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השליח גרינבלט: "'עסקת המאה' של 
טראמפ לא תפורסם לפני הבחירות"

שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ לאזור, ג'ייסון גרינבלט, שם קץ לספקולציות בנוגע לעיתוי פרסום החלק המדיני של תכנית השלום 
האמריקנית וסיפר כי הוחלט שלא לפרסם את התכנית או חלקים ממנה לפני הבחירות בישראל

מאת כתב 'המבשר'

אר־ נשיא  של  המיוחד  שליחו 
צות הברית למזרח התיכון, ג'ייסון 
תכנית  כי  אמש  הודיע  גרינבלט, 
לא  לאזור  הממשל  של  השלום 

תפורסם לפני הבחירות.
את  נפרסם  לא  כי  "החלטנו 
ממנו –  חלקים  או  השלום –  חזון 
לפני הבחירות הישראליות", אמר 
לספקול־ קץ  שם  ובכך  גרינבלט 

של  פרסומה  לעיתוי  בנוגע  ציות 
עסקת המאה.

הנשיא  אמר  השבוע  בתחילת 
ותכנית  יתכן  כי  טראמפ  דונלד 
בס־ ה־17  לפני  עוד  תוצג  השלום 
פטמבר, מועד הבחירות בישראל. 
בשולי  עיתונאים,  עם  בשיחה 

בעיירה  שהתקיימה   G7ה־ ועידת 
טראמפ  ציין  ביאריץ,  הצרפתית 
כי הבחירות סיבכו את המאמצים 
האמריקניים לקדם הסכם בין יש־
אופ־ הביע  אך  והפלסטינים,  ראל 
טימיות באשר לסיכויים להשגתו. 
הר־ כך  כל  "אחרי  לדבריו, 
חושב  אני  ועשורים,  שנים  בה 
מלהילחם".  עייפים  שהאנשים 
העמוק  הקיצוץ  כי  הוסיף  הוא 
לפלסטי־ בסיוע  הממשל  שעשה 
לשוב  עבורם  תמריץ  מהווה  נים 
מחדש  לזכות  כדי  ומתן,  למשא 
בכסף האמריקני: "אני חושב שה־
עסקה,  לעשות  רוצים  פלסטינים 
רוצה  ישראל  שגם  חושב  ואני 

בכך".
למזרח  הגיע  שעבר  בחודש 

וחתנו  הנשיא  של  יועצו  התיכון 
במס־ דילוגים  למסע  קושנר  ג'ארד 

גרת קידום העסקה. קושנר נועד בין 

היתר גם עם ראש הממשלה בנימין 
נתניהו. כמו כן, בסוף החודש שעבר 
טראמפ  כי  שונים  דיווחים  פורסמו 

בבית  אולם  שלום"  "פסגת  מתכנן 
הלבן הכחישו את אותם הפרסומים.

היום ער"ח אלול יתכנסו המוני בית 
ישראל לתפילה ובקשת רחמים

כן יעתירו ויבקשו רחמים להצלחת המערכה הגורלית העומדת לפתחנו באלו הימים 
שהרבה גופי תורה תלויים בה, והפעם יותר מתמיד כשמשנאי הדת זוממים לעקור את 

הכל, ולכפות את ערכיהם על שומרי תורה ומצוות ח"ו
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ראש  ערב  חמישי,  יום  היום 
יתכנסו  (מוקדם),  אלול  חודש 

מקומות  בכל  ישראל  בית  המוני 
ואמי־ רבים  לתפילת  מושבותיהם 
לפי  קהילה  כל  קטן,  כיפור  יום  רת 
ישאו  מהמקומות  בחלק  מנהגה. 
והמגידים  הרבנים  אלו  במעמדים 

והתעוררות,  חיזוק  דברי  שליט"א 
בהם יעוררו את המון העם לתשו־
בה ומעשים טובים לקראת הימים 

הנוראים הבעל"ט.

כינוס לשם שמים

כ"ק מרן אדמו"ר מדזיקוב ויזניץ שליט"א ישא משא 
מיוחד בכנס מועצת הקהילות הארצית בטבריה 

הקהילות  מועצת  כנס  באי 
שי־ ישראל  אגודת  של  הארצית 
ראש  ראשון,  ביום  אי"ה  תכנסו 
אלול, בעיר הקודש טבריה,  חודש 
מאת  מיוחדת  קודש  לשיחת  יזכו 
ויזניץ  מדזיקוב  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
שליט"א, שישא דברי ברכה ויחזק 
העוסקים  של  הקודש  עבודת  את 
בשליחו־ באמונה,  ציבור  בצרכי 
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  של  תם 
שליט"א ובמסגרת התנועה הקדו־

שה אגודת ישראל.
הקרוב  ראשון  ביום  כאמור, 
חברי  יתכנסו  אלול,  חודש  ראש 
של  הארצית  הקהילות  מועצת 
הפ־ כבירי  ה"ה  ישראל,  אגודת 
שנבחרו  המעשים  ועתירי  עלים 
הקודש  קהילות  את  בגאון  לייצג 
והחסי־ התורה  דגל  על  החונים 

דות בארץ הקודש בראשותם של 
שליחי הציבור של אגודת ישראל 
הארוכה  ידם  ובממשלה,  בכנסת 

של מרנן ורבנן שליט"א. 

הקהילות  מועצת  חברי  אל 
הציבור  נבחרי  יצטרפו  הארצית 
על  האישים  המקומיות,  ברשויות 
קהילות  לימין  העומדים  העדות, 
והחינוך  התורה  ומוסדות  הקודש 
התמ־ מתוך  השנה  ימות  במהלך 
סרות מיוחדת ובתחושת שליחות 

עילאית. 
הקודש  עיר  נבחרה  בכדי  לא 
זה.  מיוחד  לכנס  כאכסניה  טבריה 
העיר טבריה חווה צמיחה רוחנית 

קהילות  כלל  של  אדירה  ותורנית 
וגדלות  ההולכות  בעיר  הקודש 
לצד  אך  בס"ד,  ובאיכות  בכמות 
הסתה  גלי  מול  מתמודדת  זאת, 
מצד  וגוברים  ההולכים  זדוניים 
ראש העיר אשר הציב לעצמו כמ־

ברוחניות  העיר,  את  לדרדר  טרה 
ואף בגשמיות.

שליחות  תחושת  מתוך 

לרגל ההילולא ה־110: 

היום העליה לקברו של מרן 
הגר"ש סלנט זיע"א בהר הזיתים

במהלך העליה לקברו, יפקדו מאות המשתתפים את קבריהם של 
הגר"ד  ההוראה  עמוד  מסלונים,  שלום'  ה'נתיבות  בעל  הצדיקים: 
בהר"ן וקבר קדושי תרפ"ט, זכר צדיקים לברכה ^ לרגל עת רצון 
שבערב ראש חודש אלול, העליה מתקיימת על ידי חברה קדישא 

הראשית והכללית פרושים ירושלים ^ לעורר זכות אבות

רבה  של  ה־110  הילולא  לרגל 
שנה,  כ־70  במשך  ירושלים  של 
סלנט  שמואל  רבי  הגאון  ה"ה 
זצוק"ל, מתקיימת היום, ערב ראש 
הגדולה  העליה  מוקדם,  חודש 
שיום  הצדיקים  ולקברי  לקברו 
בעל  בסמוך:  חל  שלהם  ההילולא 
עמוד  מסלונים,  שלום'  ה'נתיבות 
ההוראה הגאון רבי דוד בהר"ן וק־
ימלאו  שהיום  תרפ"ט,  קדושי  בר 

להירצחם 90 שנה.
לפני התיבה יעבור הגאון רבי 
תולדו־ שליט"א.  פינקל  בנימין 

תיהם ופועלם של הצדיקים בליווי 
יישמעו  מרתק,  היסטורי  רקע 
שליט"א.  גליס  ישראל  הרב  מפי 
הזיתים,  להר  בעליה  המשתתפים 
מיוחדת,  תפילות  לחוברת  יזכו 
ידי  על  המעמד,  לרגל  שהופקה 
והכ־ הראשית  קדישא  החברה 

שתכלול  ירושלים,  פרושים  ללית 

מקבץ תפילות על קברי הצדיקים, 
הצדיקים  של  ותולדותיהם  רקע 
ועוד תכנים יקרים אודות הר הזי־

העתיק  היהודי  העלמין  בית  תים, 

מתחת לקרקע: מתקן דיוק 
הטילים של חיזבללה נחשף

צילומי לוויין שפרסם מגזין המודיעין 'אינטילי־טיימס' חושפים את ההכנות להפעלת 
המתקן שהותקף בביירות ^ התמונות חושפות הכנת תשתית קרקעית ועילית
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על  אתמול  נחשף  חדש  מידע 
שהותקף,  הטילים  דיוק  מתקן 
זרים,  תקשורת  כלי  טענות  פי  על 
הדאחיה  ברובע  חיזבללה  במעוז 

בבירת לבנון ביירות. 
שפורסמו  הלוויין,  בתמונות 
במגזין הבטחוני 'אינטילי־טיימס', 

פי  על  סוכלה,  שבו  האתר  נראה 
פרסומים שונים, תשתית טכנולו־
גית לייצור דלק מוצק, כחלק מפ־

רויקט דיוק הטילים של חיזבללה. 
על פי הנטען ב'אינטילי־טיימס', 
כי  לראות  ניתן  הלוויין  בצילומי 

באזור  האדמה  של  העמקה  בוצעה 
של  הטמעה  גם  וכנראה  החניונים, 
קרקעיות  ותת  עיליות  תשתיות 

להזנת אותה תשתית.
תמונות הלוויין וציר הזמן של 

תלונה ישראלית באו"ם: 
סוריה אחראית לטרור 

/ עמ' ו האיראני בשטחה   

סגנו של נסראללה: 
נגיב למתקפה בהפתעה, 
אך איננו רוצים מלחמה

/ עמ' ו    

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

הרשות הפלסטינית 
סיכלה פיגוע בהר גריזים

יממה לפני הפיגוע בדולב אותר מטען חבלה על ציר 
שעוברים בו כלי רכב של צה"ל ^ מתחזקת ההערכה 

שחמאס הצליח להכשיר מהנדס ביהודה ושומרון
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סיכלה  הפלסטינית  הרשות 
באזור  מטען  פיגוע  שעבר  בשבוע 

הפיגוע  לפני  כיממה  גריזים –  הר 
שנרב  רינה  נרצחה  שבו  דולב  ליד 
פלסטיניים  בטחון  גורמי  הי"ד. 

המהלך שימנע השפעת מתנגדי הברקזיט? 

מלכת אנגליה אישרה את 
הארכת פגרת הפרלמנט הבריטי

ראש ממשלת בריטניה ביקש להפסיק את פעילות הפרלמנט 
ולהאריך את הפגרה לתקופה של כחמישה שבועות כדי 

למנוע ממתנגדי הברקזיט להפריע במימוש המהלך
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אמש  קיבלה  בריטניה  מלכת 
הב־ הממשלה  ראש  בקשת  את 
את  להקפיא  ג'ונסון,  בוריס  ריטי, 
עד  במדינה  הפרלמנט  פעילות 
להאריך  ובכך  באוקטובר  ל־14 
לכחמישה  הפרלמנט  פגרת  את 

שבועות. 
חששו  בשל  נובע  זה  מהלך 
ממנו  למנוע  עלול  שהפרלמנט 
בנוגע  תכניתו  את  לפועל  להוציא 
מהאיחוד  בריטניה  להיפרדות 

באוקטובר.  ה־31  עד  האירופי 
המהלך  של  המעשית  משמעותו 
היציאה  הסכם  שמתנגדי  היא 
הברקזיט,  האירופי,  מהאיחוד 
בל־ שבועיים  במשך  לנסות  יוכלו 

בד למנוע את המהלך.
הבריטי,  הנבחרים  בית  דובר 
המהלך  את  הגדיר  ברקו,  ג'ון 
החוק".  בחסות  כ"שערוריה 
אדם  לכל  שברור  טען  אף  הוא 
היא  המהלך  שמטרת  בבריטניה 
השפ־ הברקזיט  ממתנגדי  למנוע 

דיווח: צבא לבנון פתח באש לעבר מל"טים 
ישראליים; צה"ל: "לא נגרם נזק"

רשת אל־מיאדין דיווחה כי הותקפו כלי טיס ישראליים בשמי דרום לבנון ^ צה"ל: "נשמע ירי בשטח לבנון למרחב בו טסו רחפנים, הם 
סיימו את משימתם ללא נזק"

מאת סופרנו הצבאי

פי  על  בצפון:  התחממות  שוב 
צבא  פתח  אמש  ערביים,  דיווחים 

יש־ מל"טים  לעבר  באש  לבנון 
לבנון.  דרום  בשמי  שטסו  ראליים 
כי  לדיווח  בתגובה  נמסר  מצה"ל 
"נשמע ירי בשטח לבנון למרחב בו 
הרחפנים  צה"ל.  של  רחפנים  טסו 
נגרם  ולא  משימתם  את  סיימו 

נזק".
גורם  השבוע  בתחילת  כזכור, 
לסוכנות  אמר  חיזבללה  בארגון 
מל"טים  שני  כי  רויטרס  הידיעות 

ביירות.  בדרום  נפלו  ישראליים 
התר־ אחד  מל"ט  הגורם,  לדברי 

השני  והמל"ט  דאחיה,  ברובע  סק 
נפל וגרם לנזק כאשר התרסק גם 
הוא בשכונה בדרום הבירה, סמוך 
חיזבללה.  של  התקשורת  למרכז 
ידועה.  אינה  להתרסקות  הסיבה 
הלבנונית  הידיעות  מסוכנות 
נפגעו  אזרחים  שלושה  כי  נמסר 
המל"ט  התרסקות  בשל  מרסיסים 

הישראלי בדאחיה.
אמר  אתמול  יותר  מוקדם 
לסו־ באזור  רשמי  בטחוני  גורם 
חיזבללה  אם  כי  רויטרס  כנות 
המיוחסת  לתקיפה  בהסלמה  יגיב 
היכו־ נגד  שהתבצעה  לישראל 
את  לשדרג  היתה  שאמורה  לת 
ישראל  אז   – המדוייקים  הטילים 
ותחסל  תקיפותיה  את  תגביר 
של  התשתית  יכולת  כל  את 

"הכדור  המדוייקים.  הטילים 
נמצא בידיים של חיזבללה", אמר 

הגורם.
המקור הבטחוני אישר כי יש־

ראל השתמשה במל"טים בתקיפה 
במכה  "מדובר  כי  ואמר  בביירות 
בתחום  חיזבללה  של  ליכולות 
ייצור הטילים המדויקים ושליחת 
מסר: 'תמשיכו לייצר והישראלים 

ימשיכו להכות בכם'".

  המשך בעמ' ד  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ג

יואל צבי קראוס 
בהר"ר אברהם ישעיהו הי"ו

ישיבת טשכנוב ירושלים
אשדוד 

מירי אינדורסקי 
בהר"ר שמעון הי"ו 
סמינר שבילי בינה 
בית שמש 

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

3 הרוגים בפיצוצים ברצועה; חמאס 
מעריך כי ארגון סלפי פועל נגדו

שלושה שוטרי חמאס נהרגו בשני פיצוצים בעזה ^ מקורות דיווחו כי הם 
נהרגו בתקיפה ישראלית, אך צה"ל מכחיש כל מעורבות בתקיפה ^ מאוחר 

יותר בחמאס הסיקו שגורמים סלפים אחראים לפיצוץ

מאת כתב 'המבשר'

שלושה פלסטינים נהרגו וכמה 
באורח  אחד  בהם  נפצעו,  נוספים 
וב־ בדרום  פיצוצים  בשני  קשה, 
לקראת  שלישי  ביום  עזה,  מערב 
חמאס  של  הפנים  משרד  חצות. 
ההרוגים  שלושת  כי  הודיע  בעזה 

הם שוטרים פלסטינים. עוד נמסר 
בחקי־ החלו  הבטחון  מנגנוני  כי 
כי  דווח  לכן  קודם  האירוע.  רת 
ההרוגים הם פעילים של הג'יהאד 

האיסלאמי.
סמוך  נשמע  הראשון  הפיצוץ 
למ־ סמוך  בפיצוץ   23:00 לשעה 

דחדוח  בצומת  משטרתי  חסום 

בהמשך  עזה,  רצועת  במערב 
בעזה  הפנים  משרד  דובר  הודיע 
במחסום  נוסף  פיצוץ  התרחש  כי 
באזור  א־רשיד  ברחוב  משטרתי 
עזה.  העיר  במערב  עג'לין  שייח' 
הפי־ כי  נאמר  מהדיווחים  בחלק 

תקיפה  של  תוצאה  הם  צוצים 
  המשך בעמ' ב

שיגור כושל מעזה; צה"ל תקף עמדת חמאס
אזעקה נשמעה ב־21:18 ביישוב במועצת חוף אשקלון בגלל זיהוי שיגור שלא חצה לשטח ישראל ^ זמן 

קצר אחר כך תקף כלי טיס עמדת חמאס

מאת סופרנו הצבאי

נשמעה  אדום  צבע  אזעקת 
שב־ העשרה  נתיב  במושב  אמש 
בעקבות  אשקלון,  חוף  מועצת 
רצו־ משטח  שזוהה  אחד  שיגור 
תושבים  ישראל.  לעבר  עזה  עת 
בצה"ל  אך  פיצוץ,  שמעו  באזור 
את  חצה  לא  השיגור  כי  הדגישו 
שטח ישראל. לא דווח על נפגעים 
מכן  לאחר  קצר  זמן  נזק.  על  או 

