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כ"ק האדמו"ר הרה"צ רבי יוסף 
רוזנבוים זצוק"ל מקאליש פלטבוש

בתגובה לירי הרקטות: צה"ל 
תקף מתחם של חמאס בעזה

מטוסי קרב של צה"ל תקפו משרד מפקד גדוד של חמאס בתגובה לירי הרקטות 
^ בנוסף: ישראל תצמצם את העברת הדלקים לרצועה

מאת סופרנו הצבאי

תקפו  צה"ל  של  קרב  מטוסי 
במתחם  טרור  יעדי  מספר  אתמול 
חמאס  הטרור  ארגון  של  צבאי 
משרד  ביניהם  עזה,  רצועת  בצפון 

מפקד גדוד של חמאס.
התקי־ כי  נמסר  צה"ל  מדובר 
פה בוצעה בתגובה לירי הרקטות 

מוקדם  עזה  מרצועת  ששוגרו 
כנגד  לפעול  ימשיך  "צה"ל  יותר. 
ישראל  באזרחי  לפגיעה  נסיונות 
חמאס  הטרור  בארגון  ורואה 
עזה  ברצועת  הנעשה  על  אחראי 

וממנה", נכתב בהודעה.
הממשלה  פעולות  מתאם 
רוקון,  אבו  כמיל  אלוף  בשטחים, 
הרקטי  הירי  בעקבות  כי  הודיע 

יש־ מדינת  לשטח  עזה  מרצועת 
ושר  הממשלה  ראש  החליט  ראל, 
הבטחון בנימין נתניהו, על הורדת 
הדלקים  העברת  מכמות  חצי 
דרך  עזה  ברצועת  הכוח  לתחנת 
משעות  החל  שלום  כרם  מעבר 

הבוקר ועד להודעה חדשה. 
מח־ ידי  על  ששוגרה  הרקטה 

בלים מרצועת עזה לעבר ישראל, 
בערב  ראשון  ביום  התפוצצה 
לא  הנגב.  שער  במועצת  בכביש 
אדום  צבע  התרעת  נפגעים.  היו 
וביישובים  שדרות  בעיר  הופעלה 
ברזל  כיפת  מערכת  עזה.  בעוטף 

יירטה שני שיגורים.

מאת כתב 'המבשר'

הידיעה  הגיעה  מארה"ב 
כ"ק  של  הסתלקותו  על  הכואבת 
רוזנ־ יוסף  רבי  הרה"צ  האדמו"ר 
פלטבוש,  מקאליש  זצוק"ל  בוים 
לאחר  פתאומי  באופן  שנפטר 
בעת  האחרונה  בשבת  שהתמוטט 
שב־ מדרשו  בבית  דרעווין  רעווא 

פלטבוש.

היהדות  איבדה  בפטירתו 
מקדו־ פאר  יורק,  בניו  החרדית 

אבותיו  בית  במסורת  שצעד  שים 
חייו  כל  נדבורנא,  לבית  הצדיקים 
היו מקשה אחת לתורה ולחסידות 

ועבודת ה' בקדושה וטהרה. 
אורו של האדמו"ר זצוק"ל זרח 
לפני שמונים וארבע שנים בעיירה 
האדמו"ר  כ"ק  לאביו  סטרוזניץ 
מסטראזניץ  בער  ישכר  רבי 
בנו  ישכר',  ה'דברי  בעל  זצוק"ל, 
של הרה"ק רבי איתמר מנדבורנה 
זצוק"ל. האדמו"ר זצוק"ל עוד זכה 
ליהנות רבות מזיוו של זקנו הגדול 

וללמוד ממנו אורחות חיים.
משחר נעוריו עבד את ה' בא־

דלתות  על  שקד  לבב,  ובתום  מת 
כימים.  לילות  והחסידות  התורה 
עשה  אביו  של  השגחתו  תחת 
חיל בלימודיו ובהתמדה מופלגת, 
את  ימשיך  כי  אותו  הועידו  והכל 
דרך בית אבותיו הקדושים וינהיג 

עדתו הנאמנה.
עם  יחד  הגיע  השואה  לאחר 
אצל  למד  ושם  לארה"ב  אביו 
מסאטמאר  יואל'  ה'דברי  הרה"ק 
שה־ שבחבורה  כארי  ונודע  זי"ע 

בלימוד  ואונו  כוחו  כל  את  שקיע 
דלתי  על  שוקד  היה  התוה"ק, 

  G7  תפנית מפתיעה בעיצומה של ועידת

נשיא ארה"ב: סיכוי טוב שאפגש עם נשיא איראן
נשיא צרפת אמר כי הוא מקווה לפסגה בהשתתפות נשיא ארה"ב ונשיא איראן ^ טראמפ הגיב: "לאיראן יש פוטנציאל, מצפים שתיסוג 

מתכנית הגרעין והטילים" ^ מאוחר יותר נודע כי טראמפ ידע מראש על הזמנת שר החוץ האיראני מוחמד זריף שהופיע במפתיע בוועידה

מאת כתב 'המבשר'

דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
עי־ במסיבת  אמש  אמר  טראמפ 
צרפת  נשיא  עם  משותפת  תונאים 
סיכוי  קיים  כי  מקרון  עמנואל 
איראן  נשיא  עם  להיפגש  שיסכים 

חסן רוחאני.
היא  איראן  כי  הוסיף  טראמפ 
והוא  גדול  פוטנציאל  עם  מדינה 
מצפה להסכם ארוך טווח שבמס־

גרתו איראן לא תייצר נשק גרעיני 
וטילים בליסטיים.

מדינה  אותה  אינה  "איראן 

שהיתה לפני שנתיים וחצי", אמר 
היתה  ''איראן  האמריקני.  הנשיא 
אחת  מספר  הטרור  חסות  נותנת 
היו  לתפקיד  כשנכנסתי  בעולם. 
בגיבוי  בעולם  חיכוך  מוקדי   18
איראן, לכל הפחות במימון אירא־

מההסכם  בכסף  השתמשו  הם  ני. 
למטרות רעות".

ציין  מקרון  הצרפתי  הנשיא 
בפני התקשורת כי הוא מסכים עם 
לאיראן  לאפשר  שאסור  טראמפ 
"שני  לעולם.  גרעיני  נשק  להשיג 
דברים חשובים לנו מאוד: לאיראן 
אסור לעולם להחזיק בנשק גרעי־

ני, ואסור שיהיה מצב שיאיים על 
היציבות האזורית", הוא אמר.

הציע   G7ה־ פסגת  בסיכום 
את  לקיים  מקרון  צרפת  נשיא 

הקרובים".  "בשבועות  הפגישה 
צפויים  ורוחאני  טראמפ  כי  נציין 
של  הכללית  באסיפה  להשתתף 

האו"ם בניו יורק בסוף ספטמבר.
נשיא  אישר  יותר  מוקדם 
על  ידע  כי  טראמפ  דונלד  ארה"ב 
מוח־ האיראני  החוץ  שר  הזמנת 
אישר  ואף   G7 לוועידת  זריף  מד 
אותה. עם זאת, הוא טוען כי עדיין 
עם  לשיחות  התנאים  הבשילו  לא 
המשבר  את  לפתור  בנסיון  איראן 

סביב הסכם הגרעין.
מקרון  עמנואל  צרפת  "נשיא 

נוטרל מטען חבלה בשומרון
גשש צה"ל איתר מטען סמוך לציר עוקף שכם. חבלנים נטרלו את המטען ^

ראש מועצת שומרון: "מודים לכוחות הבטחון על הפעולה הנחושה והמהירה"
מאת כתב 'המבשר'

אחר  אתמול  איתר  צה"ל  גשש 
שהונח  חבלה  מטען  הצהריים 
בשומ־ שכם  עוקף  לציר  סמוך 
נוספים  כוחות   .(555 (כביש  רון 
הציר  את  חסמו  לזירה,  הוקפצו 
חבלני  על־ידי  נוטרל  והמטען 

משטרה.
יוסי דגן, ראש המועצה האזו־

רית שומרון, אמר בתגובה "מזעזע 
לחשוב איזה אסון כבד היה מתר־

חש אם המטען הזה לא היה נמצא. 
אנחנו מודים על הפעולה הנחושה 

והמהירה.
"לא נרתע ולא נחשוש, נמשיך 
בכל  ארצנו.  רחבי  בכל  לטייל 
ונבנה  בונים  גבעה.  כל  וכל  מעיין 

הם  מורם.  ובראש  שאת  ביתר 
עוסקים  ואנחנו  מוות  מייצרים 
הוסיף  ארצנו",  ובבניית  בחיים 

דגן.
השומרון  מתיישבי  ועד  יו"ר 
נסיון  "זהו  הגיב:  דיקשטיין  צחי 
האח־ בשבועיים  רביעי  פיגוע 

בישראלים.  לפגוע  הנועד  רונים 
עצמן:  בעד  מדברות  העובדות 
שגיאה  היא  המחסומים  הסרת 

מתמשכת.
את  לאלתר  להחזיר  "יש 
הבטחו־ והבידוקים  המחסומים 

על  הכתרים  ואת  לכבישים  ניים 
הבטחון  את  להחזיר  כדי  הכפרים 
לתושבים ביו"ש ולמנוע את נסיון 
הוסיף  בצירים",  הבא  הפיגוע 
אזרחי  של  "חייהם  דיקשטיין. 

חשובים  ושומרון  ביהודה  ישראל 
של  חייהם  משגרת  מונים  אלפי 

הפלסטינים".
נרצחה  האחרון  שישי  ביום 
רינה שנרב הי"ד בת ה־17 מפיצוץ 
מחבלים  שהטמינו  חבלה  מטען 
אביה  בבנימין.  דני  למעיין  סמוך 
שנרב  איתן  הרב   – רינה  של 
ה־19 בן  דביר  ואחיה  ה־46  בן 

זה  ומאושפזים  בפיגוע  נפצעו 
עין  הדסה  החולים  בבית  זה  לצד 

כרם.
רינה  את  שהרג  הצד  מטען 
מטען  היה  ואחיה  אביה  את  ופצע 
כבד במיוחד: שלושה קילוגרמים 
מאחורי  שהוסתרו  נפץ  חומר  של 
את  למקסם  שנועדה  בזווית  סלע, 

הפגיעה.

צה"ל יתגבר את גבול הצפון: "תגובה 
ישראלית לתקיפה תהיה לא מידתית"

ההערכה במערכת הבטחון היא שבסופו של דבר תגיע תגובה של חיזבללה 
לתקיפה בסוריה, והתגובה הזאת לא תהיה ברמת הגולן אלא בגליל ^ נתניהו 

הזמין את גנץ לתדרוך בטחוני בעקבות המצב החריג 
מאת סופרנו הצבאי

את  לתגבר  החליטו  בצה"ל 
מפני  האיומים  לאור  הצפון  גבול 

המתי־ בסוריה.  לתקיפה  תגובה 
בימים  גברה  הצפונית  בחזית  חות 
הגדו־ את  פרס  צה"ל  האחרונים. 
נמצאים  שכבר  המבצעיים  דים 

בגזרה והם פועלים על פי הערכות 
היישובים.  על  ובהגנה  המודיעין 
אתמול  אמר  בצה"ל  בכיר  קצין 

דיווח: כלי טיס ישראליים תקפו עמדה 
השייכת לארגונו של אחמד ג'יבריל בלבנון
לפי סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית, הדי הפיצוצים נשמעו בבקעת הלבנון, 

סמוך לגבול עם סוריה 

מאת כתב 'המבשר'

הלבנונית  הידיעות  סוכנות 
אתמול  דיווחה   (NNA) הרשמית 
ביום  תקפו  ישראליים  טיס  כלי  כי 

בעיירה  מטרות  בוקר  לפנות  שני 
קוסאיא בבקעת הלבנון, סמוך לג־
בול עם סוריה. לפי הדיווח, שלוש 
עמ־ לעבר  כוונו  אוויריות  תקיפות 
לשחרור  העממית  של "החזית  דה 

הכללית",  המפקדה   – פלסטין 
והדי  ג'יבריל,  אחמד  של  ארגונו 

הפיצוצים נשמעו בבקעה. 
הלבנו־ הידיעות  בסוכנות 

סגה"ש הרב פרוש וח"כ הרב אייכלר קיבלו את פני מאות 
תלמידים מחו"ל שבאו ללמוד בישיבות בעלזא בארץ 

̂ סגה"ש הרב פרוש: "כאשר מחללים באר"י  קיבלו את פניהם בנמל התעופה עם שחר 
תורה ויהדות באנו לקבל את פניהם של בחורים שעזבו את ביתם בחו"ל כדי ללמוד תורה 
̂ ח"כ הרב אייכלר: "המדינה משקיעה מיליונים בסטודנטים שאולי יבקרו  וחסידות כאן" 

כאן פעם, אנחנו מקבלים בחורים שכל החיות שלהם מגיעה מכאן"

מאת כתב 'המבשר'

התורה  רדיפת  בה  בתקופה 
מש־ התורה  לומדי  נגד  וההסתה 
נציגי  ירדו  חוצות,  בראש  תוללת 
הרב  ח"כ  השר  סגן  ישראל  אגודת 
ישראל  הרב  וח"כ  פרוש  מאיר 
ולקבל  לחזק  כדי  לנתב"ג,  אייכלר 
את פניהם של מאות בחורים שה־
בישיבות  כאן  תורה  ללמוד  גיעו 

בעלזא באה"ק.
הרב  התלוו,  הכנסת  חברי  אל 
הרשל פרקש מנכ"ל מרכז מוסדות 
חבר  קליין  מנחם  והרב  בעלזא 

הנהלת מרכז מוסדות בעלזא.
כי  אמר  פרוש  הרב  השר  סגן 

של  פניהם  את  לקבל  לפה  "באנו 
בעלזא  חסידי  בחורים  כמאתיים 
שבאו להיות כאן, ללמוד ולשהות 

האדמו"ר  מרן  כ"ק  קדושת  בצל 
ילד,  כשהייתי  זוכר  אני  שליט"א. 

ארה"ב: "לישראל זכות להגנה עצמית"; נתניהו: "הקהילה 
הבינלאומית צריכה לפעול להפסקת ההתקפות נגד ישראל"

סגן נשיא ארה"ב מייק פנס שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ואמר כי "תחת הנשיא טראמפ, תמיד נעמוד לצד 
ישראל" ^ משרד החוץ הרוסי על המתקפות שיוחסו לישראל: "הדגשנו שוב ושוב את הסכנות של פעולות כאלה" 

^ נתניהו: "אני קורא לקהילה הבינלאומית לפעול מיד כדי שאיראן תפסיק התקפות נגד ישראל"

מאת מרדכי גולדמן

הברית  ארצות  נשיא  סגן 
ראש  עם  אמש  שוחח  פנס  מייק 
האמריקנים  כי  והבהיר  הממשלה 

להגנה  ישראל  בזכות  תומכים 
הב־ ארצות  כי  אמר  הוא  עצמית. 
ישראל  של  ב"זכותה  תומכת  רית 
איומים  מול  אל  עצמה  על  להגן 

מיידיים".

עם  מצוינת  שיחה  לי  "היתה 
נתניהו", אמר פנס לאחר השיחה. 
בז־ תתמוך  תמיד  הברית  "ארצות 

עצמה  על  להגן  ישראל  של  כותה 
תחת  מיידיים.  איומים  מול  אל 

תמיד  אמריקה  טראמפ,  הנשיא 
תעמוד לצד ישראל".

לתמיכה  במקביל 
קרה  כתף  מגיעה  מהאמריקנים, 

שלמה בורשטיין
בהר"ר אברהם שמעון הי"ו

ישיבת אורייתא י-ם
ירושלים

פייגא קעניג
בהר"ר דוד הי"ו
סמינר בית יעקב הישן בי"ש
בית שמש

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, ליל שישי כ"ב אב תשע"ט

אלכסנדר סנדר אורי
בהר"ר שמואל הי"ו 

ישיבת רחמסטריווקא - מאור עיניים
ביתר עילית

מלכה רכטשפר
בהר"ר מרדכי הי"ו 
סמינר הישן 
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
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להזהר ממהלך לא אחראי
ונוצרת  הולכת  לעימות  קרבות  ואיראן  שישראל  בעת  בה 
מיהרו  אתמול  לאיראן.  ארה"ב  בין  התקרבות  של  אפשרות 
מי  לישראל.  רעה  התפתחות  זאת  כי  לקבוע  אחדים  פרשנים 
שתיווך בין הצדדים הוא כצפוי נשיא צרפת מקרון והוא אשר 
שבע  של   G7 לוועידת  האיראני  החוץ  שר  של  בואו  את  יזם 
ומקרון  כלכליים,  מאינטרסים  צרפת,  המתועשות.  המדינות 
מתנגדים  אירופה,  של  הבא  מנהיגה  להיות  שאיפה  מתוך 
בתוקף למדיניות הנשיא טראמפ ולסנקציות על איראן. ומכאן 
בצרפת.  בוועידה  זריף  של  הדרמטי  הביקור  את  יזם  שמקרון 
יהיה  המתאימות,  הנסיבות  כי "במסגרת  אתמול  אמר  טראמפ 
בשבועות  ויתכן  רוחאני  חסן  איראן  נשיא  עם  להיפגש  מוכן 
איראן  עם  טווח  ארוך  להסכם  מצפה  הוא  לדבריו  הקרובים. 
שבמסגרתו היא לא תייצר נשק גרעיני וטילים בליסטיים. אני 

חושב שהוא ירצה להיפגש ולישר את ההדורים".

