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שוגרו  פצמ"רים  ארבעה 
מאזור  הצהריים  אחר  אתמול 
ישראל,  לעבר  עזה  רצועת  צפון 
ואחד מהם נחת בשטח פתוח. לפי 
השיגורים  שלושת  צה"ל,  הערכת 
הרצועה.  בשטח  נחתו  הנוספים 
לירי,  בתגובה  כי  נמסר  מהצבא 
עמדה  תקפו  האוויר  חיל  מטוסי 

של חמאס בצפון הרצועה.
שוגרו  בערב  ראשון  ביום 
שלוש רקטות לעבר שדרות, אשר 
שתיים מהן יורטו על ידי מערכת 
נחתה  נוספת  רקטה  ברזל.  כיפת 

אחד  יירוט  טיל  אך  פתוח,  בשטח 
בשדרות.  מאוכלס  לא  בבנין  פגע 
מופע  במהלך  התרחש  השיגור 
בעקבות  שפוזר;  בעיר  מוזיקה 
ב־16 טיפלו  מד"א  כוחות  זאת 

נפגעי חרדה ובאשה שנפצעה קל 
כשמעדה בדרכה למרחב המוגן.

נורו  נוספים  שיגורים  שישה 
לפני  שישי  מיום  ישראל  לעבר 
חמישי  ביום  היום.  ועד  שבוע 
מע־ רקטות  שתי  נורו  האחרון 

והתפוצצו  ישראל  לשטח  זה 
האוויר  חיל  פתוחים.  בשטחים 
ברצועה.  יעדים  בתגובה  תקף 

אלפי  של  וליבם  עיניהם 
וב־ הקודש  בארץ  ויז'ניץ  חסידי 
עיר  אל  היום  נשואות  תבל,  רחבי 
באוקראינה,  בארדיטשוב  הקודש 
וההיס־ המיוחדת  נסיעתו  לרגל 
מויז'ניץ  אדמו"ר  מרן  של  טורית 
רבים  תפילת  להתפלל  שליט"א 
על  סליחות,  באמירת  שתשולב 
לוי  רבי  הרה"ק  של  המצוינת  ציון 
סנגורם  זי"ע,  מבארדיטשוב  יצחק 
בפתח  רחמים  לבקש  ישראל,  של 
חודש הרחמים, ביום המסוגל ערב 

ראש חודש אלול תשע"ט. 
בשבועות  שפורסם  כפי 
מתקיים  הקודש  מסע  האחרונים, 
המרכזית  הצדקה  קרן  ביוזמת 
ולה־ 'להחזיקם  ויז'ניץ  חסידי  של 

חיותם', הפועלת כבר שנים רבות 
נזקקות  משפחות  אלפי  לרווחת 
עיניהם  התולים  החסידות,  מבני 
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דיווח: "חיזבללה מתכנן מתקפה 
נגד ישראל שלא תוביל למלחמה"

צה"ל הגביל את תנועת כלי הרכב הצבאיים בכבישים הסמוכים לגבול
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"מתק־ מתכננים  בחיזבללה 
לפעולות  בתגובה  מחושבת"  פה 
כך  בלבנון,  לישראל  המיוחסות 
המקורבים  גורמים  אתמול  אמרו 
הארגון  הגורמים,  פי  על  לארגון. 
יוביל  שלא  "באופן  תגובה  מתכנן 
לא  הצדדים  ששני  מצב  למלחמה, 
מעוניינים בו". עם זאת, הם הוסי־
יתפתחו  הדברים  שבה  "הדרך  פו, 

היא דבר אחר".
בישראל,  ההערכות  בעקבות 
צה"ל הגביל את תנועת כלי הרכב 
הסמוכים  בכבישים  הצבאיים 
לתגובת  מחשש  לבנון,  עם  לגבול 
המיוחסות  לפעולות  חיזבללה 
ההוראות  לפי  במדינה.  לישראל 
רכב  כלי  תנועת  צה"ל,  שפרסם 
של  במרחק  בכבישים  צבאיים 
מהגבול  קילומטרים  חמישה  עד 
בק־ השאר  בין  לחלוטין,  אסורה 

רמות  ועד  שמסאסא  הכביש  טע 
נפתלי, באזורים החשופים לגבול. 
במקום  נסיעה  כל  ההנחיות,  לפי 
בכיר  ממפקד  אישור  מחייבת 

ומיגון מלא.
ראש  הגיב  יותר  מוקדם 

לדברי  נתניהו  בנימין  הממשלה 
נסרללה,  חסן  חיזבללה  מזכ"ל 
הרח־ מתקפת  בעקבות  שאמר 
דאחיה  ברובע  הישראלית  פנים 
הלבנונית  התגובה  כי  שבביירות 
נאום  במהלך  לבוא".  תאחר  "לא 
בטקס הנחת אבן הפינה של מרכז 

בירוש־ מובילאיי  של  הפיתוח 
את  "שמעתי  נתניהו:  אמר  לים 
מציע  אני  נסרללה.  של  הדברים 
יפה  יודע  הוא  להירגע.  לנסרללה 
מאוד שמדינת ישראל יודעת להגן 
על עצמה היטב, ולהשיב לאויביה 

כגמולם".

רוצה  "אני  רה"מ:  הוסיף  עוד 
שמא־ לבנון,  ולמדינת  לו  להגיד 
השואף  הזה  הארגון  את  כסנת 
את  אומר  ואני  אותנו,  להשמיד 
היזהרו  סולימאני:  לקאסם  גם  זה 
במ־ היזהרו  יותר  ועוד  בדבריכם, 

עשיכם".

מפגש פסגה בין טראמפ לנשיא איראן? 

רוחאני לטראמפ: "ללא הסרת הסנקציות לא יהיה שינוי"
את הדברים אמר נשיא איראן בתגובה לדברי הנשיא האמריקני שאמר כי קיים סיכוי שיסכים להיפגש עמו
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רוחאני,  חסן  איראן  נשיא 
לפיהם  לדיווחים  אתמול  הגיב 
פסגה  למפגש  אפשרות  קיימת 

בינו לבין נשיא ארה"ב.
רצתה  לא  מעולם  "טהראן 
הברית  ארצות  גרעיני.  נשק 
הס־ כל  את  להסיר  צריכה 

כצעד  חוקיות  הלא  נקציות 

הסנקציות,  הסרת  ללא  ראשון. 
הנוכחי",  במצב  שינוי  יהיה  לא 

אמר רוחאני.
אר־ נשיא  הצהיר  שלשום 

טראמפ,  דונלד  הברית,  צות 
משותפת  עיתונאים  במסיבת 
עם נשיא צרפת עמנואל מקרון 
כי קיים סיכוי שיסכים להיפגש 

עם נשיא איראן חסן רוחאני.
איראן  כי  הוסיף  טראמפ 

היא מדינה עם פוטנציאל גדול 
והוא מצפה להסכם ארוך טווח 
תייצר  לא  איראן  שבמסגרתו 
נשק גרעיני וטילים בליסטיים.

מדינה  אותה  אינה  "איראן 
וחצי",  שנתיים  לפני  שהיתה 
אמר הנשיא האמריקני. ''איראן 
הטרור  חסות  נותנת  היתה 
כשנכנסתי  בעולם.  אחת  מספר 
חיכוך  מוקדי   18 היו  לתפקיד 

הפ־ לכל  איראן,  בגיבוי  בעולם 
השת־ הם  איראני.  במימון  חות 

למטרות  מההסכם  בכסף  משו 
רעות".

הנשיא הצרפתי מקרון ציין 
בפני התקשורת כי הוא מסכים 
לאפשר  שאסור  טראמפ  עם 
גרעיני  נשק  להשיג  לאיראן 
חשובים  דברים  "שני  לעולם. 

בראשות מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א:

היום יתקיימו מעמדי התפילות והסליחות 'רחמים 
שאלי' על ציון סנגורם של ישראל בבארדיטשוב 

במעמדים המרטיטים של בקשת רחמים בפתח חודש הרחמים, משתתפים גדולי התומכים 
של קופת הצדקה 'להחזיקם ולהחיותם' דחסידי ויז'ניץ ^ "אין בארדיטשוב וועט מען א 

וודאי פויע'לן גרויסע ישועות!", הבטיח מרן האדמו"ר שליט"א בפה מלא 

דיווח: התקיפה בביירות כוונה נגד 
מכונה לשיפור דיוק טילי חיזבללה
לפי דיווח ב'טיימס' הבריטי, התקיפה בעיר בתחילת השבוע פגעה במכשיר החיוני 

לשיפור ביצועי המנוע של הטילים, באופן שמשדרג את יכולת הדיוק שלהם ^
חיזבללה טען כי הרחפנים הישראליים שהתרסקו ברובע השיעי נשאו חומר נפץ
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לישראל  המיוחסת  התקיפה 
במת־ פגעה  ראשון  ביום  בביירות 

טילים,  לדיוק  אמצעי  לאחסון  קן 
'טיימס'  בעיתון  אתמול  דווח  כך 
המכשיר  הדיווח,  לפי  הלונדוני. 
הודף  חומר  של  מערבל  משמש 

המנוע  ביצועי  לשיפור  החיוני 
את  שמשדרג  באופן  הטילים,  של 

יכולת הדיוק שלהם. 

צה"ל חושף: זה האיש שפיקד לצד קאסם 
סולימאני על מתקפת הרחפנים שסיכלה ישראל

הגנרל ג'ואד ע'פארי, שנמצא תחת פיקודו הישיר של מפקד כוח קודס, גייס את הכוח שניסה לבצע את פיגוע הרחפנים המתאבדים בישראל, פיקד עליו 
והכשיר אותו ^ ע'פארי גם היה אחראי להוצאת נסיון הפיגוע לפועל ^ במתקפה הישראלית נהרגו שני פעילים שהוכשרו לשימוש ברחפנים
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שנמצא  ע'פארי,  ג'ואד  הגנרל 
תחת פיקודו הישיר של מפקד כוח 
קודס, קאסם סולימאני, הוא המפ־
הרחפ־ פיגוע  לנסיון  שאחראי  קד 
נים – כך חשף אתמול דובר צה"ל. 
איראן־ מלחמת  מבוגרי  ע'פארי, 
 – קודס  כוח  מבכירי  הוא  עיראק, 
המה־ משמרות  של  החשאי  הכוח 
ברחבי  שפועלים  האיראניים  פכה 
חלב  בדמשק,  היתר  בין  העולם, 
את  גייס  ע'פארי  סוריה.  ובמזרח 
ופיקח  להכשרתם,  דאג  הפעילים, 

על הוצאת נסיון הפיגוע לפועל. 
צאהר,  אחמד  יאסר  הפעילים 
פעילים  ושני  זאביב  יוסף  חסן 
לשימוש  הכשרה  עברו  נוספים, 
לשגר  וניסו  באיראן,  ברחפנים 

מאזור  ישראל  לשטח  נפץ  רחפני 
ערנה בלילה שבין חמישי לשישי, 
נסיון  לבצע  בדרך  הותקפו  והם 
שיגור נוסף בסוף השבוע האחרון. 
דובר צה"ל השיק אתמול מע־
תחת  הפרסית,  בשפה  תגובה  רך 
לישראל".  ההגנה  "צבא  השם 
שדובר  הראשונה  בפעם  מדובר 
הסברה  פלטפורמת  פותח  צה"ל 
רשמית לקהל האיראני. ההחלטה 
על הקמת הפלטפורמות התקבלה 
ואתמול  האחרונים,  בחודשים 
תרשים  השקתה  לרגל  בה  הועלה 
חוליית  של  והשליטה  הפיקוד 
הפיגוע  את  שהובילה  קודס  כוח 

שסוכל בסוריה.
מפקד כוח קודס של משמרות 
הגיב  סולימאני,  קאסם  המהפכה, 
למתקפה  לראשונה  ראשון  ביום 

כי "פעו־ ואיים  בסוריה  צה"ל  של 
ויהיו   – שפויות  לא  הציונים  לות 
גם  כן,  כמו  שלהם".  האחרונות 
נסרללה  חסן  חיזבללה  מזכ"ל 
יגיב  ארגונו  כי  ישראל  על  איים 
הדא־ במעוז  הרחפנים  לפעילות 

חיה, שיוחסה לישראל. 
של  תיעוד  פרסם  צה"ל  דובר 
כוח  של  הרחפנים  פיגוע  סיכול 
בסוריה.  הלילה  האיראני  קודס 
צה"ל  דובר  אדרעי,  אביחי  רס"ן 
לכן: "נפרסם  קודם  אמר  בערבית 
סולימאני  שקאסם  מיוחד  תיעוד 
מנסה  המהפכה)  משמרות  (מפקד 
כוח  פעילי  בו  תיעוד  להסתיר. 
ניסו  השיעיות  והמיליציות  קודס 
יע־ לעבר  מתאבד  רחפן  לשלוח 
דים ישראלים מהכפר ארנה. עק־

בנו אחריהם, שיבשנו וסיכלנו".

טפטוף הרקטות מתגבר: ארבעה 
פצמ"רים שוגרו לעבר עוטף עזה

דיווח: מצרים זימנה את ראשי חמאס 
לפגישה בהולה: "הפסיקו עם ירי הרקטות"
ראשי המודיעין המצרי הזהירו את ארגון הטרור שלא לשגר רקטות נוספות בעת הזו, 

ולהימנע מלהיכנס לעימות עתידי במידה ותפרוץ מלחמה בין ישראל לחיזבללה
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אתמול  מסרו  מצריים  מקורות 
כי הם פועלים להשגת רגיעה ארו־
כת טווח בין ישראל לחמאס – כך 
במ־ עוקבי  יאסר  העיתונאי  דיווח 
עריב. אמש נועדו ראשי המודיעין 
המצרי עם משלחת חמאס בקהיר, 

שהוזעקו  לאחר  שעות  מספר 
בצפון  הבטחונית  המתיחות  בשל 

הארץ. 
כי  אמרו  המצרים  המקורות 
שיגורי  את  לתרץ  ניסה  חמאס 
בכך  האחרונה  בתקופה  הרקטות 
על  פועל  האסלאמי  שהג'יהאד 
מנת לסכל את ההסדרה שהושגה 

בתיווך  חמאס  לארגון  ישראל  בין 
המצרי  המודיעין  ראשי  מצרי. 
לשגר  שלא  הארגון  את  הזהירו 
כל  שכן  הזו,  בעת  נוספות  רקטות 
בו  באופן  תצטייר  שלהם  פעולה 

הם פועלים בשליחות איראן. 
פי  על  דווח  יותר  מוקדם 

גדולי ישראל בקריאה נרגשת עבר ילדי 'קרן ההסעות':

"התורה מתחננת אלינו אל תתנו 
למפעל קדוש שכזה להתמוטט"

ב'קרן ההסעות' מבהירים כי המגבית הנוכחית מיועדת לצורך מימון ההסעות באופן 
דחוף ביותר, עבור קווים קיימים שלא נמצא המימון עבורם. "אם ח"ו לא נצליח להגיע 

אל היעד ניאלץ בלב כבד לקצץ ולהוריד קווי הסעות על כל המשתמע מכך"

לקראת  יוצאים,  ישראל  גדולי 
הבעל"ט,  הלימודים  שנת  פתיחת 
בקריאה אישית נרגשת עבור 'קרן 
ההסעות', כאשר גורל עשרות אל־

פי ילדי ישראל נתון על כף המאז־
בבתי  ללמוד  יגיעו  אכן  האם  ניים, 
יישארו  שחלילה  או  תורניים  ספר 

בבתי הספר החילוניים.

במכתבם הנרגש מציינים גדו־
היא  ההסעות'  'קרן  כי  ישראל  לי 
הקי־ פעולות  לכל  והיסוד  "עיקר 

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד



יום רביעי, כ"ז במנחם־אב תשע"ט | המבשר | עמוד ב

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

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

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

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

עלילה מכוערת
יש הרבה צרות עין ואפילו רשעות במאמץ להסיט את 
העמימות,  לנושא  בצפון  המתיחות  בענין  הציבורי  השיח 
על  האחריות  שבלקיחת  נתניהו  את  להאשים  כדי  וזאת 
תקיפת חוליית משגרי הרחפנים מדרום לדמשק הוא הפר 
את עקרון העמימות כדי לצבור נקודות לקראת הבחירות. 
את ההאשמה הזאת מוביל אהוד ברק ושותפים לו שדרנים 
ועיתונאים שהפכו את העמימות לענין העיקרי של אירועי 
בהודאה  כי  טוענים  נתניהו  של  מקטרגיו  הארץ.  צפון 
זאת  להאשמה  להגיב.  חיזבללה  את  מאלץ  הוא  בתקיפה 
אין שחר. צה"ל אינו מתערב במערכת הבחירות וההחלטה 
החלטה  היא  עמימות  על  לשמור  או  אחריות  לקבל  אם 
מקצועית. לא היה טעם לעמעם את הפרסום. שכן בתקיפה 
נהרגו שני מחבלים של חיזבללה. נסרללה גם ידע שנסיון 
ביום חמישי של אותם המחבלים מחיזבללה ומארגון שיעי 
גם  וסוכל.  צה"ל  בידי  שובש  ישראל  לעבר  רחפנים  לשגר 
מודיע  נסרללה  היה  לתקיפה  מתכחשת  היתה  ישראל  אם 

כי לא יבליג. 