מסר דובר צה"ל כי כלי טיס תקף 
בצפון  חמאס  של  עמדה  בתגובה 

הרצועה.
האזע־ הישמע  עם  מיד 

תושבי  נכנסו  ב־21:18,  קה 
המוגנים.  למרחבים  היישוב 
באותם  שררה  רבה  בהלה 

רגעים
רקע  על  מגיע  אמש  האירוע 
רק  בדרום.  הגבוהה  המתיחות 
פצצות  כמה  נורו  שלישי  ביום 

מרגמה לעבר ישראל, ואחת מהן 
צמוד  פתוח  בשטח  התפוצצה 
לי־ עזה  רצועת  בין  הגבול  לגדר 

נגרם  ולא  נפגע  לא  איש  שראל. 
מרגמה  פצצות  הצבא,  ולפי  נזק, 

הרצועה.  בשטח  נפלו  נוספות 
היתה  צה"ל  תגובת  אמש,  כמו 
אחת  את  תקף  טיס  וכלי  מדודה, 
בצפון  חמאס  של  מעמדותיו 

הרצועה.
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המשטרה 
השלימה 
היערכות 

לפתיחת שנת 
לימודים

מאת חיים מרגליות

את  השלימה  ישראל  משטרת 
שנת  פתיחת  לקראת  היערכותה 
ראשון  ביום  התש"פ.  הלימודים 
באלפי  הלימודים  שנת  תפתח 
הארץ.  רחבי  בכל  חינוך  מוסדות 
ובני  ילדים  מיליון  משני  למעלה 
לחיידרים,  בחלקם  יגיעו  נוער 
הספר  ולבתי  לישיבות  לגנים, 
הגדולות,  לישיבות  היסודיים, 
לחטיבת ביניים ולתיכונים, וישובו 
ללימודיהם בתום תקופת בין הזמ־

נים והחופש הגדול.
שנת  פתיחת  יום  שנה,  כבכל 
ערה  בתנועה  מתאפיין  הלימודים 
של כלי רכב והולכי רגל בסביבות 

בתי הספר ומוסדות החינוך.
משט־ תיערך  היום,  במהלך 

מתוגברים  בכוחות  ישראל  רת 
שוטרים,  אלפי  הארץ.  רחבי  בכל 
יתפרסו  ומתנדבים,  מג"ב  לוחמי 
במטרה  החינוך  מוסדות  בקרבת 
ובטחונם  שלומם  את  להבטיח 
שיח־ ישראל  ותלמידי  ילדי  של 

השוטרים  הלימודים.  לספסל  זרו 
על  לשמירה  לאבטחה,  יפעלו 
הסדר הציבורי ולהכוונת התנועה 
פתיחתה  את  לאפשר  בכדי  והכל 
בטוח  באופן  הלימודים  שנת  של 

ותקין.
אבטחה  רישוי,  משימות  לצד 
שוט־ יחלקו  התנועה,  והסדרת 

הארץ  רחבי  בכל  קהילתיים  רים 
במיוחד  שהופקו  שעות  מערכות 
לקראת  ישראל  משטרת  ידי  על 
בשפה  הלימודים,  שנת  פתיחת 

העברית ובשפה הערבית.
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לעצור את מסע הציד 
זה היה צפוי. למען החזרת תיקי נתניהו על סדר היום 
להורות  ממשיכים  הסקרים  כאשר  לבחירות,  מאוד  סמוך 
כי הליכוד בראשותו היא המפלגה הגדולה וכאשר מספר 
מוכנים  היו  ופוחת,  הולך  הקיקיוניות  הימניות  המפלגות 
כל יריביו של נתניהו לחדול מלהציק לו על שלא שמר על 
נגדו  ולפרסם  הרחפנים  משגרי  חוליית  בחיסול  עמימות 
את עדותו של עד המדינה פילבר שטוען כי נתניהו הורה 
של  רווחיו  לטובת  בזק  בתעריפי  ההוזלות  את  להקטין  לו 
שאול אלוביץ. אתמול התחרו בתקשורת בפרסום חשדות 
והדלפות והעלו אפילו את ענין הצוללות הגרמניות, נושא 

שהיועץ המשפטי לממשלה סגר.

וגם  האלקטרונית  שהתקשורת  בכך  חדש  כל  אין 
האליטות  את  משרתים  הם  בנתניהו.  נלחמים  עיתונים 
נתניהו  נגד  מלחמה  שהכריזו  השמאל  וחוגי  המשפטיות 
המדינה  את  להציל  שלו  הפוטנציאל  את  שזיהו  ברגע 
נתניהו  של  חפותו  לשאלת  להתייחס  בלי  השמאל.  מידי 
הנמשכת  ההפרה  את  להזכיר  שלא  אפשר  אי  בתיקים 
האוסר  יודיצה'  'סוב  בענין  הישראלי  בחוק  הפגיעה  של 
משפטי  הליך  על  לדווח  או  דעה  לחוות  תקשורת  כלי  על 
להבטיח  נועד  העיקרון  הדין.  שנפסק  לפני  ועומד  תלוי 
את הזכות להליך הוגן, ויסודו בחשש שבבואו לדון בתיק, 
בתקשורת,  הפרסום  בעקבות  לנטות  השופט  דעת  עשויה 
ובכך ייפגע שיקול דעתו המקצועי. החוק מתיר לפרסם רק 
מידע עובדתי ויבש על אודות המשפט. בשנים האחרונות 
מקרים  היו  כי  אף  זה,  עקרון  שמירת  על  מקפידים  אין 
עיתונאי  נגד  להתלונן  שלא  אפשר  האם  הרשעות.  של 
הבאים: "לכן  הדברים  את  היתר,  בין  אתמול,  שכתב  בכיר 
פלג  גיא  ידי  על  אתמול  שהובאה  כפי  פילבר,  של  עדותו 
בערוץ 12, היא יותר ממסמך דרמטי. הוא מאירה בזרקור 
קורא  לחינם  לא  השחיתות.  הר  את  וממוקד  בהיר  חד, 
היועמ"ש מנדלבליט לתיק 4000 'הקטר שמושך את רכבת 
שטרוד  ממשלה  ראש  שכלפי  משום  דווקא  השחיתות'". 
בענייני מדינה ובטחון חמורים מופר כל הזמן עקרון ה'סוב 
יודיצה' היה על מערכות האכיפה למנוע אמירות שכל כולן 
נקראות כמו פסק דין: "עכשיו הכל בחוץ. 2 מיליארד שקל 
העביר נתניהו מהכיס שלנו, על חשבוננו, לשאול אלוביץ', 
וואלה  משפחתו...  לשירות  וואלה  ערוץ  העמדת  תמורת 

גויס כל־כולו באותם ימים לטובת המשפחה המלכותית".

ואי אפשר שלא לחזור ולהאשים את הפרקליטות ואת 
כתבי  בהזנת  מכוונות,  בהדלפות  במשטרה  החקירות  אגף 
הפלילים במידע ובשכנועם כי התיקים נגדו חזקים מברזל. 
בהדלפות האחרונות והקודמות מוכח כי גם המשטרה וגם 
נתניהו.  הרשעת  על  יוקרתם  כל  את  העמידו  הפרקליטות 
עדויות  את  לקעקע  בשימוע  בידו  יעלה  כי  משוכנע  הוא 
עדי המדינה. מכל מקום את מסע הציד הזה צריך לעצור. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

חדשות חשדות
כחול  של  מזלה  התמזל 
הכרוכות  החדשות  שכל  לבן 
קשורות  או  שליליות  בשמה 
חיוביים  שאינם  לדברים 
בשום  בשורה  נושאי  ואינם 

צורה.
הנוכ־ הבחירות  מערכת 

ולכל  הרגיל  מן  ארוכה  חית 
בשורה  של  בדל  אין  אורכה 
אחת  פוזיטיבית  ידיעה  או 
לבן  כחול  משורות  היוצאת 
על שלל מרכיביה והניגודים 
מפלגות  יש  מכילה.  שהיא 
נוגעות  שלהן  שהחדשות 
שהן  לכותרות  שלהן,  למצע 
יוצרות סביב הצהרות בדבר 
ביום  שלהם  ומעשים  כוונות 
השלטון,  הגה  את  יטלו  שבו 
עתי־ מינויים  על  לידיעות 
משו־ לצאת  שעשויים  דיים 

רותיהן. כל אלו לא נגעו ולא 
פגעו בכחול לבן שרק שחור 
יממה  כל  מלווה  משחור 

שעוברת עליה ועל ראשיה.
האח־ המרעננת  הידיעה 

רונה שיצאה מבית כחול לבן 
המיזוג  על  ההודעה  היתה 
לפיד  לבין  גנץ  בין  שנוצר 
ויעלון.  אשכנזי  לבין  ובינם 
החדשות  הסתכמו  בזאת 
כחול  שתועמלני  הטובות 
לציבור  להנפיק  הצליחו  לבן 
התחרו  ואילך  מכאן  הרחב. 
לט־ פריצה  בזו:  זו  החדשות 
מתו־ הדלפות  גנץ,  של  לפון 

בדיקות  הסיעה,  חדרי  ככי 
הסיעה  חברי  של  פוליגרף 
ומנהלי המטה, תככים ומתי־

חויות בצמרת הסיעה, וחוזר 
חלילה.

של  מצבה  מביך  כך  כל 
שכשאין  עד  הזו  הסיעה 
לחד־ חוזרים  לחדש  מה 

מעדכנים  ורק  הישנות  שות 
אותן. אמור מעתה: לא סתם 
אלא  גנץ  של  לטלפון  פרצו 
לתוך  פרצו  רוסיים  האקרים 
זה  מה  המפלגה.  מחשבי 
שילוב  מלבד  להביע  אמור 
מזל.  וביש  שלומיאליות  של 
כזו  דרמטית  ידיעה  כיצד 
המצביע  את  לשכנע  אמורה 
קולו  את  לתת  המתלבט 
בטרם  שעוד  לסיעה  דווקא 
הספיקה  לא  וכשעוד  נולדה 
היא  דבר,  דבר וחצי  להנפיק 
יוצ־ כלא  מתגלים  ואנשיה 

נכסיהם  את  שאפילו  לחים 
לש־ יודעים  אינם  המועטים 

כשלעצמו  הדל  ואוצרם  מור 
ולכל  דורש  לכל  פרוץ  נמצא 

המרבה במחיר.
החדשות  הזה,  בקצב 
הבאות שיונפקו מבית היוצר 
של  מרשים  והלא  המפוקפק 
זהות  יהיה  הכושלת  הסיעה 
המחנות  של  יותר  מדויקת 
השונים שכבר נוצרו בתוכה: 
סבור  מה  מי,  נגד  בדיוק  מי 
האחד על רעהו וכיצד בדיוק 
הבלתי  ההתפוררות  תיראה 
לאחר  הסיעה  של  נמנעת 
הבחירות הקרובות, לא לפני 
שיתברר למפלגה המחומשת 
בראשים ולאנשיה כי חלומם 
הצליחו  לא  וכי  התגשם  לא 
על  שנטלו  היחידה  במשימה 
השלטון  את  להחליף  עצמם 

בישראל.
תמשיך  יקרה  שזה  עד 
ולקר־ לכשול  הזאת  הסיעה 

טע כל הדרך אל הקלפי.

חדשות חשודות
הוכחות  שביקש  מי 
מתמלילי  ההדלפות  למקור 
החקירות של מפלילי נתניהו, 

קיבל אחת מהן אתמול.
של  החדשות  במערכת 
קודם  יממה  שחשף  הערוץ 
עדותו  מתוך  תמלילים  לכן 
לשעבר  פילבר,  שלמה  של 
הממשלה  ראש  של  ימינו  יד 
התקשורת  משרד  ומנכ"ל 
לה־ אתמול  טרחו  מטעמו, 

אחד  שמשפט  כך  על  תנצל 
שצוטט בשמו לא היה מדויק.
המ־ לשון  זו  מדויק  לא 

המקורי,  הציטוט  לפי  עטה. 
בשעת  פילבר  וידע  אמר 
נתניהו  של  הוראתו  כי  אמת 
לא  פלילי.  מעשה  היא  אליו 
שגרתי  בלתי  באקט  פחות. 
להבהיר  הכתב  טרח  בעליל 
כי הדברים הוצאו מהקשרם 
ואף  הדברים  היו  כך  לא  וכי 
להתנצל אישית בפני פילבר 
מהדב־ נפגע  עצמו  שמצא 

רים.
טרחו  לא  והכתב  הערוץ 
ראש  בפני  להתנצל  כלל 
הראשי  הנפגע  הממשלה, 
ותחושותיו  הוא  מהדברים. 
בו  הערוץ.  של  מעניינו  אינן 
לא  לעלוב,  לפגוע,  אפשר 
להמציא  קצת  אולי  לדייק, 
פגיע  הוא  הדרך.  על  ולשקר 
או  סיבה  שום  ואין  מראש 
אם  גם  בפניו  להתנצל  נימוק 
הערוץ מודה במפורש כי לא 

דיבר אמת.

חידושי חדשות
בישראל  שרק  אמר  מי 
שהת־ בשעה  לבחירות  הלכו 
ברר כי לא ניתן יהיה להרכיב 
רצון  את  שתהלום  ממשלה 

הבוחר.
זה  עם  הולכים  בלונדון 
נודע  אתמול  יותר.  רחוק 
הבריטי  הממשלה  ראש  כי 
הפרלמנט  את  לסגור  מתכנן 
לחודש כדי לסכל מהלך נגד 

הברקזיט.

אלפי משפחות השתתפו אמש ביומו הרביעי של 'עולים 
לירושלים 4', אירוע בין הזמנים הגדול לציבור החרדי

התורה  יהדות  סיעת  חברי  לרגלינו" ^   נר  החרדי –  החינוך  "ערכי  החינוך:  שר 
השנה  זו  שנמשך  מהמיזם  מרובה  התפעלות  והביעו  למתחם  אתמול  הגיעו 
הרביעית ומאפשר לכל משפחה בירושלים ליהנות מתכנית בין הזמנים איכותית 

ברמה גבוהה ועל טהרת הקודש

שאלפי  הרביעית  השנה  זו 
משתתפות  חרדיות  משפחות 
לירושלים'  'עולים  הענק  באירוע 
לצי־ הגדול  הזמנים  בין  אירוע   –

בור החרדי בירושלים. 
המיזם הייחודי של 'עולים לי־

רושלים' שהחל לפני ארבע שנים 
הרב  העיר  ראש  סגן  של  ביוזמתו 
השנה,  גם  המשיך  דייטש,  יוסף 
כרטיסים  אלף  ממאה  כשלמעלה 
נרכשו  ש"ח   15 של  סמלי  במחיר 
ירושלמיות  משפחות  רבבות  ע"י 
בכדי לאפשר ליהנות מתכנית בין 
גבוהה  ברמה  איכותית  הזמנים 
כשהשנה  הקודש,  טהרת  ועל 
פעל  ליאון  משה  מר  העיר  ראש 
ללא ליאות בכל כוחו ומרצו בכדי 
כל  למרות  לפועל  יצא  זה  שמיזם 

הקשיים.
נהנו  באירוע  המשתתפים 
שמו־ ואטרקציות  חוויות  משפע 
תאמות לכל גיל. ההשקעה האדי־

ביטוי  לידי  באה  העיריה  של  רה 
בשטח עם שיפור משמעותי וניכר 
והסיורים.  ההופעות  במתקנים, 
מפא־ המשתתפים  נהנו  היתר  בין 

מתחם  המשפחה,  לכל  אתגרי  רק 
לילדים,  ג'ימבורי  ענק,  מתנפחים 
תלת  מיצג  מיניאטורות,  תערוכת 
נושאי  חשיבה  משחקי  מימד, 
מתחם  דרבוקות,  סדנת  פרסים, 

צילום ומתחם תחרויות.. 
מופע  במקום  התקיים  בנוסף 
לירו־ מעלין  סוחף (הכל  חושי  רב 

שלים 4), לצד ארבעה (!) מתחמים 
פינת  כולל  ירושלמי'  'ג'ונגל  של 
אקס־ חווית  חיים,  בעלי  ליטוף 

המעופפת',  'המרפסת  של  טרים 
מת־ ואפילו  מסעיר  אקשן  מתחם 

חם של ים ירושלמי. 

כמו כן מהמתחם ייצאו סיורים 
לאתרים  עלות  ללא  מודרכים 
מדובר  בירושלים.  ההיסטוריים 
העתי־ העיר  דוד,  בעיר  היתר  בין 

קה, מערת צדקיהו וקשת דוידסון. 
היום,  גם  מתקיים  האירוע 
אליו  כשהכניסה  חמישי,  יום 
כרטי־ שרכש  למי  רק  תתאפשר 

סים מראש במכירה המוקדמת. 
שר  סגן  במתחם  ביקרו  אמש 
ליצמן,  יעקב  הרב  ח"כ  הבריאות 
מאיר  הרב  ח"כ  החינוך  שר  סגן 
ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  פרוש, 
אורי  הרב  ח"כ  גפני,  משה  הרב 
רפי  הרב  החינוך  שר  וכן  מקלב 

פרץ. 
מק־ עמדו  הם  הסיור  במהלך 

של  המתוקתק  הניהול  על  רוב 
האירוע המורכב. 

