
פרטיות מוחלטת, גן אירועים ובוסתן 
02- מאיר  בית  במושב  משחקים, 
1agamaim@gmail.  ,5344514

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

ש''ח ליום. 04-6521111
[20053291]

מירון 
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 
יפה  גדולה  4חד'  בעלז  בקיית 
02- ושבתות  לימים  וממוזגת 

052-7167125 5344732
[20053668]

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]

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]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

יסודות 
וחדישה  מפוארת  וילה  התפנתה 
ובריכה,  טרמפולינה  עם  ביסודות, 
איש   30 עד  מתאימה  שינה.  חדרי   8
בין  של  אחרון  בשבוע  מיוחד  במחיר 

הזמנים. לפרטים:  052-7682874
[20053688]

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

715-2486
[20045497]

הגדלים ֶ כל  רכבים   " דניאל  הסעות   "
וטנדרים  מיניבוסים   10/14/16/20
ומפוארים  ממוזגים  חדשים, 
0527-10- תחרות.  ללא  במחירים 

10-20
[20052696]

מכל  רשבסקי,  יאיר  הסעות  מוקד 
חדשים  רכבים  מקומות,  מקום, 8-23 
שרות  הוגנים,  מחירים  בלבד, 
די  אונז  ביי  שעות,   24 ואמינות, 
זאך!  ערשטא  די  איז  מענטשליכקיט 

053-310-20-26
[20043211]

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]

מנהלת ַ דרושה  בירושלים  לחברה 
יתרון  גדול  וראש  נסיון  עם  חשבונות 
ידע בSAP מיידי וכן דרושה מזכירת 
מכירות  אנשי  דרושים  וכן  דיגיטל 
עילית,  מודיעין  ירושלים,  באזור 
אחוזים,   + בסיס  שכר  לציון.  ראשון 
קורות חיים לפקס 025794337. מייל 

sofachairs6@gmail.com
[20053689]

חשב/ת  דרוש/ה  גדול  למשרד 
מחלקת  בצוות  מקום  למילוי  שכר 
מקיף  ידע  התפקיד:  דרישות  שכר. 
אקסל,  בתוכנת  ובעיקר  במחשבים 
בעבודה  ניסיון  שנתיים  מינימום 
זמינות  בירושלים,  מגורים  משרדית, 
קו"ח  וחריצות.  דייקנות  מיידית, 
korot.chaim.sachar@ למייל: 

gmail.com
[20053685]

מזכיר/ה  הנדל"ן  בתחום  לחברה 
לעבודה מהבית, לניהול יומן פגישות, 
שעות   3-4 ועוד.  פרוייקטים,  וליווי 
ביום, 45 ש"ח לשעה. *  לחברה בהר 
לניהול  מזכיר/ה,  בירושלים  חוצבים 
יומנים, ועבודה משרדית, 7,500 ש"ח. 
רפואי  למרכז  רפואי/ת  מזכיר/ה   *

פרטי חדש סמוך לבני ברק. 42 ש"ח
[20053683]

מזכירה  דרושה  בירושלים  למשרד 
11:00-17:00 בשעות  אידיש  דוברת 
mn478900@gmail.למייל קו"ח 

com
[20053670]

אילן  בר  באזור  לתינוק  מטפלת 
052- אחה"צ  בשעות  הנביא  שמואל 

7612672
[20053669]

דרושה  בירושלים  חרדית  לפנימיה 
בין  בשבוע,  פעמים  ל-4  אחראית 
7:30- ו'  יום   +  13:00-15:00 השעות: 
קו"ח   .556 למשרה  לציין  נא   .13:00

לפקס: 02-6259371.
[20053667]

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]

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 
בני   - נתני'ה   612 בקו  שקית  נמצאה 
ובתוכה  באב,  כ'  רביעי  ביום  ברק 
03- 052-7698209 נעלים  זוגות 

5706383
[20053686]