על  עמימות  נגזרת  שלא  הראשונה  הפעם  זאת  אין 
קרון  בהשמדת  שנה  לפני  הודתה  ישראל  צה"ל.  פעילות 
על  בתגובה  בסוריה,  האיראניים  המזל"טים  של  הפיקוד 
בהשמדת  הודתה  גם  היא  ישראל.  לשמי  מזל"ט  חדירת 
מטרות איראניות לאחר הפלת מטוס F16. וכך גם במוצאי 
התקיפה  על  ישראל  אזרחי  את  צה"ל  דובר  יידע  שבת 

ומטרתה. חיזבללה ידע על כך עוד קודם לפרסום. 

השבוע  חוץ,  מקורות  לפי  התקיפות,  יתר  בכל 
ובשבועות הקודמים שומרת ישראל על עמימות. כך לגבי 
החיסול בעיראק של שיירת מכוניות עם 9 בכירים כך לגבי 
תקיפת בסיס של ארגון אחמד ג'יבריל בגבול לבנון־סוריה. 
מי שפרסם את תקיפת הרחפנים בשכונת דאחיה ציינו כי 
זאת תקיפה מסתורית וכי לא נראה כי ישראל מעורבת בה. 

מדינית.  ובראשונה  בראש  היא  העמימות  מטרת 
שברשותה  גרעיני  בפוטנציאל  הודתה  לא  מעולם  ישראל 
הזה.  הפוטנציאל  מהו  לספר  יודעים  זרים  שמקורות  אף 
על  ולשמור  להבליג  הנפגע  הצד  על  מקלה  העמימות 
כבודו. אלא שהעמימות אינה כלל ברזל. לפעמים הסרתה 
הידיעה  את  הכתיב  בגין  מנחם  רה"מ  המסר.  מן  חלק  היא 
עצם  ברור.  מסר  בכך  היה  העיראקי.  הכור  השמדת  על 
זהות  הסתרת  או  העלמה  תמיד  מבטיחה  לא  העמימות 
התוקף, ולא אחת מתעורר החשד שמקורות ישראלים הם 
שעושים כדי להביא שהמידע יתפרסם בשם מקורות זרים 

ויעשה את הרושם הדרוש במקומות הנכונים. 

ישראל  משתיקת  התרשמו  לא  מערביים  ביון  גורמי 
גרסת  את  דחו  הם  ביירות.  בשמי  הרחפנים  פעולת  על 
הארגון.  של  תקשורת  במרכז  פגעו  שהרחפנים  חיזבללה 
הופעלו  שהרחפנים  אתמול  דיווח  לונדון  של  'טיימס'  וכך 
שאיראן  טילים  לדיוק  הרכיבים  אוחסנו  שבו  המקום  נגד 
שפרסמו  צילומים  ה'טיימס'  לפי  לחיזבללה.  העבירה 
נהרסו.  רכיבים  שאותם  כך  על  מעידים  מביירות  תושבים 
אם טיימס דייק בדיווחו כי אז הפעולה היא הישג מודיעיני־
מבצעי שלא היה דוגמתו מעולם. התפעלות מעוררים גם 
המידע היכן נשמרים אותם רכיבים וגם היכולת המבצעית 
להגיע במדויק למטרה, לא להתגלות, להשמיד את המטרה 
ברק  אהוד  אבל  מסתורין.  ולהפריח  עקבות  להשאיר  ולא 
ואחרים פועלים לטשטש את תחושת ההישג ולהמיר אותה 
בסלידה מנתניהו. יש לקוות שהתוצאות בדעת הקהל יהיו 

הפוכות.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

שביר
ני־ מעטות  לא  פעמים 
מערכת  סף  על  ישראל  צבה 
הבטחוני  כשמצבה  בחירות 
לא  כה  שעד  דומה  שברירי. 
כפול  למתח  לישראל  נקלעה 
והדרומית  הצפונית  בגזרה 
אחת  בחירות,  מערכת  סף  על 
יותר מדי מזו שאמורה היתה 

להיות בשנה הזאת.
ממשלה  קמה  היתה  אילו 
הבחירות  לאחר  בישראל, 
השנה,  ניסן  חודש  בראשית 
במשנה  לטפל  היה  ניתן 
ראש  כובד  וביתר  זהירות 
המתקתקות  הפצצות  בשתי 
נקו־ לשתי  מעבר  הפועלות 

דות הגבול של ישראל, מצפון 
שנכפתה  הזמניות  ומדרום. 
על המערכת, בדמות מערכת 
לו־ יכול  אינו  שאיש  בחירות 
תס־ היא  כיצד  בוודאות  מר 

ההתמודדות  את  הופך  תיים, 
פשוטה  לבלתי  הבטחונית 
ולחשודה מראש על ידי אנשי 
ומשמאל,  מימין  אופוזיציה 
ככזו שנועדה לשרת את ראש 

הממשלה ולא את העם.
החל־ לקבל  מאוד  קשה 

טות במצב נתון כזה. רק קור 
הנחיות  להוליד  יכול  רוח 
ומב־ מעשים  על  והוראות 

לסגת  יהיה  ניתן  שלא  צעים 
הבלתי  התוצאה  ואשר  מהם 
הכנסת  היא  מהם  נמנעת 

האזור כולו לנקודת רתיחה.
להניח  ניתן  כעת  כבר 
היינו  לו  הפעולה  שדפוס 
מצד  יימשך.  כה  עד  עדים 
אחד, אפס סובלנות ופעילות 
היסוס  כל  ונעדרת  נחושה 
מול  לפעילות  הקשור  בכל 
איראן וחברות הבת שלה על 
סמוכות  שונות,  מדינות  פני 
מצד  לישראל.  ופחות  יותר 
שפתיים  לנשוך  נסיון  שני, 
ההס־ את  הניתן  ככל  ולהכיל 

למה בדרום.
מאחורי מדיניות האיפוק 
מסתתרים  בדרום  וההכלה 
למעשה שני נימוקים. האחד, 
שלא לגרור בכוח את ישראל 
בעת  חזיתית  דו  למלחמה 
ראש  כאן  היה  אחת.  ובעונה 
על  שהימר  אחד  ממשלה 
וכולנו  כזו  משולבת  מערכה 
הסתיימה.  היא  כיצד  זוכרים 
שישראל  יסבור  לא  פתי  גם 
בדרום  המבצע  את  סיימה 
חטיפת  לאחר  יצאה  שאליו 
על  כשידה  שליט  גלעד 
לא  השבוי  החייל  העליונה. 
חמאס  וגם  אז  הביתה  הושב 
שחטף אותו לא הוכרע ואפי־

לו לא הוכנע.
מת־ שבשמו  שני  נימוק 
במ־ גורמים  העת  כל  דרכים 

כך  על  מדבר  הבטחון  ערכת 
שחמאס  ענין  יש  שלישראל 
כי  אם  בשטח  להיות  ימשיך 
ומוחלשת  נמוכה  בעצימות 
ייקח  אחר  שמישהו  במקום 
ניתן  לא  השליטה.  את  לידו 
די  הזה  ההיגיון  את  להסביר 
דברים  שיש  יתכן  הצורך. 
שידועים רק לאלו שבקיאים 

היטב בנעשה בשטח.
בפועל נוצר כאן דיסוננס 
שספק אם היה אי פעם כמו־
הק־ בכל  אחד,  במישור  תו. 

לחיזבללה,  וגם  לאיראן  שור 
צצים,  רק  שהם  מקום  בכל 
הר־ כושר  ישראל  מפגינה 

בצורה  פעם  אחר  פעם  תעה 
מקרים  מעט  ובלא  מוחצנת 
ובלתי  מפורשת  הבהרה  תוך 
שעומדת  זו  היא  כי  עמומה 
המיוחסים  המעשים  מאחורי 
בגבול  אחר,  ובמישור  לה. 
הר־ כושר  אותו  נשחק  עזה, 

תעה והופך למרמס.
אם ה' לא ישמר עיר, כבר 
קבע החכם באדם, שווא שקד 

שומר.

שבור
אזרח  עוד  נותר  אם  ספק 
נוסף  מגילוי  שמתרגש  אחד 
של  החקירה  מתיקי  שמודלף 

נתניהו.
די־ לא  כמעט  שאיש  עד 

בהם  שנזכר  מי  היה  בהם,  בר 
ומבקש להעלות אותם באוב. 
שסולד  מי  בנמצא  יש  אם 
מנתניהו, מואס בו ואינו רוצה 
השלטון,  הגה  ליד  לראותו 
בצ־ הכרוכים  החשדות  בשל 

עמוק  מצוי  כבר  הוא  ווארו, 
מפלגת  של  הקולות  במאגר 
מצ־ ככל  שמרבית  לבן  כחול 
מכו־ מתרשמים  אינם  ביעיה 

קיים  שאינו  המנהיגות  שר 
אלא  מראשיה,  איש  אצל 
כאלטרנטיבה  בה  בוחרים 

לנתניהו.
לרגש  התקשורת  מאמצי 
בהדל־ העם  חלקי  שאר  את 

מחקירות  ההיסטריות  פות 
ראש  של  לשעבר  אנשיו 
עורף,  לו  שהפנו  הממשלה 
בעיני  ריחם  את  יבאישו  רק 
יותר  ידרדרו  לא  אך  ההמון 

את מעמדו.

שבריר
ימים אחדים נותרו לפתי־

חת שנת הלימודים.
מתבטא  החרדי  בחינוך 
ילדים,  בהתרגשות  הדבר 
היום  לקראת  ומורים  הורים 

המיוחל.
במערכת החינוך הכללית 
קדחתני  במרוץ  ניכר  הדבר 
לא  שהשנה  לוודא  שמנסה 
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לקראת פתיחת שנת הלימודים:

סגן השר הרב פרוש יחד עם ראשי מוסדות החינוך 
החרדי בקרית גת נועדו לפגישה עם ראש העיר 
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סגן שר החינוך ח"כ הרב מאיר 
פרוש ערך פגישת עבודה עם ראש 
עיריית קרית גת אבירם דהרי שע־
סקה בצרכי הציבור החרדי בעיר. 

בלשכתו  שהתקיימה  בפגישה 
מנהלי  השתתפו  העיר  ראש  של 
הח־ הקהילות  וראשי  המוסדות 

חרדי  חינוך  ומנהל  בעיר  סידיות 
מר משה ביטון.

את  הביעו  הקהילות  ראשי 
הפעולה  משיתוף  רצונם  שביעות 
המלא המתקיים עם הנהלת העיריה 

והעומד בראשה ראש העיר דהרי.
אצלו  מוצאים  הם  לדבריהם, 
ושי־ וענין  דבר  בכל  קשבת  אוזן 

הפסקה  ללא  עובד  הוא  כי  בחוהו 
לטובת התושבים והציבור החרדי.

במילים  הכבירו  המשתתפים 
מקבלים  שהם  המענה  אודות 
בכל  החינוך  וממשרד  מהעיריה 
הנוגע לצפיפות במבנים ובכיתות 
מוסדות  השנה  כאשר  הלימוד, 

התורה קיבלו עשרות כיתות וכבר 
יש תכנון עתידי של בינוי כיתות. 

לאחר הפגישה, יצא סגן השר 
לסיור במבנים ובכיתות החדשות 
בין  החסידיות,  הקהילות  שקיבלו 
באיאן,  סלונים,  גור,  בת"ת  היתר 

בעלזא וביאלא. 
פרוש  מאיר  הרב  השר  סגן 
בקשר  נמצאים  "אנחנו  כי  אמר 
דהרי  מר  העיר  ראש  עם  תמידי 
עשינו  החדשה.  השנה  לקראת 
מאמצים כבירים ומשותפים ובה־

לכיתות  לדאוג  כדי  רבה  צלחה 
בעקבות  וזאת,  נוספים,  לימוד 
הע־ וההתפתחות  הטבעי  הריבוי 

בעיר  החסידי  הציבור  של  נפה 

קרית גת".
השתתפו,  הסיור  במהלך 
אגודת  מטעם  המועצה  חברי 
והרב  דייויס  שמעון  הרב  ישראל 
אהרן קליין, יו"ר אגו"י בעיר הרב 
מוסדות  מנכ"ל  ברסלר,  אברהם 
הרב  הרשלר,  בנימין  הרב  באיאן 
גור,  ת"ת  הנהלת  ברים,  יצחק 
יהושע  הרב  בעלזא  ת"ת  מנהל 
מוסדות  מנכ"ל  ווידער,  וולף 
ראשי  גרומן,  טוביה  הרב  באיאן 
של־ הרב  חסידי  הכלל  המוסדות 

מה פרידמן והרב דוד אייכנשטיין, 
וכן הנהלת מוסדות סלונים בעיר.

אחיו של הטרוריסט 
זכריה זביידי נעצר בג'נין
מסתערבי משמר הגבול עצרו בג'נין את דאוד 

זביידי, החשוד בפעילות טרור

מאת סופרנו הצבאי

מש־ של  מסתערבים  כוח 
צה"ל  כוח  עם  יחד  הגבול  מר 
והשב"כ עצרו אתמול את דאוד 
תושב  ה־38,  בן  זביידי  מוחמד 
בפעי־ למעורבות  בחשד  ג'נין, 

לות טרור.
הפלסטי־ הידיעות  סוכנות 

'קודס נט' דיווחה כי הכוח  נית 
המיוחד השתמש ברכב הנושא 

לוחית רישוי פלסטינית.
דאוד הוא אחיו של המחבל 
זכריה זביידי שנעצר לפני מס־

פר חודשים והודה בביצוע שני 
אוטובוסים  לעבר  ירי  פיגועי 
ליישוב  הסמוך  בכביש  שנסעו 
בית אל בבנימין. כתב האישום 
החמור שהוגש נגדו כולל עבי־

רות שביצע מאז 2003.

זביידי נעצר על ידי השב"כ 
בר־ אתטארק  עם  יחד  וצה"ל 
גות, עו"ד ישראלי המייצג מח־

בלים פלסטיניים בבתי משפט. 
פברואר  בסוף  נעצרו  השניים 
במהלך מבצע של השב"כ, בה־

וצה"ל,  ימ"מ  כוחות  שתתפות 
לבצע  נערכו  בו  לילה  בתום 
ידי  על  שסוכל  נוסף  פיגוע 
הערכות  בשל  הבטחון  כוחות 

מוקדמת בשטח.
במחנה  מתגורר  זביידי 
משרה  ונושא  ג'נין  הפליטים 
בר־ האסירים  במשרד  בכירה 
הינו  זביידי  הפלסטינית.  שות 
באזור  הטרור  פעילי  מבכירי 
על  ונמנה  ושומרון,  יהודה 
במסג־ שנכללו  הטרור  פעילי 

'הסכם המבוקשים' שגובש  רת 
ב־2007.

תיק 4000:

דיווח: פילבר העיד כי ראה"מ 
ביקש להעניק הטבות לבזק

מאת חיים מרגליות

מי   ,4000 בתיק  המדינה  עד 
שהיה מקורבו של ראש הממשלה 
התקשורת,  משרד  ומנכ"ל  נתניהו 
ביקש  הממשלה  ראש  כי  העיד 
חברת  עבור  הטבות  להעניק  ממנו 
בזק. כך על פי דיווח מהדורת הח־

אמר  הממשלה  ראש  אמש.  דשות 
דם  עלילת  על  מדובר  כי  בתגובה 

המבוססת על שקרים.
הדיווח,  פי  על  כך  פילבר, 
העיד על בקשות ישירות של ראש 
שתו־ לתחרות  באשר  הממשלה 

התקשורת,  בנושא  בשוק  כננה 
הממשלה  ראש  כי  מספר  כשהוא 

התחרות  את  תבטל  "אל  לו  אמר 
לעשות  אפשר  מה  תראה  אבל 
למתן  אולי  המחירים  של  בנושא 
פחות".  או  זמן  יותר  על  זה  את 
היד  עם  "הראה  נתניהו  לדבריו, 
מחירים  הורדת  של  תנועה  איזו 
וחריפה  חדה  שתהיה  שבמקום 
הוא  ואז  מתונה,  יותר  שתהיה 

אומר גם הבנתי שצריך לגמור את 
המיזוג של בזק ויס".