פרץ,  רפי  הרב  החינוך,  שר 
התקבל בחום ע"י הנוכחים שהודו 
לו על התמיכה הגדולה של משרד 
נשא  פרץ  הרב  באירוע.  החינוך 
נאום במקום במהלכו אמר: "אחד 
כניסתי  עם  שהנפתי  הדגלים 
לתפקיד הוא בניית גשר יציב בין 
החינוך.  למשרד  החרדי  המגזר 
את  ולהוביל  להמשיך  בכוונתי 
השיח המשותף עם מנהיגי החינוך 
המע־ את  להם  ולהתאים  החרדי, 

שלהם.  הייחודיים  לצרכים  נים 
בכוונתי לסייע ולקדם אותם". 

עיני  לנגד  רואה  "אני  לדבריו, 
הערכית  העשיה  תפארת  את  גם 
הח־ החינוך  מוסדות  שמובילים 

חמלה,  חסד,  של  ערכים  רדיים. 
צריכים  אלה  ומסירות.  נתינה 
חשי־ לאור  לרגלינו.  נר  להיות 

השנתי  הנושא  כי  הכרזתי  בותם, 
שילווה את מערכת החינוך בשנה 

ההדדית.  הערבות  הוא  הקרובה 
בראש  נמדד  חברה  של  חוסנה 

ובראשונה דרך הערך הזה"
יעקב  הרב  הבריאות  שר  סגן 
מאוד  מכובד  אירוע  "זה  ליצמן: 
מה  את  החרדי  לציבור  שנותן 
שמח  אני  בדרכו.  לו  זכאי  שהוא 
מי  כל  את  ומברך  מתקיים  שהוא 

שנטלו חלק בקיומו".
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
דבר  הוא  הזה  "האירוע  פרוש: 
לציבור  אמיתית  ובשורה  מבורך 
לסגן  להודות  רוצה  אני  החרדי. 
יוסף  הרב  ירושלים  העיר  ראש 
הפ־ את  שיזם  זה  שהוא  דייטש 

אותו  וליווה  מלכתחילה  רויקט 
תודה  זו.  בשנה  כולל  השנים  כל 
על  ליאון  משה  העיר  לראש  גם 
הפ־ למען  ומסירותו  התגייסותו 

רויקט".
הרב גפני שיבח במילים חמות 
והעומד  ירושלים  עיריית  את 
האירוע.  קיום  אופן  על  בראשה 
עולים  ושומע  רואה  שאני  "ממה 
לירושלים 4 קבע סטנדרטים חד־

שים של בילוי והנאה עבור המגזר 
ניתן  לא  שכמותו  באופן  החרדי, 
אמר  אחר",  מקום  בשום  למצוא 
ספק  לי  "אין  והוסיף:  גפני  הרב 
המתוקתקים  והניהול  שההפקה 
ואיכפ־ השקעה  של  תוצאה  הם 
העיר  ראש  של  אינסופית  תיות 

משה ליאון באירוע".
"כבר  מקלב:  אורי  הרב  ח"כ 
שעשרות  ברציפות  שנים  ארבע 
נהנות  חרדיות  משפחות  אלפי 
אמיתית  הזמנים  בין  מחוויית 
בעלות אפסית תודות להתגייסות 
תעודת  זו  ירושלים.  עיריית  של 
כבוד והוכחה שאפשר גם אחרת".

סגה"ש הרב פרוש בסיור במוסדות בבני ברק:

"המטרה לזרז את סיום העבודות 
בהקמת מבני החינוך לקראת שנה"ל"

מאת כתב 'המבשר'

מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
פרוש סייר אתמול בבני ברק במב־
ני חינוך שמתאכלסים בימים אלה 

לקראת שנת הלימודים הקרובה.
אליו התלוו ממלא מקום רה"ע 
הרב חנוך זייברט, חברי המועצה, 
חיים  הרב  קוסטליץ,  שלמה  הרב 
אבר־ פרץ  והרב  לנגסאם  מאיר 

מוביץ.
הת"ת  בבנין  פתחו  הסיור  את 
בעיר  חסידי  הכלל  של  החדש 
בשלוש  מונקאטש,  התורה'  'נצח 
לאכלס  המיועדים  הת"ת  קומות 
מעל 400 תלמידים כן ירבו. לאחר 
של  המדרש  לבית  המשיכו  מכן 
המוקם  ראחמסטריווקא  חסידי 

בסמיכות לשם. 
המשלחת  המשיכה  משם 
הכולל  והמפואר  החדש  לקמפוס 
ברח'  תורה  תלמודי  מספר  בתוכו 

אבטליון בעיר, שם סיירו יחד עם 
הרב יהודה לוי אחראי מבני ציבור 

בעיריית ב"ב.
אודות  סקירה  ערך  בדבריו 
בימים  מסתיימת  שבנייתו  המבנה 
יאכלסו  אותו  כאשר  ממש,  אלה 
מתיבתא  ת"ת  התורה,  זיו  ת"ת   –
ת"ת  יהושע,  באר  ת"ת  מנחם,  פני 
2,000 מעל  הכל,  בסך  סורוצקין, 

תלמידים.
חברי  התכנסו  הסיור  בסיום 
המשלחת לישיבת סיעה בלשכתו 
חנוך  הרב  העיר  ראש  מ"מ  של 

זייברט וסיכמו את הפגישה.
כי  אמר  פרוש  הרב  השר  סגן 
ניסינו  האחרונות  השנים  "במהלך 
הכיתות  למצוקת  פתרון  לקדם 
הקשה בעיר בני ברק, בהסבה וש־

כירת מבנים שישמשו כבתי ספר. 
הקואליציוני,  להסכם  נכנס  גם  זה 
עלה בידינו  לא  הדבר  לצערנו  אך 
בצורות  מענה  לתת  והשתדלנו 
האחרו־ השנים  במהלך  אחרות. 
עם  מיוחד  סיור  התקיים  אף  נות 
הפיתוח  מינהל  ומנהל  סמנכ"ל 
במשרד החינוך תמיר בן משה יחד 
עם הרב זייברט בנסיון לקדם פת־

הדבר  אך  הכיתות –  למצוקת  רון 
לא הסתייע".

סגה"ש הוסיף: "אנחנו בוודאי 
להר־ הליכוד  על  ונמליץ  נתמוך 
לדעת  צריך  אך  הממשלה,  כבת 
שקיימנו  הקואליציוני  שבמו"מ 
לא  הם  חודשים,  מספר  לפני 
דברים  הרבה  לנו  לתת  הסכימו 
אם  ואבוי  או  שביקשנו,  מהותיים 
הסכם  על  לחתום  צריכים  היינו 

כזה". 
כי  באומרו  סיכם  דבריו  את 
הכיתות  מצוקת  את  לפתור  "כדי 
חז־ התורה'  'יהדות  חייבים  בב"ב 

למצות  לדאוג  צריכים  אנחנו  קה. 
כאן  שיש  הקולות  פוטנציאל  את 

המצבי־ מספר  את  ולהגדיל  בעיר 
עים ליהדות התורה ג".

בסימן מבורך של גידול והתרחבות מרשימה

באווירה חגיגית ומרוממת תיפתח בס"ד ביום א' הקרוב שנת 
הלימודים החדשה במאות מוסדותיו של החינוך העצמאי

ראשי החינוך העצמאי, היו"ר, המנכ"ל, והמשנה למנכ"ל, הביעו את תחושת ההודיה להשי"ת על פתיחתה 
המחודשת והתקינה של שנת הלימודים תוך התמודדות ופעילות מייגעת ומאומצת, בתפילה ובתקוה כי 

יזכו להמשיך בחינוך ועיצוב דמות הדור הבא תוך עמידה נחושה ואיתנה על עצמאותו וטהרתו

להשי"ת  הודיה  בתחושת 
תי־ ומרוממת,  חגיגית  ובאווירה 
הקרוב  ראשון  ביום  בעז"ה  פתח 
תש"פ  החדשה  הלימודים  שנת 
החינוך  מוסדות  מאות  בכשלוש 
תורה  תלמודי  הכוללים  העצמאי, 
בית  ספר  ובתי  לבנים,  ספר  ובתי 
יעקב לבנות, הפזורים על פני עש־
רות רבות של ערים וישובים, אשר 
לתפארת  מתחנכים  במסגרתם 
תל־ אלף  ועשרה  ממאה  למעלה 

את  הממשיכים  ותלמידות,  מידים 
מורשת ומסורת אבותינו ורבותינו 

מדור דור.
רבבות  אמורים  שנמסר  כפי 
מכל  והתלמידות  התלמידים 
לשוב  והעדות,  הזרמים  החוגים 
הקרוב  ראשון  יום  של  בבוקרו 

הלי־ לספסלי  אלול  חודש  ראש 
הקו־ מלאכת  על  כאשר  מודים, 

והמקורי  הטהור  החינוך  של  דש 
למעלה  מופקדים  היומין  עתיקת 
הוראה  עובדי  אלף  עשר  משנים 
וב־ וחלקיות,  מלאות  במשרות 

ומנהלות  מנהלים  מאות  כללם 
ומפקחות,  מפקחים  הספר,  בתי 
מלאכת  העושים  ומנחים,  בוחנים 
להצלתו  ובמסירות  באמונה  ה' 

הרוחנית של הדור הצעיר.
הרב  העצמאי  החינוך  יו"ר 
שליט"א,  לייזרזון  יוסף  אברהם 
המנהל הכללי הרב אליעזר סורו־
אב־ הרב  ומשנהו  שליט"א,  צקין 

רהם שוורץ שליט"א, הביעו בסוף 
להשי"ת  הודיה  תחושת  השבוע 
הפו־ הרוח  וקורת  השמחה  ואת 

המערכת  את  אלה  בימים  קדים 
חלקיה  לכל  הענפה  החינוכית 
דשמיא  שבסייעתא  על  ופלגיה, 
המאומצת  לפעילותם  והודות 
ומנהלות  מנהלי  של  והמייגעת 
המחלקות והאגפים בבית החינוך 
עבודה  בתום  הצליחו –  העצמאי, 
כל  במשך  נלאית  ובלתי  מסורה 
חדשי הקיץ – להתגבר על קשיים 
ולה־ מנהליות  ובעיות  אירגוניים 

בחיי  זה  ומרומם  חשוב  ליום  גיע 
החינוך  הטהור,  התורתי  החינוך 
ושש  הששים  בשנת  העצמאי 
וצדיקי  גאוני  ידי  על  להיווסדו 

הדור בעבר זי"ע.
שני־ העצמאי  החינוך  ראשי 

הקודש  מלאכת  על  כאמור  צחו 
בשיתוף פעולה מלא והדוק עם כל 

את  הביעו  אף  במערכת,  הזרועות 
ההנהלה  של  ואיחוליה  ברכותיה 
העצמאי  החינוך  ילדי  לרבבות 
בה  ומבורכת,  פוריה  חינוך  לשנת 
ספינות  כותלי  בין  להתחנך  יזכו 
התו־ במעלות  הרוחניות  ההצלה 

לכלל  כבוד  ולהביא  והיראה,  רה 
ומנהיגיו  ולקברניטיו  ישראל 
ומעצבי  דרכו  מכווני  הרוחניים 

דמותו של החנה"ע.
הסיכום  בישיבת  כי  יצוין 
לרגל השלמת ההיערכות לשנה"ל 
הע־ החינוך  ראשי  מסרו  הבאה 

ומפורטת  מאלפת  סקירה  צמאי 
לקראת פתיחת שנה"ל, בין השאר 
המר־ הגידול  על  המנכ"ל  דיווח 

נוספים  תלמידים  אלפי  של  שים 
  המשך בעמ' ו

3 הרוגים בפיצוצים ברצועה
בצה"ל  אך  ישראלית,  אווירית 
תקיפה  מכירים  "לא  הם  כי  אמרו 

בעזה".
הבטחון  וכוחות  המשטרה 
שני  את  חוקרים  הפלסטיניים 
הפ־ הפנים  משרד  האירועים, 

חירום  מצב  על  הכריז  לסטיני 
והבטחון  המשטרה  מנגנוני  בכל 
מדו־ הנראה  ככל  עזה.  ברצועת 
סלפי  ארגון  של  כפול  בפיגוע  בר 
חמאס  את  שהוביל  מה  ברצועה, 

לבצע גל מעצרים של פעיליו.
איסמעיל הנייה, ראש הלשכה 
המדינית של חמאס, התייחס לשני 
הפיצוצים ברצועה ואמר כי "העם 
תמיד  לשלם  נהג  שלנו  הפלסטיני 
החסינות  הגאווה,  חשבון  את 

והאבות. אנחנו שולחים תנחומים 
המשטרה  אנשי  שלנו,  לקדושים 
חייהם  את  שהקריבו  האמיצים 
המולדת  בטחון  למען  הטהורים 

ולמען הבטחון של האזרחים".
עוד אמר הנייה, כי הוא מבטיח 
הפיצוצים",  מקור  את  "לחשוף 
והפי־ שליטה  תחת  "הכל  והוסיף: 
היצי־ את  לערער  יוכלו  לא  צוצים 

בות של עמנו. אנו קוראים לאנשינו 
שאנחנו,  במיוחד  רוח,  קור  להפגין 
מסוגלים  הבטחון,  כוחות  עם  יחד 
ולכן  מירבית,  בחכמה  להתמודד 
עלינו לרסן שמועות ולהישמע למ־

קורות משרד הפנים. אנו בטוחים כי 
אנחנו נגיע לכל הגורמים המעורבים 

בהפצצות הללו".
רב  נסיון  יש  ואנשיה  "לעזה 

הניה.  המשיך  חירום",  במצבי 
בעזה,  הראשון  האירוע  לא  "זה 
ואנחנו נדרשים להתייצב מאחורי 
לתמוך  שלנו,  הבטחון  שירותי 
בהם ולתת להם להשיב את המצב 

הבטחוני לקדמותו".
הזרוע  קודס,  אל  בגדודי 
הכחי־ הג'יהאד,  של  הצבאית 

של  פעילים  הם  שההרוגים  שו 
לאחים  קוראים  "אנו  הארגון. 
בתקשורת, לעיתונאים ולפעילים, 
להיות מדויקים ואמינים בפרסום 
כל חדשות הקשורות לגדודי אל־
חדשות  שום  להפיץ  ולא  קודס, 
המקורות  באמצעות  רק  אלא 
הרשמי  הפרסום  דרך  הרשמיים, 
במדיה  אל־קודס  גדודי  וקבוצות 

החברתית".

  המשך מעמ' ראשון
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הזמ־ בין  ימי  סיום  לקראת 
נים, מסכמים בסיפוק רב ב'מרכז 
קהילות ובני ישיבות' של עיריית 
הרבות  הפעילויות  את  ברק  בני 
של  ורווחתם  למענם  והמגוונות 
וקהילות  הישיבות  בני  אלפי 
הקודש בעיר התורה והחסידות. 
נפתחו  הזמנים  בין  ימי 
בהם  רושם  רבי  באירועים 
הישיבות  בני  אלפי  השתתפו 
במסגרות  המשתתפים  הקטנות 
בני  את  המאחדות  הייחודיות 
הקודש  בקהילות  הישיבות 
נטלו  במעמדים  כאשר  בעיר, 
שליט"א  הקהילות  רבני  חלק 
אשר  התורה  עמלי  של  לכבודם 
את  ורוממו  חיזקו  דברים,  נשאו 
בחורי הישיבות הקד' שמנצלים 
להתע־ דפגרא  יומי  את  אף 

ויראת  בתורה  ורוממות  לות 
שמים. 

העיריה  קיימה  במקביל, 
בפארקי  מיוחדים  אירועים 
של  לרווחתם  הגדולים  המים 

שני־ בעיר  הישיבות  בני  אלפי 
ועסקו  ועמלו  הזמן  את  צלו 
בימי  הקיץ,  זמן  במהלך  בתורה 
שישי הארוכים, ובשבתות הקיץ 
הישיבות'  בני  'איגוד  במסגרות 
בד  הישיבות'.  בני  ו'התאחדות 
הקודש  קהילות  בקרב  בבד, 
הישיבות  בני  אלפי  החסידיות, 
בני  'אגודת  במסגרת  המאוגדים 
רבות  מתכניות  נהנו  הישיבות', 
רבות  נסיעות  לצד  ומגוונות 
לק־ כוחות  להחלפת  ופעילויות 

ראת זמן אלול באדיבות עיריית 
בני ברק.

במהלך ימי בין הזמנים הגתה 
העיריה תכנית ייחודית לכתיבת 
במבצע  ויצאה  תורה  חידושי 
במסגרתו  דיליה',  'חדוותא 
עשיר  קונטרס  העיריה  הפיקה 
עמודים  עשרות  בן  ומיוחד 
לשאלות  ורעיונות  כיוונים  ובו 
שעל  שונות  בסוגיות  מאתגרות 
חידושי  את  לכתוב  ניתן  פיהן 
הז־ בין  סיום  עם  כעת,  התורה. 