לפגישה.  שיביאו  המתאימות'  'הנסיבות  מהן  לדעת  קשה 
במזכיר  נועץ  לא  גם  הוא  יודע.  אינו  עצמו  טראמפ  שגם  ויתכן 
נשיא  עם  פגישה  לכל  מתנגד  שלבטח  פומפאו  שלו  המדינה 
האיראנים  את  יביאו  הכלכליות  שהסנקציות  לפני  איראן 
מגעת  שתוקפנותו  הוכיח  כבר  טראמפ  הפגישה.  את  לבקש 
סכסוכים  יוזם  הוא  מלחמה.  התלקחות  של  לאפשרות  עד 
בינלאומיים אבל מתקשה לנהל אותם. הוא גם מאמין ביכולותיו 
ידיהם  את  לכופף  מצליח  אינו  אבל  יריבים.  עם  וכנותן  כנושא 
לא  קוריאה  צפון  של  הרודן  עם  הפגישות  סדרת  יריביו.  של 
קיום  בעצם  רואה  טראמפ  אבל  במדיניותו.  שינוי  שום  הביאה 
המפגשים הישגים בינלאומיים. אילו היה שואל בעצת נתניהו 
אומר  היה  לבטח  אז  כי  הפגישה,  לקיום  המתאימות  לנסיבות 
אתרי  כל  את  המערב  מן  מומחים  בפני  לפתוח  איראן  שעל  לו 
הטילים  פיתוח  מפעלי  את  בפניהם  להציג  שלה,  הגרעין 

הבליסטיים ולהסיג את כוחותיה מהמזרח התיכון. 

צפון  מקסיקו,  סין,  עם  בעימותים  עתה  מעורב  טראמפ 
קוריאה, רוסיה וכמובן איראן. זאת כמובן טעות חמורה משום 
עבודת  ללא  רבות  כה  מחלוקות  בהצלחה  לנהל  אפשר  שאי 
לסמוך  שאפשר  ויועצים  מומחים  צוותי  ובלי  מסודרת  מטה 
ושאיפתו  הברית  ארצות  לנשיאות  הקרבות  הבחירות  עליהם. 
אותו  להוליך  עלולות  שניה  בקדנציה  לזכות  טראמפ  של 
שיוכל  ובלבד  אחראים,  ולא  חפוזים  הסכמים  על  לחתימה 

לנופף בהצלחות. 

טראמפ הוא נשיא לא צפוי. הוא גם משנה את דעתו לעתים 
לכל  עתה  יצטרך  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  ולכן  קרובות, 
יכולותיו המדיניות ולעמול קשות כדי למנוע מטראמפ להיות 
מובל באף בידי הדיפלומטים האיראניים שמומחיותם בהונאה 
ובהעמדת פנים. האיראנים, קרובים למשבר כלכלי חמור שיסכן 
את השלטון. הם חותרים להפסקת הסנקציות ויעשו לכן הכל 
כדי להטעות את טראמפ כי נטשו את תכניות הגרעין שלהם. 
קשה להעלות על הדעת שהמנהיג העליון חמינאי יסכים לכל 
וויתור של ממש. ומכאן עוד סיבה מדוע חשוב שנתניהו ירכיב 

גם את הממשלה הבאה. האחרים חסרי כל גישה לטראמפ. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

אור חוזר
שבו  הזה  המצב  לכאורה 
את  ירך  על  שוק  מכה  ישראל 
שוב  המנסה  האיראני  האויב 
בזירות  לישראל  לארוב  ושוב 
שונות, בין מכיוונה של סוריה 
ובין מכיוונה של עיראק, אמור 

להיות מבורך.
חפצת  מדינה  אמורה  כך 
ולערוב  עצמה  על  להגן  חיים 
לשבת  לא  תושביה.  לשלום 
לפעול  אלא  ידיים  בחיבוק 
כל  ומיומנת  נחושה  בצורה 
המודיעין  אל  שמגיע  אימת 
שלה מידע מהימן על התארג־

נות נוספת שעלולה להסתיים 
המסקנה  זו  דמים.  במרחץ 
מי  כל  להגיע  אמור  שאליה 
בלי  גם  לדברים  נחשף  שרק 
להיות שר צבא גדול או אלוף 

מודיעין בהווה או בדימוס.
רק לכאורה. בעיני העיתון 
כלל  הדבר  חושבים  לאנשים 
מאליו.  מובן  ואינו  פשוט  אינו 
ככלל, הפעלת כוח כלפי אויב 
כלשהו של ישראל, אינה דבר 
בעיני  מאליו  כמובן  שנתפס 
ישראל  היתה  אילו  העיתון. 
די־ קבוצת  בשיגור  מסתפקת 

על  לדבר  שיואילו  פלומטים 
לנסות  במטרה  האיראנים  לב 
לשכנעם כי יואילו בטובם לג־

נוז את הרעיון להפעיל פיגועי 
תופת באמצעות רחפנים, היה 
את  מקדם  הסתם  מן  'הארץ' 

היוזמה בשירים ובתופים. 
אבל כאשר התגובה לאיום 
המיידי כלפי ישראל היא בא־
שמ־ מדויקים  טילים  מצעות 

אוויר  כוחות  ידי  על  שוגרים 
הדבר  ושאינם,  מאוישים 
הכותבים  מעיני  שינה  מדיד 
כל  את  המגייסים  המלומדים 
על  לערער  כדי  כישוריהם 
עליה  ולהצביע  הדוקטרינה 

כעל לא פחות מהרסנית.
החליט  נתניהו  "האם 
בין  'המערכה  את  להסלים 
להדוף  כדי  בצפון  המלחמות' 
שלי־ ולהפגין  הביקורת  את 

בסביבה  חזקה,  ויד  במצב  טה 
הציבורית  מהעין  שרחוקה 
מיתרונות  צה"ל  נהנה  ובה 
תוהה  יריביו?",  על  מבצעיים 
העיתון  של  המערכת  מאמר 

בבוקר יום אתמול. 
היחידה  התהיה  לא  זו 
מאמר  באותו  אור  הרואה 
של  הקבינט  "האם  נוקב. 
שחבריו  המעבר,  ממשלת 
הבחי־ במערכת  עסוקים 

את  לבחון  בכלל  כשיר  רות, 
הממשלה?".  ראש  החלטות 
"השא־ המאמר,  כותב  לדעת 

פחות  לא  הן  האלה",  לות 
לעלות  וצריכות  מ"מטרידות 

לדיון ציבורי ופוליטי". 
עורכי  של  רוחם  בעיני 
הישראלי  הציבור  'הארץ' 
לרווחה  לנשום  אמור  אינו 
מי  שיש  לכך  מתוודע  כשהוא 
יוזמה  כל  לסכל  שמשתדל 
להביא  שעלולה  אסון  הרת 
ואימתנית.  קטלנית  לתוצאה 
ביש־ הציבור  זאת,  במקום 

עצמו  את  לשאול  אמור  ראל 
מה  הפוליטיים:  מנהיגיו  ואת 
נשק  משלוחי  לסכל  פתאום 
לא קונבנציונלי במקום לשאת 
ולתת עם האיראנים ואולי גם 
לארח אותם, במפתיע או שלא 
כאלו  בוועידות  במפתיע, 

ואחרות.
"הנסיון מלמד, שמלחמות 
וגם  להסתבך,  נוטות  התשה 
יכול  ביותר  המוכה  האויב 
היש־ ליכולות  מענה  לפתח 
המ־ במאמר  נאמר  ראליות", 

אחדות  שורות  האמור,  ערכת 
באותו  שנקבע  לאחר  בלבד 
הותקף  בהן  הזירות  כי  מאמר 
יתרונה  בהן  זירות  הן  האויב 

המבצעי של ישראל מוכח.
כותב  של  דעתו  נחה  לא 
כי  קובע  שהוא  עד  המאמר 
לדרוש  צריכה  "האופוזיציה 
על  לציבור  שיסביר  מנתניהו 
שהעימות  לפני  נלחמים,  מה 
המאמר  יסלים".  איראן  עם 
בגנץ  ינזוף  הסתם,  מן  הבא, 
לתדרוך  לבוא  שניאות  על 
במשרד  הוזמן  אליו  הבטחוני 
ראש הממשלה במקום להציב 
השאלות  את  ועדה  עם  קבל 

הקשות.

אור וחושך
אתמול  ששוגרה  בהודעה 
המ־ בית  מדוברות  לשולחני 
ביום  כי  נאמר  העליון  שפט 
הפסקת  תהיה  הקרוב  חמישי 
המשפט  בבית  יזומה  חשמל 

העליון.
נאמר  אלה,  בנסיבות 
החל  חמישי  ביום  בהודעה, 
וחצי,  עשרה  אחת  מהשעה 

הבנין יהיה סגור לקהל. 
לא  האם  חשבתי  לתומי 
הדורס־ לנוכח  היה,  מוטב 

ובאולמותיו,  בו  הפושה  נות 
רק  לא  הזה  הבנין  שיוחשך 
ליותר  אלא  אחדות  לשעות 

מכך.

מעט אור
הנרשמת  ההתפכחות 
בסיעות הימין השונות המסי־
קות כי לא תעבורנה את אחוז 
החסימה ומוטב לקפל ציוד פן 
מדי,  ומאוחר  הרסני  זה  יהיה 

מבורכת וחיונית.
המתפכחים  את  לברך  יש 
ירידה  של  בצעדים  הנוקטים 
שע־ הגבוהים  האילנות  מן 

ליהם טיפסו.

השר גלנט: "כשיהיה צורך נפעל בעוצמה גדולה"
השר יואב גלנט בתגובה לירי הרקטות על שדרות: "מלחמה זו האפשרות האחרונה ולפני כן צריך למצות כל אפשרות"

מאת דוד שמואלי

בעקבות ירי הרקטות על העיר 
גלנט  יואב  השר  הבהיר  שדרות 
כדי  שנדרש  מה  תעשה  ישראל  כי 

להגן על תושבי הדרום.

גלנט  אמר  ב'  לרשת  בראיון 
בעוצמה  נפעל  צורך  "כשיהיה  כי 
האפשרות  זו  מלחמה  גדולה. 
למצות  צריך  כן  ולפני  האחרונה 

כל אפשרות".
בגלישה  מעוניין  אינו  "חמאס 
מטע־ ואחרים  הוא  אבל  לעימות 

גלנט  הוסיף  באש",  משחקים  מו 
שהיה בעברו אלוף פיקוד הדרום, 
"אסור להיות פזיזים. אנחנו נקבע 

את העיתוי והתנאים".
בע־ מצפון  לאיומים  בתגובה 

אמר  בסוריה  צה"ל  תקיפת  קבות 
"אני  בהם  לזלזל  אסור  כי  גלנט 

האויב  של  האיומים  את  לוקח 
ברצינות".

לה־ לאויב  לאפשר  "אסור 
שגרה  בימי  יתרון  לעמדת  גיע 
בשעת  בו  להשתמש  שיוכל  כדי 
צבא  הקמת  נאפשר  לא  מלחמה. 
את  נאפשר  לא  בסוריה.  איראני 
בסוריה",  הזאת  ההתבססות 

הבהיר גלנט.

בהנחיית ראש הממשלה: 

גנץ זומן לתדרוך בטחוני 
בלשכת ראש הממשלה

יו"ר כחול לבן הוזמן לתדרוך בטחוני עם המזכיר 
הצבאי וראש המל"ל

מאת מאיר ברגר

הממשלה  ראש  בהנחיית 
בנימין נתניהו הוזמן אתמול יו"ר 
לתדרוך  גנץ,  בני  ח"כ  לבן,  כחול 
הממשלה  ראש  בלשכת  בטחוני 
האירועים  רקע  על  בירושלים, 

הבטחוניים האחרונים.
העבי־ התדרוך  את 

הצבאי  המזכיר  לגנץ  רו 

וראש  הממשלה  ראש  של 
המל"ל.

האופו־ יו"ר  הנוהל,  פי  על 
מדיניים  עדכונים  מקבל  זיציה 
לתקופה.  אחת  ובטחוניים 
יו"ר  בתפקיד  מכהן  אינו  גנץ 
האופוזיציה אך הוא חבר הכנסת 
שעומד בראש המפלגה הגדולה 
ביותר שאינה בשלטון, ולכן זומן 

לתדרוך בהנחיית נתניהו.

משה פייגלין יסיר מועמדות 'זהות'?

ראש הממשלה מקיים מגעים עם 
פייגלין להסרת מועמדות 'זהות'

ראש הממשלה התחייב להעניק לפייגלין תיק כלכלי בכיר בתמורה להסרת מועמדות המפלגה

מאת מאיר ברגר

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
מפלגת  יו"ר  את  לשכנע  מנסה 
מה־ לפרוש  פייגלין,  משה  זהות, 

תמודדות בבחירות לכנסת ה־22.
מהמי־ תפרוש  ו'זהות'  במידה 

רוץ לכנסת, נתניהו מבטיח למנות 
בכיר  כלכלי  לשר  פייגלין  את 
צעדים  ולבצע  הבחירות  אחרי 
כלכליים ברוח המצע של מפלגתו 

בסוגיית החומרים המסוכנים.
את  כללה  נתניהו  של  הצעתו 
זהות  מפלגת  של  החובות  כיסוי 
בסך שלושה מיליון שקלים, תמו־

רת סגירת המפלגה. נתניהו נפגש 
האחרונים  בימים  גם  פייגלין  עם 
ומתן  במשא  התקדמות  והושגה 

ביניהם.
מקורבו  כי  דווח   13 בחדשות 
נת־ בנימין  הממשלה  ראש  של 

עם  אתמול  נפגש  אשל,  נתן  ניהו, 
איתמר בן גביר כדי לנסות לשכנע 
שלא  יהודית'  'עוצמה  ראשי  את 
ולז־ לכנסת  בבחירות  להתמודד 

רוק לפח אלפי קולות של מצביעי 

בביתו  התקיימה  הפגישה  ימין. 
של אשל בתל אביב.

בתגו־ נמסר  זהות  ממפלגת 

בבחירות  מתמודדת  "זהות  בה: 
רב  כנס  בערב  מחר  ומקיימת 
בתל  התערוכה  בגני  משתתפים 

בתוך  לכנס  נרשמו  כה  עד  אביב. 
משתתפים  כ־700  מיממה  פחות 

והמספרים ממשיכים לעלות".

צה"ל במסר לתושבי עזה: 
"גוררים אתכם לאלימות"

מתאם הפעולות במסר לתושבי רצועת עזה: "הג'יהאד האיסלאמי בשליחות 
איראנית מערער שוב ושוב את היציבות ופוגע בבטחון האזור"

מנהטן: כתובות נאצה על בנין 
ישיבת 'תפארת ירושלים'

מאת א. למל

תלמידי  במנהטן.  אנטישמיות 
ישיבת 'תפארת ירושלים' במנהטן 
כתובות  לגלות  נדהמו  יורק  שבניו 

אנטישמיות על בנין הישיבה.
על פי הדיווח, כתובות הנאצה 
השבת  יום  תפילות  בזמן  רוססו 
בישיבה. כשכל הנראה המבצעים 
המעשה  את  לעשות  אומץ  אזרו 
המה  שהמקום  בשעה  הנפשע 
יתפ־ שמא  חששו  ולא  מתפללים, 

סו במעשה. 
ראש עיריית ניו יורק, ביל דה 
בה  גינוי  הודעת  פרסם  בלאזיו, 
ויחידת  יורק  ניו  "משטרת  נאמר: 
בודקים  שלה,  השנאה  פשעי 
בבנין  שרוססו  גרפיטי  כתובות 
במה־ ירושלים  תפארת  מתיבתא 

אנא  מידע,  לך  יש  אם  השבת,  לך 
התקשר למשטרה".