פילבר  את  שאל  כשהחוקר 
מדוע הוא חש כי הוא חייב לבצע 
"משתי  השיב:  הוא  ההנחיות,  את 
סיבות. א' זה המבחן הראשון שלי 
שראש  וב'  ביצוע,  יכולת  כמנכ"ל 
כזאת  בשיחה  מעלה  הממשלה 
מכל ענייני המשרד את זה אז אני 
החשובים  מהנושאים  שזה  מבין 
לו. אתה מתחיל תפקיד ועוד לפני 
אליך  בא  לתפקיד  נכנס  שאתה 
הת־ שר  מטה  (ראש  צפריר  איתן 

קשורת) ואומר לך: 'יש אישור על 
דרך  תמצא  מאשר?  אתה  הפרק 

לאשר'".
שה־ לי  "ברור  כי  הוסיף  הוא 

מיזוג הזה הוא אסון לאומי. אסור 
לי לעשות אותו בשום פנים ואופן 
זה,  את  לי  אמר  לא  אחד  אף  אבל 
שצריך  כאילו  לי  שאמרו  מה  כל 
משרד  (מנכ"ל  שברגר  להתקדם, 
מגבלות,  שם  שפוטר)  התקשורת 
בלתי  משקולות  שם  שברגר 
החסם  את  לפתוח  וצריך  עבירות 
בע־ מקבל  שאני  הרושם  זה  הזה, 

זה  (נתניהו)  השר  שמדיניות  נין 
את  ולאשר  החסימות  את  לפתוח 
זה  את  שומע  שאני  וברגע  המיזוג 
לי  ומתחבר  לי  מסתדר  זה  ממנו 
זו  מבחינתי  מכיר  שאני  מה  לכל 

הוראה לביצוע".

נתניהו: "תיק 4000 – עלילת דם שקרית"
בתגובה חריפה שפרסם אמש ראש הממשלה נתניהו נטען כי פרסום תמלילי 

חקירת עד המדינה פילבר חושף את העובדה שתיק 4000 אינו מבוסס

מאת מאיר ברגר

בסביבתו של ראש הממשלה 
את  בחריפות  אמש  תקפו  נתניהו 
רקע  על  והפרקליטות  המשטרה 
המ־ עד  חקירת  תמלולי  פרסום 
פילבר,  שלמה  בתיק 4000,  דינה 

בחדשות 12.
שפרסם  חריפה  בתגובה 
הכותרת,  תחת  הממשלה,  ראש 
שק־ דם  עלילת   –  4000 "תיק 

חשיפת  דווקא  כי  נטען  רית", 
בפר־ שאין  מבהירה  התמלולים 

שה כל ממש.
מדוע  לכולם  ברור  "עכשיו 

סיר־ והפרקליטות  המשטרה 
לראש  לאפשר  מחיר  בכל  בו 
עם  להתעמת  נתניהו  הממשלה 
הש־ פילבר.  מומו  המדינה  עד 

קרים שלו לא היו מחזיקים דקה 
בעימות כזה", נאמר בפוסט.

"הערב חשפו ערוץ התעמולה 
פלג,  גיא  הפרקליטות  ודובר   12
הוא   4000 שתיק  לב,  לשים  מבלי 
על  מתבססת  שאינה  דם  עלילת 
על  רק  אלא  מסמכים  או  נתונים 
פי־ מומו  המדינה  עד  של  שקרים 
מא־ עצמו  את  לחלץ  שכדי  לבר, 

שעשה  למעשים  פלילית  חריות 
ללא קשר לראש הממשלה, העליל 

שקרים על נתניהו כדי שהחוקרים 
ירדו ממנו", כתב נתניהו.

שכל  רק  "לא  לדבריו, 
קיבלו  בזק־יס  על  ההחלטות 
רגו־ עשרות  של  האישורים  את 

שאיש  מקצוע  ואנשי  לטורים 
או  לפילבר  כפוף  היה  לא  מהם 
דווקא  זה  היה  אלא  לנתניהו, 
שתחת  נתניהו  התקשורת  שר 
התח־ הרפורמה  הונהגה  כהונתו 
רותית של השוק הסיטונאי שע־
מיליארדי  ובזק  לאלוביץ  לתה 
בזק  מניית  את  הקריסה  שקלים, 
אזרחי  לכל  מיליארדים  וחסכה 

ישראל".

פייגלין מבהיר בכנס 
המפלגה: "אני לא פורש"

"את ההבטחה שנתתי לכולכם שזהות תהיה שם 
ביום הבוחר אני לא אפר", אמר משה פייגלין אמש 

בכנס פעילים של מפלגתו

מאת מאיר ברגר

משה  זהות,  מפלגת  יו"ר 
פעילים  בכנס  אמש  נאם  פייגלין, 
בכ־ אין  כי  והבהיר  המפלגה,  של 

וונתו לפרוש מהמירוץ לכנסת.
הצהיר  פורש",  לא  "אני 
זהות  של  והייעוד  פייגלין, "החזון 
וזהות  להישאר.  כדי  כאן  נמצאים 
הוא  שלה   DNAשה־ מפלגה  היא 

של מפלגת שלטון".
אחד  רעיון  של  מפלגה  לא  "זו 
זהו מצע שבא לשרת את העם כו־
לו. ואני את ההבטחה שנתתי לכו־

לכם שזהות תהיה שם ביום הבוחר 
אני לא אפר", הוסיף פייגלין.

הלחצים  על  סיפר  בדבריו 

הממשלה.  ראש  עליו  שמפעיל 
אדירים.  לחצים  עליי  "מופעלים 
כל הזמן. ופיתויים. וגם פייק כמו 
פרי־ על  מודיע  שאני  הזה  הפייק 

שה הערב. אני מההבטחה שלי לא 
חוזר", הדגיש פייגלין, "אנחנו את 

החזון שלנו מחברים למציאות".
מוקדם יתר בראיון לרדיו 103
שמפ־ אפשרות  קיימת  כי  הודה 

להצעה  בחיוב  תיענה  זהות  לגת 
להש־ אפשרות  לפייגלין  שתיתן 
פיע בתפקיד משמעותי: "אם אר־

גיש שכובד האחריות לא מאפשר 
הסף,  על  ההצעה  את  לדחות  לי 
למתפקדי  ההחלטה  את  אעביר 
זהות באמצעות משאל בדיוק כמו 

הפריימריז שערכנו".

גנץ שכר את שירותי 
היועץ שתקף את לפיד

יו"ר כחול לבן שכר שוב את שירותיו של רונן צור, שבבחירות הקודמות כינה את 
התנהגות לפיד "אווילית"

מאת מאיר ברגר

יו"ר מפלגת כחול לבן ח"כ בני 
גנץ שכר פעם נוספת, בחשאי ותוך 
המפל־ לצמרת  חבריו  שאר  מידור 
גה, את שירותי היועץ האסטרטגי 

רונן צור. כך דווח ב'כאן 11.
בקמפיין  כיועץ  שימש  צור 
הקוד־ בבחירות  לבן'  'כחול  של 

תקף  צור  הבחירות  לאחר  מות. 
בחריפות את יאיר לפיד, כינה את 
התנהלותו "אווילית" ואמר שהוא 

דוחק מנדטים לימין.
צור  אמר  שבועיים  לפני  רק 
בראיון כי "היצר של לפיד לפגוע 

בחרדים חזק ממנו".
בתגובה:  נמסר  לבן  מכחול 

בקמפיין".  מועסק  לא  צור  "רונן 
כי  ואמר  הפרסום  את  אישר  צור 

הוא ילווה את בני גנץ "כיועץ אישי 
ולא כמנהל או מוביל קמפיין".

הלמ"ס: ירידה נוספת בשיעור 
האבטלה; 3.5 אחוז בלבד

עיקר הירידה נרשמה בקרב גברים, משיעור של 
4.2% בלתי מועסקים ביוני ל־3.5% בלבד ביולי ^

בקרב נשים נרשמה ירידה קלה בלבד

מאת כתב 'המבשר'

אחוז המשתתפים בכוח העבו־
דה בקרב בני 15 ומעלה ירד ביולי 
63.4% לעומת   ) ל־63.1%  השנה 
הלמ"ס  מנתוני  עולה  כך  ביוני), 

שפורסמו בימים האחרונים.
שיעור  ירד  הגברים  בקרב 
(לעומת  ל־67.4%  ההשתתפות 
ירד  הנשים  ובקרב  ביוני),   67.8%
(לעו־ ל־59%  ההשתתפות  שיעור 

מת 59.3% ביוני).
מכוח  מועסקים  הבלתי  אחוז 
העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד 
ביולי ל־3.7% (לעומת 4.1% ביוני)

מועס־ הבלתי  הגברים  אחוז 
4.2% (לעומת  ל־3.5%  ירד  קים 
מו־ הבלתי  הנשים  ואחוז  ביוני), 
4% (לעומת  ל־3.9%  ירד  עסקות 

ביוני).
(המחושב  התעסוקה  שיעור 
האוכ־ מכלל  המועסקים  כאחוז 

לוסיה) בקרב בני 15 ומעלה הגיע 
שינוי  (ללא   2019 ביולי  ל־60.8% 
שיעור  הקודם).  החודש  לעומת 
עלה  הגברים  בקרב  התעסוקה 
ביוני),   65.0% (לעומת  ל־65.1% 
בקרב  התעסוקה  שיעור  ואילו 
(לעומת  ל־56.7%  ירד  הנשים 

56.9% ביוני).

בליכוד מודים: לא תהיה 
חקיקה למצלמות בקלפיות

שר המשפטים אמר כי עד הבחירות יהיה קשה לאשר חוק חדש ^ בליכוד 
שוקלים עתירה נגד החלטת יו"ר ועדת הבחירות נגד הצבת מצלמות בקלפיות ^

השופט מלצר: "הגברנו את הבקרה"

מאת מאיר ברגר

אוחנה,  אמיר  המשפטים,  שר 
שוקלים  בליכוד  כי  אתמול  אמר 
העליון  המשפט  לבית  לעתור 
הבחירות  ועדת  יו"ר  החלטת  נגד 
המרכזית, השופט חנן מלצר, שלא 
לאפשר הצבת מצלמות בקלפיות.

לחוקק  אולי  נצטרך  "בעתיד 
בסד  להעבירו  נוכל  לא  אבל  חוק 
זמנים כל כך קצר לפני הבחירות. 
הסיכוי של מהלך כזה נמוך", אמר 

אוחנה ב'גלי צה"ל'.
יממה קודם לכן אמרו בליכוד 
לחקיקה  אפשרות  בוחנים  הם  כי 
ראשית עוד לפני הבחירות שתא־

פשר את הצבת המצלמות למניעת 
זיופים בבחירות.

אמסלם,  דודי  התקשורת,  שר 
החלטת  על  חריפה  ביקורת  מתח 
השו־ הבחירות. "כבוד  ועדת  יו"ר 

פט מלצר – קראתי בתדהמה את 
כנראה  השערורייתית.  החלטתך 
חשוב  הכי  תפקידך  שהתבלבלת. 
הבחירות  טוהר  על  לשמור  הוא 
ולא לעודד תעשיית זיופים באצ־

טלה של פגיעה בעיקרון ההצבעה 
החשאית".

להודיע  אדוני  בטובו  "יואיל 
את  למנוע  אמור  מי  ישראל  לעם 
שתועדו  כפי  בבחירות,  הזיופים 
פעילי  ידי  על  לידיעתך  והובאו 
במגזר  בקלפיות  שנכחו  הליכוד 
על  הגיגים  שומע  אני  הערבי. 
בפועל   – לדמוקרטיה'  'נצחון 
ופגיעה  עניות  בתעודת  מדובר 

זה  וכל  הבחירות  בטוהר  אנושה 
הוסיף  שלך",  במשמרת  קורה 

אמסלם.
שלשום  דחה  מלצר  השופט 
מצ־ להציב  הליכוד  בקשת  את 

הערבי  במגזר  בקלפיות  למות 
והורה על הקמת יחידת 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 
הבחי־ ועדת  מטעם  הבחירות 
במצ־ מצוידים  יהיו  אשר  רות 

במקרים  רק  ויפעלו  גוף  למות 
חריגים".

אתמול התייחס השופט מלצר 
בקל־ צילום  לאסור  להחלטתו 

השיקולים  ההצבעה  "בזמן  פיות. 
בפרטיות  לפגוע  רוצים  שלא  הם 
כל  הקלפי.  במתחם  הבוחרים 
עבירה  זאת   – זה  את  שיעשה  מי 
אפשרתי  הספירה  בזמן  פלילית. 
להפעיל מצלמות רק על ידי נציג 
ועדת  מזכיר  או  הבחירות  ועדת 
הקלפי ורק באישור מראש", אמר 

מלצר בראיון לכאן ב'.
הוא הוסיף: "הגברנו מאוד את 
יבוא  וזה  שלנו  הבקרה  תהליכי 
לידי ביטוי ביום הבחירות כך שמי 
שרוצה לעשות דברים לא תקינים 
לא  הוא  ואם  להיזהר,  יהיה  צריך 
ונעמיד  אותו  נתפוס  אנחנו  ייזהר 
לא  מהמשטרה  ביקשנו  לדין. 
אלא  הסדר  בשמירת  רק  לעסוק 
גם ליטול חלק במניעת העבירות".
מדבר  לא  "אני  סיכם:  מלצר 
מע־ שלי.  דין  ופסקי  החלטות  על 
דיף שלא לנתח את ההחלטה. את 

זה אני משאיר לפרשנים".

משמרות תפילה בירושלים
משמ־ יתקיימו  בירושלים 
משמרות  בחילוף  תפילה  רות 
ספר  כל  באמירת  שעתיים  כל 
הנמשכת  כמסורת  התהילים 
ר"ח  לפני  לקיים  בשנים,  עשרות 

אלול משמרות תפילה.
תחל  הראשונה  המשמרת 
בביהכ"נ   18:00 בשעה  היום 
והאח־ שערים'  מאה  'שטיבלאך 

רונה תסתיים מחר בשעה 16:00. 
לרגל  מיוחדות  התפילות 
בהם  והרוחני,  הבטחוני  המצב 
מרו־ שמים  לרחמי  זקוקים 

הזמן  התחלת  עם  בפרט  בים 
שיצליחו  ובת"תים,  בישיבות 
הצאצאים והתלמידים בלימודם 
ולה־ קדושה  נחת  מהם  ולראות 

תבשר בבשורות טובות. 

מולדובה: נחנך מחדש בית כנסת עתיק בקישינב
בית הכנסת הידוע בכינוי 'בית הכנסת מעץ' הופקע בידי השלטונות הסובייטים לפני כ־80 שנה

מאת א. למל

נח־ שבמולדובה  בקישינב 
במשכנו  בית־כנסת  מחדש  נך 
בידי  שהופקע  בבנין  המקורי, 
לפני  הסובייטים  השלטונות 

כ־80 שנה.
בית־כנסת, הידוע בכינוי 'בית־

הכנסת מעץ', נחנך מחדש השבוע 
היהודי  הקהילתי  המרכז  במרתף 
השתתפו  איש  כ־300  'קדם'. 
בחסות  קישינב  במרכז  בטקס 
ללימודים  הדו־שנתית  הוועידה 

.'FSU יהודיים של ארגון 'לימוד
הוקם  המקורי  הכנסת  בית 
ידי  על  והולאם  תקצ"ה  בשנת 
בשנת  הסובייטים  השלטונות 
אר־ פתח  תשס"ה  בשנת  ת"ש. 
מרכז  האמריקאי  הג'וינט  גון 
שכן  שבו  בבנין,  יהודי  קהילתי 
רק  אולם  הכנסת.  בית  בעבר 
של  תרומה  בעקבות  באחרונה, 
היהודית,  הקהילה  מראשי  כמה 

בבנין  מחדש  לפתוח  התאפשר 
ההיסטורי גם את בית הכנסת.

בית  של  מחדש  חנוכתו  עם 
ארבעה  כעת  בעיר  יש  הכנסת, 

בה  היו  השואה  לפני  כנסת.  בתי 
למעלה מ־80. 