תלמידי  של  מיוחד  צוות  מנים, 
חידושי  אלפי  על  יעברו  חכמים 
רכזי  אצל  שהתקבלו  התורה 
איגוד והתאחדות בני הישיבות, 
המצטיינים  ובין  אותם  ימיינו 
והיסטו־ נדיר  פרס  יוגרל  ביותר 
רי – קבלה מידיו של מרן הגר"ח 
חידושי  את  שליט"א  קנייבסקי 
עתה,  עד  לאור  שהוציא  תורתו 
שחי־ הקדושים  ספריו  עשרות 
את  ומפארים  לאור  והוציא  בר 
בתבל  היהודי  הספרים  ארון 

כולו.
הרב  ברק  בני  עיריית  ראש 
שהוביל  רובינשטיין  אברהם 
הרבות  הפעילויות  את  ויזם 
לקהילות הקודש ובני הישיבות, 
להנהלת  לשכתו,  לצוות  הורה 
ישיבות',  ובני  קהילות  'מרכז 
פרויקטים  על  לשקוד  להמשיך 
בני  למען  שנתיות  רב  ותכניות 
הקודש,  וקהילות  הישיבות 
כיאה וכראוי לעיר התורה והח־
בני  באלפי  המתהדרת  סידות 

הישיבות הנמצאים בחוד החנית 
הע־ הפעילות  לצד  העיר.  של 

קיימו  הישיבות,  בני  בקרב  נפה 
ישיבות'  ובני  קהילות  ב'מרכז 
תרבות,  מחלקת  עם  בשיתוף 
ומגוונות  ייחודיות  תכניות 
לציבור הנשים ובנות בית יעקב 
בקהילות הקודש, בשכונות צפון 
העיר – קרית הרצוג ופרדס כץ, 
קהילתית  התרחבות  חוות  אשר 
ובעידוד  בחסות  מבורכת 
זו  פעילות  ברק.  בני  עיריית 
מהפעילות  כחלק  מתקיימת 
קהילות  כלל  בקרב  המגוונת 
הקודש בעיר, כמו ערבי הדרכת 
המש־ טובי  מפי  מרתקת  הורים 

שקיימה  החינוך,  ואנשי  גיחים 
הזמ־ בין  תחילת  לפני  העיריה 

נים, בהשתתפות מאות הורי בני 
הישיבות.

מגוון הפעילויות הרחב לבני 
אתמול  לשיאו  הגיע  הישיבות 
הזמנים.  בין  סיום  ימי  והיום, 
ברק  בני  עיריית  קיימה  אתמול 
הישיבות  לבני  גדול  מעמד 
ב'איגוד  שמשתתפים  הגדולות 
משואות  באולם  הישיבות',  בני 
שיח  רב  התקיים  במעמד  בעיר. 
רוחניים  מנהלים  עם  מרתק 
שהזמן  בסוגיות  תורה  ומרביצי 
בקרב  הפרק  על  ועומדות  גרמן 
מכן  כשלאחר  הישיבות,  עולם 
עם  ומרומם  נרגש  זיץ  התקיים 
הראשו־ מהשורה  מנגנים  בעלי 

נה. 
סיום  מעמד  יתקיים  היום, 
'התאחדות  של  ביה"ז  ישיבות 
הגאון  במעמד  הישיבות'  בני 
שליט"א,  בעדני  שמעון  רבי 
עם  וזמרה  שירה  מכן  ולאחר 
בנוסף,  שם.  בעלי  מנגנים  בעלי 
תקיים העיריה מעמדי סיום בין 
חודש  לקראת  והכנה  הזמנים 
בעיר  הקודש  בקהילות  אלול 
בני  'איגוד  במסגרת  המאוגדות 
של  בהשתתפותם  הישיבות' 
הקהילות  ורבני  התורה  מרביצי 
בני  שיזכו  מנת  על  שליט"א, 
לדרך  צידה  לקחת  הישיבות 
להמ־ ויוכלו  אלול  זמן  לקראת 

ויראת  בתורה  להתעלות  שיך 
שמים.

ההסתה  בליץ  רוזן  שניאור  הרב  האסטרטגי  היועץ  את 
וחי  שנושם  כמי  הפתיע.  לא  כלל  החרדי  הילד  כלפי  האחרון 
את רעשי הרקע של הרחוב המקומי הוא ידע לזהות זה מכבר 
את הגל העכור שהתקרב בצעדי ענק לעבר היהדות החרדית 

ורושם בימים אלה את שיאו.
של  הנגד  תשובת  להיראות  אמורה  כיצד  אותו  שאלתי 
לנו  שיש  לדעת  צריך  כל  בכלל. "קודם  אם  החרדית,  היהדות 
הד־ גם  לתקשורת  לעלות  שיודעים  ציבור  ונציגי  כנסת  חברי 

נכונה  בצורה  ועמדתם  דעתם  את  ולהביע  החילונית  וגם  תית 
ואיני נזקק לתת להם עצות", אמר בפתח דבריו.

להקים  הזמן  שהגיע  ספק  "אין  הבהיר,  זאת",  עם  "יחד 
הנאמנה  היהדות  עמדות  את  שיציג  מסודר  תקשורתי  מערך 
להסתפק  ולא  מאסיבית  בצורה  השונות  הפלטפורמות  בכל 
בעיתות  לא  מכוון  אני  דבריי  את  סקטוריאלית.  בתקשורת 

בחירות אלא בעיקר לאורך כל ימות השנה".
בדבריו נתן דוגמה את פרשת פסיקת ההפרדה. לפני כחו־

דש וחצי פורסם שיהדות התורה דרשה בהסכם הקואליציוני 
בהפ־ ציבוריים  אירועים  קיום  שיאפשר  התיקון  את  לחוקק 

התשתית  את  שהולידה  גדול  רעש  עורר  הזה  הפרסום  רדה. 
לפסיקה. ומה קרה בסופו של יום? היא הצליחה להעביר את 
מלכת־ מסבירים  היו  אם  כלומר,  צד.  החילוניים  הדעות  הוגי 

אולי  הזה –  בענין  החרדית  העמדה  את  נאותה  בצורה  חילה 
עם  הללו.  הפוגעניות  הפסיקות  סאגת  מול  עומדים  היינו  לא 
שר  לסגן  בסמיכות  היום  במהלך  מעט  לא  שנמצא  כמי  זאת, 
החינוך ח"כ הרב מאיר פרוש, אני יודע שחברי הכנסת עסוקים 
בצרכי ציבור עד מעל הראש ואין להם באמת את הזמן לעסוק 

בהסברה". 
בת־ כיום  המשתוללת  שההסתה  ספק  אין  הענין,  "לעצם 

את  במיוחד  החרדיות,  המפלגות  את  משרתת  רק  קשורת 
דגלה  על  המאבק  של  החנית  בחוד  העומדת  התורה  יהדות 
היהודי של המדינה, כך שכל הציבור החרדי מבין במוחש למה 
יותר  טוב  קמפיין  אין  החרדיות.  למפלגות  להצביע  צריך  הוא 
הכאב  כל  ועם  הישראלי  ברחוב  המתחולל  ההסתה  מקמפיין 

והדמגוגיה הגלומה בו". 
רוני רימון, יועץ אסטרטגי ושותף במשרד רימון־כהן, טען 

אף הוא כי הגל העכור משרת במישרין את הציבור החרדי. 
"המתקפות הללו רק נותנות דלק לציבור החרדי. אם אחוזי 
ההתקפות  מהעצמת  שכתוצאה  הרי  נמוכים  יהיו  ההצבעה 
תיווצר תחושה של 'מנסים להרוס אותנו וחייבים להציל את 
החרדיות  שהמפלגות  רק  שלא  לכך  להוביל  עשוי  זה  הבית'. 

ישמרו על כוחן אלא הן אף יגדלו. 
ויש  היהדות  בערכי  הפגיעה  לנוכח  לחשות  אסור  "בעיניי 
בתי  ונגד  ליברמן  נגד  החילונים,  נגד  נוקבות  תשובות  לתת 
שפ־ העוול שעושים לחרדים. צריך להגיד בקול  המשפט על 

סילה קטגורית של החרדים לקואליציה הבאה זו גזענות. צריך 
להעצים הרעש, למנף את נקודות החיכוך".

"אמת, זה יכול להעצים את ליברמן, אבל לפי דעתי יש כאן 
של  בסופו  שניהם.  את  מעצים  ביניהם  שהמאבק  צדדים  שני 
יום, מה שצריך לקבוע זה כמה מנדטים יהיו לגוש הימין וככל 
גדול  יהיה  הימין  גוש  כך  יותר  גדולה  תהיה  התורה  שיהדות 

יותר". 

שיחה בשניים
שיחה יומית עם שני מומחים  

על ההסתה המככבת במערכת הבחירות

ליום  עד  נותרו  שבועות  משלושה  פחות 
ולהט  בפנינו,  העומדות  הגורליות  הבחירות 
המ־ הציבורית  וההתגייסות  הכבירה  העשיה 

לקראת  ישראל  אגודת  חיזוק  לטובת  רשימה 
במרכז  נעצרת  לא  ה־22  לכנסת  הבחירות 
הארץ. היא נמצאת בכל מקום. הפעם אנו מת־

רבות  מאות  מתגוררות  בה  גת,  בקרית  מקדים 
אגודת  הנמנות על חוגי  משפחות צעירות  של 

ישראל. 
הע־ נחשבת במובנים רבים כעיר  גת  קרית 
תיד של הציבור החרדי. ההתיישבות בקרית גת 
הולכת וגדלה. יגדל נא כח יראי ה' בקרית גת. 
חסידים  של  שונות  קבוצות  גרים  עצמה  בעיר 
תוך  ב"ה  ופורחות  הולכות  והקהילות  ויראים, 

ליכוד השורות ואחדות מופלאה.
הגיעו  האחרון  בשבוע  שכאשר  הסיבה  זו 
נציגי מטה הארגון לקרית גת עלתה על השול־
חן דבר ראשון שאלת הגיבוש הקהילתי, כאשר 
גת בטוחים כי ביכולתם להרחיב  תושבי קרית 
את קהילת התומכים מעבר לקהילות הקיימות 
ולהגדיל את קידוש ה' גם בקהילות שלא נמנות 
כלים  העניקו  המטה  נציגי  אגו"י.  על  במוצהר 
בטחונם  את  והביעו  הקהילה,  לבני  מקצועיים 

שקהילת קרית גת תפתיע בע"ה בקידוש ה'.
חבר עיריית קרית גת הרב אהרן קליין מס־

פר ל'המבשר' על ההיערכות לקראת הבחירות 
הבחירות  מטה  מקום  בכל  "כמו  הקרובות: 

אולם  אלול.  חודש  מראש  החל  בפועל  יפתח 
ההיערכות נמשכת כמובן מזה מספר שבועות. 
יפעלו  שהמטות  ההכנות  כל  את  עושים  אנו 
הקודש  עבודת  את  יעשו  והפעילים  כראוי, 

להצלחת המערכה". 
מועצת  שקמה  שמאז  לומר  "אפשר 
תוצאות  רואים  כבר  גת  בקרית  כאן  הקהילות 
מבורכות. יש אחדות והרמוניה נפלאה בין כל 
כאיש  פועלים  כולם  הקודש.  וחצרות  קהילת 
כה  תקופה  שעברה  למרות  אחד.  בלב  אחד 
הללו,  לבחירות  הקודמות  הבחירות  בין  קצרה 
אפשר לומר ללא ספק שכבר רואים שינוי מבו־

הביאה  כבר  גת  בקרית  הקהילות  מועצת  רך. 
להישגים ושיתוף פעולה פורה והתחילה ברגל 
בע"ה  שיבואו  השגים  ועוד  לעוד  בדרך  ימין 

בהמשך". 
דברי  את  מחזק  דונט  יחיאל  הרב  העסקן 
ההתארגנות  על  ל'המבשר'  ומספר  קליין  הרב 
לקראת הבחירות: "קרית גת נרתמת למערכה. 
הקהילות  הקודמות  הבחירות  במערכת  כמו 
החסידיות בעיר יתנו בע"ה את מלוא התפוקה. 
שיותר  כמה  להתקרב  הכל  תעשה  קהילה  כל 
שלנו,  הקהילות  מלבד  הצבעה.  אחוז  למאה 
של  הקולות  מאגר  את  להגדיל  גדול  סיכוי  יש 
המסורתי  הציבור  מקרב  בעיר  ישראל  אגודת 
אגו"י.  למען  שיצביעו  נוספים  קהלים  ולהביא 

ובע"ה נעשה ונצליח".

הממונע המטה 
'המבשר' מדווח מדי יום ממטות אגודת ישראל

להט בקרית גת ///  אשר קליין הסברה מוקדמת ///  מאיר ברגר
"אין ספק שהגיע הזמן להקים מערך תקשורתי מסודר שיציג 
את עמדות היהדות הנאמנה בכל הפלטפורמות השונות בצורה 
מאסיבית ולא להסתפק בתקשורת סקטוריאלית", טוען היועץ 
אסטרטגי  יועץ  רימון,  רוני   • רוזן  שניאור  הרב  האסטרטגי 
ושותף במשרד רימון־כהן טוען כי דווקא הגל העכור משרת 

במישרין את הציבור החרדי

הקהילות הנמרצות בקרית גת תעשנה הכל בכדי לקיים 'יגדל נא כח ה'''

jpg.במטה בקרית גת

לקראת  רבה  בדריכות  המהולה 
חברי  כאמור  יתכנסו  הבאות, 
מועצת הקהילות הארציות כאשר 
במהלך הכנס שיתקיים על יד שו־

חודש  ראש  לרגל  ערוכים  לחנות 
סיכום  המערכה,  דבר  את  ישמעו 
מועצת  של  המבורכת  הפעילות 
מאז  הקצרה  בתקופה  הקהילות 

יסודה, והתכניות לעתיד בס"ד.
ישמיע  המרכזי  המשא  את 
כאמור כ"ק מרן אדמו"ר מדזיקוב 
ויזניץ שליט"א, שישא דברי ברכה 
המש־ את  קדשו  בדברות  ויחזק 

הציבור.  נציגי  החשובים  תתפים 
תנועת  של  במשנתה  מיוחד  משא 
רבי  הגאון  ישא  ישראל  אגודת 
מרבני  שליט"א  לאו  חיים  משה 
שיחו.  בנועם  הנודע  נתניה  העיר 
התנו־ יו"ר  ישא  פתיחה  דברי 

קופרברג  יוסף  ר'  הרה"ג  עה 
שליט"א. 

מגוונת  תהיה  הכנס  תכנית 
במיוחד, בתקוה שמכינוס זה יצאו 
נציגי הקהילות מחוזקים ונחושים 
להמשיך בצו מלאכת הקודש בש־

ומאורי  גדולי  ורבנן  מרנן  ליחות 
הדור שליט"א.

כ"ק מרן אדמו"ר מדזיקוב ויזניץ 
שליט"א ישא משא מיוחד בכנס 

מועצת הקהילות הארצית בטבריה 
  המשך מעמ' ראשון

חבר ועדת הבחירות מטעם יהדות התורה עו"ד הרב יוסטמן ליו"ר ועדת הבחירות:

"להסיר לאלתר את תנאי הסף של שירות צבאי מלא 
למשימות בקרה בקלפיות במהלך יום הבחירות"

במכתבו ליו"ר וועדת הבחירות תהה עו"ד הרב יוסטמן לפשר הצבת תנאי הסף של שירות צבאי וטען כי מדובר באפליה לרעת חרדים, ערבים ושאר מתמודדים 
על התפקיד שלא עשו שירות צבאי מלא

מאת מאיר ברגר

מטעם  הבחירות  ועדת  חבר 
אברהם  הרב  עו"ד  התורה,  יהדות 
יוסטמן, שיגר אתמול מכתב בהול 
המרכזית,  הבחירות  ועדת  ליו"ר 
בדרישה  מלצר,  חנן  השופט 
שירות  של  הסף  תנאי  את  להסיר 
צבאי מלא למשימות בקרה בקל־

פיות במהלך יום הבחירות.
העובדים  גיוס  של  בפרסום 
"דרושים/ נכתב:  הבחירות  ליום 
למ־ הבחירות  ליום  עובדים  ות 

שימות בקרה. העבודה במשמרת 
יום או ערב. השכר 1,130-1,300 

ש"ח. שירות צבאי מלא חובה".
הבחי־ וועדת  ליו"ר  במכתבו 

הצבת  לפשר  יוסטמן  תהה  רות 
תנאי הסף של שירות צבאי וטען 
כי מדובר באפליה לרעת חרדים, 
על  מתמודדים  ושאר  ערבים 
צבאי  שירות  עשו  שלא  התפקיד 

מלא. 
הג־ של  מדוקדקת  "בבחינה 

שפורסמה,  כפי  התפקיד  דרת 
יכולת  או  מיומנות  איזו  ברור  לא 

מ'מפקח  להידרש  עשויה  צבאית 
מימוש  לשם  הבחירות'  טוהר 
במכתבו.  טוען  הוא  תפקידו", 
או  סייר  של  בתפקיד  "המדובר 
גופו  על  לשאת  האמור  תצפיתן 
היחידה  שהסמכתו  גוף,  מצלמת 
שימוש  'לעשות  היא  והמרכזית 
התרח־ תיעוד  לצורך  במצלמות 

שויות חריגות במקומות הקלפי', 
דבר  לה  אין  שלהבנתי  מיומנות 
השמורה  יכולת  עם  דבר  וחצי 

לבוגרי שירות צבאי מלא".
"אינה  כתב,  זו",  "דרישה 

הוראות  עם  אחד  בקנה  עולה 
ומדירה  מפלה  בהיות  החוק 
'מפקח  של  זה  תפקיד  ממילוי 
טוהר הבחירות' ציבורים שלמים 
הס־ להם  אשר  ישראל,  במדינת 
אח־ נורמטיביים  חוקיים  דרים 

שאינם  אף  בחוק  המעוגנים  רים 
עוד  מלא".  צבאי  שירות  כוללים 
מנוגד  האמור  הסף  תנאי  כי  טען 
ההזדמנויות  שוויון  לחוק   2 לס' 

בעבודה. 
בקריאה  חתם  מכתבו  את 
ולפתוח  הסף  דרישת  את  לבטל 

האוכלוסיות  לכלל  התפקיד  את 
בישראל. "על חברת 'צוות 3' ככל 
אדם  כח  גיוס  לשם  פועלת  והיא 
להסיר  הנ"ל,  התפקיד  לצורך 
'שי־ הסף  תנאי  את  מיידי  באופן 

רות צבאי מלא', ועוד להורות לה 
אדם  כל  לתפקיד  ולקבל  לראיין 
על בסיס תבחינים חוקיים בלבד. 
החלה  וכבר  ככל  כי  מבוקש  כן 
את  לבטל  הגיוס,  בהליך  החברה 
ולהתחי־ כה  עד  שבוצע  הגיוס 

מודעה  פרסום  תוך  מחדש  לו 
אדם  מאף  תמנע  שלא  מתאימה 

הזכאי, להתגייס לתפקיד זה".
של  המשפטי  היועץ  כי  יצוין 
וועדת הבחירות שיגר אמש תגו־

יוסטמן  הרב  עו"ד  לדרישת  בה 
הוועדה  עמדת  כי  עולה  ממנה 
לשירות  הסף  תנאי  את  להותיר 
"חלק  כי  בטענה  כנו  על  צבאי 
טוהר  מפקחי  של  מתפקידיהם 
הוא  הבחירות,  ביום  הבחירות 
ההצבעה  הליכי  את  לאבטח  גם 
והספירה ביום הבחירות", כלשון 

התגובה.