חוקרת  המקומית  המשטרה 

את המקרה ובדקה במהלך הימים 
האבטחה  מצלמות  את  האחרונים 

באזור בנין הישיבה.

מטייל שנפגע ממכת חום 
חולץ במצב קשה מנחל עמוד

מונה ראש יחידה לבירור תלונות 
נחקרים במשרד המשפטים

מאת חיים מרגליות

ועדת  בידי  נבחר  אשר  גיא 
המדי־ שירות  נציבות  של  בוחנים 
לבירור  היחידה  בראש  לעמוד  נה 
במשרד  (מבת"ן)  נחקרים  תלונות 

המשפטים.
ראש  אמון  תפקידו  מכוח 
להת־ תלונות  בירור  על  המבת"ן 
נהגות בניגוד לדין או באופן בלתי 
הבטחון  שירות  גורמי  מצד  ראוי 
הנער־ החקירות  במהלך  הכללי, 

כות על ידם, ומתן המלצות בדבר 
כתו־ להינקט  הראויים  האמצעים 

צאה מבירורים אלה.
שנים,  לפני 27  הוקם  המבת"ן 
ומתוך  ממשלה  החלטת  מתוקף 
רצון לייסד גוף ייעודי שייתן מע־

שנחקרו  מי  של  לתלונותיהם  נה 
חוק־ כי  סבורים  ואשר  בשב"כ 

ריהם פעלו בניגוד לדין או באופן 

המבקר  היה  תחילה,  ראוי.  בלתי 
אך  מנהלית,  מבחינה  שב"כ  איש 
משרד  לגורמי  כפוף  היה  הוא 
מקצועית.  מבחינה  המשפטים 
מנת  ועל  שנים,  חמש  מלפני  החל 
עצמאי  כגוף  מעמדו  את  לחזק 
האמון  את  ולהגביר  תלוי  ובלתי 
הציבורי בו, פועל המבת"ן כיחידה 
הכפופה  המשפטים,  משרד  בתוך 
מבחינה ניהולית למשרד, ועובדיו 
הם כולם אנשי משרד המשפטים. 
היחידה  הוסמכה  שנתיים  לפני 
פלי־ לעבירות  חשדות  גם  לחקור 
המ־ אנשי  ידי  על  שבוצעו  ליות 

(מח"ש)  שוטרים  לחקירות  חלקה 
וכן  תפקידם,  למילוי  והנוגעות 
נגד  שהוגשה  תלונה  כל  לחקור 
התלונה  אם  גם  מח"ש,  אנשי 
תפקידם,  למילוי  נוגעת  אינה 
או  שוטר  הוא  המתלונן  כאשר 

מי מטעמו.

נתניהו האריך את כהונת 
דני דנון עד סוף השנה

ראש הממשלה החליט להאריך עד לסוף השנה את 
כהונתו של שגריר ישראל באו"ם

מאת כתב 'המבשר'

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
השנה  לסוף  עד  להאריך  החליט 
ישראל  שגריר  של  כהונתו  את 
בת־ המכהן  דנון  דנון.  דני  באו"ם 
האחרונות,  השנים  בארבע  פקידו 
ישוב לישראל בעוד כמה חודשים.

באו"ם  ישראל  שגריר  תפקיד 
נתניהו  ידי  על  לאחרונה  הוצע 
ארדן,  גלעד  הפנים  לבטחון  לשר 

אולם הוא דחה את ההצעה.
ההצעה  את  ששקלתי  " לאחר 

להתמנות לשגריר ישראל באו"ם, 
החלטתי שעלי להמשיך בתפקידי 
ולנושאים  הפנים  לבטחון  כשר 
בארץ  ולהישאר  אסטרטגיים, 
לעשות  כדי  זו  חשובה  בתקופה 
כל שביכולתי למען נצחון הליכוד 

בראשות נתניהו", הסביר ארדן.
הפוליטית  במערכת  גורמים 
להישאר  העדיף  שארדן  העריכו 
אף  ואולי  בכיר  כשר  לכהן  בישראל, 
להתמודד על ראשות הליכוד אם נת־
ניהו לא יצליח להרכיב את הממשלה 

שתוקם לאחר הבחירות לכנסת.

שקד: "לשנות את המשוואה"
יו"ר ימינה הגיעה לניחום אבלים בבית משפחתה של רנה שנרב הי"ד בלוד, 

"לעצור את התשלומים המופקרים שאבו מאזן מעביר לרוצחים בכלא" ^ ח"כ 
סופר: "לחסל את המחבלים, לא רק לתפוס אותם"

מאת מאיר ברגר

שרת  ימינה,  רשימת   יו"ר 
הגיעה  שקד,  לשעבר  המשפטים 
בבית  תנחומים  לביקור  אתמול 
משפחתה של רנה שנרב הי"ד שנ־
רצחה בפיגוע במעיין סמוך לדולב 

ביום שישי.
את  לשנות  "צריך  לדבריה, 
שווה  יהיה  לא  שרצח  המשוואה 
התשלומים  את  לעצור  אקזיט. 
מעביר  מאזן  שאבו  המופקרים 

לרוצחים בכלא".
מדי־ כלפי  ב'ימינה'  הביקורת 

על  הושמעה  הממשלה  ראש  ניות 
ידי ח"כ אופיר סופר שתהה האם 
לבנות  הממשלה  ראש  הבטחת 
בת־ דולב,  ביישוב  חדשה  שכונה 

גובה לפיגוע היא ברת קיום.
עלה  מה  זוכר  מישהו  "האם 
הדיור  יחידות   300 של  בגורלן 
בבית אל וכמה פעמים הן מוחזרו? 
אני רוצה שלא נתבלבל גם עכשיו 
הב־ לפני  של  ההבטחות  במסגרת 

הדיור  יחידות  הבטחת  על  חירות 
בדולב. אני לא אומר שזה לא יכול 
יקרה,  שזה  מקווה  ואני  לקרות 
אבל לשם כך צריך ממשלה שיהיה 
בה מי שימשוך ימינה", אמר סופר 

בשיחה עם ערוץ 7.
לטרור  התשובה  לדבריו, 
צבאית  כל  קודם  להיות  צריכה 
שביהודה  חושב  והרתעתית. "אני 
ושומרון ובכל שטחי ארץ ישראל 
לפיגוע  קשר  בלי  לבנות  צריכים 
אני  הטרור  מול  אל  אחר.  או  כזה 

חושב שאנחנו צריכים להילחם – 
להיאבק  כל  קודם  הוא  והפתרון 
מחבלים  עדיין  היום  יש  בטרור. 
מת־ ונהנים  נהרסים  לא  שבתיהם 

נאים טובים בכלא – ועם זה יש לי 
בעיה".

האחרונות  בשעות  "התפרסם 
שתפסו  האמת  זו  אם  יודע  ואינני 
במשפחת  שפגעו  המחבלים  את 
רוצה  אני  השבוע.  בסוף  שנרב 
אותם  תפסו  לא  שבאמת  לקוות 
במה־ וימותו  ייפגעו  ושהם  עדיין 

לך הנסיון לעצור אותם. לתת להם 
תנאים טובים בבתי הכלא אחר כך 
היש־ להרתעה  כלל  מוסיף  לא  זה 

ראלית", מבהיר סופר.
אל  "התשובה  כי  מוסיף  הוא 
נחושה  להיות  צריכה  הטרור  מול 
יסייע  או  שיפגע  מי  כל  כלפי 
צרי־ תמיד  ההתיישבות  לטרור. 

לאחר  שאת  וביתר  להתקיים  כה 
פיגועים".

במסגרת סדרת הסיורים במעקב אחרי 
תכנית החומש לבינוי כיתות בציבור החרדי

סגה"ש הרב פרוש סייר בצפת כדי 
לזרז את עבודות הבניה של מבני 
החינוך לקראת פתיחת שנה"ל

במהלך הסיור של סגה"ש השתתפו יו"ר אגודת ישראל בעיר הרב 
אגו"י  נציג  גלנט,  יוסי  הרב  מש"ס  העיר  מועצת  חבר  גלבך,  נחמן 
הרב משה פרוש, נציג חסידות אמשינוב הרב יהושע למברגר, יו"ר 
אגודת קרית חב"ד הרב חיים קפלן, מנהל ת"ת דרכי אבות צאנז 

הרב משה ישראלי ועוזר סגן השר הרב ישראל שנור.

במוסדות 'ללמוד וללמד' - גנים לחינוך מיוחד ומעונות יום

בבית ספר החינוך העצמאי בית יעקב מאור חיים, שנבנה בסמוך לבית 
הספר 'בת מלך' של מעיין החינוך התורני שאף אותו חנכו בשנה שעברה

בתלמוד תורה 'דרכי אבות' צאנז ששוכן בשנה האחרונה במקום חדש

בחזית בנין בית המדרש המפואר של חסידות ביאלא 
בנשיאות מרן האדמו"ר שליט"א, ההולך ונבנה בימים אלה

בקרית חב"ד בעיר, בה נבנים גני ילדים ומעונות יום

מאת סופרנו הצבאי

הממשלה  פעולות  מתאם 
רוקון  אבו  כמיל  אלוף  בשטחים, 
לתוש־ ישיר  מסר  אתמול  פרסם 
עוינים  "גורמים  עזה.  רצועת  בי 
ור־ קרובים  מלחמה,  ומחרחרי 
לאלימות  אתכם  גוררים  חוקים, 
ולאבדן היציבות והבטחון", כתב 

אבו רוקון.

לדבריו, "הג'יהאד האיסלא־
מערער  איראנית  בשליחות  מי 
ופוגע  היציבות  את  ושוב  שוב 
התוצאות,  את  האזור.  בבטחון 

תרגישו אתם".
ולעבר  ישראל  לעבר  "הירי 
בתגו־ ייענה  ישראלים  אזרחים 
רוקון  אבו  הזהיר  הולמת",  בה 
"ישראל  הרצועה,  תושבי  את 
תגן על אזרחיה, מה שלא עושים 

מנהיגיכם ובני בריתם".
בעזה  שהארגונים  "כנראה 
מעדיפים את טובתה של איראן, 
והוסיף,  טען  שלכם",  מטובתכם 
ופגיעה  היציבות  "דרדור 
ופגיעה  להרס  יביאו   – בבטחון 
שימשיכו  הרצועה,  בתושבי 
של  באשמתם  באפלה  ללכת 
על  ועלטה  אימה  המטילים  אלו 

הרצועה".

אחת מכתובות הנאצה

מאת חיים מרגליות

ישראל  משטרת  מתנדבי 
מיחידת חילוץ גליל כרמל חיל־
צו בסיוע מסוק של חיל האוויר 
מטייל   669 חילוץ  ויחידת 
שנפגע באורח קשה ממכת חום 
במהלך טיול בשמורת עין כובס 

בנחל עמוד.
המוקדמות  הערב  בשעות 
על  במשטרה  דיווח  התקבל 
בש־ בנו  עם  טייל  אשר  אדם 

עמוד  בנחל  כובס  עין  מורת 
והתמוטט.

ישראל  משטרת  מתנדבי 

כרמל  גליל  חילוץ  מיחידת 
בש־ ניווט  ותוך  למקום  הוזנקו 

במהירות  לאתר  הצליחו  טח 
הכרה  מעורפל  שהיה  האב  את 
כו־ ובנו.  חום,  ממכת  כתוצאה 
חות רפואה העניקו במקום טי־

האוויר  חיל  מסוק  רפואי,  פול 
שהוזנקו   669 חילוץ  ויחידת 
למקום פינו את הנפגע כשהוא 
זיו  החולים  לבית  קשה  במצב 

בצפת.
המתנ־ המשיכו  במקביל, 

מטיילים  לקבוצת  לסייע  דבים 
בחשיכה  דרכם  את  שאיבדו 

בנחל עמוד.

החילוץ הלילי | יחידת חילוץ גליל כרמל – משטרה
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מאת סופרנו הצבאי

פרטים  אתמול  חשף  צה"ל 
מהמחבלים  שניים  על  חדשים 
שניסו  בעת  בסוריה  שחוסלו 
נפץ  רחפני  פיגוע  לפועל  להוציא 
סולימאני,  קאסם  והוביל  שתכנן 
שני  איראן.  של  קודס  כוח  מפקד 
זאביב  יוסוף  חאסם  הם  המחבלים 
בן  צאהר  אחמד  ויאסר  ה־23  בן 

ובליידה  נבטיה  מהכפרים  ה־22, 
בלבנון.

המחבלים שהו באיראן מספר 
רב של פעמים בשנים האחרונות, 
בכוח  יעודיים  אימונים  עברו  שם 
בלתי  טייס  כלי  להפעלת  קודס 
פר־ צה"ל  נפץ.  ורחפני  מאוישים 

לאיראן,  מטיסותיהם  תמונות  סם 
האיראנית,  אייר'  'מהאן  בחברת 

לצרכי הכשרה.

בש־ פעלו  המחבלים  כאמור, 
בועות האחרונים במסגרת המלי־

כוח  פיקוד  תחת  השיעיות,  ציות 
קודס, למימוש פיגוע רחפנים נגד 
יעדים בישראל. שניהם חוסלו על 

ידי מטוסי חיל האוויר בסוריה.
משמ־ של  קודס  כוח  מפקד 

קאסם  האיראניים,  המהפכה  רות 
לתקיפת  תגובה  פרסם  סולימאני, 
וכינה   – בסוריה  האוויר  חיל 

"לא  הישראליות  הפעולות  את 
את  שתכנן  סולימאני  שפויות". 
"הפ־ איים:  עליו,  ופיקד  הפיגוע 

ללא  הן  ישראל  של  האלה  עולות 
של  האחרונים  מהנסיונות  ספק 

היישות הציונית".
צה"ל  פרסם  יותר  מוקדם 
שחוסלו  המחבלים  של  תיעוד 
להוציא  שביקשו  בעת  בסוריה 
לפועל פיגוע רחפנים נגד ישראל, 
תוכנן  הפיגוע  איראן.  בהכוונת 
קודס  כוח  של  חוליה  על־ידי 
צה"ל  של  קרב  מטוסי  האיראני. 
וחיסלו  טרור  יעדי  מספר  תקפו 
שהופץ  בסרטון  המחבלים.  את 
בר־ אוחזים  החוליה  חברי  נראים 
השיגור  מנקודת  ומתקדמים  חפן 

באזור  הנמצאת  שלו  המתוכננת 
הכפר ערנה.

הבטחון  ושר  הממשלה  ראש 
בתחילת  סייר  נתניהו  בנימין 
השבוע בצפון וקיים הערכת מצב 
עם הרמטכ"ל אביב כוכבי, מפקד 
ברעם  אמיר  האלוף  צפון  פיקוד 
 – להרגך  "הבא  נוספים.  ובכירים 
השכם להרגו", אמר נתניהו וסיפר 
"במאמץ  המחבלים.  תקיפת  על 
מורכב של מערכת הבטחון אנחנו 
איראן  של  קודס  שכוח  חשפנו 
פעילים  של  מיוחדת  יחידה  שלח 
שיעים לסוריה, כדי להרוג ישרא־

לים בגולן באמצעות רחפני נפץ.
זו   – להדגיש  מבקש  "אני 
של  פיקוד  זה  איראן,  של  יוזמה 

איראן, וזה בשליחות של איראן", 
"בהחלטה  הממשלה.  ראש  הוסיף 
ומודי־ מבצעית  ובפעילות  נועזת 

אנחנו  צה"ל  של  מושלמת  עינית 
הקדמנו אותם וסיכלנו את הפיגוע 
הזה, מנענו פיגועים קשים. אנחנו 
איראן  של  נסיון  כל  הלאה  נחשוף 
שלה  נסיון  וכל  אותנו  לתקוף 
להסתתר מאחורי תירוצים כאלה 

ואחרים".
נתניהו הבהיר: "אנחנו לא נס־

ממדינה  ישראל  על  התקפות  בול 
מדינה  כל  במרחב.  כלשהי 
בשטחה  השימוש  את  שתאפשר 
תישא  ישראל  נגד  להתקפות 
המדינה  מדגיש –  ואני  בתוצאות, 

תשא בתוצאות".