אשדוד  בחוף  יקרות  משקפיים  אבדו 
02-5802586

[20053684]

דף היומי בבלי: כריתות ד    דף היומי ירושלמי: ביכורים ה    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הכ"ד (העמקות)    משנה יומית: אבות א, טז-יז    הלכה יומית:
או"ח תקנד, כד - תקנה, א    רמב"ם יומי: תשובה י, ק"ש א-ב    שו"ע הרב 
- רב יומי: עד, ה-ז    דף היומי - זוהר: פקודי, עא-פב    חפץ חיים: רכילות א, 

י-יא    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קנג:
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:388:398:388:418:408:35סו"ז ק"ש מג"א
9:269:279:269:289:289:24סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:5910:009:5910:0210:019:57סוף זמן תפלה מג"א
10:3110:3210:3110:3310:3310:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4112:4312:4212:4312:4312:40חצות היום
13:1413:1513:1513:1613:1613:13מנחה גדולה

19:1619:1319:1619:1419:1519:11שקיעת החמה
זמנים למחר

4:354:364:334:384:374:31עלות השחר
5:175:185:165:215:205:14זמן ציצית ותפילין

6:096:166:076:136:126:09הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
058-5110810 יד חרוצים 18 קניון האחים ישראל    בני ברק הר  סנטר פארם תלפיות פארמה ואנס ירושלים
סופר פארם גורדון 077-8880730 גורדון פינת דיזנגוף 129 מהשעה 19:00 סיני  6762954 הר סיני 15    תל אביב
רפא אל   077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה עד 24:00 סופרפארם מינסטור
סופרפארם  סופרפארם איינשטיין 077-8882630 איינשטיין 139   רמת גן 8331107 רח' שטמפר 14    חיפה
6519153 הופיין 52 חולון   077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון אהרון
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד    אשדוד

8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.505-
אתמול: 211.505-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
32-21

תל אביב
31-24

חיפה
30-24

גולן
35-20

טבריה
39-25

גליל
30-20

באר שבע
35-23

אילת
41-29

מזג האויר
חם מהרגיל

היום - יוסיף להיות חם מהרגיל 
בפנים הארץ, במישור החוף 

יהיה הביל. ברוב אזורי הארץ 
ישרור עומס חום כבד.

שני - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

שלישי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

רביעי - נאה עד מעונן חלקית 
תחול הקלת מה בעומסי החום.

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
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הקודם זוכה!

הגיעו מבחר
דגמי תש״פ

נחת מאמריקה 

בריטניה הודיעה כי היא משגרת ספינת 
מלחמה נוספת לאזור המפרץ הפרסי

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

עדיין  איראן  עם  המשבר 
והבריטים  לסיומו,  הגיע  לא 
ששחרורה  להפנים  מתחילים 
האיראנית  הנפט  מכלית  של 
הביא  לא  בגיברלטר  שנעצרה 

לסיום הפרשה. 
משרד  הודיע  אתמול 
שיגורה  על  הבריטי  ההגנה 
אל  נוספת  מלחמה  ספינת  של 
ליווי  לטובת  הפרסי,  המפרץ 
החולפות  הבריטיות  הספינות 
לאחר  זאת,  הורמוז.  במצרי 

שאיראן חטפה מכלית בריטית 
אחת, ומאז היא מחזיקה בה זה 

מספר שבועות. 
הפעולה האיראנית נעשתה 
למעצרה  רשמית  לא  כתגובה 
האיראנית  הנפט  מכלית  של 
במצר גיברלטר, בעקבות חשד 
את  עושה  המכלית  כי  שעלה 
דלק  של  מטען  לפרוק  דרכה 
בסוריה, דבר שנאסר באמברגו 
על  האירופי  האיחוד  שהטיל 