נשאר במשפחה (2)

ביטוי הולם | הלל י. וולס

כנראה שנושא שליחת ההזמנות לשמחות הינו טעון מאוד 
רבים  ישראל  בבתי  היום  לשיחת  הוא  הדבר  רגשית.  ומורכב 
הם  ורבים  בתו,  את  או  בנו  את  מקדש  האיש  בפרק  העומדים 

הצדדים למטבע לכאן ולכאן.
עצם שליחת ההזמנה, טוען הרב נ. ש. ממרכז הארץ, הינה 
אף  לדבריו,  השמחה.  על  ועדכון  שלום  דרישת  מעין  בעצם 
מי  כמו  להגיע,  יוכל  לא  שבוודאות  למישהו  שולח  אתה  אם 
שמתגורר בחו"ל או מה, עצם השליחה היא אות חיים בריאה 

ומומלצת לחלוטין.
עדכון  של  זה  משפחתי  קשר  על  לשמור  מאוד  חשוב 
קשר  שום  ללא  אף  המשפחה,  בני  בקרב  לשמחות  והזמנה 
לעצם ההשתתפות הפיזית בשמחה. זהו דבר המסור ללב. ענין 
בבחינת  המשפחה.  קרוב  בשמחת  בלב  השתתפות  של  פנימי 

'ומבשרך אל תתעלם'.
יש חשיבות לעצם הידיעה שפלוני בן פלוני חתנו של פלוני, 
חביבו  בנו  את  היום  מחתן  אחרת  או  כזו  בדרגה  משפחתי  בן 
למזל טוב. מדובר בהשתתפות פנימית בשמחת הלב החשובה 

בפני עצמה אף ללא שום דבר מעבר לכך. כל השאר בונוס.

אגב, הוא מספר, אני מכיר אישית כאלו המקפידים להרים 
טלפון ולאחל ברכת מזל טוב לכל קרוב משפחה או ידיד ששיגר 
אליהם הזמנה. אמנם, זה כבר נדיר. לא לכולם יש פנאי ולא כל 
אחד יכול ומסוגל לכך נפשית ומעשית. אך הרעיון הוא פשוט 
מאוד ונכון. אם לא אצל קרובי משפחה רחוקים, לפחות אצל 
מפאת  להשתתף  ממך  נבצר  אם  יותר,  ומוכרים  יותר  קרובים 
ריחוק מקום או חוסר זמן, לפחות שישמעו את קולך ויענו אמן 

על ברכתך ואיחוליך הלבביים.
עצם  על  אחר,  יהודי  לנו  אומר  לעורר,  המקום  גם  כאן 
באקט  מדובר  לא  שמחה.  לבעלי  ברכות  איחול  של  הענין 
למען  ובקשה  תפילה  מעין  בעצם  זה  בלבד.  וחיצוני  סמלי 
אפוא  מדוע  יפנו,  אשר  בכל  והצלחתם  השמחה  בעלי  ברכת 

לחסוך בכך?
מגיעים  כן  שכבר  בעת  לב.  תשומת  לכך  להקדיש  כדאי 
ולהשקיע  לפרגן  מלא,  בפה  לברך  הלב,  מכל  לאחל  לשמחה. 
האלו  הברכות  החבר.  או  הקרוב  בשמחת  רגש  יותר  מעט 
היורד  עילאי  לשפע  ומתורגמות  במרומים  מתקבלות  בוודאי 

על ראש שמחתם בזכותנו – קהל המאחלים והמשתתפים. 

ביוזמת ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין:

אלפי בני ישיבות בבני ברק 
השתתפו בתכניות בין הזמנים

ישיבות בין הזמנים והתכניות יינעלו במעמדי סיום נרגשים והכנה לקראת אלול ^ בעיריית בני ברק 
מסכמים בסיפוק רב את הפעילות הענפה והמגוונת למען קהילות הקודש ובני הישיבות בעיר ^ העיריה 

תמשיך להשקיע משאבים בפרויקטים נרחבים על ידי 'מרכז קהילות ובני ישיבות'
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והגדול ביותר בעולם.
לקראת  הגדולה  ההתעניינות 
של  ברישום  לביטוי  באה  העליה, 
אשר  מראש,  משתתפים  מאות 
לקברי  הגדולה  בעליה  חלק  יקחו 
ובראשם  הזיתים  בהר  הקדמונים 
סלנט  שמואל  רבי  הגאון  מרן 
ומחוללי  ממייסדי  שהיה  זצוק"ל, 
ירוש־ בעיה"ק  האשכנזי  היישוב 

לים ת"ו.
ידי  על  המאורגנת  העליה 
והכללית  הראשית  קדישא  חברה 
ידי  על  מלווה  ירושלים,  פרושים 
צוות הבטחון והשמירה של הח"ק.
"בע־ כי  מסכמים  המארגנים 

נערכנו  הרבה,  ההתעניינות  קבות 
לציבור בהיקף גדול, ומכך למדנו 
קיים  היה  והצורך  הרצון  כמה  עד 
יאורגנו  וכנראה  הציבור  בקרב 
הזיתים,  להר  נוספות  עליות 
לישועת  ולהתעוררות,  לתפילה 

הכלל והפרט".

היום העלייה לקברו של רבינו הגר"ש 
סלנט זיע"א בהר הזיתים

הערב הכנסת ספר תורה לבית המדרש 
היכל צבי לוקווע וולברוז' בצפון בני ברק

בסימן שלושים שנה להקמת בית המדרש והמרכז הרוחני

ברק  בני  מתושבי  אלפים 
במעמד  הערב  להשתתף  צפויים 
הגדול של הכנסת ספר תורה לבית 
לוקווע  הרוחני  והמרכז  המדרש 
ברק  בני  בצפון  צבי  היכל  וולברוז' 
בראשות הרה"ג רבי שמואל הכהן 
ביהמ"ד  רב  שליט"א  טורנהיים 

והקהילה.
התורה  ספר  הכנסת  מעמד 
שלושים  מלאות  בסימן  יעמוד 
המד־ בית  והקמת  לפתיחת  שנה 

רש על ידי כ"ק האדמו"ר מלוקווע 
מעפרות  שהקים  זצ"ל  וולברוז' 
שם ושארית זכר וגלעד חי לאבו־

תיו הקדושים האדמו"רים הרה"ק 
מוולברוז'  ישכר'  'עבודת  בעל 
'דברי  בעל  הרה"ק  מ"מ  ובנו  זי"ע, 

העם' מלוקווע זי"ע.
לפני  המדרש,  בית  כשנפתח 
זר  המקום  היה  שנה,  שלושים 
שבקדושה,  דבר  לכל  ומתנכר 
של  היראים  מתושביה  מעט  מתי 
באזור  במקום,  התגוררו  ברק  בני 
שכ־ עם  קשים  מאבקים  התנהלו 

נים שלא ראו בעין יפה את פתיחת 
בית המדרש. לפני ח"י שנים, ימים 
הש־ בסערה  עלותו  לפני  ספורים 

זצ"ל  האדמו"ר  כ"ק  רכש  מימה, 
את חציו השני של המגרש ודירת 
לתל  המקום  הפך  ומאז  השכן 
תורה,  שיעורי  לתפילות,  תלפיות 

כוללי אברכים.
הורגש  האחרונה  בתקופה 
חדש  תורה  בספר  דחוף  צורך 
מאחר ובמקום מתקיימים ארבעה 
יום  מדי  שחרית  לתפילת  מנינים 
המדרש  בבית  זמנית,  בו  ביומו 
השטיבלעך  ובשלשת  המרכזי 

שסביבו.
הערב יוכנס להיכל בית המדרש 
ספר תורה חדש ומהודר, שנודב על 
ידי משפחת חנן לעילוי נשמת היקר 

באדם ר' מנחם חנן ז"ל.
תצא  התורה  ספר  תהלוכת 
חמד  ילדי  מאות  שלוש  בליווי 
אבות  ארגון  חברי  לפידים  נושאי 
 – צבי  היכל  המדרש  בבית  ובנים 
של  מביתו  תצא  וולברוז',  לוקווע 
טו־ הגר''ש  והקהילה  ביהמ"ד  רב 
מו־ את  שליט"א הממשיך  רנהיים 
שפרוט  אבן  ברחוב  אבותיו,  רשת 
2 פינת אבן גבירול דרך הרחובות 
לכבוד  המשטרה  ע"י  שייחסמו 
חשב  סוקלוב,  ולומדיה,  התורה 

סופר, הרב שך, עד לבית המדרש 
ברחוב סירקין שם יערכו ריקודים 
מנגנים  ובעלי  תזמורת  לצלילי 
ברחבת בית המדרש ולאורכו של 
רחוב  פינת  עד  סירקין  רחוב  כל 

הרב שך.
המעמד הערב יציין את המה־

פך הרוחני באזור כשבית המדרש 
חסידי  רוחני  אור  מגדל  מהווה 
בני  צפון  אזור  תושבי  לכל  תוסס 
הסמוכה,  כץ  פרדס  ושכונת  ברק 
מתקיימים  מניינים  כשעשרות 
חצות  לאחר  עד  החמה  מנץ  בו 

הלילה.
הרחובות בו תעבור התהלוכה, 
קושטו במנורות וכרזות ססגוניות 
ציון  ולכבוד  תורה  של  לכבודה 
באזור  שהתחולל  הרוחני  המהפך 
מאז פתיחת בית המדרש עם מתי 

מעט.
של  ברחובה  ריקודים  לאחר 
הנהוגים  המזמורים  יאמרו  עיר, 
הקהילה  ורב  תורה  ספר  בהכנסת 
ובית המדרש ישא דברים לכבודה 
הרחמים  ימי  ולקראת  תורה  של 
העומד  אלול  חודש   – והסליחות 

בפתח.

נע־ אחדים  חודשים  לפני 
כלכלית,  סדנה  במנאמה  רכה 
הברית  ארצות  ידי  על  שאורגנה 
החלק  את  והשיקה  ובחריין, 
הר־ המאה.  עסקת  של  הכלכלי 

את  החרימה  הפלסטינית  שות 
לביקורת  כך  על  וזכתה  הסדנה, 
קושנר,  ג'ארד  של  מצדו  חריפה 
המו־ טראמפ,  של  הבכיר  יועצו 
הבית  של  השלום  צוות  את  ביל 

הלבן. 

השליח גרינבלט: "'עסקת 
המאה' של טראמפ לא 
תפורסם לפני הבחירות"

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

יעתירו  ישראל  בית  המוני 
המע־ להצלחת  רחמים  ויבקשו 

לפתחנו  העומדת  הגורלית  רכה 
תורה  גופי  שהרבה  הימים  באלו 

מתמיד  יותר  והפעם  בה,  תלויים 
לעקור  זוממים  הדת  כשמשנאי 
את הכל, ולכפות את ערכיהם על 

שומרי תורה ומצוות ח"ו.
המונים  היום  יגיעו  שנה  כמדי 

ותפארתנו  מקדשנו  בית  לשריד 
במקום  לשפוך  המערבי  הכותל 
לבורא  ותחינה  שיח  הקדוש 
ופרקי  קטן  יו"כ  תפילת  באמירת 
שמים  רחמי  לעורר  כדי  תהילים 

על הכלל והפרט. 
דנא  מקדמת  כנהוג  כן,  כמו 
יגיעו המונים ביום נשגב ונעלה זה 
ובמע־ אמנו,  רחל  בקבר  לתפילה 

רת המכפלה ליד קברי אבות כדי 
לעורר זכות ישיני חברון.

המונים  קהל  מגיעים  כן,  כמו 
לתפילה  המסוגל  זה  גדול  ביום 
האלוקי  התנא  לציון  ותשובה 
רשב"י זי"ע באתרא קדישא מירון, 
וצדיקי  גדולי  של  הקודש  ובציוני 
הגדו־ זכותם  לעורר  כדי  הדורות 

לה, להחיש את ישועת עם ישראל 
לקראת  ותחינה  תפילה  ולשאת 

השנה החדשה הבעל"ט.
לומר  נהוג  רבים  במקומות 
תפילה  במשמרות  התהילים  ספר 
ואר־ עשרים  כל  במשך  ברציפות 
בע שעות היממה של ער"ח אלול.

המוני  ישאו   – זה  גדול  ביום 
בית ישראל בכל רחבי תבל תחינה 
הלב  מעומק  עולם  לבורא  ובקשה 
ומחלה  נגע  מכל  נפשנו  לפדות 
את  ישלח  ישראל  חולי  ורופא 
לר־ ממרום  השלימה  ישועתו 

פואת החולים הרבים המתפתלים 
להזעיק  ומתחננים  ביסוריהם 
הגזירה,  רוע  לביטול  וארץ  שמים 
שנזכה  וזעקה  בתפילה  וישוועו 
נפשנו  ופדות  לגאולתנו  בקרוב 

בב"א.

היום ער"ח אלול יתכנסו המוני בית 
ישראל לתפילה ובקשת רחמים

  המשך מעמ' ראשון

ברשת  ברגר  גל  לעיתונאי  אמרו 
כאן ב', כי אותר מטען בהר גריזים 
כלי  בו  שעוברים  ציר  על  שהונח 

רכב של צה"ל.

הפ־ והרשות  נוטרל  המטען 
בהנחת  חשוד  עצרה  לסטינית 
במנגנון  כעת  נחקר  והוא  המטען 
במנגנוני  הפלסטיני.  המודיעין 
מתחזקת  הפלסטיני  הבטחון 

לה־ הצליח  שחמאס  ההערכה 
ביהודה  שפועל  מהנדס  כשיר 
מטעני  לייצר  מנת  על  ושומרון 
נגד  טרור  פיגועי  עבור  חבלה 

יהודים.

הרשות הפלסטינית סיכלה 
פיגוע בהר גריזים

עה על המהלך.
בנ־ מדובר  כי  הכחיש  ג'ונסון 
מתנ־ על  המהלך  את  לכפות  סיון 
היא  המהלך  מטרת  כי  ואמר  גדיו 
שמעו־ חדשות  רפורמות  לקדם 

לדבריו,  להוביל.  ממשלתו  ניינת 
לדון  זמן  מספיק  לפרלמנט  יהיה 
לאחר  מאירופה,  היציאה  במהלך 

הפגרה הכפויה.
טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
ג'ונסון.  של  במהלך  תמיכה  הביע 

קורבין  "לג'רמי  כי  אמר  טראמפ 
נגד  להצביע  קשה  מאוד  יהיה 
בוריס  החדש  הממשלה  ראש 
כי  העובדה  לאור  במיוחד  ג'ונסון, 
שבריטניה  מה  בדיוק  הוא  ג'ונסון 

חיפשה".