נחשפו הפרטים מאחורי הפעולה 
הישראלית בשמי דמשק

אלו המחבלים שחוסלו בסוריה

צה"ל פרסם מידע על המחבלים שחוסלו כאשר ניסו להוציא לפועל פיגוע רחפנים ^ בתמונות נראים המחבלים 
טסים לאיראן לצורך הכשרה
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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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נשאר במשפחה

הלל י. וולס ביטוי הולם |

עונת החתונות חזרה שוב ב"ה ביתר שאת 
הספיקות  התהיות,  שלל  עמה  ואיתה  ועוז, 
השמחה.  הכנת  אל  הנלוות  וההתלבטויות 
הפיננסי.  במישור  המומלץ  הזהב  שביל  מהו 
במסגרת  נפרד  בלתי  חלק  הינן  אלו  מבוכות 

ההיערכות להקמת בית נאמן בישראל.
היא  תמיד,  המתגלעות  השאלות  אחת 

שאלת ההזמנות. 
וצבעה.  איכותה  ההזמנה,  טיב  ראשית, 
הגופן, האות והגילופים שמסביב. כל אלו אינן 
שאלות  הן  והמדפיס.  לגרפיקאי  שאלות  רק 
הקובעות את גורלם של מאות ולפעמים אלפי 
בנסיבות  מהם  להיפרד  ניאלץ  האם  שקלים. 

אלו או רק בהזדמנות אחרת. 
לשגר  שיש  הנמענים  כמות  לגבי  גם  כך 
פוסט  בהיימישע  בדואר,  הזמנה  עבורם 
יצירתי  רעיון  בכל  או  להו,  דאית  חניכה  וכל 
של  בהבדל  לפעמים  מדובר  כאן  גם  אחר. 
לפי  המתנודדות  הזמנות,  ומאות  עשרות 
לשלוח,  חייבים  למי  שלנו.  ההחלטה  טיב 
על  חבל  'ממש  ולמי  לשלוח,  רצוי  רק  למי 

הבול'...
של  לחתונה  שנסע  יקר  אברך  לנו  מספר 
ידיד אישי שנערכה באחד מהאולמות שוקקי 
החיים בבני ברק. בעודו בסביבות האולם הוא 
החל שם לב למכרים, בני משפחה, בני דודים 
לבושים  במקום  המסתובבים  שלו  ראשונים 

שבתי.
נזכר  לפתע  הוא  ואז  נורה,  אצלו  נדלקה 
שהבחין בהזמנה שהגיעה אליו הביתה. אכן, 

הראשון  ילדו  את  מחתן  שלו  ראשון  דוד  בן 
כמה  ומוצלחת.  טובה  בשעה  הסמוך  באולם 
לבבי  טוב'  'מזל  ולאחל  להיכנס  אכן  מתאים 
לבעלי השמחה, לדודים, לסבים, ולשורה של 

קרובי משפחה לא רחוקים בכלל. 
עד  האברך,  מעיד  קלטתי,  זה  ברגע 
לקרובי  הזמנות  לשגר  כן  דווקא  חשוב  כמה 
אינם  הם  אם  אף  הצדדים  מכל  משפחה 
תמיד  לא  אמנם  שלנו.  הראשון  מהמעגל 
במיוחד  להגיע  המאמץ  את  יעשה  הוא 
באזור,  נמצא  ממילא  הוא  אם  אבל  לחתונה, 
ברננה  ייכנס  הוא  אזי  לפעמים,  שקורה  כפי 
בשופי  הוזמן  אליה  בשמחה  וישתתף  לאולם 

באותיות שחור על גבי כרומו.
פוגשים  החתונה  שלאחר  קורה  ועוד, 
אם  והיה,  השמחה.  בעל  את  ברחוב  לפתע 
יזכור  הוא  אזי  הזמנה,  קיבל  דוד'  'בן  אותו 
אולי  הלבביות,  ברכותיו  את  לאחל  וייגש 
בתוספת התנצלות קטנה על שלא הגיע, אבל 

העיקר הברכה שתחול על ראשם.
להשקיע  שווה  בלבד  זו  מטרה  עבור 
הזמנות  לשלוח  כסף,  גם  אולי  וזמן,  מאמץ 
לכל קרובי המשפחה, וכך לשמור גם על קשר 

איתן ובריא עם המשפחה המורחבת.
זהו צד אחד למטבע. שכל אחד יעשה את 
שיקוליו ויראה אם אכן העוגה התקציבית שלו 
מתירה לו הוצאה זו. יתכן מאוד שעדיף לתעל 
הוצאות  לסעיפי  הנדרשים  החסכונות  את 
בהזמנות.  לחסוך  ולא  אחרות  מיותרות 

בשמחות אצל כולם!  שריפות ענק ביישוב מטע ובבית שמש
תושבים פונו מבתיהם ^ כוחות הכיבוי השתלטו על האש כעבור שעות

מאת חיים מרגליות

פרצו  ענקיות  יער  שריפות 
ליישוב  בסמוך  בצהריים  אתמול 
במקביל   .375 כביש  ליד  מטע, 
לרחוב  סמוך  גדולה  שריפה  פרצה 

הגפן בבית שמש. 
ממחוז  והצלה  כיבוי  צוותי   15
נוספים,  כב"ה  ומחוזות  ירושלים 
מטייסת  מטוסים  שישה  בסיוע 
בשריפת  פעלו  'אלעד'  הכבאות 
היער. כבאי האש פעלו בחזית אש 
להבות  מול  אל  ועוצמתית  גדולה 
ענק על מנת לבלום את התפשטות 
השריפה אל עבר הישובים הסמו־
כים. השריפה, כך מסרו הכבאים, 

פרצה במספר מוקדים. 
כאמור, במקביל פרצה שריפה 
גדולה בבית שמש, ומספר רב של 
בית  מתחנת  והצלה  כיבוי  צוותי 
טבעי  חורש  בשריפת  פעלו  שמש 

ברחוב הגפן בעיר. 
שו־ הכיבוי,  פעולות  במהלך 
טרים פינו מספר דיירים מהבתים 

מהעשן  שחששו  מכיוון  הסמוכים 
הרוח  עם  מהשריפה  שנישא 

לכיוון הבתים.
לאחר כמה שעות של פעילות, 

בלימה  על  הכיבוי  מפקד  דיווח 
וצמצום  האש  של  משמעותית 

ההיקף שלה.
דו־ מאות  השריפה,  במהלך 

צמחייה  טבעי,  חורש  של  נמים 
עלו  אדם  נטע  ויער  עשבונית, 
לי־ והצלה  בכבאות  בלהבות. 

לבירור  חקירה  נפתחה  שראל 
נסיבות פרוץ השריפה. ממסקנות 
ראשוניות עולה, כי יש חשד, שה־

ובעונה  בעת  פרצה  אשר  שריפה 
שונים,  מוקדים  בארבעה  אחת, 
בעקבות  הנראה  ככל  החלה 

הצתה.
של  החקירה  פעולות  בסיום 
לישראל  והצלה  כבאות  חוקרי 
המסקנות  יועברו  ירושלים,  מחוז 
כבאות  של  המשפטי  האגף  לידי 
ירושלים  מחוז  לישראל  והצלה 

ולידי משטרת ישראל.

יו"ר ועדת הבחירות אסר על 
הצבת מצלמות בקלפיות

השופט חנן מלצר החליט לאסור על הצבת מצלמות באולמות הקלפי ^ כמו כן 
תוקם יחידת פיקוח על טוהר הבחירות

מאת מאיר ברגר

השופט  הבחירות  ועדת  יו"ר 
חנן מלצר החליט לאסור על הצבת 

מצלמות באולמות הקלפי.
מלצר דחה את בקשת הליכוד 
במגזר  בקלפיות  מצלמות  להציב 
יחידת  הקמת  על  והורה  הערבי 

פיקוח על טוהר הבחירות.
"הצבת מצלמות באופן שיטתי 
בקלפיות טעונה חקיקה ראשית", 
הבחירות.  ועדת  יו"ר  הסביר 
פיילוט  תכנית  "להכין  הורה  הוא 
טוהר  מפקחי  של  יחידה  להקמת 
הבחירות  ועדת  מטעם  הבחירות 
אשר יהיו מצוידים במצלמות גוף 

ויפעלו רק במקרים חריגים".
מל־ השופט  החלטת  בעקבות 
צר, בליכוד בוחנים אפשרות לח־

קיקה ראשית עוד לפני הבחירות 
המצלמות  הצבת  את  שתאפשר 

למניעת זיופים בבחירות.
הד־ מהמחנה  זנדברג  ח"כ 

היא  כי  בתגובה  אמרה  מוקרטי 
על  מלצר  השופט  את  "מברכת 
הליכוד  של  הנסיון  את  שאסר  כך 

ישראל  אזרחי  הצבעת  את  לדכא 
אסור  כאלה  לאירועים  הערבים. 

עשה  וטוב  לדמוקרטיה  לחדור 
מלצר כשעצר אותם".

הגנב השאיר את 
הסלולרי ונתפס

/  י. ברזל מאחורי הכותרות

ישראל מרחיבה את גזרת העימות 
עם איראן לעיראק

הדיווחים  רבו  האחרונים  "בחודשים 
טי־ מערך  בעיראק  בונה  שאיראן  כך  על 

לים בליסטיים המוכוונים לעבר ישראל", 
דקל  ואודי  פרלוב  א'  החוקרים  כותבים 
'מבט על'. "זאת, בעקבות תקיפות  במגזין 
צבאיות  תשתיות  של  חוזרות  ישראליות 
אם  (גם  שיבשו  אשר  בסוריה,  איראניות 
ההתבססות  פרויקט  את  לחלוטין)  לא 
שונים,  דיווחים  לפי  במדינה.  האיראנית 
בעיראק  נתקפו  האחרונים  בחודשיים 
מחסני נשק של המיליציות השיעיות אל־

העממי')  'הגיוס  (כוחות  אל־שעבי  חשד 
במחסנים  איראן.  ידי  על  המוכוונות   –
תשתית  ונבנתה  איראניים  טילים  אוחסנו 
להרכבת נשק מתקדם. תקיפת מחסן נשק 
צלאח  במחוז  'בלד'  האווירי  לבסיס  סמוך 
באוגוסט,  ב־20  לבגדאד)  (צפונית  א־דין 
שיוחסה לישראל, היתה הרביעית בשורת 
תקיפות ופיצוצים באתרים המוחזקים על 
בג־ באזור  כולם   – שיעיות  מיליציות  ידי 
הת־ לה  קדמו  סמוכים.  במחוזות  או  דאד 
בבסיס  ביולי;  ב־19  אמרלי  בבסיס  קיפות 
ובסיס  ביולי;  ב־28  דיאלה   במחוז  אשרף 
בגדאד  בדרום  דורה  שבשכונת  סאקר 

ב־12 באוגוסט.
שלפיו  עובדתי  מידע  ברשותנו  "אין 
אך  בעיראק,  לתקיפות  אחראית  ישראל 
שלא   – הברית  בארצות  רשמיים  גורמים 
היתה  ישראל  אכן  כי  אישרו   – הזדהו 
איראני  נשק  מחסן  להפצצת  אחראית 
ממשלת  ראש  שעבר.  בחודש  בעיראק 
ישראל  כי  רמז  נתניהו,  בנימין  ישראל, 
פועלת בגזרה רחבה מול איראן וכי "אינו 
הוא  מקום".  בשום  חסינות  לאיראן  נותן 
נגד  רבות  בזירות  פועלים  "אנו  כי  הוסיף 
מדינה שרוצה להשמיד אותנו, ונתתי לכו־

לעשות  והנחיה  חופשית  יד  הבטחון  חות 
התכניות  את  לסכל  כדי  שצריך  מה  את 

הללו של איראן".
צה"ל  תקף  האחרון  שבת  "במוצאי 
דמ־ מזרח  בדרום  למסוקים  תעופה  שדה 
לת־ איראניות  הכנות  לסכל  במטרה  שק 

קיפת ישראל באמצעות רחפנים חמושים. 
האיראני  קודס  כוח  צה"ל,  דובר  פי  על 
דמ־ באזור  התארגנו  שיעיות  ומיליציות 
מטרות  של  תקיפות  לביצוע  בסוריה  שק 
בצפון ישראל. נראה שזו תגובה איראנית 
לפעילות ישראל נגדה, ובכלל זה לתקיפת 
כי  לשער  ניתן  לפיכך,  בעיראק.  אתרים 
ישראל אחראית לפחות לחלק מהתקיפות 
נגד  העימות  גזרת  את  הרחיבה  היא  וכי 
מסוריה  האיראנית,  הצבאית  ההתבססות 

ולבנון גם לעיראק.

מדוע בחרה כעת ישראל להרחיב 
את גבולות הגזרה לעיראק?

בסוריה  האזרחים  מלחמת  "בשנות 
בהתבססות  בפגיעה  ישראל  התמקדה 
ובמשלו־ זו  במדינה  האיראנית  הצבאית 

לפני  בלבנון.  לחזבללה  שיועדו  נשק  חי 
תקיפות  אודות  על  לראשונה  דווח  כשנה 

ישראליות נגד העברות נשק ופעילות של 
שב־ אבו־כמאל  באזור  שיעיות  מיליציות 

מחוז דיר א־זור במזרח סוריה, סמוך לגבול 
נמנעה  ישראל  דיווחים,  לפי  עיראק.  עם 
הסורי־ הגבול  במרחב  פעילות  מהמשך 

כוחות  של  הסתייגות  בעקבות  עיראקי 
מת־ שחששו  האמריקאים,  המרכז  פיקוד 
בעי־ המוצבים  בכוחותיהם  שתפגע  גובה 

ראק. אם אכן מדובר בתקיפות ישראליות 
בעיראק, הרי סביר שהן התבצעו בתאום, 
או לכל הפחות תוך עדכון האמריקאים – 
דיווח  אין  המרכז.  ופיקוד  ההגנה  משרד 
שינוי  בדבר  הברית  ארצות  מטעם  רשמי 
לפעול  לישראל  המאפשרת  במדיניות, 
אמריקאית,  השפעה  תחת  המצוי  באזור 
בא־ לפגיעה  ביחס  הבנות  שיש  יתכן  אך 
הסיכונים  למרות  יותר,  הערכיים  תרים 

הכרוכים בכך.
שתכליתה  במדיניות  דבקה  "ישראל 
המלחמה'  'מכונת  התבססות  את  למנוע 
בסוריה  לגבולותיה  סמוך  האיראנית 
כיום  נרתעת  היא  זאת,  עם  ובלבנון. 
הציר  של  החנית  חוד  עם  מהתמודדות 
האיראני־שיעי – חזבללה, המצויד בלבנון 
במערך נרחב של טילים, רקטות וכלי טיס 
בלתי מאוישים, ובעיקר בטילים מדויקים. 
באין  עתה  לעת  בלבנון,  מורכבים  אלה 
להרחיב  בחרה  ישראל  כי  נראה  מפריע. 
האיראני־שיעי'  'הציר  ברצף  הפגיעה  את 
מחירה  הערכת  לאור  לעיראק  מסוריה 
הכבד הצפוי של תקיפת תשתיות הטילים 
כדי  בלבנון.  חזבללה  שבידי  האיראניות 
בתקיפת  התמהמהות  נזקי  את  לעמעם 
בוחרת  שישראל  נראה  בלבנון,  היעדים 
פעי־ בגין  הצפוי  שהמחיר  בגזרה  לפעול 
ברורות  הוכחות  אין  אם  לבטח   – לותה 
לאין  נמוך   – ישראליות  תקיפות  שאלו 
חז־ עם  למלחמה  הסלמה  מסכנת  שיעור 

בללה.
טווח  ארוכות  בתקיפות  כן,  על  "יתר 
והוכחה  יוזמה  תעוזה,  ישראל  מפגינה 
שיש־ אפשר  כן  הארוכה.  זרועה  ליעילות 
אופרטיבית  הזדמנות  לנצל  החליטה  ראל 
נקודתית, על בסיס מודיעין עדכני ומדויק 
טביעת  ללא  סמויות,  מבצעיות  ויכולות 
איראן,  את  להפתיע  לה  שאפשרו  אצבע, 
בנות חסותה ובעלות בריתה באזור. בתוך 
החת־ פעילותה   – לכל  הידוע  נחשף  כך, 

ועידוד  ערביות  במדינות  איראן  של  רנית 
כוחות במרחב הערבי לפעול נגדה.