סוריה. 
שחררו  שהבריטים  למרות 
מכלית  את  האחרון  בשבוע 

המכלית  האיראנית,  הנפט 
ידי  על  שנעצרה  הבריטית 
בידי  מוחזקת  עדיין  איראן 
ידוע  ולא  המהפכה,  משמרות 
לש־ כוונה  יש  לאיראנים  אם 

הקרובים.  בימים  אותה  חרר 
המלחמה  ספינת  של  שליחתה 
הברי־ הים  חיל  של  הנוספת 

שבלונדון  כך  על  מלמדת  טי 
הנפט  מכלית  אם  שגם  מבינים 
שלהם תשוחרר בקרוב, השייט 
בטוח  לא  נותר  הפרסי  במפרץ 
הברי־ הסוחר  ספינות  עבור 

טיות. 

חסידי חב"ד מכל רחבי העולם עלו לקבר הגה"ק 
רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל בקזחסטאן

לקראת יום ההילולא השבעים וחמש, נהרו המוני חסידי חב"ד מכל רחבי העולם 
לקברו של המקובל האלוקי, הגאון רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל, אביו של כ"ק מרן 
האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל - הטמון באלמא אטא שבקזחסטאן ^ בליל וביום 
ההילולא, השתתפו הבאים בשיעורי תורה מיוחדים בתורתו העמוקה והמופלאה

חסידי  העולם,  רחבי  מכל 
חב"ד - שלוחים, משפיעים, רבנים 
המקובל  של  לקברו  נהרו   - ואנ"ש 
יצחק  לוי  רבי  הגאון  האלוקי, 
שניאורסון זצ"ל, אביו של כ"ק מרן 
 - זצוק"ל  מליובאוויטש  האדמו"ר 
הטמון באלמא אטא שבקזחסטאן, 
לה־ שנים  וחמש  שבעים  במלאות 

סתלקותו.  
יצחק,  לוי  רבי  הקדוש  הגאון 
שנודע כמקובל בעל תורה עמוקה 
כוחות  ידי  על  נעצר  ומופלאה, 
הפצת  בשל  הרוסיים  הרשע 
היהדות. הוא נחקר ועונה ולבסוף 
עם  בקזחסטאן.  לגלות  נשלח 
הסתלק  והוא  נחלש  כוחו  השנים, 
שם  גלותו,  במדינת  עולמו  לבית 
קטנה  יהודית  בחלקה  נטמן  גם 

בבית עלמין בקזחסטאן.

הקפידו  השנים  במהלך 
ובשנים  לקברו  לעלות  חסידים 
התעוררות,  גל  נרשם  האחרונות, 
מחב"ד  ורבנים  חסידים  כשמאות 
להתפלל  מגיעים  כולו,  בעולם 

במדינה  השוכן  הקדוש  בציון 
שני  של  באדיבותם  המוסלמית. 
ור'  שאולזון  אבי  ר'  חסד,  אנשי 
האורחים  הכנסת  שטרן,  שמואל 

במקום התרחבה משמעותית.
הש־ ההילולא,  וביום  בליל 

תורה,  בשיעורי  החסידים  תתפו 
שע־ ובהרצאות,  בהתוועדויות 

בעל  של  המופלאה  בתורתו  סקו 
ההילולא. היום הגדוש נחתם בה־

תוועדות חגיגית, בה נשאו דברים 
הכל  כשעל  חב"ד,  ושלוחי  רבנים 

ניצחה פליישמן הפקות.