מלכת אנגליה אישרה את הארכת 
פגרת הפרלמנט הבריטי

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

השר גלנט: "איראן רוצה ליצור מצב 
א־סימטרי ולנהל מלחמת התשה"

בתגובה לפרסומים הזרים לפיהם התקיפה הישראלית בלבנון חיסלה זמנית את 
היכולת של חיזבללה לפתח טילים מדויקים אמר גלנט: "ערוכים למנוע איום מתגבר"

מאת דוד שמואלי

הקבי־ וחבר  הקליטה  שר 
גלנט  יואב  בטחוני,  המדיני  נט 
האחרונות  לתקיפות  התייחס 
ישראל  כי  ואמר  ובלבנון  בסוריה 

ערוכה לכל תרחיש. 
כל  למנוע  ערוכים  "אנחנו 
מתגבר  איום  יהיה  שבו  מצב 
בראיון  השר  אמר  ישראל",  על 
כוונות  את  והסביר  לתקשורת 
נמצאים  "האיראנים  האיראנים: 
מזרחה  קילומטר   150 בפועל 
מפעילים  הם  אבל  מישראל, 
בסיסים.  ליצור  ומנסים  זרועות 
בלבנון הם כבר יצרו והם עושים 
צבא  להקים  מנת  על  פעולה 
חזית  ולהקים  בסוריה  איראני 
ולהשתמש  הגולן  ברמת  שניה 
לנשק  כמקפצה  הסורית  באדמה 
את  לצייד  מנת  על  איזון  מפר 

חיזבללה".
סי־ ליצור  עלול  הזה  "המצב 

בשעת  מסוכנת  מאוד  טואציה 

הישרא־ שהעורף  כיוון  חירום, 
ידי  על  מאוים  להיות  עלול  לי 
האיראנים בעוד שהעורף האירא־

ני רחוק 1,500 קילומטר מישראל. 
זאת המטרה שלהם – ליצור מצב 
א־סימטרי בחסות מלחמת התשה 
לשיטתם  וינהלו,  מנהלים  שהם 
ולצ־ להמשיך  כדי  ישראל  מול 

שזו  הגרעינית  היכולת  את  בור 
הודענו  אנחנו  העיקרית.  המטרה 
נאפשר  שלא  מפורשת  בצורה 

את זה".
ארה"ב  נשיא  של  דבריו  על 
אופטימי  שנשמע  טראמפ  דולנד 
עם  ומתן  משא  לשיחות  ביחס 
"אני  גלנט:  השר  אמר  האיראנים 
חושב שטוב עשה הנשיא טראמפ 
אני  סנקציות,  משטר  כשהטיל 
המ־ אם  נכון  מאוד  שיהיה  חושב 

שהאיראנים  עד  ימשיך  הזה  שטר 
שנעשה  ומתן  שמשא  למצב  יגיעו 
מוחלט  ויתור  מתוך  נעשה  איתם 
לז־ צריך  גרעינית.  יכולת  כל  על 

אחוזים   11 מחזיקה  שאיראן  כור 
אין  בעולם,  והנפט  הגז  מעתודות 

גרעינית  באנרגיה  צורך  שום  לה 
היא  המטרה  כל  שלום.  לצורכי 
יצירת נשק גרעיני. את זה יודעים 
כל  יודעים  זה  ואת  האמריקאים 
את  טומנים  הם  אבל  האירופאים 
להזכיר  צריך  ולא  בחול.  ראשם 
העולמית  ההתנהגות  את  לכולם 
והאירופאית לפני מלחמת העולם 

השניה".
לדבריו  גם  הגיב  גלנט  השר 
חברי  את  שכינה  ברק  אהוד  של 
אחמד  וכי  'מטומטמים'  הקבינט 
חוץ  ועדת  חבר  להיות  יכול  טיבי 
ובטחון: "לא נעלבתי כי אני בוחר 
אין  אבל  להיפגע,  ממה  לעצמי 
מייצגת  הזאת  שהאמירה  ספק 
קיצוניים  לשוליים  התדרדרות 
שלא  סהרוריים  אומר  והייתי 
שבה  הדרך  את  לא  משקפים 
לא  ובוודאי  להתנהג  צריך 
יצא  שהוא  שבמפלגה  מה  את 
מה  מעניין  חושבים.  היו  ממנה 
אומרים  היו  רבין  או  גוריון  בן 
צריך  לא  האלה.  האמירות  על 

אותי".

מפלגת 'זהות' תסיר מועמדות מהמרוץ 
לכנסת הבאה? פייגלין: "נוצרה הזדמנות"

יו"ר מפלגת זהות נפגש אתמול שוב עם ראש הממשלה שביקש לשכנעו לפרוש מהמרוץ ^ פייגלין לבוחריו: "יש התקדמות, עדיין אין הסכם"

מאת מאיר ברגר

משה  זהות  מפלגת  יו"ר 
ראש  עם  אתמול  נפגש  פייגלין 
הממשלה בנימין נתניהו, על רקע 
נסיונותיו של נתניהו לשכנעו לפ־
רוש מהתמודדותו לכנסת ולמנוע 
מצביעי  של  קולות  אלפי  שריפת 

ימין.
המועמ־ להסרת  בתמורה 

הממשלה  ראש  'זהות',  של  דות 
בתחום  רפורמה  להוביל  הבטיח 

הקנאביס הרפואי.
להסכם  מתקדמים  "אנחנו 
בת־ הריצה  על  מוותר  אני  לפיו 

סיפר  בממשלה",  לתפקיד  מורה 
את  "אביא  צה"ל.  בגלי  פייגלין 
ונחליט.  זהות  למתפקדי  ההסכם 
נוצרה הזדמנות לא צפויה – לה־

ככשלון  היה  שנראה  מה  את  פוך 
להצלחה גדולה".

למנות  הבטיח  גם  נתניהו 
בכיר  כלכלי  לשר  פייגלין  את 
צע־ ולבצע  הבחירות  אחרי 

של  המצע  ברוח  כלכליים  דים 
מפלגתו.

בהמשך פרסם יו"ר זהות מסר 
"הצה־ המפלגה.  לתומכי  מצולם 
אביב  בתל  הפעילים  בכנס  רתי 
הדבר  את  לפתור  ונוכל  שבמידה 
שזקוקים  החולים  את  שהורג 
לתרופה הזו בישראל, נהיה מוכ־
נים להיכנס למשא ומתן עם ראש 
הממשלה. עוד באותו לילה קיב־
מהשכם  החל  וישבנו  הזמנה  לתי 
ארוכות",  שעות  במשך  בבוקר 

אמר פייגלין.
לבשר  שמח  הוסיף, "אני  הוא 
משמעו־ מאוד  התקדמות  שיש 
בנושאים  וגם  הזה  בנושא  תית 
המצע  מתוך  אחרים  חשובים 
בכל  הסכם.  אין  עדיין  זהות.  של 
מקרה, אנחנו נביא הסכם למשאל 
ששום  מה  מסודר,  מתפקדים 
מעלה  היתה  לא  אחרת  מפלגה 

על דעתה לעשות".
"זהות תמשיך להשפיע ויתכן 
שזה יהיה הפעם מתוך הממשלה 
דברי  הכנסת",  מתוך  רק  ולא 

פייגלין.
בתגובה:  נמסר  מהליכוד 

משקיע  נתניהו  הממשלה  "ראש 
למנוע  במטרה  אדירים  מאמצים 
בזבוז קולות בימין. יש התקדמות 

לבין  הליכוד  בין  משמעותית 
הושג  לא  עדיין  וזהות.  פייגלין 
אותו.  נפרסם   – וכשיושג  הסכם 

פייגלין  עם  ההסכם  של  עיקרו 
חופ־ כלכלה  של  למדיניות  נוגע 

שית".

יו"ר ימינה שקד: "נתניהו רוצה שנסיים עם שבעה מנדטים"
מאת מאיר ברגר

יו"ר 'ימינה', שרת המשפטים 
בשיחה  הסבירה  שקד  לשעבר 
הדרך  מהי  המפלגה  פעילי  עם 
היחידה להשיג 61 מנדטים לגוש 
ממשלה  הקמת  שיאפשרו  הימין 

לאומית.
עם  שנסיים  רוצה  "נתניהו 
זה  את  ואומר  מנדטים  שבעה 
וגם  הליכוד  שגם  ברגע  לכולם. 
נתניהו יבינו שאת הכסף ואת עו־

לכוון  צריך  הוא  שלו  האש  צמות 
את  עוברות  שלא  מפלגות  לעבר 
לציבור  ולהסביר  החסימה  אחוז 
שעו־ למפלגות  להצביע  שאסור 
אנחנו  החסימה,  אחוז  את  ברות 

נביא 61", אמרה שקד.
בכאן  שפורסמה  בהקלטה 
"אנחנו  שקד:  הוסיפה  ב'  רשת 
עכשיו בזמן הקריטי, מה שנקרא 
נכנסים למטחנה של נתניהו. בש־
נים עברו ירדנו בשלב הזה, הפעם 

אני מתכוונת לעלות".

השתתף  לכן  קודם  יממה 
של  בכנס  נתניהו  הממשלה  ראש 
שמואל.  בגבעת  הליכוד  פעילי 
למפלגות  קולות  מאבד  "הימין 
זה  חסימה.  אחוז  עוברות  שלא 
בשמאל",  ולא  אצלנו  רק  קורה 
אותנו  שהכריח  נתניהו. "מי  אמר 
ימליץ  (ליברמן)  לבחירות  ללכת 
הסכם  איתם  ועשה  'בלגנץ'  על 
ממשלת  רוצה  והוא  עודפים 

'בלגנץ'.
'בלגנץ'  שמפלגת  "שמעתי 
מי  בקבינט.  ישב  מי  על  מדברת 
לפנות  שרוצה  לפיד   – שם  ישב 
שרצה  גנץ  מתיישבים?  אלף   90
במקומות  ההתנתקות  את  לממש 

שלא  שאמר  אשכנזי  אחרים? 
מצרים?  עם  בגבול  גדר  צריכים 

המנוסה  הקבינט  את  מעדיף  אני 
והאחראי שלי", הוסיף נתניהו.
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הנשיא טראמפ ישתתף בטקס לציון 80 
שנה לפרוץ מלחמת העולם השניה

נשיא ארה"ב טראמפ יהיה הנשיא הראשון שמגיע לפולין כדי להשתתף בטקס לציון פרוץ מלחמת העולם השניה

מאת כתב 'המבשר'

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
בירת  לוורשה  השבוע  בסוף  יגיע 
לציון  בטקס  חלק  ויקח  פולין, 
העולם  מלחמת  לפרוץ  שנים   80
השניה, בה הושמדו שישה מיליון 

יהודים.
לבירת  יגיעו  טראמפ  מלבד 
מ־40  ומשלחות  מנהיגים  פולין 
שיציינו  העולם  ברחבי  מדינות 
בס־ ב־1  שפרצה  המלחמה  את 

יהיה  טראמפ   .1939 פטמבר 
לפולין  שמגיע  הראשון  הנשיא 
העולם  מלחמת  פרוץ  לציון 

השניה.
הוא  לטקס  הוזמן  שלא  מי 
פוטין,  ולדימיר  רוסיה  נשיא 
בוורשה  בממשל  בכירים  כאשר 
אמרו כי מדובר בצעד מחאה נגד 
רו־ ע"י  קרים  האי  חצי  סיפוח 

את  להנציח  ראוי  יהיה  "לא  סיה. 
פולין  נגד  לתוקפנות  השנה  יום 
היום  הפועל  מנהיג  בהשתתפות 
בצורה דומה כלפי מדינה שכנה", 
פולין,  ממשלת  ראש  סגן  אמר 

יאצק סאסין.
במשרד החוץ הרוסי הגיבו כי 
"מדובר בצעד מביך של ממשלת 
של  תרומתו  את  והזכירו  פולין" 
הרייך  לתבוסת  האדום  הצבא 

הגרמני.
של  קבוצה  פרסמה  בינתיים 
מכתב  לשעבר  פולניים  שגרירים 
להפעיל  לטראמפ  הקורא  פתוח 
שלטע־ פולין,  ממשלת  על  לחץ 

את  מכבדת  "לא  השגרירים  נת 

השגרירים   23 החוק".  שלטון 
"אדוני  כתבו  לשעבר  הפולניים 
שבה  למדינה  מגיע  אתה  הנשיא, 
שלטון  את  מכבדים  לא  כבר 

החוק. לקול העוצמתי שלך הקו־
כמו  הדדי,  וכבוד  לסובלנות  רא 
וחוקים  החוק  הוראות  קיום  גם 
משמעות  להיות  עשוי  אחרים, 

היסטורית".
הש־ ציינו  הביקורת  למרות 

הנשיא  של  "הביקור  כי  גרירים 
הפולנים"  עבור  גדול  אירוע  הוא 

בין  הפעולה  שיתוף  את  והזכירו 
שפ־ סולידריות  לתנועת  ארה"ב 
הקומוניס־ המשטר  להפלת  עלה 

טי בפולין.

האתר בו פרצה מלחמת העולם השניה בפלישה הגרמנית לפולין בחצי האי וסטרפלאטה בין מפרץ דנציג ויובל של נהר הויסלה

מאחורי הכותרות /  י. ברזל

מדברים הרבה ועושים מעט
ברומו  בנושאים  ודנים  שנה  מדי  מתכנסים  המעצמות  מנהיגי 
בפסגה  המתקבלות  החלטות  כי  מוכיחה  ההיסטוריה  אך  עולם,  של 
חסרות כל השפעה במציאות. מדובר כמובן בועידת ה־G7 שנפתחה 

באירופה, ומעבר לכותרות, כך מסתבר, היא לא מובילה מאום.
העיתונאי אמיר טהרי הכותב בעיתון ’א־שרק אל־אווסט‘, פרסם 
על כך מאמר במכון גייטסטון. הוא תורגם והובא על ידי מגזין מידה.

"נוהגים  מאמרו,  את  טהרי  פתוח  העולם",  ברחבי  "עיתונאים 
המלפפונים' –  כ'עונת  הקיץ,  של  בליבו  בשנה,  הזה  לזמן  להתייחס 
תקופה של מספר שבועות בהן לא מתרחשים אירועים משמעותיים, 
לפחות לא בחזית הפוליטית. זו בדרך כלל התקופה בשנה בה הכו־
תרות עוסקות בכבשה בעלת שני ראשים שנולדה בניו־זילנד, גילוי 

שרידי העיר האבודה אטלנטיס במדבר סהרה, ועוד.
אשר  ביאריץ  בעיר  שנפתחה   G7ה־ שוועידת  לומר  ניתן  "לכן 

בדרום־מערב צרפת היא אירוע יוצא דופן בעונה זו. האמנם?
"הרעיון לכינוס ועידת ארגון המדינות המתועשות היה פרי מוחו 
של נשיא צרפת ואלרי ז‘יסקר ד‘אסטן, שאירח את הכינוס הראשון 
שלה ב־1975, בו השתתפו נציגי בריטניה, איטליה, יפן, מערב גרמ־

ניה וארה“ב. המחשבה המקורית היתה להתמקד בנושאים כלכליים 
הגדולים  הנפט  ממשברי  שנוצר  המיתון  לאחר  שעלו  גלובליים 
גם  לכלול  החלה  הפסגה  שתיים  או  שנה  תוך  אך  העשור,  בראשית 
גם  דיוניה  את  והרחיבה  האירופית  הקהילה  נציגי  ואת  קנדה  את 
באי  הפסגה  נערכה  בה   ,1978 עד  משמעותיות.  פוליטיות  לסוגיות 
גוואדלופ, ה־G7 הפכה למעין פרלמנט בינלאומי שמתווה את הדרך 

לעולם כולו.
"באחד מהפיתולים האירוניים הנפוצים כל כך בהיסטוריה, ככל 
ששאיפות חברי קבוצת ה־G7 לשלוט בעולם הלכו וצמחו, כך פחת 
הלך ופחת כוחה האמיתי להשפיע על מגמות גלובליות. כך למשל, 
לאפג־ פלשה  שברה“מ  בזמן  מנגד  אונים  חסרי  עמדו  הארגון  חברי 

ניסטן ובהמשך התפרקה בעצמה, כאשר ברית ורשה התמוטטה או 
כשאנשי הדת הקיצוניים תפסו את השלטון באיראן, בזמן שסין הפכה 
למעצמה עולמית ובמהלך המלחמות במזרח התיכון ועליית הטרור 
האסלאמי הבינלאומי. אולי חשוב מהכל, הפרלמנט הבינלאומי לא 
ביותר  הדרמטית  הטכנולוגית  המידע  במהפכת  תפקיד  כלל  שיחק 

שעברה על העולם מאז ימי המהפכה התעשייתית.
 ,G8ל־ שהפך  לארגון  רוסיה  גם  צורפה  בריה“מ  נפילת  "לאחר 
ועידות  הזמן,  עם  שנים.  חמש  לפני  רוסיה  סילוק  עם   G7ל־ ושוב 
הפסגה הפכו יותר למפגש ידידותי והזדמנות לצילום עבור מנהיגי 
ושליטה  רלוונטית  השפעה  בעל  לפורום  ופחות  החברות,  המדינות 
קיבלו  בצרפת,  בליון  ב־1996  שנערכה  בפסגה  החדש.  העולם  על 
המשתתפים החלטות לגבי כמעט כל נושא תחת השמש, אך ידעו כי 

אין להם כל כוונה או יכולת לפעול לפיהן באמת.
הקצרה  התשובה  בימינו?   G7ה־ פסגת  רלוונטית  כמה  עד  "אז 
היא: לא במיוחד. עובדה זו הפכה ברורה יותר כאשר בפסגה בקנדה 
בשנה שעברה א' מרקל ועמנואל מקרון ניסו לחנך את דונלד טראמפ 
לגבי עובדות החיים הפוליטיות כפי שהם רואים אותן, רק כדי לס־

פוג בתגובה סדרת התקפות אופייניות לנשיא האמריקני.
"המפגש כולו הסתיים כפארסה כאשר הנשיא הקנדי חסר הנסיון 
ג‘סטין טרודו ניסה לשלוף עוד תעלול והקריא את ההחלטות הסו־

פיות של הוועידה בסגנון שובב ומוחצן. כאשר טראמפ שמע על כך 
הוא כבר היה על סיפון מטוסו וציין בתגובה כי הוא דוחה לחלוטין 