יהודים בבית הכנסת המחודש



המבשר | יום רביעי, כ"ז במנחם־אב תשע"ט | עמוד ג

היהדות החרדית ניצבת בימים אלה בפני מערכת בחירות 
הבולט  ההבדל  ישראל.  אזרחי  כלל  על  כמו  עליה  שנכפתה 
בינה לשאר אזרחי ישראל הוא שבעוד בכל ערי הארץ עולם 
אינן  החוזרות  הבחירות  החוצות  משלטי  וחוץ  נוהג  כמנהגו 
מסע  מתנהל  החרדית  היהדות  שכלפי  הרי  מורגשות,  באמת 
מפלגה  ידי  על  הסתה  ללא  יום  אין  יומיומי.  בסיס  על  הסתה 
כלפי  מופרכות  האשמות  הטחת  ללא  שעה  אין  אחרת,  או  זו 

הילד החרדי.  
כדי ללמוד כיצד ניתן להתמודד עם ההסתה הפרועה מב־

חוץ שוחחנו עם האסטרטגים והיועצים הפוליטיים איל ארד 
ור' אברהם קרויזר. לדברי שניהם, במקרה של קמפיין ההסתה 

כלפי החרדים יש לנקוט בדרך השתיקה. 
חלקים",  לכמה  לשאלתך  ההתייחסות  את  מחלק  "אני 
התייחסותי  אציג  ל'המבשר'. "תחילה  בשיחה  קרויזר  מסביר 
הערכית כאדם חרדי: כשאני חושב על תשובה להסתה כלפי 
רואה  כשאדם  כי  שאמר  הבעש"ט  בדברי  נזכר  אני  החרדים 
חילול שבת מוטל עליו להתחזק בשמירת שבת. כדי לתקן את 
עצמו על הפגם שהוא ראה מעשה עבירה על אדם להתחזק 
עושה  אינו  כשהוא  גם  נפגמת  האדם  נפש  שכן  מצוה,  בדבר 

אותה. 
"על אותו משקל גם בענין זה. כשאנחנו רואים שנאה בעם 
זה  ישראל.  באהבת  ולהרבות  להגביר  צריכים  אנחנו  ישראל 
להכביר  יותר  שורות,  ללכד  יותר  במחלוקות,  להמעיט  אומר 

בהבנה והכלה כלפי כל אחד ואחד. 
"בפן המקצועי אומר זאת כך: צ'רצ'יל אמר פעם שכשה־
דבר  לומר  שמצוה  וכשם  שותקים.  המדינאים  יורים  תותחים 
הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע. שתיקה אינה 
הנכונה.  הדרך  היא  הזה  במקרה  שתיקה  מחולשה.  מגיעה 
בלאו  כי  עונים  איננו  שותקים.  אנחנו  להשיב –  מקום  כשאין 
הכי מקשיבים לנו". עם זאת הבהיר קרויזר כי בכל אופן פטור 
בלא כלום אי אפשר ולעיתים אנו מוצאים עצמנו בפינות בהן 

אנו נדרשים להשיב תשובות. 
שמציע  החסד  ארגוני  במאות  לנופף  יכולים  לא  "אנחנו 
המוצ־ המהותיות  לשאלות  עונים  לא  הם  החרדי שכן  המגזר 

לדעתי צריך  קוו. לכן  העוסקות בליבת הסטטוס  על ידם  גות 
מסכת  על  תשובות  לענות  ראשית,  מסרים.  בשני  להתמקד 
דמגוגיים  פוליטיקאים  ידי  על  המופצת  וההטעיה  השקרים 
המושמעים מעל גלי האתר מעת לעת. שנית, גם לשיטת אלו 
ניתן  לא  כי  מבינים  גם  הם  הדמוקרטיים,  בערכים  המצדדים 
לכפות אורח חיים על אדם. אדם המסגל לעצמו תרבות חיים 
מסוימת – לא ניתן לשנותו באמצעות חוק, תקנה או כל מהלך 

זה או אחר". 
האסטרטג אייל ארד סבור אף הוא עקרונית כי אין מקום 
ככל  חריפה  החילונית,  הביקורת  מול  נגדי  קמפיין  לנהל 
שתהיה. "כדי להקרין על תוצאת הבחירות זה חסר חשיבות. 
שהרי הציבור החרדי בלאו הכי מצביע למפלגות חרדיות ולכל 
היותר ניתן לראות זליגה בשוליים למפלגות ימניות, כך שהקו־

לות החרדיים בסופו של יום נשארים בגוש הימין".
החרי־ הביקורת  עם  להתמודד  כדי  כי  ארד  טוען  זאת  עם 
פה המלווה לעיתים בדברי הסתה, על הציבור החרדי לפעול 
לצמצום החיכוך הרע בין האוכלוסיות. כך, לדבריו, הוא יחדל 

מלהוות איום על הציבור החילוני.

שיחה בשניים
שיחה יומית עם שני מומחים  

על ההסתה המככבת במערכת הבחירות

הקיימת  המתכונת  על  שחוזרים  למרות 
השנה  ראשונה  בחירות  במערכת  מדובר  ולא 
האש  על  לדלג  ניתן  לא  ישראל,  אגודת  של 
בעיניים האופפת את העושים במלאכה ובשל 
האחריות הכבדה המוטלת על כתפיהם: להע־

ביר את המסר הברור לפיו במערכת הבחירות 
הנוכחית מדובר בלהיות או לחדול.

כבר  האחרונים  שבשבועיים  היא  האמת 
השערוריות  מסרים,  ולחדד  לדבר  צורך  אין 
האחרונות עם ההפרדה ובית משפט, עשו טוב 
מבחינה מסוימת וזו חצי כוס המלאה. הם רק 
חי־ בשעת  מדובר  הפעם  כי  להבין  לנו  סייעו 

על  הכל  ונעשה  נפשנו  על  נעמוד  לא  אם  רום. 
מערכות  ותתעצם,  תלך  ישראל  שאגודת  מנת 
המשפט תמשכנה להתערב לנו בכל נושא. אין 
עלינו  לכפות  מנסים  הם  הולך.  זה  לשם  ספק, 

ארחות חיים בכל צורה שהיא.
ולהצפין  בחיפה,  המדור  את  לפתוח  בחרנו 
האח־ הימים  במהלך  בכותרות  שהיתה  לעיר 

יותר  עתה  מבינים  תושביה  כי  דומה  רונים. 
החשיבות  את  אחרת,  בחירות  מערכת  מכל 
והנחיצות להגדיל את כוחה של אגודת ישראל 

בבחירות הקרבות והולכות. 
מטה  ומנהל  בחיפה  ישראל  אגודת  מזכיר 
הבחירות הרב אברהם שטרן מספר ל'המבשר': 

וההתגייסות הציבורית  "להט העשיה הכבירה 
לק־ ישראל  אגודת  חיזוק  לטובת  המרשימה 

ראת הבחירות לכנסת ה־22 לא נעצרת במרכז 
יותר  והפעם  מקום,  בכל  נמצאת  היא  הארץ. 

מכל פעם כאן בחיפה.
את  הכניסו  בחיפה  האחרונים  "האירועים 
הציבור החיפאי השקט בדרך כלל, להבנה שה־

פעם זה אחרת. התשובה שלנו לבית המשפט 
של  רבות  מאות  הוספת  בדמות  להיות  חייבת 
היעד  זה  הקודמות.  הבחירות  לעומת  קולות 

ואליו אנו מבקשים להגיע בע"ה.
בהם  שבועות  לשלושה  מתכוננים  "אנו 
הקטנות  השעות  עד  האורות  כאן  יכבו  לא 
להרחיב  נסיון  כל  בע"ה  נעשה  הלילה.  של 
של  הפוטנציאלי  המצביעים  מעגל  את 
ההצ־ אחוזי  לידי  להביא  לצד  התורה,  יהדות 
מצביעי  מאגר  בקרב  ביותר  גבוהים  בעה 

אגודת ישראל. 
"יש לנו כאן פעילים מסורים מכל הקהילות 
והחצרות ללא יוצא מן הכלל. יהיו כאן נציגים 
פילו־ עבודת  שיעשו  קהילה,  ומכל  חצר  מכל 

למצות  שנוכל  בכדי  הקצוות  את  ויסגרו  חים 
שמים  שם  לקידוש  ולהביא  הקולות  כל  את 
כאשר  הבשורה:  תצא  וממנה  מחיפה  דווקא 

יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ". 

הממונע המטה 
'המבשר' מדווח מדי יום ממטות אגודת ישראל

לשתוק או להגיב ///  מאיר ברגרהתשובה החיפאית ///  אשר קליין
מלחמה  להשיב  אפשר  סבור:  קרויזר  אברהם  ר'  האסטרטג 
שערה כנגד הטענות הדמגוגיות • היועץ הפוליטי אייל ארד 

משוכנע: ההסתה לא תשפיע לרעה על המפלגות החרדיות 

להבנה  כלל,  בדרך  השקט  החיפאי  הציבור  את  הכניסו  בחיפה  האחרונים  "האירועים 
שהפעם חייבים לסעור. התשובה שלנו לבית המשפט חייבת להיות בדמות מאות רבות 
של קולות לעומת הבחירות הקודמות. זה היה היעד ואליו אנו מבקשים להגיע בע"ה", 

אומר לנו מנהל מטה הבחירות ומזכיר אגודת ישראל בחיפה הרב אברהם שטרן 

כוחי ועוצם ידי?! 

ביטוי הולם | הרב י. טוורסקי

חלחלה לופתת את האמריקנים כל אימת שזכרון סופות 
האפשרויות  ארץ  דרי  בראשם.  עולה  הנוראות  ההוריקן 
בלתי  למציאות  להסכים  מסוגלים  אינם  מוגבלות  הבלתי 
את  לערער  העשוי  עליון  כח  איזשהו  יש  כביכול  נעימה, 

שלוותם.
אותם.  הצחקתם   – בילוי?  במרכזי  המוניים  ירי  פיגועי 
אין מה לפחד. לאמריקה הגדולה פתרונים. עוד רפורמה או 

שתיים בחוקי הנשיאה בנשק, והבעיה מאחורינו.
איום פיננסי מצד סין המזנבת בעקביות אחר המעצמה 
חוקי  שורת  האמריקנים.  את  הצחקתם  שוב   – הגדולה? 
סחר חדשים מבית היוצר של טראמפ הנועז. מגבילים את 

הייבוא, מעלים מכסים, והכל מסודר.
חום כבד מאוד בקיץ במרכזי האוכלוסיה? – מה הבעיה, 

נוסעים להרים, לפרוורים וערי הקיט ומתאווררים. 
פסגה  מפגשי  כמה  עוד   – מאיימת?  קוריאה  צפון 
איראן?  סגור.  והנושא  הזרקורים,  לאור  היטב  מסוקרים 
 G7ה־ ועידת  בשולי  זריף  עם  טראמפ  של  חיוכים  כמה   –
ואפשר להמשיך ולצחוק כל הדרך אל הניסוי הגרעיני הבא.

בקיצור, הכל מסודר ומאורגן. ההון והשלטון מתואמים 
יחד וניתן להסתובב כטווס נפוח בראש חוצות.

המוחות  טובי  מגרדים  כרגע,  שנותרה  היחידה  הבעיה 
תופעה  ההוריקן.  בעיית  היא  פדחתם,  את  האמריקניים 
גורר  וסוער,  סוחף  פתאומי,  די  מגיע  זה  ביבשת.  נפוצה 
אחריו שובל של הרס רב. נפגעים בנפש וחרדה אינסופית. 

מה עושים?
כאחד.  ופשטני  גאוני  רעיון  עם  טראמפ  מפציע  והנה, 
והכל  אחת  גרעינית  בפצצה  ההוריקן  את  להפציץ  אפשר 
באוזני  הנשיא  מציע  תיפתר,  הזאת  הבעיה  גם  מסודר. 
הרעיון  מעוצמת  הנדהמים  הלבן  הבית  של  ההיגוי  צוותות 

המפוצץ. איך לא חשבו על כך קודם.
בני  תמשיכו  מתי  עד  למו.  ילעג  ישחק,  בשמים  ויושב 
ועוצם  ה'כוחי  בתחושות  להתהלך  וחלושים  חדלים  אנוש 
ידי'? עד מתי תתפתו לחשוב כי האנושות הרפוסה מסוגלת 
למצוא פתרון לכל בעיה כאן ועכשיו? האם לא הגיע הזמן 
שתפנימו כי יד ה' חזקה מכל גורם אנושי וכי המדע לעולם 
לא יכול להדביק את קצב תכונות הטבעים שיצר הבורא כי 

אין מנוס מיד ה' ואין ממנו מציל?
צועדים  מאמינים,  בני  מאמינים  ישראל,  בני  ואנו, 
מחסה  נמצא  בו  ונורא.  קדוש  אלול  חודש  לעבר  בבטחון 
בתשובה  כך,  רק  וסער.  סועה  ובעתה,  פחד  מכל  ומסתור 
את  באמת  נמצא  שבשמים  לאבינו  והתקרבות  שלימה 

הפתרונות ואת הישועות מכל פחד פתאום.

מאחורי הכותרות /  יונתן ליפשיץ

דונלד  ארה"ב  נשיא  מצד  המפתיעה  האמירה 
נשיא  עם  פגישה  לכינון  סיכוי  יש  לפיה  טראמפ 
איראן ממלכדת במידה מסוימת את הנרטיב היש־
ראלי בסוגיה האיראנית ומי שמוביל אותו – ראש 

הממשלה בנימין נתניהו. 
במאמרו מסביר פרשן 'מעריב' שלמה שמיר את 
האתגר המוטל לפתחו של נתניהו. "הנשיא טראמפ 
המפלגה  תומכי  הסוררים  ארה"ב  יהודי  את  מלמד 
מר־ ישראל  לישראל.  בנאמנות  פרק  הדמוקרטית 
במטרה  הצבאיות  תגובותיה  את  ומסלימה  חיבה 
ברורה לבלום את התפשטות השפעתה של איראן 
בעיראק.  יעדים  דיווחים,  לפי  להפציץ,  והתחילה 
אבל פצצה מדינית נחתה בעיר החוף ביאריץ שב־

דרום צרפת", הוא אומר ולהלן נצטט מדבריו.
הנשיא  הלבן,  בבית  ישראל  של  הגדול  "הידיד 
דונלד טראמפ, צפוי להיפגש עם נשיא איראן חסן 
רוחאני. ישראל מתגרה ומגחיכה את מפקד משמ־
רות ההפיכה ומפרסמת דיווחים על הצלחה לסכל 
מראש מזימה שלו לפיגוע בישראל. בעוד שלדברי 
נשיא צרפת עמנואל מקרון, כבר מתקיימים מגעים 

לפגישה בין טראמפ לרוחאני.
ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר וחוזר ומ־
צהיר ש"ישראל לא תרתע ולא תימנע מצעדים נגד 
איראן בכל מקום שתמצא לנכון". הנשיא טראמפ, 
מהמפגש  מתלהב  כבר  נתניהו,  של  הגדול  ידידו 
הצפוי שלו עם נשיא איראן. במסיבת עתונאים בנ־
עילת פיסגת ה־G7, אמר טראמפ על הפגישה הצ־
פויה, "יש לי הרגשה טובה". אפשר ומותר להניח, 
הממשלה  ראש  שחש  ההרגשה  בדיוק  לא  שזאת 

בנימין נתניהו.
שמיר מסביר כי המפגש בין טראמפ לרוחאני, 
עצרת  בשולי  לודאי  קרוב  יהיה  יתקיים,  אכן  אם 

בספטמ־ ב־24  יורק  בניו  הנפתחת  השנתית  האו"ם 
הפתיחה.  במושב  נואם  טראמפ  ארה"ב  "נשיא  בר. 
נשיא איראן נואם יום לאחר מכן ב־25 בספטמבר. 
כשיתפרסמו  ב־27.  ינאם  נתניהו  הממשלה  ראש 
הידיים  לחיצת  את  ויראו  המפגש  של  הצילומים 
מנהיגיה  רשמי  שבאופן  מדינה  לנשיא  טראמפ  בין 
הנשיא  יוכל  מהמפה,  ישראל  למחיקת  מחוייבים 
מה  רואים,  אתם  אמריקה:  ליהודי  לומר  טראמפ 

פירוש נאמנות לישראל?
יורק,  בניו  האו"ם  במרכז  מקורות  "לדברי 
והמפתיע  החטוף  ביקורו  מטרת  התבררה  עכשיו 
הפ־ בשולי  זריף  ג'וואד  האיראני  החוץ  שר  של 
נשיא  של  הזמנתו  לפי  הגיע  זריף  בצרפת.  סגה 
קיבל  באו"ם,  הערכות  לפי  לודאי,  שקרוב  צרפת, 
לפגישה  טראמפ  הנשיא  של  הסכמתו  את  כן  לפני 
להמשיך  לטהרן  לחזור  מיהר  זריף  רוחאני.  עם 
וגיבוש  הפגישה  של  קיומה  להבטחת  במהלכים 

סדר יומה.
לה־ שיש  מציינים  יורק  בניו  "אבל דיפלומטים 
תייחס בזהירות לגבי סיכויי הפגישה. הנשיא טרא־

מפ כבר העלה בעבר פעמים אחדות את האפשרות 
לפגישה עם רוחאני והיתה זאת טהרן שדחתה את 
בחשבון  להביא  יש  דיפלומטים,  לדברי  הרעיון. 
שהנשיא טראמפ מאוד בלתי צפוי בכל הנוגע לפ־

גישותיו עם מנהיגי ארצות סרבניות.
"הדוגמה הרווחת היא הפגישה שקיים טראמפ 
רב  לענין  בזמנו  שזכתה  קוריאה,  צפון  שליט  עם 
לא  היום  עד  אבל  עצומה.  תקשורתית  ולחשיפה 
הניבה שום תוצאה מעשית. נשאר להמתין לתגובה 
ללא  המוביל  נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש  של 
אכן  אם  איראן.  נגד  עצום  הסברתי  מאמץ  לאות 
תתקיים הפגישה בין טראמפ לרוחאני, היא תיצור 

אתגר לא פשוט לראש הממשלה".