המבוכה בעיראק

התקיפות  להשלכות  אשר  "ההערכות 
בעי־ החברתיות  ברשתות  בשיח  עולות 

 (1) קבוצות:  שלוש  ידי  על  המיוצג  ראק, 
של  שיח   (2) שיעי);  (ברובו  ציבורי  שיח 
פוליטיקאים וחברי פרלמנט; (3) שיח של 
כוחות  וראשי  שיעיות  מיליציות  מפקדי 

'הגיוס העממי'.
ב־20 האחרונה,  התקיפה  "עד 

באוגוסט, השיח ביטא בעיקר כעס ותסכול 
כלפי אזלת היד של ממשלת עיראק. עוד 

האמ־ המדינה  מזכיר  הציג   2019 במאי 
בהפתעה  שביקר  פומפאו,  מייק  ריקאי, 
עאדל  עיראק,  ממשלת  לראש  בבגדאד, 
של  ואוויר  לוויין  תצלומי  עבד־אלמהדי, 
המ־ איראניים  נשק  ומפעלי  מחסני  אותם 

לידיעתו,  הביא  פומפאו  בעיראק.  צויים 
התשתיות  תחוסלנה  לא  אם  כי  דווח,  כך 
שהן  סביר  במדינה,  האיראניות  הצבאיות 
פומפאו  של  ביקורו  בעקבות  תיפגענה. 
החלטת  עיראק  ממשלת  ראש  פרסם 
ממשלה, שזכתה לתמיכה ציבורית רחבה 
המשפיעים  הדת  אנשי  מצד  זאת  ובכלל 
א־ ומוקתדא  א־סיסתאני  עלי  בעיראק, 

'הגיוס  כוחות  להתפרקות  שקראה  צדר, 
הבטחון  במנגנוני  ולהשתלבותם  העממי' 
והצבא של עיראק. למרות התמיכה הרח־
בה, לא נעשה כל צעד בכיוון זה והממשלה 
הפסידה נקודות רבות בקרב הציבור. על 
מביכות  הנשק  מחסני  תקיפות  זה,  רקע 
את הממשלה והעומד בראשה. מצד אחד, 
ידעה  הממשלה  כי  על  ציבורי  כעס  ניכר 
בעיראק  האיראנית  הפעילות  אודות  על 
למנוע  מסוגלת  אינה  או  רוצה  ואינה 
של  משחק  משחקת  היא  שני,  ומצד  זאת. 
את  לשתף  לא  ובוחרת  והכחשה,  הסתרה 

הציבור בפרטי האירועים.
שפו־ איראן,  כלפי  כעס  ניכר  "בנוסף, 

טילים  ומציבה  העיראקית  בריבונות  געת 
בשיח  קונצנזוס  כמעט  קיים  בשטחה. 
ממשלת  של  מחויבותה  בדבר  הציבורי 
בשטח  להשתמש  מאיראן  למנוע  עיראק 
עיראק כפלטפורמה למאבקה נגד ישראל 
וארצות הברית. מנהיגים כמו מוקתדא א־

המיליציה  מנהיג  אל־ע'זאלי,  וקייס  צדר 
השיעית עצאיב אהל אל־חק (מיליציה הנ־

מנית על כוחות 'הגיוס העממי') מדגישים 
והלאומיות  הריבונות  של  עליונותן  את 
זרות  אג'נדות  שירות  פני  על  העיראקית 
החו־ איראן),  את  במפורש  להזכיר  (מבלי 

תרות תחת אותה ריבונות.
נר־ אוגוסט  ב־20  התקיפה  "בעקבות 

האחת  בשיח.  נוספות  מגמות  שתי  שמו 
אופרטיבית, ועיקרה קריאה לשיפור מע־

רך ההגנה האווירית העיראקית באמצעות 
מערכות יירוט מתקדמות, למשל סוללות 
מתייחסת  השניה   .S-400 מדגם  רוסיות 
לאחראית  הזרקור  הפניית  ותוך  במפורש 
בשאלת  הדיון  רוב  ישראל.   – לתקיפות 
הפו־ בקרב  מתנהל  ישראל  של  אחריותה 
ליטיקאים השיעים, ובראשם חבר הפרל־

ירחק  "לא  שאמר:  א־שהבנדר,  עיזת  מנט 
הישראלי  האוויר  חיל  את  נראה  בו  היום 
פוליטיים  חיסולים  מבצע  עיראק  בשמי 
מנהיגי  על  (רומז  עיראקיים  מנהיגים  של 
מפרויקט  כחלק  השיעיות),  המליציות 
באזור".  איראני  אנטי  ישראלי־אמריקאי 
נגד  בתקיפות  התבטאו  נוספים  בכירים 
ישראל ונגד איראן, שמתכתשות זו עם זו 

על אדמה עיראקית.
הגג  בארגון  גם  נחשפו  דעות  "חילוקי 
מפקד  סגן  העממי'.  'הגיוס  כוחות  של 
שה־ הודעה  פרסם  אל־מהנדס,  הארגון, 

האחריות  את  הברית  ארצות  על  טילה 

מו־ בידו  יש  כי  וטען  לתקיפות,  הישירה 
אפשרה  הברית  ארצות  כי  המוכיח  דיעין 
יש־ בלתי־מאוישים  טייס  כלי  לארבעה 

ראליים לחדור לשטח האווירי של עיראק 
ולבצע את התקיפות נגד מפקדות הארגון. 
כי  הברית  ארצות  על  ואיים  הוסיף  הוא 
נוספת.  תקיפה  לכל  ישירה  תגובה  צפויה 
העממיות  המליציות  ראש  יושב  במקביל, 
אל־פיאצ',  פאלח  עיראק,  ממשלת  מטעם 
דיווח בעקבות פגישתו עם ראש ממשלת 
עיראק, כי "הפיצוצים נגרמו מפעולה של 
לפ־ אחראי  מי  ציין  לא  אך  חיצוני",  גורם 
ארצות  נגד  בתגובה  מלאיים  ונמנע  עולה 
עיראק  ממשלת  הביקורת,  לאור  הברית. 
עי־ בשטח  אווירית  פעולה  שכל  הנחתה 
ראק תתואם עם משרד ההגנה העיראקי.

משמעויות ומבט קדימה

בעיראק  לתקוף  תמשיך  ישראל  "אם 
במטרות  לפגיעה  הסיכונים  יעלו  אזי 
המשך  שם.  אמריקאים  ובאינטרסים 
אמ־ נסיגה  להחיש  עלולה  אף  זו  מדיניות 
ריקאית מעיראק בשל לחצים פנימיים הן 
שיתווספו  הברית,  בארצות  והן  בעיראק 
טראמפ  הנשיא  של  המוצהרת  לכוונה 
מהמזרח  האמריקאים  הכוחות  את  להסיג 
התיכון. בתרחיש זה, חשוב שארצות הב־

בפירוק  מעיראק  יציאתה  את  תתנה  רית 
במערכת  ושילובם  העממי'  'הגיוס  כוחות 
המדינתית, תוך ריכוז המונופול על הכוח 
זה  בכיוון  צעד  עיראק.  ממשלת  בידי 
בינלאומית  לדרישה  תקדים  להיות  עשוי 
כלפי לבנון וחזבללה, במטרה לצמצם את 
ובמרחב  השיעי'  ב'סהר  איראן  השפעת 
מיליציות  והפעלת  גיוס  באמצעות  כולו 

שלוחים.
"חישובי עלות מול תועלת של ישראל 
היתרו־ על  הנוכחית  בעת  מצביעים 

איראן  נגד  הפעולה  גזרת  בהרחבת  נות 
העיראקי,  לתווך  מזרחה  'הציר'  לאורך 
אולם  גופא.  איראן  על  באיום  איתות  תוך 
יתכן  כי  מלמד  האמריקאי  הרכיב  שקלול 
שתאלץ  המחירים  הכוללת,  שבתמונה 
מהתועלת:  גבוהים  יהיו  לשלם  ישראל 
מעיראק  האמריקאים  הכוחות  יציאת 
במער־ לבדה  ישראל  הותרת  ומסוריה, 

במרחב,  האיראנית  ההתבססות  נגד  כה 
את  לחזק  האיראנית  הנחישות  והמשך 
'הסהר השיעי' תוך נכונות לקחת סיכונים 
תקיפות  לבצע  האיראני  הנסיון  גוברים. 
הוא  הארץ  בצפון  חמושים  רחפנים  של 
עדות לנחישות האיראנית או הגעת איראן 
לשנות  אותה  שמאלצת  קריטית,  לנקודה 
הישראלית.  לפעילות  תגובתה  דפוס  את 
היא  האם  בקרוב  להחליט  תידרש  איראן 
או  ישראל,  נגד  התגובות  את  מסלימה 
הטילים  סד"כ  בבניית  להתמקד  ממשיכה 
ממשית.  הפרעה  ללא  בלבנון  המדויקים 
הזד־ עם  יחד  הלחימה,  אמצעי  הבשלת 

מצד  הסלמה  סף  וחציית  מבצעית  מנות 
ישראל – כל אלה יגרמו לאיראנים להגיב 

באופן שונה אף ממה שעשו עד כה.

מאמצי הכיבוי | היחידה האווירית־כבאות והצלה לישראל

מאת חיים מרגליות

בנתניה,  לדירה  שפרץ  גנב 
הגניבה  לאחר  קצר  זמן  נתפס 
משום שהותיר ראיית זהב בידי 
הטלפון  מכשיר   – החוקרים 

האישי שלו.
התקבלה  ימים  מספר  לפני 
על  תלונה  ישראל  במשטרת 
שיפר  ברחוב  לדירה  פריצה 
כי  התברר  מהתלונה  בנתניה. 
שדיירי  ובזמן  בוקר  בשעת 
נפר־ הדירה  ממנה,  יצאו  הבית 

צה וננעלה מבפנים. 
מנ־ פורץ  שהוזמן  לאחר 

דיירי  גילו  למקום,  עולים 
מהדירה  כי  לתדהמתם  הבית 
לר־ מפתח  תכשיטים,  נגנבו 
אלא  נוספים.  ומסמכים  כב 
בדירה  הבית  דיירי  גילו  שאז 
למי  שייך  שאינו  נייד  טלפון 

מהם. 
המש־ חוקרי  של  בדיקה 
בנייד  מדובר  כי  העלתה  טרה 
והוא  בסמוך  שגר  לשכן  השייך 

אותר ונעצר עד מהרה.
בדיון שהתקיים בעניינו של 
השלום  משפט  בבית  החשוד 
מעצרו  הוארך  לציון,  בראשון 

בארבעה ימים. 
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קנסות בגובה מאות אלפי ש"ח 
למפעלי מתכת בגין הפרות חמורות

מאת חיים מרגליות

הטיל  הסביבה  להגנת  המשרד 
שקל  אלף   675 בסך  כספי  עיצום 
אי  בגין  מתכת  תעשיות  מפעל  על 

פיקוח על פליטת מזהמים. 
הפיקוח  פעולות  במסגרת 
המשרד  של  מרכז  מחוז  שביצע 
הפרות  התגלו  הסביבה,  להגנת 
פלי־ אי־איסוף  הכוללות  חמורות, 

טות ממתקנים וניתובן דרך ארובות 
דווח  לא  שכלל  מתקנים  והפעלת 
הפרה  המהווה  עובדה   – עליהם 
התאפשר  שלא  מאחר  חמורה 
הפלי־ על  בקרה  לבצע  למשרד 
טות. עוד נמצא, כי נפלטו מזהמים 
בעת  המתקנים  מאחד  לאוויר 
הארובה,  דרך  שלא  הייצור  תהליך 
כימי  ריח  בסביבתו  הורגש  ואף 
ההפ־ העסק.  לפעילות  אופייני 

פתע  בדיקות  במהלך  התגלו  רות 
מרכז,  מחוז  אנשי  שערכו  וסיורים 
להתקין  נדרש  המפעל  שלאחריהן 
טבילת  לפעולת  סגור  ייעודי  חדר 
בהתקנת  חויב  וכן  בזפת,  החוליות 
מערכת איסוף וניתוב של הפליטות 

מתהליך הטבילה בזפת לארובה. 
הכ־ העיצום  הטלת  בעקבות 

המשפט  לבית  עתר  המפעל  ספי, 
בית  דחה  הדין  בפסק  לביטולו. 

אורדן.  עתירת  רוב  את  המשפט 
המשרד  עמדת  את  קיבל  ביהמ"ש 
שהיא  ככל  העתירה  את  ומחק 
התייחסה לעיצום הראשון, ובאשר 
לעיצום השני הציע לצדדים הצעת 
הסכום)  למחצית  (להסכים  פשרה 
בין  להכריע  שהתקשה  משום 
על־ התקבלה  זו  פשרה  העמדות. 

סכום  זאת,  בעקבות  המשרד.  ידי 
העיצום הועמד על 675 אלף שקל. 
המשרד  הטיל  אחר,  באירוע 
בסך  כספי  עיצום  הסביבה  להגנת 
מבית  מפעל  על  שקל  אלף   550
פיקוח  סיורי  במסגרת  אורן. 
במפעל  חיפה  מחוז  אנשי  שביצעו 
חמורות  הפרות  התגלו  אורדן 
דרישות  ושל  נקי  אוויר  חוק  של 
הפליטה  בהיתר  שנקבעו  המשרד 
לאוויר. ההפרות כללו הקמת מת־

היתר  ללא  פליטה  היתר  טעון  קן 
אי־חיבור  פעילותו,  את  שיסדיר 
להפחתת  טיפול  למתקן  מתקנים 
(מבערים  לאוויר  מזהמים  פליטות 
בסולר  תנור  הסקת  ותנורים), 
דלק  הוא  (הסולר  בגפ"מ  במקום 
התאמת  על  יותר), אי־דיווח  מזהם 
ארובות וכן אי־דיווח על אבני דרך 

לביצוע דרישות היתר הפליטה.
קיים  הפיקוח,  סיורי  בעקבות 
למפעל,  שימוע  הליך  חיפה  מחוז 
את  המפעל  הסדיר  שבעקבותיו 
פעילות  את  והפסיק  הליקויים, 
תי־ אף  על  הנוסף.  הפליטה  מקור 
קון הליקויים, המשרד ראה הפרות 
הדרי־ לליבת  נוגעות  אשר  אלה, 
ולפיכך,  רבה.  בחומרה  שלו,  שות 
על  כספי  עיצום  הטלת  על  הוחלט 

העיצום  הטלת  בעקבות  החברה. 
הכספי, המפעל עתר לבית המשפט 
לביטולו. בפסק הדין דחה בית המ־

השופט  המפעל.  עתירת  את  שפט 
להפחית  לשקול  מהמשרד  ביקש 
אי־ביצוע  בגין  העיצום,  סכום  את 
שערך  ומבחינה  קודמות,  הפרות 
לבצע  ניתן  שאכן  מצא  המשרד, 
סכום  זאת,  בעקבות  זו.  הפחתה 
העיצום הועמד על 550 אלף שקל. 
הסביבה  להגנת  "המשרד 
האמצעים  בכל  לפעול  ימשיך 
לש־ על־מנת  לרשותו  העומדים 

יעמדו  שהמפעלים  כך  על  מור 
ובדרישות  נקי  אוויר  חוק  בתקנות 
שנקבעו על ידו להפחתת פליטות 
הפליטה  בהיתרי  לאוויר  מזהמים 
לבצע  ימשיך  העסק,  וברשיונות 
בחו־ ויאכוף  פתע  וסיורי  סיורים 

שתימצא",  הפרה  כל  כנגד  מרה 
נמסר.

בין הזמנים ברויאל: כל 
קניה שווה כפליים!

על כל קניית חליפה או בעקי־
טשע תקבלו חלאטל או שלאפרוק 

במתנה!
דווקא  רויאל:  מבית  מיוחד 
בימים הללו ימי בין הזמנים, יוצאת 
רויאל  החסידית  ההלבשה  ממלכת 
במבצע משתלם ומיוחד, בו מרוויח 

כל לקוח כפל כפליים.
במסגרת המבצע, על כל קניית 
תקבלו  בעקיטשע,  או  חליפה 
חלאטל או שלאפרוק חינם. ברשת 
במזג  דווקא  כי  אומרים  'רויאל' 
האוויר הקיצי, בימים בהם גודשים 
החנויות  את  ישראל  בית  עמך 
ותפארת  יקר  בבגדי  ומתחדשים 
הבעל"ט,  הלימודים  שנת  לקראת 
לתגמל  כדי  במבצע  לצאת  הוחלט 
ולהעניק  הנאמנים  הלקוחות  את 

להם את הטוב ביותר. 
כבר  שלכם  החליפה  אם  אז 
לא  כבר  הבעקיטשע  התיישנה, 
נראה כל כך טוב ומכובד כפי שהיה 
שבת  בגדי  גם  אם  בתחילה,  נראה 
וחג או יום חול שלכם כבר לא כל 
שזה  סימן  זה  אתכם,  מכבדים  כך 
בדיוק הזמן להיכנס לאחד מסניפי 
ממלכת ההלבשה החסידית רויאל.