את כל ההחלטות.
ולת־ אחת  היו מסיימים  כאלה  "תחת נסיבות רגילות, סקנדלים 
מיד את מופע העמדת הפנים שהחל לפני חצי מאה, אך כפי שקורה 
מס־ פשוט  הם  חיים  שקיבלו  מרגע  בירוקרטיים –  במוסדות  תמיד 

רבים לגווע.
עיקריים.  נושאים  בארבעה  להתמקד  אמורה  השנה  "הוועידה 
הדי־ בעולם  וסדר  חוק  של  סוג  אחר  החיפוש  המשך  הוא  הראשון 
גיטלי החדש שמתעלה מעל גבולות מדינות הלאום ומפרק מוסדות 
מאוד  סביר  כרגע,  שנראה  כפי  האירופי.  האיחוד  כמו  קבוצתיים 
השפעה  ייצור  לא  בביאריץ  יוחלט  או  שייאמר  דבר  שום  כי  להניח 
כלשהיא על הנושא או יעניק לבירוקרטים בבירות העולם את ההש־

פעה עליה הם חולמים.
"הנושא השני בו ידונו בוועידה הוא הנושא התמידי של המלחמה 
בטרור. כל עשרות ההחלטות שהתקבלו בפסגות ה־G7 בנושא בעבר 
לא יושמו מעולם, וארגוני טרור משגשגים כיום אף יותר מן הימים 
בהם הנשיא הצרפתי ז‘אק שיראק התפאר בפסגה ב־1996 כי ימחה 

אותם מעל פני האדמה בתוך שנה או שתיים.
של  המתגברת  התוקפנות  היא  ידובר  בה  השלישית  "הסוגיה 
איראן. האירופאים, אולי מלבד ראש הממשלה הבריטי הטרי ג‘ונסון, 
שואפים להמשיך לשלם מס שפתיים לעסקת הגרעין הגוועת אותה 
ירשו מברק אובאמה, בתקוה להימנע ממשבר כולל במזרח התיכון. 
הברקזיט,  ומסאגת  כלכלי  ממיתון  פגוע  במיוחד,  האירופי  האיחוד 
עם  יחד  אך  האייתוללות,  על  יותר  רב  לחץ  להפעיל  עדיין  מהסס 
זאת חסר את האומץ כדי להציע גלגל הצלה אמיתי למשטר הטובע 
טראמפ  הנשיא  נכון  יותר  או  זאת,  לעומת  טראמפ  ממשל  בטהרן. 
את  אט  אט  מכריעות  הסנקציות  כיצד  ולהביט  לחכות  צריך  עצמו, 

הרפובליקה האסלאמית.
הוא  לעסוק  הוועידה  משתתפי  מתכננים  בו  הרביעי  "הנושא 
מלחמת הסחר בין סין לארה“ב. גם כאן אין כמעט דבר אותו יכולים 
והאירועים,  העניינים  מהלך  על  להשפיע  כדי  לעשות   G7ה־ חברי 
ובטח שלא על התוצאה. המציאות הכלכלית היא שקובעת את קווי 
המתאר למאבק המכסים של טראמפ נגד סין, אשר בסופו של דבר 
ורכישת  נמוכים  מוצרים  מחירי  דרך  האמריקני  הצרכן  את  מסבסד 

אגרות חוב.
להת־ ג‘ונסון  לבוריס  טובה  הזדמנות  גם  יספק  הנוכחי  "המפגש 
וודע לנשיא טראמפ, בזמן שהוא פועל מול מקרון ומרקל כדי לקדם 
את יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי, ומנסה לפלס את דרכו מסבך 
אחרי  אך  האחרונות.  בשנים  להיות  הפך  שהברקזיט  העכביש  קורי 
ככלות הכל, יתכן כי ההחלטה החשובה ביותר שתתקבל בימים הק־

רובים בביאריץ תהיה קביעת המועד והמקום לפסגה בשנה הבאה, 
וגם אם תענה דרישתו של טראמפ לצרף את סין לארגון, לא נראה 

שיהיה בכך להשיב לו את הרלוונטיות.
"בינתיים, בתקופה בה אנו לא זוכים לקבל חדשות משמעותיות, 
הכתבים המדווחים מן הפסגה יהיו יכולים להנות מארוחות משוב־
בעונת  שיא  רגע  גם  זהו  בעיר.  היוקרתיים  המלון  מבתי  באחד  חות 

המלפפונים".

הלמ"ס פרסמה את נתוני סקר תחושת 
הבטחון האישי של אזרחי ישראל

מאת חיים מרגליות

לס־ המרכזית  הלשכה 
ממצאים  פרסמה  טטיסטיקה, 
אישי  בטחון  סקר  מתוך  ראשונים 
2018. ב־2014 החלה הלשכה המ־
מדי  לבצע  לסטטיסטיקה  רכזית 
שנה ובאופן שוטף את סקר בטחון 
לבטחון  המשרד  בהזמנת  אישי 
הפנים ובמימונו. סקר בטחון אישי 
מדינות  במרבית  מבוצע  שוטף 
למדידת  משמש  הוא  המערב. 
מדווחת  והלא  המדווחת  היפגעות 
של  ולקביעה  ולתכנון  למשטרה 

מדיניות מבוססת נתונים.
חשו  ומעלה   20 מבני   84.4%
במידה  או  רבה  במידה  בטוחים 
רבה מאוד ללכת לבד באזור מגו־

ריהם בשעות החשכה. 90% מבני 
במידה  בטוחים  חשו  ומעלה   20

באופן  מאוד  רבה  במידה  או  רבה 
כללי באזור מגוריהם. 9.7% מבני 
מאלי־ להיפגע  חששו  ומעלה   20

רבה  במידה  מגוריהם  באזור  מות 
או במידה רבה מאוד.

פר־ של  ביותר  הנמוך  האחוז 
כללי  באופן  בטוחים  שחשו  טים 
באשכולות  נצפה  מגוריהם  באזור 
החברתי־כלכלי  המדד  של  2־1 

.(88.3%)
המדד  של  4־3  באשכולות 
האחוז  נמצאו  החברתי־כלכלי 
שחשו  פרטים  של  ביותר  הנמוך 
הח־ בשעות  לבד  ללכת  בטוחים 

שכה באזור מגוריהם (81.1%), וכן 
פרטים  של  ביותר  הגבוה  האחוז 
שחששו להיפגע מאלימות באזור 

המגורים (13.5%). 
והאחרים  היהודים  אחוז 
שדיווחו על תחושת בטחון באופן 

 ,(90.7%) המגורים  באזור  כללי 
הערבים  מאחוז  יותר  גבוה 

 .(86.6%)
בט־ שחשו  היהודים  אחוז  גם 

החשכה  בשעות  לבד  ללכת  חון 
מאחוז  גבוה  המגורים,  באזור 
 ,82.1% לעומת   84.9%) הערבים 

בהתאמה).
מהער־  15.6% כך,  על  בנוסף 

בים ציינו כי הם חוששים להיפגע 
מאלימות באזור המגורים, לעומת 

8.5% מהיהודים והאחרים.
 2018 אישי  בטחון  בסקר 
חל  האם  בסקר  המשיבים  נשאלו 
האישי  הבטחון  בתחושת  שינוי 
שעברה.  השנה  לעומת  שלהם 
באופן כללי, בקרב 9.2% מבני 20 
ומעלה חל שינוי לטובה בתחושת 
לעומת  שלהם  האישי  הבטחון 
השנה שעברה ובקרב 7.4% – חל 

שינוי לרעה. 
בחלוקה לפי מחוזות, במרבית 
המחוזות, אחוז הפרטים שציינו כי 
חל שינוי לטובה בתחושת הבטחון 
שציינו  מאלו  גבוה  שלהם  האישי 
הגבוה  האחוז  רעה.  שינוי  חל  כי 
על  שדיווחו  פרטים  של  ביותר 
הבטחון  בתחושת  לטובה  שינוי 
ובמ־ הצפון (14.3%)  במחוז  נצפה 

חוז הדרום (12.4%). 
חריג לכלל זה הוא מחוז חיפה 
על  שדיווחו  הפרטים  אחוז  שבו 
גבוה  היה   (11.9%) לרעה  שינוי 
שינוי  על  שדיווחו  אלו  לעומת 
לטובה (8.3%). כמו כן, מחוז חיפה 
האחוז  נמצא  שבו  המחוז  גם  הוא 
הגבוה ביותר של פרטים שדיווחו 
ליתר  בהשוואה  לרעה,  שינוי  על 

המחוזות.

בעל מסעדה לא רשם הכנסה: "לא הדפסתי בגלל הלחץ"
במבצע ביקורת לילי של מס הכנסה בנתניה והסביבה עלה כי בקרב 8% בלבד לא נרשמו הכנסות כנדרש

מאת כתב 'המבשר'

פקחי מס הכנסה פשטו על 92 
התע־ באזור  בנתניה,  עסק  בתי 
בכפר ויתקין ובישובי  בעיר,  שיה 
עמק חפר. בסיום המבצע עלה כי 
בקרב 8% מהעסקים שנבדקו לא 

נרשמו הכנסות כדין.
במס־ שהתקיימה  בביקורת 

כי  המבקרים  גילו  בנתניה  עדה 
לא בוצעו רישומים של המכירות 

שבוצעו  העסקאות  תועדו  ולא 
האחרונות  בשנתיים  במסעדה 
הת־ בהסבר  הביקורת.  ליום  ועד 

מוה שניתן על ידי בעל המסעדה 
לשמור  שצריך  ידעתי  נאמר "לא 
ורואה  העסקאות  כל  פירוט  את 
זה  על  אמר  לא  שלי  החשבון 

כלום".
לחנות  נכנסו  המבקרים 
וכאשר  ונרגילות  טבק  לממכר 
כרטי־ דוחות  בין  השוואה  ביצעו 

סי האשראי לבין הרישום לקופה, 
נמצא שחלק מההכנסות באשראי 
תשוב־ העסק.  בקופת  תועדו  לא 

"שבע  היתה:  העסק  בעל  של  תו 
הדפסתי  לא  באשראי  פעולות 

בגלל הלחץ".
קניית  נערכה  בגלידריה 
המ־ לפני  ימים  מספר  ביקורת 

ביום  הביקורת  במהלך  בצע. 
הבי־ שקניית  נמצא  המבצע 
הגלי־ בעל  תועדה.  לא  קורת 

אוכיח  "אני  טען:  הנחוש  דריה 
את  שרשמתי  במצלמה  לכם 

הקניה".
רשם  שלא  מסעדה  בעל 
שנערכה  מוקדמת  ביקור  קניית 
את  לתלות  מיהר  המבצע  ביום 
ואמר  המלצרית  על  האחריות 
המלצרית  את  "נשאל  למבקרים: 

למה לא רשמה".
פעי־ המסים,  רשות  לדברי 

כחלק  נערכה  זו  ביקורת  לות 

רשות  של  נרחבת  מפעילות 
והון  מס  מעלימי  כנגד  המסים 
המדיניות  במסגרת  זאת,  שחור. 
האכיפה  פעילות  הגברת  של 
ההר־ יכולת  ושימור  לשיפור 

בין  המודיעין,  הרחבת  תעה, 
מבצעי  עריכת  ידי  על  היתר 
לדיווחי  להביא  שמטרתם  שטח, 
ובכך  אמת  מס  ולגביית  אמת 
בקרב  בנטל  השוויון  את  להגביר 

האזרחים.
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תלונה ישראלית באו"ם: סוריה אחראית לטרור האיראני בשטחה
ישראל הגישה תלונה למועצת הבטחון: "הכירו באחריותה של סוריה לפעילות האיראנית על אדמתה".

מאת כתב 'המבשר'

דני  לאו"ם,  ישראל  שגריר 
הב־ למועצת  אתמול  פנה  דנון, 
תלונה  במכתב  האו"ם  של  טחון 
של  המתמשכת  הפעילות  נגד 
למטרת  סוריה  בשטח  איראן 
יש־ מדינת  נגד  טרור  התקפות 

ראל.
בעקבות  הגיעה  התלונה 
רחפנים  פיגוע  להוציא  הנסיון 
סוריה  מדרום־מערב  תוקפים 
קודס  כוח  ידי  על  הובל  אשר 
צה"ל  ידי  על  וסוכל  האיראני 

במוצ"ש האחרון.
"מאמצי ההתבצרות והטרור 
סוריה  אדמת  על  האיראניים 
הב־ המצב  את  להסלים  נועדו 
קאסם  בהנחיית  באזור  טחוני 
נכתב  קודס",  וכוח  סולימנאי 

בתלונה.
לדברי דנון, "המשטר הסורי 

ושלו־ לאיראן  ביודעין  מאפשר 
חותיה להשתמש בשטחו לצרכי 
פעילות טרור נגד מדינת ישראל 
ומועצת הבטחון מחויבת להכיר 
באחריותה של סוריה להתקפות 

טרור אלו".
ישראל  דרשה  בתלונה 
נסיגה  למען  לפעול  מהמועצה 
מלאה של כוחות הצבא האירא־
ממשיכה  "איראן  בסוריה,  ניים 
בכלל  העולם  בטחון  על  לאיים 
והמזרח התיכון בפרט תחת הפ־
המו־ החלטות  של  שיטתית  רה 
איראן  כי  צויין  בתלונה  עצה". 
מועצת  החלטות  את  הפרה 
 ,2216  ,2231 כדלקמן  הבטחון 
"הקהילה   .1540  ,1559  ,1701
להבהיר  צריכה  הבינלאומית 
בצורה ברורה לאיראן שהיא לא 
תסבול עוד את חתרנותה האזו־

הטרור"  למימון  ופעילותה  רית 
סיכם דנון.

סגנו של נסרללה: "נגיב למתקפה הישראלית בהפתעה, אך איננו רוצים מלחמה"
מאת כתב 'המבשר'

סגנו של מנהיג חיזבללה, נעים 
קאסם, אמר אתמול כי ארגונו יגיב 
למתקפת הרחפנים בביירות באופן 
מפתיע, אך אינו מעוניין במלחמה 
 ,RTל־ עם ישראל. לדבריו בראיון 
אלא  מלחמה,  של  אינה  "האווירה 

של תגובה למתקפה".
הרחפ־ תקיפת  כי  ציין  הוא 

על  תגובה,  מחייבת  בשבת  נים 
להפר  תוכל  לא  שישראל  מנת 
רצונה.  פי  על  קוו  הסטטוס  את 
בהפתעה",  לתקוף  רוצים  "אנחנו 
בימים  יתגלה  "הדבר  הוסיף, 
הקרו־ מקורות  שני  הקרובים". 

כי   RTל־ אמרו  לחיזבללה  בים 
מחושבת"  "מכה  מכין  הארגון 
להימנע  מעוניין  אך  ישראל,  נגד 

ממלחמה. 

לאר־ המקורבים  גורמים 
בחיזבללה  כי  אתמול  אמרו  גון 
מחושבת"  "מתקפה  מתכננים 
מייחסים  שהם  לתקיפות  בתגובה 
האר־ הגורמים,  פי  על  לישראל. 

שלא  "באופן  תגובה  מתכנן  גון 
ששני  מצב  למלחמה,  יוביל 
עם  בו".  מעוניינים  לא  הצדדים 
שבה  "הדרך  הוסיפו,  הם  זאת, 
דבר  היא  יתפתחו  הדברים 

אחר".
היא  הבטחון  מערכת  הערכת 
על  להגיב  עומד  אכן  חיזבללה  כי 
לי־ מייחס  שהוא  התקיפות  שתי 

הכוננות  ובלבנון.  בסוריה  שראל, 
בפרט  נמשכת,  בצה"ל  הגבוהה 
לאורך הגבולות עם סוריה ולבנון, 
בגבול  גם  דריכות  נשמרת  אבל 
נוספת  להסלמה  מחשש  הרצועה 

בעזה. 

אמר  עאון,  מישל  לבנון,  נשיא 
הרחפנים  תקיפות  כי  שני  ביום 
עאון  מלחמה.  הכרזת  הן  בלבנון 
אמר עוד כי ללבנון זכות להגן על 
"מה  התקיפה.  לאחר  ריבונותה 
מלחמה,  כהכרזת  כמוהו  שקרה 
את  לממש  לנו  שמאפשר  מה 
הריבונות  על  להגן  שלנו  הזכות 
בהודעה  עאון  צוטט  הלבנונית", 

שפרסם משרדו.

מדובר  לא  כי  מלמדים  ההקמה 
טכ־ לחניית  ביניים  בתחנת  רק 

הטילים  דיוק  לשיפור  נולוגיות 
גם  כנראה  אלא  חיזבללה,  של 
ממערך  כחלק  שהוקם  מתחם 
על  נחשף  שחלקו  תשתיות  של 

התעופה  לשדה  בסמוך  צה"ל  ידי 
למ־ ובסמוך  בביירות  הבינלאומי 

הבירה  של  החוף  קו  על  הימי  עגן 
הלבנונית.

כחודש  לפני  כי  נחשף  עוד 
עלום  מודיעיני  גורם  בחר  בדיוק, 
לחשוף שני מומחי טילים של 'כוח 

קודס' האיראני ששוהים בביירות 
פרויקט  את  ללוות  במטרה 
חיזבללה  של  הטילים  דיוק 
השניים  הנטען,  פי  על  בביירות. 
התקנת  את  ללוות  אמורים  היו 
שהושמד  ערבול  מתקן  אותו 

בביירות.