מדבר סקר תרחק

תהיה  לא  כי  מאותתים  שעה  לפי  הסקרים 
הבחירות.  לאחר  יממה  מזוקקת  ימין  ממשלת 
האמנם? ד"ר עדו ליברמן, מרצה בחוג לסוציולוגיה 
והמנהל  מערבי  גליל  באקדמית  ואנתרופולוגיה 
המדעי של מכון מסקר, טען השבוע כי כדאי לקחת 
את הסקרים הפוליטיים בתקופה זו בעירבון מוגבל.

"סקרים, כמו כל מוצר צריכה, צריך לדעת כיצד 
לצרוך. מצד אחד לא צריך יותר מדי לצרוך סקרים, 
אבל מצד שני לא לזלזל בהם. יש לסקר הרבה מאוד 
יכולות והוא באמת מאפשר לנו "הצצה אל העתיד", 
אך יש בהם גם כשלים שראוי לדעת ולתת עליהם 
את הדעת", הוא אמר בראיון לעיתונאי ערוץ 7 ניצן 

קידר.
הן  מתודולוגיות,  בעיות  יש  "בסקרים  לדבריו, 
התשו־ אמינות  לגבי  הן  האוכלוסיה,  ייצוג  בנושא 

כל  דבר,  של  בסופו  בסקרים.  הנשאלים  של  בות 
מקבלים  שאנחנו  שהתשובות  לדעת,  צריך  אדם 
ומהן רוצים להסיק על המציאות הן לא תמיד נכו־
נות ועל כן לעתים חומר הגלם שלנו אינו מושלם".

בו  לרגע  נכונים  "סקרים  כי  מדגיש  גם  הוא 
מייצרת  הפוליטית,  הדינמיקה  בישראל,  נעשו. 
תנודות באשר להצבעה והסקר הוא סוג של 'מוצר 
הוא  עריכתו.  ברגע  שהיה  מה  את  ומראה  מתכלה' 
במיוחד  יותר,  הרחוק  העתיד  את  לנבא  יכול  לא 

במרחק שאנחנו נמצאים מיום הבחירות".
הדגימה  טעות  על  גם  מרחיב  ליברמן  ד"ר 
סטטיסטית  תוצאה  "כל  מאוד.  משמעותית  שהיא 
אחוז  במאה  בהכרח  לא  היא  מקבלים  שאנחנו 

נכונה – אפילו אם נתוני המדגם נכונים. בדרך כלל 
אנחנו עובדים ברמת סיכוי לטעות נמוך מאוד – כך 
הדגימה  טעות  לטעות.  סיכוי  אחוזים   2-3 שיש 
ימינה  לנוע  יכולה  שקיבלנו,  שהתוצאה  אומרת 
גדול  מקום  יש  וכאן  מסויימים  באחוזים  ושמאלה 
הדגימה.  טעות  את  להוריד  שיכול  המדגם,  לגודל 
מקבלים  אנחנו  המדגם,  את  מגדילים  שאנחנו  ככל 

תוצאה מדוייקת יותר".
מס־ כי  דרמטי –  הוא  המדגם  גודל  של  "הענין 

פיק שאנחנו מוסיפים ל־500 הנבדקים שבדרך כלל 
לוקחים בישראל עוד 500 נבדקים ומגיעים לאלף 
– אנחנו מקטינים את טעות הדגימה בערך ב־75% 

ואז התוצאות הרבה יותר מדוייקות".
במיוחד  צורך,  שהציבור  שהסקרים  מודה  הוא 
של  יותר. "בענין  הנמוך  מהדרג  הם  הפוליטי,  בצד 
הבחי־ לפני  חודשיים  בישראל,  פוליטיים  סקרים 
רות, אני קטן אמונה. זה סוג של שעשוע. ככל שא־
רציניים,  יותר  הסקרים  לבחירות,  מתקרבים  נחנו 
לא בבחינה של גודל המדגם אלא בבחינת היכולת 

למדוד את הנתונים בצורה אמינה.
"ככל שמתקרבים לבחירות אנשים עונים יותר 
לקראת  שלהם  הדעה  מה  יודעים  גם  והם  אמת 
אני  הבחירות  לפני  שבועיים־שלושה  ההצבעה. 
הבחירות  חוק  לצערי  הסקרים.  על  סומך  יותר 
אוסר לפרסם סקרים ברגע האחרון, כשלדעתי שם 
היו  אם  שמח  הייתי  אמינים.  יותר  הרבה  הסקרים 
שהצי־ חושב  אני  הזה.  מהאיסור  אותנו  משחררים 

הוא  מאוד",  הרבה  מזה  מרוויח  היה  הישראלי  בור 
מוסיף.

הם  בעיתונות  המפורסמים  "הסקרים  לדבריו, 
יותר לשעשוע ובמה לפרשנות פוליטית. לא הרבה 

יותר מזה".

מנכ"ל אסותא אשדוד 
מסיים את תפקידו ומודה 

על ארבע שנות הניהול 
פרופ' חיים ביטרמן, מנכ"ל והמנהל 
הרפואי של אסותא אשדוד, ביקש לסיים 
פעילות  שנות  ארבע  בתום  תפקידו  את 
שהוצע  לאחר  החולים,  בבית  מוצלחות 
לו תפקיד בכיר אחר במערכת הבריאות. 
את  קיבל  אשדוד  אסותא  דירקטוריון 
ועשייתו  תרומתו  את  והוקיר  בקשתו 
פרופ'  החולים.  בבית  ביטרמן  פרופ'  של 
ביטרמן הודה על ההזדמנות שניתנה לו 
אשדוד  אסותא  החולים  בית  לפיתוח 
ושירותיים  רפואיים  להישגים  והצעדתו 

מצויינים.

אסותא  ויו"ר  מכבי  מנכ"ל  סער,  רן 
מדהים,  איש  הוא  "חיים  אמר:  אשדוד 
בית  לחיקוי.  מודל  ומשמש  מצוין  רופא 
החולים אסותא אשדוד נהנה משירותיו 
סייע  והוא  האחרונות  השנים  בארבע 
רבות למיצוב ופיתוח בית החולים כמו־

ביל בישראל. בימים אלו יחל דירקטוריון 
אנו  מחליף.  באיתור  אשדוד  אסותא 
להמשיך  יוכל  ביטרמן  שפרופ'  בטוחים 
מכבי  קבוצת  במסגרת  גם  שלו  בעשיה 
הצלחה  ביטרמן  לפרופ'  מאחלים  ואנו 

רבה בהמשך דרכו במערכת הבריאות".

חנן פרידמן מונה 
למנכ"ל בנק לאומי

הדירקטוריון החליט לאמץ את המלצת ועדת האיתור 
ולאשר את מינויו של חנן פרידמן לתפקיד מנכ"ל 

לאומי, במקומה של ר' רוסק עמינח
בראשות  לאומי,  בנק  דירקטוריון 
ד"ר סאמר חאג' יחיא, החליט על מינויו 
קבוצת  למנכ"ל  פרידמן  חנן  עו"ד  של 
ועדת  להמלצות  בהתאם  וזאת  לאומי, 

האיתור שבראשה עמד יו"ר הבנק.
פרידמן יחליף בתפקיד את ר' רוסק 
עמינח, שכיהנה כמנכ"ל לאומי מאז מאי 

.2012

לפני  ללאומי  הצטרף   ,48 פרידמן, 
למעלה מחמש שנים. תחילה כיהן כיועץ 
הבנק  דירקטוריון  של  הראשי  המשפטי 
ושל הבנק ובהמשך מונה לתפקיד ראש 
טרנספור־ חדשנות,  אסטרטגיה,  חטיבת 

מציה בנקאית ורגולציה.
מספר  בהצלחה  הוביל  זו  במסגרת 
מהלכים מהותיים בבנק, ובכללם: יישום 
אסטרט־ שותפים  הכנסת  שטרום,  חוק 

גיים לבנק לאומי ארה"ב, מכירת לאומי 
קארד ומכירת לאומי רומניה. חנן פריד־

מן היה שותף מרכזי למרבית המהלכים 
בשנים  בלאומי  שבוצעו  האסטרטגיים 
ההתייעלות  מהלכי  לרבות  האחרונות, 
מתקד־ דיגיטליים  שירותים  והטמעת 

מים. כאחראי על האסטרטגיה ופעילות 
פרידמן  הוביל  בחו"ל,  לאומי  שלוחות 
במגוון  מוצלחים  עסקיים  מהלכים 
תחומי הפעילות של הבנק. פרידמן הינו 
ושני  (בהצטיינות)  ראשון  תואר  בעל 

במשפטים מאוניברסיטת בר אילן.
רוסק  גב'  הודיעה   2019 יוני  בסוף 
לאומי,  בבנק  תפקידה  סיום  על  עמינח 
כ־7  במשך  כמנכ"לית  כהונה  לאחר 
לאומי  דירקטוריון  מינה  ביולי  שנים. 
ועדת איתור בראשות יו"ר הדירקטוריון, 
החברים  כאשר  יחיא,  חאג'  סאמר  ד"ר 
הנוספים בה היו הדירקטורים ת' גוטליב, 
גבאי.  ויורם  דומיניסיני  א'  מראני,  אוהד 
אינטנסיבי  הליך  קיימה  האיתור  ועדת 
בפני  להמליץ  החליטה  ובסיומו  ויסודי, 
פרידמן  חנן  של  מינויו  על  הדירקטוריון 

לתפקיד מנכ"ל לאומי הבא.

צו הפסקה מנהלי 
בעקבות פיצוץ בלוני גז

מאת חיים מרגליות

למ־ הוצא  מנהלי  הפסקה  צו 
קום ברהט אשר על פי החשד פעל 
ועלה  גז  ואחסון  למילוי  כמקום 
באש תוך גרימת פציעתו של אדם.

האירוע התרחש לפני כשבוע, 
כאשר רכב עלה באש במקום, וב־

עקבות כך התרחשו מספר פיצוצי 
בלוני גז. שוטרים שהגיעו למקום 
בלוני  עליה  שרופה,  משאית  זיהו 
מפוזרים  אשר  גז  ובלוני  רבים  גז 

מעוצמת הפיצוץ.
הת־ למקום  בסמיכות  בנוסף, 

כליל  נהרסה  אשר  סככה  גלתה 
מעוצמת הפיצוץ ועולה החשד כי 
גז  לבלוני  אחסנה  כמקום  שימשה 
המלמ־ ממצאים  והתגלו  נוספים 

דים כי במקום היה מתקן פיראטי 
למילוי גז.

מלבד  מהפיצוץ,  כתוצאה 
זירת ההרס הרב, נפצע אדם אשר 
שהה בסמוך למקום ונזקק לטיפול 
נפתחה  ישראל  במשטרת  רפואי. 
ומנהל  אש  כיבוי  בשיתוף  חקירה 

הגז.
שי־ ביצע  רהט  תחנת  מפקד 

החלטה  בדבר  העסק  לבעל  מוע 
ללא  המתנהל  עסק  סגירת  על 
הרשיון.  לתנאי  בניגוד  או  רשיון 
שנשקל  ולאחר  השימוע  בתום 
בפרנסה  פגיעה  שבין  האיזון 
ושיקולי חופש העיסוק והשמירה 
הציבור,  של  ובטחונו  שלומו  על 
למפקד  התחנה  מפקד  המליץ 
בסמכותו  לעשות  דרום  מחוז 
מידית  הפסקה  על  ולהורות 
וזאת  בעסק  העיסוק  של  וארעית 
לאור מסוכנותו החמורה והמידית 

של העסק. 
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דולפיננים, שלך וצבי ים נצפו בים התיכון

מאת ח. אבישלום

בר־ הימית  היחידה  פקחי 
לתצפית  זכו  והגנים  הטבע  שות 
דולפיננים  שני  של  מרשימה 
חומים  ים  צבי  חמישה  מצויים, 
פיקוח  בסיור  בנדידה  ושלך 
לנמל  אשקלון  חוף  בין  דיג 

יפו.
גיא לוויאן פקח היחידה הימית 
"הופתענו  והגנים:  הטבע  ברשות 
לראות תצפית מרשימה של בעלי 
חיים רבים בסיור הימי היום, שני 
דולפיננים מצויים, חמישה צבי ים 

חומים ושלך בנדידה".

היונק  הוא  המצוי  הדולפינן 
הימי הנפוץ ביותר בישראל. מבנה 
גופו מלא ומגושם וצבעו אפור עד 
חום, עם בטן בהירה. חרטומו קצר 
כפל  ידי  על  מופרד  והוא  ועבה, 
אורכו  הקדקוד.  מקדמת  בולט 
מונה  ממוצעת  להקה  מ'.   2.5-3.5
המצוי  הדולפינן  פרטים.  חמישה 
ולעתים  היבשת  מדף  מעל  חי 
פוקד את הים העמוק. אוכלוסיית 
הדולפינן המצוי מעל מדף היבשת 
שלאורך חוף הים התיכון בישראל 
תת  פרטים.  ב־300-400  מוערכת 
מסווגת  התיכון  בים  האוכלוסיה 
כאשר  בסכנה,  שעתידו  כמין 

עליה  שמאיים  העיקרי  הסיכון 
דיג.  בציוד  בשוגג  לכידה  הוא 
איומים נוספים כוללים את זיהום 
הים, בליעת פסולת ופגיעה במא־

רג המזון.
הבינ־ הארגון  הכריז  ב־2017 

על   (IUCN) טבע  לשימור  לאומי 
חופי  שמול  היבשת  מדף  שטח 
כאזור  ישראל  של  התיכון  הים 
 ,(IMMA) ימיים  ליונקים  חשוב 
דולפיננים  של  תצפיות  בעקבות 
מצויים ודולפינים מצויים על ידי 
וסיוע  מידע  חקר  (מרכז  מחמל"י 
לאורך  בישראל)  ימיים  ליונקים 

השנים.

שלך, צילום גיא לוויאן - רשות הטבע והגנים

במרכז הקונגרסים בחיפה שסרב 
לאירוע לחרדים בגלל הפרדה ייערך 
השבוע כנס הטפה של כת מיסיונרית 

ארגון 'אור לאחים': "חרפה לעיר חיפה" ^ חבר מועצת 
עיריית חיפה מטעם אגודת ישראל הרב אריה בליטנטל: 

"אוי לנו שכך עלתה בימינו בעיר חיפה" 
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בחיפה  הקונגרסים  במרכז 
בגלל  לחרדים  לאירוע  שסרב 
ייערך  לגברים,  רק  מיועד  שהוא 
וש־ ששי  חמישי,  בימים  השבוע, 
על  העברה  עם  מיסיונרי  כנס  בת, 

הדת, רח"ל.
הרב בנימין וולקן, ראש האגף 
בארגון  ומיסיון  בכתות  למאבק 
אל  מכתב  שיגר  לאחים',  'אור 
חיפה,  עיריית  הקונגרסים,  מרכז 
חר־ ציבור  ואיש  העיר  של  רבניה 

על  מתריע  הוא  בו  בכירים,  דיים 
בידו  שיש  אליהם,  שהגיע  מידע 

להחריד כל לב יהודי: 
המיסיונרית,  הנוצרית  "הכת 
מתכננת לקיים בימים חמישי־שי־

שי שבת הקרובים, כינוס עם טקס, 
במרכז הקונגרסים בחיפה. יודגש 

כי הכת  ידועה ככת שלילית". 
"יהודים  כי  כותב  וולקן  הרב 
בכל הדורות, מסרו את נפשם וע־

לו על מוקדות האש, ושירת 'עלינו 
לשבח' על שפתותיהם, העיקר לא 
בעיר  כאן,  והנה  דתם.  את  להמיר 
חיפה, נעשית החרפה הזאת בריש 
לאלתר  לבטל  דורשים  אנו  גלי. 
ישראל  בעם  הפוגעת  זו,  זוועה 

ובדת היהודית, ובעיר חיפה".
מט־ חיפה  עיריית  מועצת  חבר 
בלי־ אריה  הרב  ישראל  אגודת  עם 
בכאב  לסופרנו  אתמול  אמר  טנטל 

בימינו  עלתה  שכך  לנו  "אוי  נוקב: 
בעיר חיפה, ונורא הדבר שבית המ־
אלה המבקשים  שפט מתייצב לצד 
רח"ל,  היהודי,  העם  את  לקעקע 
ומעניקים להם הגנה רחבה ללא כל 
בהחלט.  מובנת  בלתי  הנגנה  סייג, 
ומנגד פוגע בבוטות בציבור החרדי 

ובזכויותיו". 
את  הפנו  הקונגרסים  במרכז 
המ־ ים'  'גב  החברה  אל  שאלתנו 

עם  במשותף  המקום  את  פעילה 
ומשם  לחיפה  הכלכלית  החברה 
ששיגר  שלהם,  היח"צ  איש  אל 
המשפט  בית  החלטת  את  אלינו 
הכת  כינוסי  את  לאפשר  שכופה 

במקום בטענת אפליה. 
לכך  מתייחס  המשפט  בית 
שב־2000 עד 2005 ארח המקום את 
יותר  מאוחר  בעיה.  ללא  הכת  כנסי 
נודע הדבר וגורמים דתיים מחו על 
לאפשר  שלא  נסיון  נעשה  ואז  כך, 
את האירועים המיסיונריים במקום 
המשפט  בית  העירוני.  הציבורי 
אילץ את הגורמים השונים לאפשר 

את קיום האירוע. 
שהכת  היא  העובדה  ואולם 
והעו־ בעבר,  המקום  את  קיבלה 

מבית  גיבוי  מקבלת  שהיא  בדה 
המשפט – מבישה ומעגימה.