מלחמת הסחר מחריפה ומעכירה 
G-7את האווירה בפסגת ה־

הסינים הודיעו על הטלת מכסים בשווי של 75 מיליארד דולרים על סחורות 
אמריקאיות ^ בתגובה הודיע טראמפ על מכסים בהיקף של 550 מיליארד 

דולרים על סחורות סיניות

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

החברות  המדינות  מנהיגי 
בפורום G-7 התכנסו בסוף השבוע 
בעיירה  הנערכת  פסגה,  לוועידת 
בצרפת.  הבסקים  שבחבל  ביאריץ 
נו־ מספר  עומדים  היום  סדר  על 
ענק  שריפות  בהם  בוערים,  שאים 
האח־ בשבועות  שמשתוללות 
בברזיל,  האמזונס  ביערות  רונים 
בריטניה  של  הקרובה  פרישתה 
כלכ־ ונושאים  האירופי  מהאיחוד 

ליים נוספים. 
הלב  תשומת  עיקר  את  אך 
תופסת, ללא ספק, מלחמת הסחר 
שנוקפים  שככל  וארה"ב,  סין  בין 
ומגיעה  הולכת  היא  החודשים 

לשיאים חדשים. 
על  סין  הודיעה  שישי  ביום 
75 של  בשווי  מכסים  הטלת 
סחורות  על  דולרים  מיליארד 
אמריקאיות המיובאות לסין. זאת 
נשיא  שהטיל  למכסים  בתגובה 
ארה"ב דונלד טראמפ על סחורות 
להש־ לסין  לגרום  בנסיון  סיניות, 

סחורות  של  הייבוא  תנאי  את  וות 
הקיימים  לתנאים  אמריקאיות 
בארה"ב על יבוא סחורות סיניות. 
טראמפ  הודיע  בתגובה 
החליט  כי  השבוע,  סוף  במהלך 
את  משמעותי  באופן  להעלות 
בע־ הטיל  שכבר  המכסים  שיעור 
הסחורות  סיניות.  סחורות  על  בר 
מכס  כיום  כבר  מוטל  שעליהן 
בשיעור של 25 אחוז, ימוסו מעתה 
במכס בשיעור של 30 אחוזים, מה 
בסכום  דבר  של  בסופו  שמסתכם 
דולרים  מיליארד   250 של  שנתי 
המומחים  של  ההערכות  לפי 

האמריקאים. 
כי  טראמפ  הודיע  כן  כמו 
אמור  שעליהן  הסיניות  הסחורות 

של  בשיעור  מכס  לתוקף  להיכנס 
עשרה אחוזים, ימוסו במקום זאת 
אחוזים,   15 של  בשיעור  במכס 
אלו  לסחורות  המצטבר  והמכס 
בהיקף  שנתי  למכס  להגיע  צפוי 
נו־ דולרים  מיליארד   300 של 

טראמפ  הטיל  הכל  בסך  ספים. 
מכסים בשיעור של 550 מיליארד 
דולרים על סחורות סיניות, בנוסף 
על שיעורים גבוהים עוד יותר של 
מכסים שכבר הוטלו על הסחורות 
של  הקודמות  בפעימות  הללו 
מלחמת  במסגרת  המכס  העלאות 

הסחר. 
גלויה  רוח  במורת  הגיבו  בסין 
שהחליט  החדשים  המכסים  על 
הסחורות  על  להטיל  טראמפ 
בה  הודעה  ופרסמו  הסיניות, 
מפני  ארה"ב  את  מזהירים  הם 
המכסים  הטלת  של  ה"השלכות", 
"מופרעת  בסין  מכנים  אותה 
של  מצדו  אחריות",  וחסרת 
לארה"ב  מציעים  "אנחנו  טראמפ. 
נחישותו  בהערכת  להמעיט  שלא 
בהודעה  נאמר  הסיני",  העם  של 

הסינית.

דונלד  אירופה  מועצת  נשיא 
טאסק אמר עם כינוסה של ועידת 
מלחמת  כי  בצרפת,   7-G הפסגה 
הסחר בין ארה"ב וסין, הופכת את 
ומורכבת  לקשה  הפסגה  ועידת 
שבמ־ תקוה  הביע  הוא  במיוחד. 
הצ־ יצליחו  הוועידה  דיוני  סגרת 

דדים להגיע אל העמק השווה או 
המתח  רמת  את  להפחית  לפחות 

השוררת בין ארה"ב וסין. 