עם בואם של ימי הקיץ החמים, 
של  הגדול  והמגוון  המלאי  חודש 
ממיטב  והבעקיטשעס  החליפות 
רשת  חנויות  בכל  הדוגמאות 
היום  כבר  חסידית.  הלבשה  רויאל 
מיטב  המדפים  על  לכם  ממתינים 
הדגמים של החליפות והבעקיטש־

היצרנים,  של  האיכות  מעילית  עס, 
מו־ בגזרות  האמריקנית,  בפירמה 

שלמות ובדוגמאות מגוונות. ציבור 
חסידים ואנשי מעשה יוכלו מעתה 

ותפארת,  יקר  בבגדי  להתחדש 
ומלבושי  טוב  ויום  שבת  מלבושי 
יום יום, ממיטב הקולקציה החדשה 
הלבשה  רויאל  מבית  והמלכותית 

חסידית. 
אומרים  רויאל  רשת  בהנהלת 
אנו  זו  בתקופה  שנה  "כמידי  כי 
את  ללקוחותינו  להעניק  ערוכים 
מיטב הביגוד, בסגנון חסידי מכובד 
איכות  על  להתפשר  מבלי  וראוי 
את  לחדש  היטב  נערכנו  אנו  וטיב. 
דבר  יחסר  שלא  באופן  המלאי, 
פריטי  ומכל  העשיר  מהמבחר 
המידות,  ובכל  המגוונים  הלבוש 
לקהל  ולספק  להמשיך  מנת  על 
הסחורה  את  הנאמנים  לקוחותינו 

הטובה ביותר".

טרקליני רויאל לשירותכם:
ירושלים: רח' רבינו גרשום 1.

בני ברק: רח' הרב יעקב לנדא 
4 (פינת חזו"א).

אשדוד: רח' אביי 3 פינת רבינא. 
בית שמש: רח' רשב"י 17, כני־
סה גם מרח' הלל 10-12 במדרגות.

תהא שנת פרנסה:

בשנה הבאה, אתה חייב 
להיות בספר הפרנסה!

בקרעסטיר המחזה הזה כבר כמעט 
מתייצב  חודש,  ראש  ערב  בכל  שגרתי: 
של  ציונו  יד  על  ישעיה'  'ברכת  שליח 
זיע''א,  מקרעסטיר  ישעיה  רבי  הרה"ק 
המתארכת,  הרשימה  את  מכיסו  שולף 
בד־ מתלחלחת  דקות  מספר  שבתוך 
שלא?  אפשר  ואיך  השליח.  של  מעותיו 
ההוא נאנק בעול חובות ואינו מוצא את 
האור, ההוא כבר על סף פשיטת רגל ואף 
אחד בעולם אינו יודע חוץ משליח ברכת 
מעתיר  ומבקש,  מתחנן  והשליח  ישעיה, 

ומפציר. 
אבל השבוע, בערב שבת קודש וערב 
יותר  הרבה  יהיה  זה  אלול,  חודש  ראש 
בימים  הנשלחים  השמות  המוני  דרמטי. 
אלו למוקד ברכת ישעיה, מבקשים דבר 
אחד: אבינו מלכנו כתבנו בספר פרנסה. 
שהשנה הזאת תיראה אחרת, קלה יותר, 
זורמת יותר, ושנכיר את מנהל הבנק רק 

מהצד החיובי של המטבע. 
שזכו  אלו  גם  מחייגים  שני,  מצד 
ונושעו כבר, פיהם מלא שירה וכל שהם 
יעביר  המיוחד  שהשליח  הוא  מבקשים 
את הודאתם על העבר ובקשתם לעתיד, 

שימשיך רק טוב. 

במשרדי  גם  עמוסים  אלו,  בימים 
הבעל"ט  החגים  בחלוקת  ישעיה  ברכת 
בתורה  והוגים  הלומדים  תורה  לעמלי 
נב־ הבקשות  הצדיק.  לטובת  הקדושה 

דקות ע"י הרבנים וההנהלה, כאשר לפי 
היענות הציבור – יוכלו להגדיל את היקף 

החלוקה. 
בתפילת  הציון  על  שמות  להזכרת 
עד  לחייג  ניתן  אלול,  חודש  ראש  ערב 
הוותיק  למספר  בבוקר  רביעי  יום  מחר 
והמוכר: 1800-860-866. התורמים הקבו־

עים של ערבי ראש חודש, יוזכרו כמובן 
גם בערב ראש חודש זה.

גרמניה: סיורים בשפה הערבית 
במחנות הריכוז בגרמניה

במגמה להורדת מפלס האנטישמיות במדינה 
אליה הגיעו בארבע השנים האחרונות כמיליון 

פליטים דוברי ערבית

מאת א. למל

מפלס  להורדת  במגמה 
החלו  בגרמניה  האנטישמיות 
ריכוז  מחנות  של  הנצחה  אתרי 
בשפה  סיורים  להציע  בגרמניה 
הערבית. וזאת על רקע העובדה 
הש־ בארבע  הגיעו  שלגרמניה 
נים האחרונות כמיליון פליטים 

דוברי ערבית.
המו־ נשיא  שוסטר,  יוסף 

היהודים  של  המרכזית  עצה 
בגרמניה, אמר לכלי התקשורת 
בפ־ לשעבר  הריכוז  מחנה  כי 

להוסיף  שוקל  כבר  לוסנבורג 

"יש  הערבית.  בשפה  סיורים 
להרחיב זאת לכל אתרי ההנצ־

חה מסוג זה", אמר שוסטר.
מפני  גם  הזהיר  שוסטר 
עסקאות פוליטיות עם מפלגת 
לגרמניה'  'אלטרנטיבה  הימין 
מושבים  לקבל  הצפויה   (AfD)
המקו־ בבחירות  בפרלמנט 

מזרח  במדינות  שייערכו  מיות 
הבא.  בחודש  לשעבר  גרמניה 
נגד  הסתה  באמצעות  לדבריו, 
מפלגת  כללי,  באופן  מיעוטים 
"אשר  אקלים  יוצרת   AfD
גם  עוין  הינו  דבר  של  בסופו 

כלפי יהודים", הוא אמר.

הוסר החשש לכלבת: אותרה לוטרה 
שנשכה מטיילים בעמק החולה

נשיא ארה"ב: סיכוי טוב 
שאפגש עם נשיא איראן

אני  להזמנה.  אישור  ממני  ביקש 
מבחי־ כבוד.  חוסר  בכך  רואה  לא 

אני  גדול.  כבוד  היה  זה  איראן  נת 
עושה.  שמקרון  מה  כל  על  ידעתי 
ההזדמנות  את  לנצל  שלא  בחרתי 
האיראני.  החוץ  שר  עם  לשיחות 
חשבתי שזה מוקדם מדי להיפגש, 
להיפגש  רוצה  לא  שאני  ואמרתי 
לכתבים  טראמפ  אמר  כעת", 
נשאל  כאשר   .G7 ועידת  בשולי 
נגד  ארה"ב  של  הבא  הצעד  מהו 

מה  "נראה  טראמפ  אמר  איראן, 
יקרה. הכל טרי מאוד". 

נמצא  האיראני  החוץ  שר 
ברשימת האנשים שעליהם הוטלו 
סנקציות על ידי הממשל האמרי־

קאי בעקבות פעילותו הפוליטית. 
זריף נפגש במשך כשעה עם נשיא 
במספר  "דנו  הם  ולדבריו  צרפת, 
משא  או  הבהרה  שדרשו  נושאים 
נושאים  במיוחד  מחודש,  ומתן 
כמו בנקאות ונפט שנידונו על ידי 

מומחים משני הצדדים".

כ"ק האדמו"ר הרה"צ רבי יוסף רוזנבוים זצוק"ל מקאליש פלטבוש
גינוני  היממה.  שעות  רוב  תורה 
עד  ניכרים  היו  וטהרה  קדושה 
"זה  עליו:  מפטירים  היו  שהכל 

הקטן גדול יהיה".
הרב־ את  נשא  לפרקו  בהגיעו 
נית הצדקנית תחי' בת הרה"צ רבי 
שלום מאכלוביטש זצ"ל האדמו"ר 
נישואיו  אחרי  מבראד־ראדוויל. 
ישותו  כל  את  והשקיע  המשיך 
בעסק התורה ובעבודת ד' במשנה 
הפך  הברוכים  בכשרונותיו  מרץ. 
כששמו  רברבא  לאילנא  ונהיה 
ול־ לגאון  מקום  בכל  לפניו  הולך 

תפארת.
האדמו"ר זצ"ל היה רב פארות 
בגזע היחס של צדיקי בית נדבור־
לה־ תלפיות  תל  נשגב,  צדיק  נה, 
מוני יהודים בפלטבוש וסביבותיה 
שחילו פניו להיפקד בדבר ישועה 
ותו־ עצה  ממנו  וליהנות  ורחמים 
כל  ובתמים  באמת  ד'  עובד  שיה, 

ימיו, תורת ד' היתה לחם חוקו ובה 
הגה לילות כימים, ממנה תוצאות 
חיים לפעול ישועות בקרב הארץ.

בברוקלין  פלטבוש  בשכונת 
ניהל את בית מדרשו שהקים ע"ש 
מפרמי־ מאיר  רבי  הרה"ק  זקנו 
משחרים  היו  ורבים  זי"ע,  שלאן 
לרבים  התגלה  אורו  לפתחו. 
שהתלכדו סביבו וקבעו את מקום 
תפילתם במחיצתו וקיבלו עליהם 
בהנהגה  בינתו  רוחב  מרותו.  את 
ביתו  בשערי  הבאים  והדרכת 
רבים  מהלכים  עשו  מדרשו,  ובית 
תפילותיו  פלטבוש.  יושבי  בין 
בעלי  את  אחריו  משכו  הלוהטות 
נדבורנא  בנוסח  תפילותיו  הנפש, 
באים  היו  ורבים  לבבות,  הרטיטו 
ולהשתתף  הרינה  אל  לשמוע 
השולחנות  ועריכת  בתפילות 

הטהורים. 
דורש  לכל  פתוח  היה  ביתו 
ביתו  הגשמי.  במובן  גם  ומבקש 

קדו־ של  בנם  לרווחה.  פתוח  היה 
לעיר  שהזדמנו  ומשולחים  שים 
בכבוד  אצלו  יתקבלו  כי  ידעו 

הנכון והראוי.
הגיע  האחרון  שבט  בחודש 
בארץ  לביקור  זצוק"ל  האדמו"ר 
לא  רבות  ששנים  לאחר  ישראל 
ביקר בה, ואף נפגש עם אחיו כ"ק 
שליט"א  מקליוולנד  האדמו"ר 

לאחר שנים רבות שלא נפגשו.
ביום  יצא  ההלוויה  מסע 
בפלטבוש  מדרשו  מבית  ראשון 
מונסי,  בעיר  החיים  בית  לעבר 
שחלק  רב  קהל  בהשתתפות 
ובראשם  האחרון,  כבוד  את  לו 
אדמו"רים, רבנים, וראשי ישיבות 
מספד  דבר  שהשמיעו  שליט"א 
שהותיר  הגדול  החלל  את  וביכו 

אחריו.
אחיו כ"ק האדמו"ר מקליוולנד 
הק־ הבשורה  שהתבשר  שליט"א 

שה ביום ראשון מיד לאחר תפילת 

דיין  ובירך  קריעה  קרע  שחרית 
שבעה,  לשבת  והתיישב  האמת 
טלפונית  הספיד  ההלויה  במהלך 
את  מקליוולנד  האדמו"ר  כ"ק 
וסיפר  מקאליש  האדמו"ר  אחיו 
וציין את גדולתו בקדושה ובתורה 

בדרך רבוה"ק.
האדמו"ר זצ"ל הותיר זרע ברך 
הגאונים  הרבנים  וחתניו  בניו  ה' 
ונינים  נכדים  שליט"א,  והצדיקים 
ולת־ לשם  דרכו  את  הממשיכים 

פארת בתוך אמוני עם סגולה. 

צה"ל יתגבר את גבול הצפון: "תגובה 
ישראלית לתקיפה תהיה לא מידתית"

התקפה  נסיון  כל  מקרה  בכל  כי 
בשקט.  יעבור  לא  חיזבללה  של 
כזה  נסיון  כל  כי  מוסיף  קצין  אותו 
יענה על ידי צה"ל בתגובה חריפה 

במיוחד.
הקרובים  בימים  כי  יתכן 
להביא  הבטחון  במערכת  יוחלט 
מע־ מלבד  לאזור  נוספים  כוחות 
רכות ההגנה האוויריות. ההערכה 
תגיע  דבר  של  שבסופו  היא  כעת 
לתקיפה  חיזבללה  של  תגובה 
בסוריה, והתגובה הזאת לא תהיה 
בשני  בגליל.  אלא  הגולן  ברמת 
חיזב־ עם  האחרונים  העימותים 
ללה בתשע"ה ובתשע"ו, הם תקפו 
מעריכים  הפעם  דב.  הר  באזור 

בצה"ל שזה לא יהיה שם, אך בכל 
למט־ יכוונו  הטרור  ארגוני  מקרה 

רות צבאיות ולא אזרחיות.
נתניהו  הזמין  יותר  מוקדם 
לבן,  כחול  מפלגת  יו"ר  יריבו  את 
רקע  על  חריג  לתדרוך  גנץ  בני 
בחזיתות  הבטחוניים  האירועים 
השונות – עזה, יו"ש, סוריה, לבנון 
גנץ  את  לזמן  ההחלטה  ועיראק. 
אופוזיציה  יו"ר  בהיעדר  נעשתה 
האחרונים.  החודשים  בארבעת 
לקבלת  רה"מ  למשרד  הוזמן  גנץ 
הצבאי  המזכיר  ידי  על  תדרוך 
לאומי.  לבטחון  המועצה  וראש 

נתניהו לא נכח בתדרוך.

במ־ התקיים  גנץ  של  התדרוך 
קביל לישיבה של הקבינט המדיני 
האח־ באירועים  שדנה  בטחוני 

הישיבה  ובדרום.  בצפון  רונים 
לניהול  הלאומי  במרכז  התקיימה 
קרקעי  תת  בונקר   – משברים 
האחרונות  בשנים  שהוקם  מיוחד 
מלקחי  כחלק  לירושלים  בכניסה 
מדובר  השניה.  לבנון  מלחמת 
הקבינט  של  הראשונה  בישיבה 
כאר־ שנמשכה  כשבועיים,  מזה 

שרי  קיבלו  ובמהלכה  שעות,  בע 
האירועים  על  עדכונים  הקבינט 
לבנון,  סוריה,  בגבול  האחרונים 

וברצועת עזה.