אם  כי  הודיע  לאחים'  'אור 
הם   – יבוטל  לא  המביש  האירוע 
למ־ מחוץ  גדולה  הפגנה  יארגנו 

קום. 

הזדמנות ללימודי דיינות:

שערי הלכה ומשפט פותח מסלול דיינות חדש
עם סיום המסלול הקודם בהצלחתם חסרת התקדים של כל 14 התלמידים שעברו 
בהצלחה את מבחני הדיינות ברה"ר, מכון שערי הלכה ומשפט פותח מסלול דיינות 

חדש לתלמידים מצוינים בשילוב שימוש בבית הדין שע"י המכון • נמשכת ההרשמה 
למסלול טוענים רבניים

נפ־ דיינות  ללימודי  חדש  מסלול 
הלכה  שערי  במכון  אלול  בתחילת  תח 
בהכשרת  המתמחה  בירושלים,  ומשפט 
בהצלחה  הדיינות  למבחני  תלמידים 
מרובה. את הלימודים ילווה צוות דיינים 
הידועים במומחיותם בהעמדת תלמידים 
והכנתם למבחני הרבנות הראשית בהצ־

לחה מרובה.
מסלול הדיינות החדש נפתח לאחר 
בהצלחה  הקודם  המסלול  של  סיומו 
שנחשבת חריגה בכל קנה מידה. חבורת 
עילית של 14 אברכים, ביניהם ראש ישי־
מסלול  את  סיימו  מוכר,  שכונה  ורב  בה 
ומשפט  הלכה  בשערי  הדיינות  לימודי 
ברבנות  הדיינות  למבחני  יחד  וניגשו 
צלחו  כולם  ההפתעה,  למרבה  הראשית. 
את המבחן הקשה ב־98%, דבר שנחשב 

חריג ביותר בעולם הדיינות.

ללימוד  התגבשה  העילויים  חבורת 
משותף במכון שערי הלכה ומשפט בירו־

שלים, וזאת גם בגלל שיטת ההוראה, אך 
שימוש  לעשות  האפשרות  בגלל  בעיקר 
ולהתנסות בפרקטיקה מעשית בכל עת, 
בבית הדין לדיני ממונות שעל יד המכון. 
במכון  החליטו  המוצלח  הסיום  לאחר 
במתכונת  נוספת  לימוד  יחידת  לפתוח 

המוכחת הזו.
שליט"א,  גיאת  אייל  רבי  הגאון 
מרבני מסלול הדיינות, אמר כי "חבורת 
למ־ גדולה  בהצלחה  שסיימה  העילויים 

דה היטב את כל החומר, עשתה שימוש 
הלכה  שערי  מכון  יד  שעל  הדין  בבית 
ומשפט, והרי אין חכם כבעל הנסיון. כך 
הם ניגשו למבחן כשהם מוכנים וברורים 
הצלחה  אחוזי  עם  הפתיעו  הם  בחומר. 
יגיעו  עוד  שהם  מאמין  ואני  גבוהים, 

משמעותיים  בתפקידים  וישתלבו  רחוק 
בבתי הדין".

מתקיים  הדיינות  לימודי  מסלול 
הלכה  שערי  במכון  שנים  כשבע  מזה 
ומשפט, במסגרתם קונים התלמידים גם 
ידע מעשי באמצעות השימוש בבית הדין 
שעל יד המכון. בימים אלה, כאמור, מת־

גבשת קבוצת העילית החדשה למסלול 
הדיינות שנפתח בימים אלה.

במסלולי  המכון  ממשיך  במקביל 
לקראת  שמתקדמים  הרבנות  לימודי 
הרה"ר.  לבחינות  וההכנה  המסלול  סיום 
לימודי  מסלול  המכון  מקיים  בנוסף 
ללומדיו  המעניק  תחום  רבניים,  טוענים 
לצד  מאוד  מכובדת  לפרנסה  אפשרות 
וההלכתי.  התורני  בעולם  הישארות 
מתקיימת  חדשים  לתלמידים  ההרשמה 

אף היא בימים אלה.

פגישה בין טראמפ לרוחאני? "אתגר לא פשוט לנתניהו"
"כשיראו את לחיצת הידיים בין טראמפ לנשיא מדינה שמנהיגיה מחוייבים למחיקת ישראל, יוכל 

טראמפ לומר ליהודי אמריקה: אתם רואים, מה פירוש נאמנות לישראל?" • וגם: מדבר סקר תרחק?
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ומשפחותיהם,  הילדים  של  רוב 
אפשרות  כל  תכון  לא  ובלעדם 
ילדי  אלף  כשלושים  של  לחינוכם 
ירבו, החייבים הסעות  כן  הקירוב 
בית   – לביה"ס  לביתם  יום  מדי 
שהנשמה  אבר  והוא  תלמודם. 
תלויה בו ובלי זה הילדים עלולים 
של  חינוך  ללא  עצמם  את  למצוא 
זרים  בשדות  לרעות  וח"ו  תורה, 

בחינוך חילוני ח"ו".
שנה"ל  פתיחת  עם  כעת 
אלפי  ב"ה  כי  מתברר  הבעל"ט 
בתי  שערי  על  מתדפקים  ילדים 

הע־ החינוך  של  התורניים  הספר 
מסו־ הורים  הארץ.  ברחבי  צמאי 

מבינים  ומהדרום  מהצפון  רתיים 
החינוך  הוא  התורני  שהחינוך 
בהעדר  אולם  והאמיתי,  הערכי 
הספר  לבית  מסודרת  הסעה 
בקרוב  כרוך  שלפעמים  התורני, 
בקל  הם  יום,  מדי  נסיעה  לשעה 
מתפתים לשלוח את ילדם לחינוך 

חילוני שמצוי להם בהשג יד.
עומדים  ההסעות'  ב'קרן 
של  פניות  של  גל  מול  אלו  בימים 
המ־ הורים  ושל  ספר  בית  מנהלי 

מסודרים  הסעה  לקווי  תחננים 

כספית  בעלות  כרוך  הדבר  אולם 
גדולי  שכותבים  וכפי  אדירה. 
"והעוס־ הנוקב:  במכתבם  הדור 

הדור  גדולי  ע"י  שמונו  בה  קים 
אך  למענה,  נפשם  מוסרים  זיע"א 
איום  יש  וח"ו  משפיע  הקומץ  אין 
כי  ההסעה  קווי  לסגירת  ממשי 
הגיעו מים עד נפש. והרואה ספר 
להקי־ יחוש  לא  מי  שנופל  תורה 
מו?? ומה נענה ליום הדין ומה נא־

למקום  נתנו  איך  פקודה  ליום  מר 
קדוש זה להיות פוחת והולך והוא 
התורה  וכעת  רוחני.  נפש  פיקוח 
תתנו  אל  וזועקת  אלינו  מתחננת 

למפעל קדוש להתמוטט". 
את  שיודעים  ישראל  גדולי 
ההס־ 'קרן  בחיזוק  הכביר  הצורך 

של  הטהור  החינוך  ובעתיד  עות' 
במו־ ישראל  ילדי  אלפי  עשרות 

במפורש  כותבים  הקירוב  סדות 
מישראל  לכ"א  גמורה  "וחובה 
מכדי  יפחות  שלא  להשתדל 
לשנה   (×12100) אחד  ילד  אימוץ 

וכל המוסיף מוסיפין לו".
הוסיפו  הדבר  חשיבות  ובשל 
המילים  את  שליט"א  ורבנן  מרנן 
שעו־ שמי  ספק  "ואין  הנדירות: 
יקבל  הקב"ה  של  אלו  לבניו  זר 
ימים  אורך  שמים  בברכות  שכרו 
ויזכו  בריאות  מתוך  חיים  ושנות 
זרע  שיהיו  מיוצ"ח  יהודי  לנחת 
עונג  רוב  מהם  וירוו  והגון  כשר 
כל  באהלם  יכונו  סלה  טוב  ואך 

הימים".
חתמו  זו  קדושה  קריאה  על 
קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  מרן 
גרשון  רבי  הגאון  מרן  שליט"א, 
הגאון  מרן  שליט"א,  אדלשטיין 
רבי  הגאון  שליט"א,  לנדו  דב  רבי 
הגאון  שליט"א,  הירש  הילל  משה 
שליט"א,  ברגמן  צבי  מאיר  רבי 
זילברשטיין  יצחק  רבי  והגאון 

שליט"א.
שנוסד  ההסעות'  'קרן  ארגון 
מסיע  זצוק"ל,  הדור  גדולי  ע"י 
ילדים  מ־20,000  יותר  יום  מדי 

אל  מתחזקים  מבתים  טהורים 
123 בתי ספר תורניים של החינוך 
אלפי  זו,  הסעה  ללא  העצמאי. 
ללמוד  נשלחים  היו  אלו  ילדים 
ללא  רח"ל  כפרניים  ספר  בבתי 
מדובר  ויהדות.  תורה  של  שמץ 
ישראל'  'שמע  של  רבבות  בריבי 
שנה  בכל  וגמרא  משנה  ודפי 
התורמים  של  לזכותם  הנזקפים 

והמסייעים. 
יוצאים  ההסעות'  ב'קרן 
שנת  פתיחת  של  אלו  בימים 
לחי־ מיוחד  בקמפיין  הלימודים 

לאמץ  ההדדית,  הערבות  זוק 
ולסייע  הטהורים  הילדים  את 
אלו,  מיוחדות  הסעות  במימון 
רוחנית  נפשות  להצלת  הנחשבות 

אמיתית. 
כי  מבהירים  ההסעות'  ב'קרן 
לצו־ מיועדת  הנוכחית  המגבית 

דחוף  באופן  ההסעות  מימון  רך 
שלא  קיימים  קווים  עבור  ביותר, 
נמצא המימון עבורם. "אם ח"ו לא 

נצליח להגיע אל היעד ניאלץ בלב 
הסעות  קווי  ולהוריד  לקצץ  כבד 
אמרים  מכך",  המשתמע  כל  על 

בכאב ראשי הקרן.
מצ־ עוד  הקרן  מנהלי  באזני 

מרן  של  הנוקבים  דבריו  טלצלים 
שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש 
תמיד  להם  הורה  אשר  זצוק"ל, 
ש"אסור לוותר על אף ילד!". מרן 
ההסעות'  ב'קרן  שראה  זצוק"ל 
דואג  היה  הקדוש,  מפעלו  את 
שרוצה  יהודי  ילד  כל  על  ומיצר 
ללמוד תורה שיתאפשר לו להגיע 
התורני.  הספר  לבית  בוקר  בכל 
מפעמת  רבים  בקרב  כי  ספק  אין 
לה־ ילד,  לאמץ  הערבות  תחושת 

ולזכות  הטהור  חינוכו  את  בטיח 

גדולי  כהבטחת  יוצ"ח  מכל  לנחת 
ישראל.

מרן  של  דבריו  נודעו  וכבר 
שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש 
והמ־ התורמים  כלפי  זצוק"ל 

"מי  כי  ההסעות',  ל'קרן  סייעים 
(אלו  הקב"ה  של  לילדים  שדואג 
ידאג  הקב"ה  ההסעות')  'קרן  ילדי 
יחפוץ  לא  ומי  שלו".  לילדים 
בחינוך  פרטנית  דשמיא  בסיעתא 

וגידול צאצאיו. 
הקו־ לקריאת  להצטרפות 

שליט"א  הדור  גדולי  של  דש 
למוקד  לפנות  ניתן  ילד  לאימוץ 
 1700-50-66-22 ההתרמה: 
בהעברה  או  ברק.  בני   257 ת.ד. 
לבנק הפועלים סניף 655 מס' ח־ן: 

והנתינה  הסיוע  בזכות   .339991
אתה  ל"אם  ואחד  אחד  לכל  יזכו 

משמח  אני   – שלי  את  משמח 
את שלך".

דיווח: מצרים זימנה את ראשי חמאס לפגישה בהולה
טפטוף הרקטות מתגבר

נסרללה  חסן  חיזבללה  מנהיג 
צה"ל  של  רחפנים  שני  כי  אמר 
התרסקו ליד מרכז התקשורת של 
הארגון בדאחיה, ואיים לנקום על 
אחד  נסרללה,  לדברי  התקיפה. 
נפגע  והשני  התפוצץ  הרחפנים 
אב־ לעברו  שיידו  נוער  בני  בידי 
נפץ.  חומרי  הכיל  כי  ונמצא  נים, 
לפי גורמים בחיזבללה, מרכז הת־
קשורת נפגע כתוצאה מהפיצוץ.

היא  כי  לאשר  סירבה  ישראל 
אחראית לשליחתם של הרחפנים 
הממשלה  ראש  אך  לפיצוץ,  או 
על  אחריות  קיבל  נתניהו  בנימין 
צבאי  בבסיס  שאירעה  תקיפה 
זאת,  עם  קודם.  קצר  זמן  בדמשק 
אמרו  מערביים  מודיעין  גורמי 
כוונה  לא  התקיפה  כי  ל'טיימס' 
כלפי מרכז התקשורת, אלא כלפי 
מתקן סמוך, שבו אוחסן המערבל. 
ידי  על  שצולמו  תמונות 
ברשתות  ופורסמו  העיר  תושבי 

בדרום  פיצוץ  תיעדו  החברתיות 
הת־ אירעה  שבו  בזמן  ביירות 

המודיעין  גורמי  לדברי  קיפה. 
בתמונות  ה'טיימס',  עם  ששוחחו 
קשות,  נפגע  המערבל  כי  רואים 
ומכשיר השליטה נהרס לחלוטין.

ממאה  יותר  יש  לחיזבללה 
אלף טילים בלבנון, אך רק מעטים 
ארוכי־טווח,  מדויקים  הם  מהם 
את  לממש  מנת  על  הדרושים 
טהראן  ושל  הארגון  של  האיומים 
המה־ משמרות  ישראל.  כלפי 

להשתמש  ניסו  איראן  של  פכה 
בבסיסים סוריים כדי לסייע לחי־

זבללה לייצר טילים מדויקים, אך 
בידי  ושוב  שוב  סוכלו  הנסיונות 
לפני  לישראל.  שיוחסו  תקיפות 
בנאומו  נתניהו  התייחס  כשנה 
האו"ם  של  הכללית  בעצרת 
שהקים  טילים  אחסון  למתקני 
אזרחית  אוכלוסיה  בלב  חיזבללה 
הם  המתקנים  לדבריו,  בביירות. 
חלק ממאמץ משותף של חיזבללה 

ואיראן לשדרג את מערך הטילים 
של הארגון. 

כי  הצהיר  חיזבללה  כך,  בתוך 
שהתרסקו  הישראליים  הרחפנים 
נפץ.  חומר  נשאו  השיעי  ברובע 
מומחים  בדיקת  הארגון,  לפי 
השתמשה  ישראל  כי  העלתה 
כשרק  ממולכדים',  ב'רחפנים 
לפי  להתפוצץ.  הצליח  מהם  אחד 
התפוצץ  שלא  הרחפן  הארגון, 

קילוגרמים   5.5 בו  ונמצאו  נבדק 
על  כך   – C4 מסוג נפץ  חומר  של 
הלבנונית  הידיעות  סוכנות  פי 

.(NNA) הרשמית
כי  פורסם  שנה  כחצי  לפני 
מנסה  שאיראן  הדיוק',  'ערכות 
מת־ סוריה,  דרך  ללבנון  להבריח 

לווייני  ניווט  מערכות  על  בססות 
(ג'י־פי־אס) שגודלן אינו עולה על 
זה של מזוודה אשר אפשר לעלות 
האיראני  המאמץ  למטוס.  עמה 
מדגם  רקטות  בהסבת  מתמקד 
מגיע  שלהן  שהטווח   ,2 זילזאל 
לכ־200 קילומטרים. לפי הערכות 
כ־14  חיזבללה  בידי  המודיעין, 

אלף רקטות מסוג זה.