עובדי משרד החינוך השובתים 
ישובו הבוקר לעבודה סדירה

מאת כתב המבשר

במשרד  השביתה  מסתיימת 
החינוך. 

בין  שנערכה  הידברות  בתום 
ועד  המדינה,  עובדי  הסתדרות 
הנהלת  החינוך,  משרד  עובדי 
משרד החינוך, אגף השכר באוצר 
סוכם  המדינה,  שירות  ונציבות 
הצדדים  יישבו  מהבוקר  החל  כי 
את  ליישב  מטרה  מתוך  למו"מ 
את  ולסיים  ביניהם  המחלוקות 
המשבר הנוגע לתנאי עבודתם של 

עובדי משרד החינוך.
משרד  עובדי  לכך  בהתאם 
החינוך ישובו החל מהבוקר לעבודה 
בעובדים  מדובר  כי  יודגש  סדירה. 

שאינם חלק מצוותי ההוראה והחי־
נוך בבתי הספר ובגנים.

בעקבות חשיפת הסכם חשאי עם ארגון הטרור הרצחני

צרפת: חבר הפרלמנט היהודי דורש להקים ועדת 
חקירה על הסכם בין שירותי הבטחון לארגון הטרור

לאחר שנחשף כי שרותי הבטחון הצרםתיים הסכימו לא לבצע מצוד אחרי חברי הארגון שביצעו את הפיגוע 
במסעדה היהודית גולדנברג בלב פריז לפני 37 שנה בתמורה לכך שלא יבצעו מתקפות טרור נוספות בצרפת

מאת א. למל

צרפתים  פרלמנט  חברי   12
הפר־ חבר  שיזם  דרישה  על  חתמו 
למנט היהודי מאיר חביב, להקמת 
עקב  פרלמנטרית  חקירה  ועדת 
ארגון  בין  חשאי  הסכם  חשיפת 
הטרור של אבו נידאל לבין שירותי 

הבטחון של צרפת. 
המודי־ ראש  הדיווחים  עפ"י 

עין הצרפתי באותה התקופה, איב 
בונה, אמר בתחילת השנה בשיחה 
ארגון  עם  ההסכם  כי  חוקרים  עם 
הטרור נערך בעל פה, וכראיה לכך 
הארגון   1983-1985 בין  כי  אמר 
לא הוציא לפועל פיגועים. "לאחר 
באיטליה,  לפגע  התחילו  הם  מכן 
אדמת  על  היה  שלא  מה  אבל 
בונה  אמר  אותי",  עניין  לא  צרפת 

בן ה־83.
פנו  ההתפתחויות  בעקבות 
עמ־ לנשיא  הקורבנות  משפחות 

את  לפתוח  ודרשו  מקרון  נואל 
עד  חסוי  שנותר  החקירה  תיק 

לנשיא  קראו  המשפחות  היום. 
להקים ועדת חקירה פרלמנטרית 
ארגון  עם  ההסכם  את  שתבחן 
את  להסגיר  ודרשו   – הטרור 
ארבעת החשודים בביצוע הפיגוע 
שנמצאים כיום בירדן ובנורבגיה. 
פרל־ חקירה  ועדת  פתיחת 

שמקבלת  החלטה  הינה  מנטרית 
המפלגות  כל  של  היו"רים'  'ועדת 
מח־ אחד  הלאומית.  האסיפה  של 

ברי הוועדה, ז'אן קריסטוף לגארד 
המפלגות  ראשי  לכל  השבוע  פנה 
ההצה־ על  לחתום  מהם  וביקש 

חביב,  הפרלמנט  חבר  של  רה 
על  תחליט  שהוועדה  ביקש  ואף 
לא  ההחלטה  על  חקירה  פתיחת 
שביצעו  הארגון  חברי  את  לעצור 
היהודית  במסעדה  הפיגוע  את 
גולדנברג בלב פריז לפני 37 שנה 
בתמורה  אדם,  בני   6 נרצחו  שבו 

טרור  מתקפות  יבצעו  שלא  לכך 
נוספות בצרפת.