דיווח: כלי טיס ישראליים תקפו עמדה 
השייכת לארגונו של אחמד ג'יבריל בלבנון

בתגובה  כי  דיווחו  הרשמית  נית 
מהעמדה  אש  נפתחה  לתקיפה, 
נמסר  מצה"ל  מטוסים.  נגד  מנשק 
מגיב  "לא  הצבא  כי  לרויטרס 
דיווח  בצהריים  זרים".  לדיווחים 
משמ־ העמדה  כי  אל־חדת'  ערוץ 
תח־ להעברת  חיזבללה  את  שת 
מושת. לפי גורם פלסטיני בלבנון, 
בוצעו שלוש תקיפות, לא היו נפ־

לרכוש.  נזק  נגרם  אך  בנפש  געים 
לא  רשמיים  ישראלים  גורמים 

אישרו את הדיווחים.
כי  לא־נאהר  סיפרו  ראיה  עדי 
הבחינו באור ומאוחר יותר נשמע 
היה  לדבריהם,  כך  אחר  פיצוץ. 
שגרם  מטוסים  נגד  ירי  של  מטח 
לבהלה בעיירה. הם ציינו כי הירי 
גו־ נוספות.  פעימות  בשתי  נמשך 

רם פלסטיני לבנוני אמר כי הטילו 
לקיומו  מחשש  המקום  על  עוצר 

של נפל.
בארגון החזית העממית לשח־

רור פלסטין – המפקדה הכללית, 
את  האשימו  לחיזבללה,  המקורב 
ישראל וטענו כי היא "ביצעה לפ־

של  אתרים  על  תקיפה  בוקר  נות 
שבבקעת  קוסאיא  באזור  החזית 
לא  הזו  התוקפנות  וכי  הלבנון, 
ונצחונותיה  יכולותיה  את  תעצור 
כי  ציינו  הם  ההתנגדות".  של 
"התוקפנות החדשה היא במסגרת 
נגד  המסלימה  הציונית  הפגיעה 
ציר ההתנגדות והכוחות הפעילים 
ובראשם סוריה, חיזבללה והחזית 

העממית".
דובר  אמר  בבוקר  אתמול 
טהראן  כי  איראן  ממשלת  מטעם 
חיזב־ סוריה,  של  בזכותן  תומכת 

ללה ועיראק להגיב על התקיפות 
האחרונים.  בימים  ישראל  של 
בי־ התקריות  שורת  אחרי  זאת 
ממה החולפת, שרק על זו בסוריה 

קיבלה ישראל אחריות.
כי  חיזבללה  הודיע  שלשום 
התרסקו  ישראליים  מל"טים  שני 

ביירות,  שבדרום  הארגון  במעוז 
בירת לבנון. תושבי המעוז, המגו־

בה על ידי איראן, העידו כי שמעו 
פרצה  שלאחריו  גדול  פיצוץ 
שריפה. הם אמרו כי אופי הפיצוץ 
ברור  היה  לא  מועוואד  בשכונת 
מל"ט  ידי  על  נגרם  כי  ויתכן  מיד, 
ישראלי שנפל בסוריה, שבה תקף 
חיל האוויר ביום שבת. לפי דיווח 
בלבנון, שני פעילי חיזבללה נהרגו 

בתקיפה.
חי־ מזכ"ל  הדברים,  בעקבות 

זבללה חסן נסרללה הזהיר בנאום 
שבהם  הימים"  "נגמרו  כי  שנשא 
ישראל תוקפת בלבנון. הוא אישר 
את הדיווחים שלפיהם שני פעילי 
בסוריה,  בתקיפות  נהרגו  הארגון 
ארגונו.  יעדי  נגד  היו  שלדבריו 
זאת, לעומת גרסת ישראל שלפיה 
אף  נסרללה  איראני.  יעד  זה  היה 
איים כי התגובה תהיה מידית. "על 
לחכות  בגבול  הישראלי  הצבא 

לתגובה מידית", אמר.

ארה"ב: "לישראל זכות להגנה עצמית"; נתניהו: "הקהילה 
הבינלאומית צריכה לפעול להפסקת ההתקפות נגד ישראל"

הרוסי  החוץ  משרד  מהרוסים. 
מתקפת  על  לדיווחים  התייחס 
חיזב־ שמזכ"ל  בביירות  הרחפנים 

לישראל,  ייחס  נסרללה  חסן  ללה 
תקפה  ישראל  שלכאורה  לדיווח 
ול"שיגורי  הלבנון  בבקעת  גם 
מטרות  על  הרנדומליים  הטילים 
כי  ואמרו   – כלשונם   – בסוריה" 
פעם  אחר  פעם  הדגישו  ברוסיה 
כאלה".  פעולות  של  את "הסכנות 
"עלו־ שכאלו  תקיפות  לדבריהם, 

לות להוביל ללחימה בהיקף רחב, 
עם השלכות בלתי צפויות. אנחנו 
על  לשמור  הצדדים  לכל  קוראים 

איפוק".
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הבינלאומית  לקהילה  אמש  קרא 

מצו־ בהודעה  איראן.  נגד  לפעול 
למת שפרסם נתניהו הוא אמר כי 
כדי  רחבה  בחזית  פועלת  "איראן 
רצחניות  טרור  התקפות  להוציא 
הבהיר  הוא  ישראל".  מדינת  נגד 
להגן  תמשיך  "ישראל  כי  בנוסף 
שתידרש.  דרך  בכל  בטחונה  על 
הבינלאומית  לקהילה  קורא  אני 
תפסיק  שאיראן  כדי  מיד  לפעול 

התקפות אלה".
הממשלה  ראש  של  אמירתו 
שמשמיעים  לאיומים  מתייחסת 
מפקד  בהם  איראנים,  בכירים 
נגד  סולימאני,  קאסם  קודס  כוח 
הרח־ פיגוע  סיכול  לאחר  ישראל 

פנים האיראני בדמשק. סולימאני 
לעבר  ישיר  איום  אתמול  שיגר 
היש־ התקיפה  בעקבות  ישראל 

המ־ "הפעולות  בסוריה.  ראלית 
של ישראל יהיו הנשימה  שוגעות 
הבכיר  אמר  שלה",  האחרונה 

האיראני.
וחבר  האוצר  שר  כך,  בתוך 
התייחס  כחלון  משה  הקבינט 
בר־ הבטחונית  למתיחות  אמש 

בלבנון  תקיפה  על  הדיווחים  קע 
שיוחסה  סוריה,  לגבול  בסמוך 
מאוד  שעות  "עברנו 72  לישראל. 
כחלון.  אמר  וקריטיות",  מתוחות 
"שני דברים חשוב לי לציין: אחד, 
למנוע  נועדו  צה"ל  פעולות  כל 
בה־ נמשיך  ישראל.  על  התקפה 

תאם להחלטת הקבינט. לא נעצור 
– לא ראש הממשלה, לא הקבינט, 
ולא צה"ל וכוחות הבטחון שמגיע 

להם שאפו ענק".
פעם  אמר  הממשלה  "ראש 
התיכון  במזרח  פיצוץ  שכל 

כח־ הוסיף  לישראל",  מייחסים 
לכם  לומר  רוצה  אני  "אז  לון. 
לא  שגם  דברים  לנו  שמייחסים 
של־ מה  להגיד  לא  כדי  שלנו. 
לכם  אומר  אני  אז  לא,  ומה  נו 
שהם  דברים  גם  לנו  שמייחסים 

לא שלנו".

סגה"ש הרב פרוש וח"כ הרב אייכלר קיבלו את פני מאות 
תלמידים מחו"ל שבאו ללמוד בישיבות בעלזא בארץ 

התל־ את  בירושלים  בזמנו  חנכו 
מדינת  אז  בעלזא,  של  תורה  מוד 
בע־ אחת.  כיתה  נתנה  לא  ישראל 

לזא פותחים עכשיו בחודש אלול 
שתי ישיבות.

שב־ חינוך  מבנה  כל  "היום 
ספר  בית  זה  אם  בין  בונה,  עלזא 
ספר  בית  או  מלכה  בית  לבנות 
של מחזיקי הדת בעלזא – מדינת 
שצ־ נכון  בבניה.  עוזרת  ישראל 

מחו"ל,  תורמים  גם  לגייס  ריכים 
קורים  האלה  הדברים  כל  ועדיין. 
ויש  כוח  מקבלים  שאנחנו  מכיוון 
ואנ־ להשפיע  האפשרות  את  לנו 

ועובדים  בכנסת  עושים  כך  חנו 
בממשלה.

לפה  באים  הנה  לומר,  "באנו 
בארץ  כאן  להיות  מחו"ל  יהודים 
כאן,  מושרשים  אנחנו  ישראל, 
כי  כאן,  התורה  את  ללמוד  רוצים 

יוכל  לא  אחד  אף  ישראל  בארץ 
לפגוע בנו".

"הב־ אמר:  אייכלר  הרב  ח"כ 
חורים באו לפני ראש חודש אלול, 
חודש  בראש  מוכנים  שיהיו  כדי 
הכח  זה  ללמוד,  להתחיל  אלול 
שלנו, בזכות התורה אנחנו קיימים 
שנאבקים  ציבור  כשליחי  ובאנו 
של  לגיטימציה  על  השנים  כל 
את  ולכבד  לבוא  התורה  לומדי 
עלי־ שלום  ולהגיד  התורה  לומדי 

השם  בשם  הבאים  וברוכים  כם 
ברכנוכם מבית השם".

ח"כ הרב אייכלר הוסיף כי "יש 
להשקיע  באים  הם  מסר,  עוד  לי 
מיליונים מכספי הציבור ל'תגלית 
למסע', להביא סטודנטים לעשרה 
יבואו  אולי  שחלקם  כדי  ימים 
לקבל  באים  אנחנו  לבקר...  פעם 
בחורים שכל החיות שלהם יונקת 
האדמו"ר  ומכ"ק  ישראל  מארץ 

מבעלזא שליט"א.
"גם עכשיו שהם באים ללמוד 
יהיו  הם  בארץ,  שנים  כמה  תורה 
ישראל,  מארץ  נפרד  בלתי  חלק 
מנשק  היה  שאביי  שנאמר  כמו 
בעכו  הים  חוף  של  האבנים  את 
אחר  גם  ישראל.  לארץ  כשהגיע 
יבואו  הם  בחו"ל  יגורו  כשהם  כך 
מה  וזה  בשנה,  פעמים  ארבע 
החילונית,  למשטרה  שמפריע 
ועם  ישראל  וארץ  שהיהדות 
יהדות  זאת   – בתפוצות  ישראל 
אלה  כל  ולא  האמתית  התפוצות 
לארץ  ישראל  לתורת  שמתנגדים 

ישראל ולעם ישראל".
"דווקא אלו, הבחורים שבאים 
ולקבל  ישראל  מתורת  ללמוד 
ולהתחבר  ישראל  ארץ  מקדושת 
ישראל,  עם  של  העתיד  ולהיות 
הבחו־ הילדים  האנשים  הם  אלה 
רים, הם העתיד של עם ישראל".

הודעות חוק תכנון ובניה - 27/08/19
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הכניסה למחנה פלוסנבורג

מאת ח. אבישלום

זאת  לכלבת.  החשש  הוסר 
שנש־ לוטרה  שאותרה  לאחר 
מטיילים  האחרונים  בימים  כה 
החולה.  בעמק  טיולים  במסלול 
מבויתת  בחיה  מדובר  כי  התברר 
בשל  ולא  אדם,  למגע  הרגילה 

נגיעות בכלבת.

התקבלו  האחרונים  בימים 
שננשכו  מטיילים  על  דיווחים 
דבשה  עין  במסלול  שטיילו  בעת 
שנשכה  החיה  החולה.  באזור 
אותם, היתה בלתי שגרתית, והיא 
שבד־ מים  חיית  כלוטרה,  זוהתה 
רך כלל אינה מתקרבת לאנשים.

והגנים  הטבע  רשות  פקחי 
במצוד  פתחו  למקום  שהגיעו 

התברר  מה  זמן  ולאחר  אחריה, 
מפי־ שברחה  בלוטרה  מדובר  כי 

בשבב  מסומנת  אף  והיא  חי,  נת 
איתורה  את  שאיפשר  דיגיטלי 
רגילה  שהיתה  החיה,  במהירות. 
מזון  חיפשה  אדם,  בני  לקרבת 
אנשים.  של  נשיכה  באמצעות 
נגיעות  שללו  שנערכו  בדיקות 

בכלבת.
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גג   + דירות   4 מבנה  במכרז  למכירה 
054- במחיר  למרבה  שערים  במאה 

8457090
[20053734]

• בכדורי 3/4/5 חד' גם קומות נוחות 
''אברמציק נכסים 0548-456-212 או 

029966522
[20053718]

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

029966522
[20053717]

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

0548-456-212 או 02-9966522
[20053716]

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]

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]

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]

הנביא  בשמואל  בוטיק!!  בפרוקיט 
כל  מטר   115 חד   5 דירות  דושנסקי, 
דירה בקומה, רמת בניה גבוהה מאד!! 
2790.000ש"ח  רק  חודש   18 כניסה 
לשבוע הזה מחיר מיוחד -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053398]

חד   4 שמונים  -גוש  גרוסברג  באיזור 
לחזית,  גדולה  מרפסת   + מטר   95
שכנים  מעלית  ביותר  מושקעת 
2,890,000ש"ח  במחיר  ירדו  היימשע 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

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]

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]

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]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053087]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20053086]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053054]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053044]

ק"ג  חד   4.5 הדר  בעץ  במחיר!!  ירדו 
/בניה   38 לתמא  גדולות  אופציות   +
בגג רק 1720.000שח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053043]

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]

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,  חדשה,  חד',   3 יואל 
02- תיווך  יח"ד.  מ"ר   18 מתוכם 

053-3179474 ,5379474
[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]

ירושלים | השכרה
נוף  גבוהה  קומה  חד'   4 בכדורי,   •
 ,$2550 קומפלט  מרוהטת  מדהים 
או   0504-165-775 נכסים  אברמציק 

029966522
[20053720]

טובה!  דירה  ק''א  חד'   5 בכדורי,   •
0504-165-775 נכסים''  ''אברמציק 

או 02-9966522
[20053719]

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]

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 
חיים  דברי   *    * ש''ח   8,500 מרוהט, 
4 חד' ק"א 120 מ"ר 7300 ש''ח גמיש 

תיווך 02-5379474, 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
חצר   + מ"ר  כ55  חירם  פינת  בשמגר 
גדולה עם נגישות, מתאים למרפאה/ 
רוזן  צביקה  .תיווך  /לביהכ"נ  לחנות 

052-763-4444
[20053749]

בני ברק | מכירה
מ"ר   70 עורפית  עקיבא  ברבי 
ק"ב  סוכה   + ל-4חד'  מחולקת 

052-7174503 לל"ת1,560,000
[20053733]

משותף  בטאבו  עזרא/ויזניץ  באזור 
כ90מר  גדולות  3ח'  של  דירות   2
דירה  למכירת  אפשרות   2,800,000

אחת "אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053713]

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

"אפיק נכסים" 03-5791514
[20053712]

חזית  ק"א  גדולה   4 ברמת-אהרן 
"אפיק-נכסים" 03-5791514

[20053711]

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

053-3128884 5791514
[20053710]

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

נכסים" 03-5791514
[20053709]

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

נכסים" 03-5791514
[20053708]

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

נכסים" 03-5791514
[20053707]

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

[20053706]

ענקית!  7ח'  מגדל-המים  באזור 
מאווררת  גבוהה!  ברמה  מושקעת 
מעלית   + ק"ה  מרפסת   + נוף   +
03- "אפיק-נכסים"  3,600,000ש"ח 

5791514
[20053705]

מחולק  ק"ג  דופלקס  טרפון  באזור 
 + י.הורים   + משופצת  ל-4ח' 
פתוח  מושכרת  יחידה   + מרפסת 
משותף  לטאבו  גם  מתאים  ומאוורר 
03- נכסים"  "אפיק  2,400,000ש"ח 

5791514
[20053704]

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]

בני ברק | השכרה
ענקית  מרפסת  עם  סטודיו  דירת 
ברק  בני  במרכז  מרוהטת  מטופחת 

לזוג צעיר 0527640407
[20053730]

4ח'  חזית  ק"ב  להשכרה  בשכון-ג' 
יפהפיה  יח"ד   * 5,000ש"ח   חדשה 
"אפיק- 3,000ש"ח  קומה  באותה 

נכסים" 03-5791514
[20053714]

וכחדשה 2650 יפהפיה  יח"ד  בויז'ניץ 
ש''ח מיידי 054-8492494

[20053680]

בני ברק | חנויות ומחסנים
עקיבא  רבי  בלב  חנות  להשכרה 
לרצינים   !! מידי   !! מציאה  במחיר 
03- עקיבא  רבי  תיווך  בלבד!! 

8050080
[20053715]

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
הבניה  בסיום  מפוארת  5חד'  דירת 
ק.כניסה, כ"פ, יח"ה, סלון ענק במרכז 
לל"ת  לחדר6  מוכנה  אופציה   B2

054-8471174
[20053732]

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]

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

0533150400
[20053645]

בית שמש | השכרה
ממוזגת  ק''ג  3חדרים  בחפציבה 
שירות  מרפסת   + מסורגת   +
תיווך  ש''ח   3500 מ.סוכה   + פתוחה 

0527612436
[20053696]

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
מציאת השנה! 4 חדרים עם מרפסת, 
איכותי  אזור  מרוהטת,  משופצת, 
לא  מהקריה,  דקות  מספר  מאוד, 
מתחרד, אידיאלי להשקעה איכותית, 
מאיר  ''פסגות''  בלבד.  ב740,000 

ינקלביץ 0533-199-102.
[20053723]

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]

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]

צפת 
חצר  עם  מתחם  לעתיקה  קרוב 
חדשות  יח"ד   2 ילדים  בריכת   + יפה 

וממוזגות + ג'קוזי 052-7117763
[20053728]

בהר  ילדים   4 עד  לזוג  מתוק  צימר 
כנען 077-7925770

[20053695]

יוקרתית  זוגית  סוויטה   * בעתיקה- 
מפנקת נקיה במיוחד, ג'קוזי, מרפסת 
 + מיטות   10 יפהפיה  5חד'   * ונוף.  
מרפסות,   3 לולים   2  + מזרונים   4
ונקיה  ממוזגת  נדנדה,  בריכה,  נוף, 
סמוך   * ללילה  ש"ח   1500 במיוחד! 
7 מהנילונים  חדשה  חד'   3 לעתיקה 
053-3186930 מיטות 052-7636932
[20053694]

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]

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]

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]

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 
לזוגות ומשפחות באווירה מיוחד, 
04- טלפון:  הרשב"י.  לציון  קרוב 

6980507
[20053691]

למשפחות  במירון  ארוח  מילר 
קבוצות וזוגות + חדרי אוכל קרוב 
046989012 לרשב"י 0548594243

[20051879]

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. 

חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
השנה  ולימות  הזמנים  ענקית,לבין 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

ירושלים 
ומרווחת  גדולה  ישראל  בית  באזור 
חצר -052  + לול   + מיטות  וממוזגת 6 

7171128
[20053729]

חד',   5 מדהימה,  דירה  בשנלר!   •
''אברמצ'יק  תשרי,  לחגי  עדיין  פנויה 
מייל   02-9966522 נכסים-קייט'' 

an029966522@gmail.com
[20053722]

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

gmail.com
[20053721]

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

052-7167125 5344732
[20053668]

שבת בירושלים- מבחר דירות נקיות 
052- האזורים  בכל  ומטופחות 

7109653
[20053658]

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

T026249468@gmail.com - מייל
[20053455]

דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
בשכונות מרכז ירושלים לשב"ק / 
וארוכות.  קצרות  ולתקופות  חגים 

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

4109434
[20041631]

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 ִ
בכל  סניפים  רכב,  השכרת  'הרץ' 
והאמינות  השירות  עם  הארץ, 
052- גרוס.  חיים  של  הידוע 

7617828
[20053697]

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]

בקו 350ַ לבעליו  היקר  ורוד  נגן  אבד 
מב"ב לאשדוד 052-7645596

[20053731]

ירא"ש  עובד  דרוש  ברק  בבני  לחנות 
פעילות  בשעות  שלא  לניקיון 
058- למתאים  טובים  החנות.תנאים 

3254986
[20053702]

דרושה  בבני-ברק  מעונות  לרשת 
מנגנת. 052-7641817

[20053693]

תקוה.  בפתח  גדול  חרדי  למעון 
דרישות  מעון  מנהלת  דרושה 
בעבודה  נסיון  בעלת   * התפקיד- 
בעלת  רצוי   * צוות  וניהול  צוות  עם 
יכולות  בעלת   * מעון.  בניהול  נסיון 
נכונה   * ונעימות.  טובות  בינאישיות 
למייל  קו"ח  מאומצת.  לעבודה 

gmail.com@47652739
[20053692]

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]

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

תתקשר יוסף- 054-7390098
[20053374]

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

ש''ח. קריירה 072-22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

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

23-23
[20047215]

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]

תמלול 

רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 

052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20051562]

משכנתאות 

משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 

עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 

כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 

שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

תפילין 

אצל  ולסופרים  לסוחרים, 

תפילין,  תקבלו  "וקשרתם" 

בהשגחת  מיוחדים.  ומחירים 

שירות  שטרן,  והגרי"מ  הבד"ץ, 

אישי. 0548466552
[20049860]

אומנות 

קורסים  מרתון  עכשיו,  חיל  באשת 

ובכלל,,,,  סוכה  נוי  בנושא  וסדנאות 

03 0504154152 טל'  חומרים,  כולל 

6168364 גם לבנים
[20052703]

השבת אבידה 
ציצית  נעליים,  ובה  שקית  נמצאה 
בחוף  חמישי,  יום  באב  בכא'  וחולצה, 
נתן  בטבריה.  הנפרד  לחוף  הצמוד 

לקבל בטל' 054-9570058
[20053736]

י"ט  שלישי  ביום  כסף  סכום  נמצא 
ועד  רגל  מכף  החנות  באזור  באב 
052- בירושלים  בגאולה  ראש 

7110306
[20053735]

ננמצאה מזוודה ביום חמישי כ"א אב 
למירון  בכניסה  הצהריים  בשעות 

0504149456
[20053727]

בטבריה  ערך  יקרת  מצלמה  נאבדה 
ביום ג' י"ט אב, 052-7651246

[20053726]

כסף  סכום  עם  מעטפה  נאבד 
מב"ב  שנסע   402 קו  באוטובוס 

לירושלים במוצ"ש 0548499965
[20053724]

ע"ש  בב"ב  ילדה  של  קו  רב  נמצא 
רומפלר 0548449135

[20053703]

ים  אשדוד  פארק  באזור  פאה  אבדה 
ביום שני י"ח באב 050-4167730

[20053701]

שנסע   970 בקו  ותפילין  טלית  נאבד 
ביום   13:30 שעה  של  לחיפה  מב"ב 

רביעי 0548593331
[20053700]

דף היומי בבלי: כריתות ו    דף היומי ירושלמי: ביכורים ז    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הכ"ו (העונש)    משנה יומית: אבות ב, ב-ג    הלכה יומית: או"ח 
תקנח, א - תקנט, ב    רמב"ם יומי: תפלה ב-ד    שו"ע הרב - רב יומי: עה, 
ו-י    דף היומי - זוהר: פקודי, צה-קז    חפץ חיים: רכילות ב, ג-ד    העמוד 

היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קנד:
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:398:408:388:418:418:36סו"ז ק"ש מג"א
9:269:279:269:299:289:24סו"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

12:4112:4212:4112:4312:4312:39חצות היום
13:1313:1413:1413:1513:1513:12מנחה גדולה

19:1419:1119:1419:1219:1219:09שקיעת החמה
זמנים למחר

4:374:384:354:404:394:33עלות השחר
5:195:205:185:225:215:16זמן ציצית ותפילין

6:116:176:086:146:136:10הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6762954 הר סיני 15,  הר סיני 054-6213354 צ'ילה 6 הדסה הקטנה    בני ברק מרפאת קרית יובל ירושלים
סופרפארם  077-8880730 גורדון פינת דיזנגוף 129 מהשעה 19:00 עד 24:00 סופר פארם גורדון ב"ב    תל אביב
8331107 רח' שטמפר  רפא-אל 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה מינסטור
077-8880100 קניון  סופרפארם 077-8881700 בר יהודה 111    רמת גן סופר פארם ביג צ'ק פוסט 14    חיפה
סופר  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
פארם 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: 211.505-
אתמול: 211.505-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
33-21

תל אביב
31-25

חיפה
30-24

גולן
34-20

טבריה
39-25

גליל
32-22

באר שבע
35-22

אילת
42-28

מזג האויר
חם ויבש 

היום - חם ויבש בהרים ובפנים 
הארץ והביל במישור החוף. 

ברוב אזורי הארץ יוסיף לשרור 
עומס חום כבד.

רביעי - בהרים ובפנים הארץ 
תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

חמישי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

שישי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

שישיחמישירביעי

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

496/19

9
12:00 05/09/2019



שני ערבים נעצרו בחשד 
להתעללות בעובד חרדי חסר ישע

מאת חיים מרגליות

תי־ פרסום  לאחר  ימים  מספר 
שני  נראו  בו  ומזעזע,  מטריד  עוד 
עובדים ערביים המתעללים ולוע־
עצרה  ישע,  חסר  חרדי  לעובד  גים 

המשטרה את שני המתעללים.
תי־ פורסם  ימים  מספר  לפני 
עוד, בו נראים שני ערבים, עובדי 
סניף שופר סל, המתעללים ולוע־

גים בצורה מטרידה מאוד, בעובד 
קשרו  הפועלים  ישע.  חסר  חרדי 
את העובד באמצעות ניילון נצמד, 
כך שהוא נעשה מוגבל בתנועותיו. 
הערבים  אחד  נראה  כך,  כדי  תוך 
סוטר שוב ושוב בפניו של העובד, 
כשהוא מכריח אותו לומר דברים 

שהכתיב לו. 
בעקבות  כי  נמסר  מהמשטרה 
לפני  במשטרה  שהוגשה  תלונה 
להתעללות  חשד  על  ימים  מספר 
בחסר ישע בסניף שופר סל בגוש 
בחקירה  המשטרה  פתחה  עציון 

חשודים  שני  למעצר  שהובילה 
בחשד למעשים.

החקי־ במסגרת  כי  נמסר  עוד 
ממספר  עדויות  ונגבו  נחקרו  רה 

כאמור,  ובהמשך  במקום  עובדים 
חשודים  שני  לחקירה  נעצרו 
ירושלים  ומזרח  לחם  בית  תושבי 

בחשד להתעללות בחסר ישע.

אובאמה ירכוש אחוזה 
ב־15 מיליון דולר

הנשיא לשעבר החליט לרכוש ארמון נופש באי 
יוקרתי במדינת מסצ'וסטס. שווי הרכישה עומד על 

15 מיליון דולרים
מאת כתב 'המבשר'

ומשת־ ההולך  הכלכלי  המצב 
גם  כנראה  משפיע  באמריקה  פר 
הבכירים  הדמוקרטים  אחד  על 
בשנים האחרונות, הנשיא לשעבר 

ברק אובאמה.
לרכוש  החליט  הקודם  הנשיא 
מפואר  ארמון  הכוללת  אחוזה 

השוכנת  מסצ'וסטס,  במדינת  באי 
בשטח  מדובר  הים.  לחוף  ממש 
של כ־120 דונמים שעליו כבר בנוי 

בית בשטח של קרוב ל־700 מ"ר.
כיום  עומד  הבית  של  מחירו 
הזוג  בני  דולרים.  מיליון   15 על 
המחיר  את  ישלמו  לא  אובאמה 
הנחה  כנראה  ויקבלו  המדובר 

משמעותית.
אובא־ הנשיא  כהונת  במהלך 

עם  מזוהה  להיות  ביקש  הוא  מה 
נושאים חברתיים ונמנע מרכישות 
הח־ כנראה  כעת  עיניים.  מנקרות 
ליט הנשיא לשעבר לשנות סגנונו.

הותר לפרסום כי נעצרו שני חשודים 
בהברחת סיגריות לרשות הפלסטינית

מאת חיים מרגליות

הותר לפרסום כי שני חשודים 
הברחת  פרשיית  במסגרת  נעצרו 
אשדוד  נמל  דרך  וטבק  סיגריות 
הת־ תוך  הפלסטינית  הרשות  אל 
חמקות מתשלום מס הנאמד ב־25 

מיליון ש"ח.
עצרה  שבועות  מספר  לפני 
ת"א  ומע"מ  מכס  חקירות  יחידת 
והמרכז חשוד, אשר ייבא לישראל 
אשדוד,  נמל  דרך  מכולות  שתי 
שו־ סוגים  מכילות  הן  כי  והצהיר 

נים של חלקי חילוף לרכב. בפועל, 
כ־58,500  גם  הכילו  מכולות  אותן 
פאקטים סיגריות וכ־11 טון טבק, 
החי־ חלקי  מאחורי  שהוסלקו 

בגין  המסים  ערך  הרכב.  של  לוף 
כ־25  על  עומד  והטבק  הסיגריות 
מליון ש"ח. בנוסף בקשת המעצר 
במכוון  נמנע  החשוד  כי  מעלה 

הוא  אותן  המכולות  כי  מלהצהיר 
בשטחי  ללקוחות  מיועדות  ייבא 
הטעה  ובכך  הפלסטינית,  הרשות 
במכוון פקיד מכס ואפשר הכנסה 
של מכולות לשטחי הרש"פ, מבלי 
הבטחו־ הבדיקות  את  עברו  שהן 

ניות המתאימות.
על  הורתה  שלום  שופטת 
הפרשיה  ועל  מעצרו,  הארכת 
בעק־ פרסום.  איסור  צו  הוטל 

כנגד  החשוד  שהגיש  ערר  בות 
דיון  התקיים  המעצר,  החלטת 
מרכז־לוד,  המחוזי  המשפט  בבית 
כי  להסכמה  הצדדים  הגיעו  בו 
ישו־ המעצר  תקופת  תום  במועד 

מגבילים.  בתנאים  החשוד  חרר 
שופטת המחוזי מרכז לוד הורתה 
למשך  בית  מעצר  על  היתר  בין 
חמישה ימים, ערבות עצמית בסך 
צד  ערבויות  שתי  ש"ח,  אלף   100
ש"ח,  אלף   100 של  כולל  בסך  ג' 

ש"ח  אלף  של 100  מזומן  הפקדת 
ל־180  מהארץ  יציאה  עיכוב  וצו 

יום.
החקירה  פעולות  במסגרת 
בפרשיה,  והגלויות  הסמויות 
הסיגריות  הברחת  מלבד  כי  עלה 
החשוד,  בבעלות  החברה  והטבק, 
האח־ החודשים  במהלך  הגישה 

גם  למכס  כוזבות  הצהרות  רונים 
דיווחה  ולא  קודמים,  במקרים 
המכו־ של  האמתיים  שהנמענים 

יבואנים  הם  לייבא  שנהגה  לות 
פלסטינים.

הפלסטינים  מהיבואנים  אחד 
הפרשיה.  במסגרת  הוא  אף  נעצר 
והלקוח  שכם  תושב  החשוד, 
שאליו היו מיועדות המכולות בהן 
הטבק  ישראל  למדינת  הוברחו 
והסיגריות, נעצר בגין עבירות על 
לאיסור  החוק  על  המכס,  פקודת 

הלבנת הון ועל חוק המע"מ. 

טקסס: בני זוג נהרגו דקות לאחר חתונתם
מאת כתב 'המבשר'

בני זוג מקומיים מטקסס נהרגו 
בתאונת דרכים דקות ספורות אח־
החתונה  לאחר  מיד  שהתחתנו.  רי 
נסי־ ובמהלך  למכוניתם  נכנסו  הם 
משאית  בהם  התנגשה  לאחור  עה 
בני  לעיני  למוות  אותם  שמחצה 

משפחותיהם.

פשוט  שלהם  המשפחות  "בני 
מולם  מתרחשת  התאונה  את  ראו 
בחוסר אונים מוחלט. ברגע אחד, 
ליגון  הפכה  כולם  של  השמחה 
המשטרה  מפקד  אמר  קודר", 

המקומית.
עדי ראיה סיפרו שההתנגשות 
היתה כה קשה, עד שמכוניתם של 
פעמים  מספר  התהפכה  הזוג  בני 

ובכל פעם פגעה בקרקע, מה שלא 
הותיר סיכוי לשניים.

נהג  כי  סיפר  המשטרה  מפקד 
באופן  פעולה  שיתף  המשאית 
את  ומסר  החוקרים  עם  מלא 
הראיה  עדי  גם  לדבריו,  גרסתו. 
היתה  שהאשמה  כך  על  מצביעים 
ער  היה  ולא  ברכב  שנהג  בחתן 

למתרחש, ולא בנהג המשאית.

פעוטה בת שנה וחצי אותרה 
משוטטת ברחובות צפת

מאת חיים מרגליות

אותרה  וחצי  שנה  בת  פעוטה 
כשהיא  האחרונים  הימים  באחד 
צפת.  ברחובות  לבדה  משוטטת 
חיפו־ של  שעות  שלוש  לאחר  רק 

שים היא הוחזרה להוריה.
התקבל  המשטרה  במוקד 
דיווח אודות פעוטה כבת שנה וח־

צי שנמצאה משוטטת לבדה בעיר 

שהגיעו  שוטרים  בצפת.  העתיקה 
כשהיא  בפעוטה  הבחינו  למקום, 
אשר  המקום  תושבת  של  בידיה 
סייעה לשוטרים והתלוותה עימם 
הורי הפעוטה  לאיתור  לחיפושים 
ובהמשך  העתיקה  צפת  ברחבי 
התלוותה עימם לתחנת המשטרה. 
התחנה  משוטרי  שחלק  בזמן 
המשטרה,  בתחנת  לפעוטה  דאגו 
ערכו  משטרה  ומתנדבי  שוטרים 

סריקות ברחבי העיר צפת בנסיון 
אולם  הפעוטה  הורי  את  לאתר 

ללא הצלחה.
מה־ שעות  כשלוש  לאחר  רק 

התייצב  הפעוטה  נמצאה  בו  רגע 
של  אביה  המשטרה  בתחנת 
את  השיבו  השוטרים  הפעוטה. 
עדותו  שגבו  לאחר  לאב  הילדה 
הפעוטה  יציאת  נסיבות  לבירור 

לבדה לרחובות העיר. 