רוחאני לטראמפ: 
"ללא הסרת הסנקציות 

לא יהיה שינוי"

הודעות חוק תכנון ובניה - 28/03/19

הודעות חוק תכנון ובניה - 28/03/19

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

לעולם  אסור  לאיראן  מאוד:  לנו 
ואסור  גרעיני,  בנשק  להחזיק 
היציבות  על  שיאיים  מצב  שיהיה 

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.

דיווח: התקיפה בביירות כוונה נגד מכונה לשיפור דיוק טילי חיזבללה

שיכ־ הקופה  של  הצדקה  בגבאי 
קופת  בביתם.  והרחבה  רווח  ניסו 
ולהחיותם'  'להחזיקם  הצדקה 
ימות  כל  הנצרכים  לימין  עומדת 
מקרנות  לאחת  ונחשבת  השנה 
החסד הוותיקות בחצרות הקודש 
לישוע־ ונצורות  גדולות  הפועלת 

תם ולרווחתם של המונים.
הגיעו  האחרונה,  בתקופה 
בקשות עזרה רבות לשולחנם של 
שאין  כידוע  אך  הקופה,  עסקני 
ואין  הארי  את  משביע  הקומץ 
ונוצר  מחולייתו,  מתמלא  הבור 
צורך דחוף להגדיל את הכנסותיה 
של קופת הצדקה, בכדי לתת מע־

מצי־ ופנייה  בקשה  לכל  הולם  נה 
דם של הנזקקים לעזרה ולתמיכה 

בדרך כבוד. 
מרן  נרתם  כך,  בעקבות 
אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א לעזרתם 
בנ־ העומדת  הקופה  עסקני  של 

לצאת  ונעתר  ובהכוונתו,  שיאותו 
לבארדיטשוב,  ייחודי  למסע 
משתתפיו  כל  בוודאי  יפעלו  בו 
לשוב  ויזכו  לעצמם  ישועות 
גדושה,  במידה  מבורכים  ממנו 
הזה  המסע  מכך,  פחות  לא  אך 
נועד להושיע את המצפים לעזרת 
ממלכת החסד האגדית 'להחזיקם 
להוסיף  לה  לאפשר  ולהחיותם', 
ולהעצים עשיה, חסד לשם חסד. 

אין פלא אפוא שמרן האדמו"ר 
ונצורות  גדולות  התבטא  שליט"א 
על מסע הקודש ואמר: "אין באר־

דיטשוב וועט מען א וודאי פויע'לן 
כשזכות  כי  ישועות!",  גרויסע 
מצטרפת  הזו  הנפלאה  הצדקה 
מסע  של  המסוגל  התאריך  לזכות 
של  סנגורם  בציון  שאלי',  'רחמים 

ישראל, הישועות מובטחות. 
בשעות  שלישי  יום  אמש 
האדמו"ר  מרן  יצא  הצהריים 
שליט"א ממעון הנופש בחלדודנא 
אל העיר ויניצה באוקראינה, לק־

והסליחות  התפילות  מעמדי  ראת 
בשעות  אתמול,  בבארדיטשוב. 
הערב התקיים מעמד קבלת פנים 

בעיר  שליט"א  האדמו"ר  למרן 
ז'יטומיר הסמוכה, ברוב עם הדרת 

מלך. 
גם  מתקיימים  בז'יטומיר 
יוקרתיות  ועידות  והיום  אתמול 
שהרימו  הסגולה  יחידי  לעשרות 
קופת  עניי  לרווחת  נכבד  סכום 
ולהחיותם',  'להחזיקם  הצדקה 
בהפקת חברת 'הולינס' שע"י הרב 
אגודת  יו"ר  גבאי  מאיר  ישראל 
'אהלי צדיקים', שבנסיונה העשיר 
אירועים  הפיקה  כבר  השנים,  רב 
ברחבי  יוקרתיים  ומעמדים  רבים 
המכינה  מהוועדה  אוקראינה. 
את  מלווה  'הולינס'  כי  נמסר 
בטי־ המרומם  המסע  משתתפי 

הפקת  פנים,  שירותי  ובמתן  סות 
מסע  סדרי  וניהול  הוועידות 

הקודש. 
המסע  של  הכותרת  גולת 

רביעי  יום  היום  אי"ה  תתקיים 
הקודש  בעיר  הלילה,  בחצות 
מצדיקים  שנודע  בארדיטשוב, 
על סגולתה הנשגבה שרק בהגיית 
היא  מסוגלת  כבר  העיר  של  שמה 
הודות  וחסדים,  רחמים  להשפיע 
רבי  הרה"ק  ישראל  של  לסנגורם 
זי"ע  מבראדיטשוב  יצחק  לוי 
של  בקדושה  העיר  את  שקידש 

מעלה לשעה ולדורות עולמים. 
המרכזי  התפילה  מעמד 
רחמים  לעורר  שאלי'  'רחמים 
יתקיים  הרחמים,  חודש  בפתח 
שליט"א  אדמו"ר  מרן  בראשות 
חסידים  עשרות  ובהשתתפות 
תפילת  שיתפללו  מעשה,  ואנשי 
רבים על כל תומכי קופת הצדקה 
'להחזיקם ולהחיותם' ועל כל בית 
והפרט,  הכלל  לישועת  ישראל 

ולשנה טובה ומתוקה. 

היום יתקיימו מעמדי התפילות והסליחות 'רחמים שאלי' על ציון סנגורם של ישראל בבארדיטשוב 
  המשך מעמ' ראשון

המודיעין  כי  פלסטיניים  מקורות 
המצרי קיבל תלונות קשות מרא־

לפיהם  בישראל  המודיעין  שי 
"אנו נפתח מלחמה במידה ושיגור 
יימשך".  העוטף  לעבר  הטילים 
של  החמורים  המסרים  בעקבות 
לעמיתיהם  הישראלי  השב"כ 
וזימנו  מיד  פעלו  הם  המצרים, 
בהולה  לפגישה  חמאס  ראשי  את 

הודי־ המצרית  המשלחת  בקהיר. 
עה לחמאס שיש להימנע לחלוטין 
ישראל  לעבר  רקטות  משיגור 
"תפרוץ  אחרת  מהלילה,  החל 

מלחמה". 
המצרית  המשלחת  בנוסף, 
לא  האסלאמי  לג'יהאד  הודיעה 
בל־ שקורה  מה  מאחורי  לעמוד 

בנון ומה שמתרחש עם חיזבללה, 
ולהימנע  איראן,  בהוראת  שפועל 

במידה  עתידי  לעימות  מכניסה 
לחי־ ישראל  בין  מלחמה  ותפרוץ 

זבללה. 
הפלסטינים  הפלגים  מנגד, 
המצרי  המודיעין  מראשי  דרשו 
ללחוץ על ישראל על מנת ליישם 
ולחזור  המוסכמות  ההבנות  את 
בה מהחלטה לצמצם את הדלקים 
ישראלית  התחייבות  להוציא  וכן 
להקל את המצור מעל רצועת עזה 

כפי שסוכם. 
לפעול  המצרים  נדרשו  עוד 
על מנת למהר וליישם את ההבנות 
להמשיך  מישראל  ולמנוע  הללו 
בעיקר  זמן'  'משיכת  במדיניות 
הדלקים,  להגדלת  הקשור  בכל 
הסחורות, התרופות וכן מתן הוס־

של  העבודה  אישורי  מכסת  פת 
שעובדים  מהרצועה  פלסטינים 

בתוך ישראל.

  המשך מעמ' ראשון

שעבר  בשבוע  שבת  ביום  גם 
רק־ שלוש  של  ירי  צה"ל  זיהה 

כיפת  מערכת  מהרצועה.  טות 
ורסיסי  מהן,  שתיים  יירטה  ברזל 

בית  בחצר  נפלו  הרקטות  אחת 
יורטה  לכן  קודם  ערב  בשדרות. 
תקף  לירי  ובתגובה  רקטה,  עוד 
חמאס  של  עמדות  האוויר  חיל 

ברצועה.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

"ועינינו רואות בשמחתם"
בא־ א'  הקרוב  ראשון  ביום 

שנת  פתיחת  עם  תשע"ט  לול 
יתקיים  הבעל"ט  הלימודים 
מעמד תפילה מיוחד בבית מרן 
לה־ שליט"א  קניבסקי  הגר"ח 
ההס־ ל'קרן  התורמים  צלחת 

קנייבסקי  הגר"ח  מרן  עות'. 
יחד  שליט"א  ישראל  וגדולי 
יעמדו  ההסעות'  'קרן  ילדי  עם 
התורמים  ילדי  למען  בתפילה 

יש־ גדולי  לקריאת  שנרתמו 
ילדים  ואמצו  שליט"א  ראל 
שירוו  כדי  ההסעות'  מ'קרן 
מידה  שלהם.  מילדיהם  נחת 
שאותם  כשם  מידה.  כנגד 
ההורים לקחו תחת חסותם ילד 
יזכו  כך  תורני,  לחינוך  שיזכה 
מילדיהם  תורני  לנחת  הם  גם 
ישראל  גדולי  שמבטיחים  כפי 

במכתבם.

גדולי ישראל בקריאה נרגשת עבר ילדי קרן ההסעות: התורה מתחננת אלינו אל תתנו למפעל קדוש שכזה להתמוטט
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פינתי,  פנורמי,  נוף  מ"ר,  בתנובה 170 
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[20053748]

רק  מטר   120 חד   5 בבליליוס 
052-7658-638 2800.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053747]

ק"ב  מטר   130 חד   5 הכהן  בעלי 
052-7658-638 5300.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053746]

מטר   105 חד   4 משה  גבעת  באזור 
מידית  כניסה  ק"ה  לגמרי  חדשה 
052-7658-638 2620.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053745]

רק  מטר   74 חד   3.5 ביואל 
052-7658-638 1730.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053744]

חדשה  מטר   68 כ  חד   3 באשכנזי 
052-7658-638 1730.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053743]

תשואה  צפניה  אזור  למכירה  חנות 
052-7658- 490.000ש"ח  רק   4000

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053742]

ק"ב  מטר   85 חד   3.5 באז'-חנה 
052-7658-638 2130.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053741]

ק"א  חדשה  חד   4 מתתיהו  בן  ביוסף 
052-7658-638 רק2380.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053740]

 + חדשה  מטר   88 3חד  באוליהב 
052- 2390.000שח  וחניה  מחסן 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053739]

מפוארת  חד   3.5 חכם  בשמעון 
052-7658-638 2400.000שח  ק"ב 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053738]

 + מכניסה 3300  דיור  יחידת  בצפניה 
גג-60 מטר 760.000ש"ח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053737]

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

8457090
[20053734]

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]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053422]

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053399]

הנביא  בשמואל  בוטיק!!  בפרוקיט 
כל  מטר   115 חד   5 דירות  דושנסקי, 
דירה בקומה, רמת בניה גבוהה מאד!! 
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]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053395]

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

[20053362]

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

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

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053221]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053220]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053219]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053218]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053217]

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053091]

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

הנדלס"
[20053090]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס'
[20053089]

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

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20053088]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053087]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20053086]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053054]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053044]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053043]

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]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052827]

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

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

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052564]

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

053-3179474 ,5379474
[20052386]

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

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

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

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

תיווך-הנדלס"
[20052225]

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

תיווך-הנדלס"
[20052224]

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

היימשע תיווך-הנדלס"
[20052223]

ירושלים | השכרה
ומושקעת  חדשה  יח"ד  החיים  בגשר 
מרוהטת  מ.סוכה   + ק"4  1.5חד' 
כולל  3400ש"ח  מיידי  קומפלט 

0533106387 ארנונה 053-3108990
[20053755]

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

מיידי 055-6777368
[20053690]

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
יפה  2חד'  גבירול  אבן  באזור 
ממוזגת  מרוהטת,  ומושקעת, 

ומאווררת 0508460983
[20053754]

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]

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]

ביתר עילית | השכרה
שינה  חדרי   2 הכוללת  מרווחת  יח"ד 
2כניסות  וחצר  מרווח  סלון  גדולים 
0534101320 1- קומה  לל"ת  לבית 
025808850 0533135406

0584453068
[20053761]

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]

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]

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]

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. 
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]

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]

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

052-7167125 5344732
[20053668]

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]

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

7616720-1
[20040110]

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]

שרייבר ַ דרוש  בירושלים  לת"ת 
לשעות הצהרים 052-7645204

[20053760]

עובדת  דרושה  ב"ב  זוגות  לחנות 
במשמרות,  עבודה  ומסורה,  אכפתית 

עדיפות לנסיון 050-4136129
[20053751]

בקו 350 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]

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]

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]

הארכיון היהודי 

עיתונות  שנות   180 "מדהים" 
מתקדמת  חיפוש  בתוכנת  יהודית 
עורך  לכל  חובה  ש"ח   325X36
055-6721400 והיסטוריון 
J A 1 8 0 1 8 0 1 8 0 @ G M A I L .

COM
[20053756]

השבת אבידה 

139 בקו  אדומה  מצלמה  אבדה 
מביתר לבני ברק 054-8432417

[20053759]

בתחנה  עקב  במוצ"ש  תיק  אבד 
מרכזית בצפת 052-7611008

[20053758]

בחוף  ילד  בגדי  עם  שקית  נשכחה 
050- אב  כה  שני  ביום  אשדוד  ים 

4173756
[20053757]

שם  על  תפילין  עם  מזוודה  מצאתי 
ברחוב  בתחנה  תשובה"  יוסף  "שלום 
להשיבו  אשמח  ברק,  בבני  יעקב  בן 
להתקשר  נא  סימנים,  פי  על  לבעליו 

לטלפון 0542258831
[20053753]

באוטובוס  בלונדינית  פאה  אבדה 
בשעה  ב-25.8.19  לצפת  ממירון 

053-3132501 053-3161735 16:00
[20053752]

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]

נאבד משחק שבת טאטע בתחנה של 
בעלז בירושלים 053-3104437

[20053699]

דף היומי בבלי: כריתות ז    דף היומי ירושלמי: ביכורים ח    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הכ"ז (הסבלנות)    משנה יומית: אבות ב, ד-ה    הלכה יומית:
או"ח תקנט, ג-ה    רמב"ם יומי: תפלה ה-ז    שו"ע הרב - רב יומי: עו, א-ג  
  דף היומי - זוהר: פקודי, לז-מ    חפץ חיים: רכילות ג, א    העמוד היומי 

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

8:398:408:388:428:418:36סו"ז ק"ש מג"א
9:269:289:269:299:289:24סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

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

12:4012:4212:4112:4312:4212:39חצות היום
13:1313:1413:1313:1513:1513:12מנחה גדולה

19:1319:1019:1219:1119:1119:08שקיעת החמה
זמנים למחר

4:384:384:364:414:404:34עלות השחר
5:205:215:195:235:225:17זמן ציצית ותפילין

6:116:186:096:156:146:10הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073-2688970 אהרנוביץ' 12, ב"ב   סנטר פארם 052-6600564 חזון איש 31    בני ברק רמת שלמה ירושלים

077-8880730 גורדון פינת דיזנגוף 129 מהשעה 19:00 עד 24:00  סופרפארם מינסטור סופר פארם גורדון תל אביב
8853404 רח' אמנון ותמר  077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה  גרין פארם
סופרפארם סופר פארם מרכז רפואי רמב"ם 077-8882320 העלייה השניה 10    רמת גן קניון פולג    חיפה
6519153 הופיין 52 חולון     אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד    אשדוד

8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.505-
אתמול: 211.505-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
31-21

תל אביב
30-25

חיפה
29-24

גולן
33-21

טבריה
37-26

גליל
29-20

באר שבע
34-22

אילת
42-28

מזג האויר
ירידה קלה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית עד 
נאה. תחול ירידה קלה של 

הטמפרטורות ותורגש הקלת 
מה בעומס החום.

חמישי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

שישי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

שבת  - 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
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שבת ר"ח - פרשת ראה
תפילות ונעימות בליווי: מקהלת יחד, 

החזן אהרון גרליץ והרב דוד נתנאל שוורץ 
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התביעה בארה"ב: עונש 
מוות לרוצח מפיטסבורג

משרד המשפטים בארה"ב דורש להטיל את העונש החמור ביותר על רוברט 
באוורס המואשם ברצח 11 יהודים במרכז היהודי בפיטסבורג

מאת כתב 'המבשר'

משרד המשפטים האמריקני 
על  מוות  עונש  להטיל  ידרוש 
ברצח  הנאשם  באוורס  רוברט 
'עץ  היהודי  במרכז  יהודים   11
בחשון  בפיטסבורג  החיים' 

השנה.
הוא  המשרד  הודעת  פי  על 
טיעון  לעסקת  מסכים  אינו 
שפ־ כפי  באוורס,  של  בעניינו 
המשפט  בית  ביקש.  רקליטו 

להכריע  בקרוב  יצטרך  הפדרלי 
בסוגיה.