שמעו־ חביב,  הפרלמנט  חבר 
האח־ השנים  בשלוש  בנושא  רב 

רונות, תקף את בונה ואמר: "כיצד 
יכולה מדינה שמכבדת את עצמה, 
מאז  הרוגים  מ־260  יותר  ואיבדה 
העובדה  עם  בשקט  חיה   ,2015
בשלווה?  חיים  אזרחיה  שרוצחי 
את  להסיר  צריך  נסבל.  בלתי  זה 
הצנזורה הבטחונית בנושא ולהבין 
נסגרה  עסקה  איזו  ולתמיד  אחת 

עם המחבלים".
איפשר  ההסכם  בונה,  לדברי 
להיכנס  הטרור  ארגון  לחברי 
ולנוע בצרפת באופן חופשי מבלי 
לעמוד לדין, ואף לבקר בבית הכ־

לא שני מחבלים שהורשעו ברצח 
ב"גרדיאן"  בפריז.  אש"ף  חבר  של 
הבריטי דווח כי בונה אמר שראש 
הסגל של נשיא צרפת באותה הת־

קופה היה מודע לעסקה עם ארגון 
ממשיכים  באליזה  אך  הטרור, 

להכחיש את זה גם היום.

גאולה גני   40 ירמיהו  ראשי,  סניף  ירושלים. 
חדד האחים  בית   100 כהנמן  ברק. בני 
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בדרך מצפת למירון: 11
נפגעים בתאונת דרכים

מאת חיים מרגליות

מעורבות  עם  דרכים  תאונת 
בסמוך  אמש  אירעה  רכב  כלי  שני 
בדרך  לקדיתא,  הכניסה  לצומת 

מצפת למירון.
באיחוד  חובש  סעדון  שמואל 
"הענקנו  מהזירה:  מדווח  הצלה 

התאונה  בזירת  ראשוני  סיוע 
50 כבן  קשה  עד  בינוני  לפצוע 
צוותי  ידי  על  מהרכב  שחולץ 
 ,40 כבן  בינוני  לפצוע  כיבוי, 
עד  וקל  קל  נפגעים  ולתשעה 
בתאונה  מדובר  לדבריו,  בינוני". 
ורכב  פרטי  רכב  מעורבות  עם 

משפחתי.

התחזה לקבצן ועשק 
קשיש שתרם לו מכספו

מאת חיים מרגליות

נוכל ניצל את טוב ליבו ונדיבו־
ממנו  לגנוב  מנת  על  קשיש  של  תו 
החשוד  את  עצרו  השוטרים  כסף. 

כעבור זמן קצר.
דיווחים  פי  על  כך  החשוד, 
לפ־ ניסה  למשטרה,  שהגיעו 

מגורים  דירות  של  דלתות  תוח 
ברמת  סוקולוב  ברחוב  בבנין 
הגיעו  הדיווח  קבלת  עם  גן. 
ופת־ משטרה  כוחות  למקום 
עד  החשוד,  אחר  בסריקות  חו 

זמן  כעבור  ומעצרו  לאיתורו 
קצר. 

התברר כי החשוד התדפק על 
דלת ביתו של קשיש בן 85 וביקש 
ליבו,  בטוב  הקשיש,  נדבה.  ממנו 
בשלב  מיוזמתו.  כסף  לחשוד  נתן 
תשומת  את  החשוד  הסיח  הזה, 
ליבו של הקשיש, ביקש ממנו מים 
כוס  למזוג  הלך  שהקשיש  ובזמן 
שקלים  מאות  החשוד  גנב  מים 

מתוך דירתו. 
המשט־ לתחנת  הובא  החשוד 

רה שם נחקר ונכלא. 
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