כמה  סיפרו  שעבר  בשבוע 
להעיד  שנאלצו  המרכז  מבאי 
החזירה  העדות  כי  במשפט, 
בע־ שחוו  הטראומה  אל  אותם 

קבות האירוע.
כהן,  סטיבן  מהם,  אחד 
שלא  באנשים  "מדובר  כי  סיפר 
מעוניינים בכך, אבל היו צריכים 
את  מחדש  יום  בכל  שוב  לחיות 
ולהמ־ לנסות  במקום  הטרגדיה, 

שיך בחייהם".
המשפט  בראשית  כבר 
מוות  עונש  התביעה  דרשה 
פחות  בלא  שהואשם  לרוצח 
11 כולל  אישום,  סעיפים  מ־44 

חם  בנשק  שימוש  של  אישומים 
של  נוספים  ו־11  רצח,  לביצוע 

פשעי שנאה.
לבית  שהוגש  תצהיר  פי  על 
המשפט, באוורס אמר לשוטרים 
אחרי שנעצר כי הוא "רוצה שכל 

היהודים ימותו".

גרמניה: מגבירים מאבק במהגרים
המשטרה במדינת נורדריין־וסטפאליה במערב גרמניה הודיעה כי תחשוף את 
הלאום של כל עבריין מורשע כדי להילחם בתופעת הפשיעה בקרב המהגרים

מאת כתב 'המבשר'

נורדריין־וסטפאליה,  משטרת 
כי  הודיעה  גרמניה  במערב  מדינה 
עבריין  כל  של  הלאום  את  תחשוף 

שהורשע בעבירה פלילית.
של  הלאום  את  נמסור  "אנו 
ההרשעה  כאשר  מורשע  עבריין 
במידע  ספק,  לכל  מעל  נמצאת 
עובדים  אנו  לעיתונות.  מיוחד 
על  המקומית  המשטרה  עם  כעת 
ועל  ייעשו  הדברים  בה  הדרך 
המדיניות החדשה בנושא", הודיע 

משרד הפנים בעיר דיסלדורף.
הלאום  לחשיפת  המדיניות 
משתנה  מורשעים  עבריינים  של 
במ־ בגרמניה.  למדינה  ממדינה 

של  הלאום  נחשף  רבות  דינות 
קשור  והוא  במידה  רק  העבריין 
על  פשעים  כמו  שביצע,  לפשע 

רקע לאומני או דתי.
נורד־ מדינת  של  הפנים  שר 
ראול,  הרברט  ריין־וסטפאליה, 
אמר כי מדובר שצעד שנועד לה־

הלאום  סביב  השקיפות  את  גביר 
במדינה.  הפשעים  מבצעי  של 
כל  של  הלאום  את  נודיע  "אנו 
בוודאות,  מזהים  שאנו  החשודים 
באופן טבעי יהיו שם גם חשודים 
ששקיפות  משוכנע  אני  גרמנים. 
כזו היא האמצעי הטוב ביותר נגד 

אמר  והסתרה",  הונאה  נסיונות 
ראול.

הפושעים  לאום  חשיפת 
מעוררת מחלוקת בגרמניה. בעוד 
בצעד  מדובר  כי  טוענים  רבים 
לשנאת  מקומיים  אזרחים  שיסית 
בחשיפה  התומכים  טוענים  זרים, 
מנת  על  הכרחי  בצעד  מדובר  כי 
ומא־ הפשיעה  רמת  את  להפחית 

והתקשורת  המשטרה  את  שימים 
בכוונה  מסתירות  הן  כי  בגרמניה 
לה־ מנת  על  הפושעים  לאום  את 

מדיניות  על  הביקורת  את  קטין 
ההגירה של הקנצלרית א' מרקל.

רגע לפני הפנסיה זכו ב־40 מיליון ש"ח
רגע לפני היציאה לפנסיה זכו בני הזוג בלא פחות מ־40 מליון שקלים ^ הם 

החליטו לא לספר עדיין לילדים על הזכיה

מאת כתב 'המבשר'

הגיעו  הפיס  מפעל  למשרדי 
בפרס  הזוכים  השבוע  בתחילת 
מיליון   40 סך  על  בלוטו  הראשון 
שהת־ הלוטו  מהגרלת  שקלים, 

קיימה במוצאי השבת.
הארץ  מרכז  תושבי  הזוכים, 
וממלאים  לחייהם  ה־60  בשנות 
ומס־ לוטומט  טופס  שבוע  מידי 
בשבוע  רכשו  הם  קבועים.  פרים 
של  בעלות  לוטומט  טופס  שעבר 
36 ש"ח שהביא אותם לזכיה ב־40

מיליון שקלים.
בשבוע שעבר עוד השתעשעו 
בפיס,  שיזכו  ברעיון  ילדיהם  עם 
הם  כי  הלוטו  בדוכן  גילו  ואתמול 
הזוכים המאושרים בהגרלת ה־40

מיליון.

בינתיים  החליטו  הזוכים 
סי־ ולא  בסוד  הזכיה  את  לשמור 

לא  "אמנם  לילדיהם,  כך  על  פרו 
הראשון  הדבר  אבל  להם,  סיפרנו 
לדאוג  זה  עינינו  לנגד  שעומד 
לבטחון כלכלי עבורם ולאחר מכן 
טרם  בהם  במקומות  לטיול  נצא 

ביקרנו".
הגרלת  החודש,  בתחילת 
שינויים  מספר  עברה  הלוטו 
הראשון  הפרס  תקרת  במהלכם 
ש"ח  מיליון  ל־40  עלתה  בלוטו 
(במקום 28 מיליון שקלים) ובדא־

עד  להגיע  יכול  הפרס  לוטו –  בל 
גדל  השני  הפרס  ש"ח.  מיליון   80
(במקום  ש"ח  ל־750,000  ב־50% 
500,000 ש"ח) ובכל הגרלה בה לא 
הפרס  יעלה  השני,  הפרס  יילקח 

ב־750,000 שקלים נוספים.

בלוטו  הראשון  הפרס  בנוסף, 
(במקום  שקלים  מיליון  מ־5  יחל 
שקלים  מיליון   10 ועד  מיליון)   4
בדאבל לוטו (במקום עד 8 מיליון). 
הפרסים  הגדלת  של  המשמעות 
החזר  אחוז  הגדלת  למעשה  היא 
והצטרפותם  לציבור  הפרסים 
שנה,  בכל  חדשים  מיליונרים  של 
כאשר סיכויי הזכיה לא משתנים.

מרוקו: מוזיאון שואה ראשון נפתח ליד העיר מרקש 
מאת א. למל

אלה  בימים  פותחת  מרוקו 
בת־ הראשון  השואה  מוזיאון  את 
לא  נבנה  החדש  המוזיאון  חומה. 
המרוקאית  העיר  ממרקש,  הרחק 
יהודיים  חיים  בה  שגשגו  שבעבר 

מפוארים. 
'הפ־ תכנית  במסגרת  כידוע, 

את  הנאצים  תכננו  הסופי',  תרון 
תפוצו־ בכל  היהודי  העם  חיסול 

יהודי  השמדת  את  רק  ולא  תיו 
זה  היה  אפריקה  בצפון  אירופה. 
באמצעות שלטון וישי שביטל את 
עליהם  והטיל  היהודים  אזרחות 
יהודי  על  שחלו  ההגבלות  את 

צרפת.
מרוקו  גם  עברה  ת"ש  בקיץ 
האפליה  חוקי  וישי.  לשלטון 
מיהודי  יותר  מרוקו  ביהודי  פגעו 
אף  על  ותוניסיה,  אלג'יריה 
במרו־ המוסלמית  שהאוכלוסיה 

האחרות,  מהמדינות  בשונה  קו, 
לפגיעה  המצב  את  ניצלה  לא 
ביצעו  מרוקו  יהודי  ביהודים. 

עבודת כפיה בפיקוח צרפתי. 
בתוך כך, פקידי ממשל ופרנסי 

חגגו  במרוקו  היהודית  הקהילה 
השלמת  את  החודש  בתחילת 
העלמין  בית  של  השיפוץ  מלאכת 

היהודי בעיר החוף אל־ג'דידה.
התקבצו  איש  כמאתיים 
העלמין  בבית  החודש  בתחילת 
בעיר,  מכבר  לא  ששופץ  היהודי 
מדרום־מערב  קילומטרים  כ־130 

לבירה רבאט.
כל  כוסה  השיפוץ  במסגרת 
באספלט  בית־העלמין  של  שטחו 
עשבים  של  צמיחה  למנוע  כדי 
באל־ג'דידה,  המצבות  בין  שוטים 

עיר שאין בה כיום קהילה יהודית 
וכמה  בית־העלמין  חומת  פעילה. 
מחדש,  ונצבעו  נשטפו  מהמצבות 

וכמו כן הוחלף שער הכניסה.
מוחמד  הכריז  תש"ע  בשנת 
השקת  על  מרוקו,  מלך  השישי, 
בתי־  167 של  לשיפוצם  מיזם 

המדינה.  ברחבי  יהודיים  עלמין 
בעבר התגוררו במרוקו כרבע מי־

הקהילה  מונה  וכיום  יהודים,  ליון 
כ־3,000 איש בלבד.

כמאתיים  השתתפו  בכינוס 
ניצלו  מבינם  והיהודים  איש, 

פרקי  להגיד  כדי  ההזדמנות  את 
של  קברו  על  וקדיש  תהילים 
חיים  יחיא  רבי  המקובל,  הגאון 
בית  באותו  הקבור  זצ"ל,  אסולין 

קברות.
על  ימומנו  השיפוץ  עלויות 
שהכריז  מוחמד,  מרוקו,  מלך  ידי 
לשרידים  הנצחה  פרויקט  על 

היהודיים בארצו.

נרגילה בוערת 
גרמה לשריפת בית

מאת חיים מרגליות

כלב הפיל נרגילה שהושארה 
דולקת בבית, גרם לשריפת הבית 
בלהבות.  הוא  אף  נלכד  ולבסוף 
כבאים שהוזעקו לשריפה שפר־
בירושלים,  אורגוואי  ברחוב  צה 
למחצה  שרופה  בדירה  הבחינו 
רוויית פיח ונזקי עשן וחום. בעת 
היתה  השריפה  הכוחות,  הגעת 
מהיעדר  כתוצאה  ברובה  כבויה 

מקור חמצן לשריפה.
סופי  כיבוי  ביצעו  הכבאים 
בוע־ נשארה  שעדיין  האש  של 

שהיה  העשן  של  פינוי  וכן  רת, 
כלוא בדירה.

כבאות  חוקרי  של  מחקירה 
ירוש־ תחנת  לישראל  והצלה 

שנשרפה,  בדירה  כי  עולה  לים 
ובעלי  דולקת,  נרגילה  הושארה 

לפני  הדירה  את  עזבו  הבית 
שבוצע כיבוי של גחל הנרגילה.

הפיל  בדירה,  שהיה  כלב 
את הנרגילה והגחל, דבר שגרם 
בדירה.  שריפה  להתלקחות 
אמנם, מכיוון שחלונות ודלתות 
הבית היו סגורים, לא נכנס מס־

פיק חמצן לליבוי הלהבות, דבר 
שלוותה  איטית  לבעירה  שגרם 
ולבסוף  רב  וחום  פיח  בפליטת 
עוד  מעצמן  כבו  הלהבות  רוב 
בשרי־ הבחינו  שהשכנים  לפני 

פה.
קצין החקירות של הכבאות 
ול־ להקפיד  "חשוב  כי  אומר 

של  את הוראות הבטיחות  קיים 
בעת  לישראל  והצלה  כבאות 
עי־ ומוצרי  נרות  באש,  שימוש 

שון ולא להשאיר אותם דולקים 
ללא השגחה".

גל השריפות באמזונס: 

נשיא ברזיל: נקבל תרומות ממדינות 
ה־G7 רק לאחר שנשיא צרפת יתנצל
נשיא ארה"ב טראמפ הביע תמיכה מלאה בעמדות נשיא ברזל ואמר כי "הוא 

עובד קשה מאוד בענין השריפות באמזונס"
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דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
בנ־ תמיכה  אתמול  הביע  טראמפ 
כשה־ בולסונרו  ז'איר  ברזיל  שיא 
עושה  בולסונרו  כי  כך  על  תעקש 
אף  טראמפ  האמזונס.  למען  רבות 
תמיכה  לו  יש  כי  והבהיר  הוסיף 

מלאה מארה"ב.
הנשיא  את  היטב  מכיר  "אני 
שלנו  היחסים  במסגרת  בולסונרו 
טראמפ. "הוא  הבהיר  ברזיל",  עם 
עובד קשה מאוד בענין השריפות 
באמזונס, ובכל היבט עושה עבודה 
לא   – בברזיל  העם  עבור  נהדרת 
מלאה  תמיכה  יש  ולארצו  לו  קל. 
קצר  זמן  מארה"ב!".  ומוחלטת 
אחרי דבריו של טראמפ הודה לו 
נלחמים  "אנחנו  ואמר:  בולסונרו 

בשריפות בהצלחה גדולה".
בול־ מואשם  האחרונה  בשנה 

איכות  למען  ידי פעילים  על  סונרו 
כריתת  שמאפשר  כמי  הסביבה 
חב־ על־ידי  רסן  משולחת  יערות 

לפנות  המבקשים  ותושבים  רות 
חקלאית  פעילות  לטובת  שטחים 
ובשם מטרת העל: פיתוח הכלכלה 
כמו  האמזונס.  באזור  וההשקעות 
ממעיט  ברזיל  נשיא  גם  טראמפ 
להתח־ הנוגעים  הנתונים  בערך 
ממות הגלובלית ולשינויי האקלים.

מוקדם יותר הודיעה ממשלת 
את  לקבל  מסרבת  היא  כי  ברזיל 
שהציעו  הדולרים  מיליון   20
המדינות  ארגון   ,G7ה־ מדינות 
הת־ הרמת  במסגרת  המתועשות 

בשריפות  המאבק  לצורך  רומה 
באמזונס. 

ברזיל  כי  הבהיר  בולסונרו 
הסיוע  חבילת  את  לקבל  תיאות 
עמנואל  צרפת  ונשיא  במידה  הזו 
G7ה־ פסגת  את  שאירח  מקרון, 
הצה־ על  התנצלות  יביע  השבוע, 
ובולסו־ ברזיל  נגד  שהשמיע  רות 

נרו, הצהרות אותן מחשיב הנשיא 
הברזילאי לפוגעניות.

הנשיא  בולסונרו,  לדברי 

הצרפתי כינה אותו שקרן והוסיף 
ברזיל  בריבונות  מפקפק  הוא  כי 
ברזיל  נשיא  האמזונס.  באזור 
בו  לחזור  חייב  מקרון  כי  הבהיר 
מכמה מהדברים שאמר, "ואז נוכל 

לדבר". 
כי  ואמר  לדברים  הגיב  מקרון 
לברזיל  מיועדת  אינה  התרומה 
האמ־ באזור  מדינות  לתשע  אלא 

זונס, בהן קולומביה ובוליביה. יש 
בעצמה  רואה  צרפת  גם  כי  לציין 
האמ־ מאזור  חלק  שהיא  מדינה 

שהוא  העובדה  בשל  וזאת  זונס, 
הצרפתית,  גיאנה  לתוך  מתפשט 
שמעבר  ל'מחוז  נחשבת  שהיא 

לים' של צרפת.

משאית בטון התהפכה 
וחסמה כביש

מאת חיים מרגליות

לת־ נחסמו  נתיבים  שלושה 
ברמת  ז'בוטינסקי  ברחוב  נועה 
שעל־ בטון  משאית  בעקבות  גן 
תה על אי תנועה והתהפכה. לא 

היו נפגעים.

נח־ כך,  בעקבות  כאמור, 
שלושה  רכב  כלי  לתנועת  סמו 
ז'בוטינסקי  רחוב  על  נתיבים 
במ־ הטיפול  למערב.  ממזרח 

בשל  ממושך,  זמן  ארך  פגע 
הבטון  את  לפנות  הצורך 

מהכביש.

3578%

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

9151639

הקודם זוכה!

הגיעו מבחר
דגמי תש״פ

נחת מאמריקה 
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TWILL

מוזיאון השואה החדש במרוקו

להבות האש ביער האמזונס 
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