בשפה  צה"ל  דובר  כך,  בתוך 
ברשת  לנסרללה  פנה  הערבית 
שבו  סרטון  לצד  וכתב,  החברתית 
על  מדבר  חיזבללה  מזכ"ל  נראה 
הסיכוי למלחמה לפני מלחמת לבנון 
השניה, ואמר: "נסרללה, אל תהמר 
על לבנון למען האינטרס האיראני".

מתחת לקרקע: מתקן דיוק הטילים של חיזבללה נחשף

  המשך מעמ' ראשון

של  שונים  ספר  בבתי  שנקלטו 
שונות  יישוב  בנקודות  המערכת 
הט־ לגידול  מעבר  הארץ  ברחבי 
פעו־ בעקבות  זאת  השנתי,  בעי 

הקירוב  ארגוני  של  הרישום  לות 
לאחים'  'לב  במיוחד  והתשובה, 
והמ־ המנהלים  עם  יחד  הפועלים 

לרישום  הספר  בתי  של  נהלות 
החר־ החינוך  במוסדות  תלמידים 

דיים, ובכללם עולים חדשים, בהם 
אחרות  וארצות  מצרפת  עולים 
למשפ־ תלמידים  וכן  בתפוצות, 

על  נמנות  שאינן  מסורתיות  חות 
לחנך  וחפצים  החרדיים  החוגים 
את ילדיהם במסגרת תורנית כמו 
'נתיבות  של  המסורתיים  בתיה"ס 
משה' בניהולו של המשנה למנכ"ל 
בוימל,  צבי  הרב  העצמאי  החינוך 
לילדי  'שובו'  ארגון  של  בתיה"ס 
הרב  של  בניהולו  רוסיה  עולי 
חיים מיכאל גוטרמן, ו'שערי ציון' 
אלי־ שמואל  הרב  של  בניהולו 

עם  מלא  בשיתוף  הפועלים  שוב, 
דווח  השאר  בין  העצמאי,  החינוך 
על פתיחת מאתיים כיתות לימוד 
קליטת  את  לאפשר  כדי  נוספות 

אלפי התלמידים החדשים.
כי  נמסר  הישיבה  במהלך 
לאח־ הצוברת  המגמה  במסגרת 

של  רצונם  על  רבה  תאוצה  רונה 
מוסדות חרדיים קיימים להצטרף 
צורפו  העצמאי,  החינוך  למערכת 
הנפתחת  החדשה  שנה"ל  לקראת 
מוסדות  הבא  השבוע  בראשית 
חינוך וותיקים כמו צאנז – נתניה, 
ואמונה'  'אמת  ברק,  בני  בוסטון 
בעלזא   – מלכה  בית  גת,  בקרית 
סערט  גת,  וקרית  שמש  בבית 
ייחנכו  כן  כמו  ברק,  בני  וויז'ניץ 
חדשים  מבנים  הקרובים  בימים 
לאחרונה  שהוקמו  ומרווחים 
ביניהם  הדיור,  למצוקת  כפתרון 
חדש  אגף  בצפת,  חיים  מאור 
אגף  בנתניה,  יעקב  בית  בבי"ס 
במו־ יוסף'  'אהלי  בביה"ס  חדש 

לביה"ס  חדש  מבנה  עילית,  דיעין 
התיכון ביבנה, מבנה חדש לביה"ס 
של נתיבות משה 'מרום' בעפולה, 
אלה  בימים  פועל  מיוחד  מטה 
להקמתו  לוד  עיריית  עם  בשיתוף 
החרדי  בישוב  חדש  בי"ס  של 
אכלוס  בשלבי  הנמצא  'אחיסמך' 
אליעזר'  'אהלי  ביה"ס  ראשוניים, 
הועבר  ברק  בבני  הרצוג  בקרית 
באזור,  ארעי  למבנה  זמני  באופן 
בנין  של  הקמתו  לאפשר  מנת  על 
הקיים  ביה"ס  שטח  על  חדש 
וראשה  ברק  בני  עיריית  בסיוע 
הרב אברהם רובינשטיין, גם החי־

נוך המיוחד בחנה"ע יזכה לתיגבור 
מיוחד של תוספת כיתות חדשות 
מודיעין  ביניהם  שונים,  במקומות 

עילית, בני ברק, ואשדוד.
עו־ מרובה  רצון  שביעות 

הפעילות  אודות  הסקירה  ררה 
והחיונית  החשובה  החינוכית 
שמתפקידו  הפדגוגי,  בתחום 
להגן ולשמור על עקרונות החינוך 
המקודשים המנחים את דרכו של 
לכך  בהקשר  העצמאי,  החינוך 
דווח על חיזוק מערך הפיקוח על 
תיגבור  עתה  שקיבל  הספר  בתי 
הרב  המחנך  של  מינויו  עם  נוסף 
מא־ בחלק  כמפקח  פרבר  יהושע 

זור המרכז, ושל המחנכת הגב' ח. 
ירושלים  באזור  כמפקחת  קרביץ 
המפקחת  עם  יחד  וסביבותיה 

הוותיקה הגב' צ. הייזלר.
מיוחדת  והוקרה  הערכה 
ל'קרן  הישיבה  במהלך  הובעה 

הודות  אשר  וראשיה,  ההסעות' 
המ־ ועזרתם  סיועם  לתמיכתם, 

להיערך  המערכת  הצליחה  סורה, 
האמורים  הסעות  מסלולי  לכאלף 
תלמי־ רבבות  יום  מדי  להסיע 

ממאה  בלמעלה  ותלמידות  דים 
בערי  בעיקר  ספר  בתי  ועשרים 
יקר  להוציא  ובפרברים,  הפיתוח 
מזולל ולהכניסם בחצרות בית ה'.

ראשי  הצהירו  הישיבה  בתום 
פתיחת  יום  כי  העצמאי  החינוך 
יום  הינו  חדשה  הלימודים  שנת 
עבור  התרגשות  ומעורר  מיוחד 
המערכת של החינוך העצמאי על 
בהדגישם  ואגפיה,  שלוחותיה  כל 
כי ביום זה אופפת את כולנו תחו־
רבבות  לנוכח  ביותר  מרנינה  שה 
החוזרים  הנעורים  בני  רבבות 
בית  לחצרות  ובחדווה  בשמחה 
נכבד  ביום  הספר.  בתי  אלו   – ה' 
סיפוק  מלאי  גם  אנו  ציינו –  זה – 
על כניסתם של תלמידינו מסיימי 
הק־ הישיבות  להיכלי  ח'  כיתות 

דושות, וקליטתם של תלמידותינו 
שלנו  היסודי  החינוך  את  שסיימו 
שם  יעקב',  'בית  של  לסמינרים 
ויזכו  הטהור  חינוכם  את  ימשיכו 
כשרים  בתים  להקים  הזמן  בבוא 

ונאמנים בבית ישראל.
הביעו  גם  הם  דבריהם  בסיום 
כי  עולם,  לבורא  ותקוה  תפילה 
ועיצוב  בחינוך  להמשיך  נזכה 
דמותו של דור העתיד תוך עמידה 
איתנה ושמירה מעולה על משמר 
עצמאותו הרוחנית והחינוכית של 

ומו־ כשאיפתם  הקדוש,  המפעל 
המקיפים  הכבוד  ענני  של  רשתם 
המפוארת  המערכת  את  ומלווים 
של החינוך העצמאי, פרי יצירתם 
גדולי  רבותינו  של  נפשם  ומשאת 
ועד  מאז  ויבלחט"א  זי"ע  ישראל 

הלום.   

באווירה חגיגית ומרוממת תיפתח בס"ד ביום א' הקרוב שנת 
הלימודים החדשה במאות מוסדותיו של החינוך העצמאי

  המשך מעמ' ב
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הודעות חוק תכנון ובניה - 29/08/19

ירושלים | מכירהֳ
גדולה  יחידה   + חד   4 מציון  בתורה 
במחסנים  ענקית  יחידה   + חד'   3 של 
3850.000ש"ח  רק  מטר  כ180  סה'כ 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053771]

הכל  יחידה   + חד   4 תורה  בעזרת 
מטר  כ-120  סה"כ  ומפואר  מושקע 
052-7658-638 3390.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053770]

קומת  השטיבלעך  ליד  חיים  בחפץ 
/נכה  לחנות  מתאים  מטר   80 כניסה 
052-7658- 1880.000ש"ח  רק  וכו' 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053769]

חד   3.5 פולנסקי  דושנסקי  באיזור 
 + אופציות   + מטר  כ80  מפוארת 
052- 2090.000ש"ח  רק  בגג  זכויות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053768]

(פסגות  בכדורי  ביותר!  מיוחדת 
 + מ"ר  כ-180  ענק,  פנטהוז  ירושלים) 
כ-100 מ"ר מרפסות, כיוונים מעולים, 
052-765- נדל''ן  שוורץ  מדהים!  נוף 

6888
[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]

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]

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]

בני ברק | מכירה
קומפלט  מרוהטת  חדשה  חד'   2
בבנין  כוכבים   5 ברמת  מפוארת 

חדש. 052-7631082
[20053766]

ברח' הלוחמים 15 דירות 3 חד' בבנין 
חדש - שיינפלד. 03-5785777

[20053765]

חד'   4-5 דירות   76 אנילביץ  ברח' 
בבנין חדש -שיינפלד. 03-5785777

[20053764]

חד'   4-5 דירות   76 אנילביץ  ברח' 
בבנין חדש -שיינפלד. 03-5785777

[20053764]

חד'   4/5 דירות   63 עקיבא  ר'  ברח' 
בבנין חדש- שיינפלד 03-5785777

[20053763]

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

052-7174503 לל"ת1,560,000
[20053733]

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]

ענקית  מרפסת  עם  סטודיו  דירת 
ברק  בני  במרכז  מרוהטת  מטופחת 

לזוג צעיר 0527640407
[20053730]

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

[20053680]

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

הקודם זוכה! 0527674262
[20053361]

ביתר עילית | מכירה
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]

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]

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]

טבריה | השכרה
בקרית  בטבריה  יוקרתית  דירה 
 + השטיבלאך  מול  חד'   4 שמואל 
סוכה  מרפסת-   + חניה   + מעלית 
שושן  מהקבלן  חדשה  דירה 

כניסה מידית. 058-3272877
[20053773]

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]

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]

בלתי  צפתית  חוויה   - חידות  חדר 
וקבוצות  למשפחות  מתאים  נשכחת. 

. לתיאום 0559182207.
[20053648]

ממוזגת  מרווחת  בכנען  יהודית  וילה 
בריכה  גדולה  חצר  עם  מאובזרת 
ונדנדה מרפסת מתאים לעד 25 איש 
ניתן  בנוסף   + סגורים  חדרים  חמשה 
מפוארת  זוגית  דיור  יחידת  להשכיר 

צמודה לווילה 9\050-4106132
[20053517]

העתיקה  צפת  במרכז  גדולה  וילה 
2 ענק  סלון  חלומות  לחופשת 
בשוק,  חדשה  חצר,   + מרפסות 
052- למבינים!  ומצוחצחת.  נקיה 

052-7172678 7617780
[20053332]

נוף  סלון   + חד'   2  * ארוח:  דירות   2
חדר  דירת   * חדש  מטבח  לכינרת, 
מתאימה לזוג, שכונת ראסקו, 10 דק' 
053- בשפע.  חניה  מלעלוב,  הליכה 

3129516
[20052434]

עד  לקבוצות  בצפת  אירוח  מתחם 
מקווה  דשה,  מרחבי  איש,   100
אפשרות  ממוזג,  מתחם  במקום, 
(למעונינים  למהדרין.  לקיטרינג 
מקומות)   130 של  נוסף  מתחם 

072-3926958
[20052372]

מרפסת   + לזוג  צימר  ברסלב  בקרית 
מוארת,  נקיה,  לנוף,  צופה  גדולה, 
4 12 בצה"ל  דירה  וכן   *   * ממוזגת 
לתקופה  קומפלט,  משופצת  חד' 
054- 04-6922596 ממושכת. 

8433088
[20052313]

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

1050 ש''ח, לתמונות 052-7614435
[20050449]

בצפת,  ומפוארת  גדולה  נופש  דירת 
ויפיפייה.  מטופחת  מאד,  נקייה 
העיר  אטרקטיבי,במרכז  ובמיקום 
וברמה  היטב  מצוידת  העתיקה, 
גן  מטבח  עם  ענקית  מרפסת  גבוהה. 
0548457686 מדהים.  פנורמי  ונוף 

ruty7686@gmail.com
[20048749]

ומטופחות,  נקיות  נופש  יחידות   2
 . השנה  וכל  לביה"ז  חצר   + ממוזגות 

054-8642403 054-8408470
[20045324]

חצר  במרום-כנען,  גדולה  וילה 
שחיה  בריכת  ערסלים,  ונדנדות, 
053- מציאה!  במחיר  גדולה, 

3157706 בשעות אחה"צ וערב.
[20045199]

וצימרים  דירות  בעתיקה, 
ג'קוזי,  וחדשים,  מפוארים 
052- סוכה   + וחצרות  מרפסות 

2840299
[20042205]

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 
מרום כנען צפת 

חדשים  צימרים   2 בצפת  כנען  בהר 
 + גדולה  חצר  למשפחות  ומפוארים 

בריכה. 0504174677
[20052366]

בית חלקיה 
עד  ומטופחת  נקיה  נופש  דירת 
ערסלים  נדנדות  מיטות,   12

וטרמפולינה . 052-7689144
[20032621]

מושב כלנית 
2 ענק,  ג'קוזי  חלומיים,  צימרים 
נוף  ומוצנעות,  פרטיות  בריכות 
החרדי,  למגזר  מתאים  מדהים!! 
לילות!   2 למזמינים  מבצע 
052- הארץ.  מכל  אוטובוסים 

8741443
[20052314]

טבריה 
מהקבלן,  חדשה  יוקרתית  דירה 
מול  חד'  מלאה 4  תכולה  מרוהטת 
 + טבריה  שמואל  קרית  השטיבלך 
סוכה.   - מרפסת   + חניה   + מעלית 

055-7634072 058-3272877
[20053772]

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

y0504190057@gmail. Com
[20052135]

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

מיוחד לבין הזמנים 0504195522
[20053402]

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

ונדנדות. 0548590252.
[20053341]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

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

6766440
[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

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

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

ש''ח ליום. 04-6521111
[20053291]

מירון 
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 
400 חצר   + לול   + מיטות   6 וממוזגת 
052-. לשבת  ש"ל   800 לחול  ש''ח 

7171128
[20053729]

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]

לחברה, ַ מכירות  אנשי  דרושים 
לציון,  ראשון  בסיס + בונוסים, באזור 
ירושלים, מודיעין, קורות חיים למייל: 

sofachairs6@gmail.com
[20053767]

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]

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

תתקשר יוסף- 054-7390098
[20053374]

פקיד/ה  דרוש/ה  בב"ב  למשרד 
 .9:00-16:00 כספים.  לאיתור 
לעבודה  פקיד/ה   * ש"ח   11,000
הגעה  אישורי  לביצוע  מהבית 
תקנים),   3) וחתונות,  לאירועים 
נדרש  לא  ביום,  שעות   2-3
למשרד   * לשעה  ש''ח   35 ניסיון, 
מנהל/ת  דרוש/ה  בי-ם  אדריכלים 
072- קריירה   .8:00-13:00 משרד 

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]

אורטופדיה 
כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 
סקוני,  האורטופדיים  המותגים 
אסיקס  רוקפורט,  וולדלאופר, 
mbt סופט פלקס, ד"ר פלקס, נעלי
בארץ  זולות  הכי  שוויץ  תוצרת 
לגברים  וחול,  שבת  נעלי  ועוד. 
תקדים,  חסרי  במחירים  ונשים 

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

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  ברק  לבני  ממירון 

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

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

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

8:398:408:398:428:418:37סו"ז ק"ש מג"א
9:269:289:279:299:289:25סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:5910:019:5910:0210:029:57סוף זמן תפלה מג"א
10:3110:3210:3110:3310:3310:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4012:4112:4112:4212:4212:39חצות היום
13:1213:1413:1313:1513:1413:11מנחה גדולה

19:1219:0919:1119:1019:1019:06שקיעת החמה
זמנים למחר

4:384:394:374:424:414:35עלות השחר
5:215:205:245:235:17זמן ציצית ותפילין

6:126:186:106:156:156:11הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073-2688970 אהרנוביץ' 12,  סנטר פארם 052-3397788 לואי פיקרד 10    בני ברק מרפאת הר חומה ירושלים
077-8880730 גורדון פינת דיזנגוף 129 מהשעה 19:00 עד 24:00  סופרפארם  סופר פארם גורדון ב"ב    תל אביב
סופר פארם קניון נעימי  -077 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה מינסטור
סופרפארם סופר פארם גרנד קניון 0778880770/771 שמחה גולן 54    רמת גן 8882460 שד' לנטוס 60    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
30-20

תל אביב
31-25

חיפה
29-24

גולן
34-20

טבריה
38-26

גליל
29-20

באר שבע
34-23

אילת
40-24

מזג האויר
ללא שינוי 

היום - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

שישי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

שבת - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

ראשון - 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



מאת חיים מרגליות

הדבורה  מכשיר  הפעלת  בעת 
בין   40 בכביש  שוטרים  ידי  על 
נקלט  פלוגות,  לצומת  גת  קרית 
קמ"ש   136 במהירות  הנע  רכב 
עצירת  עם  קמ"ש.   90 במקום 
הבחין   ,BMW מסוג הפרטי  הרכב 
לוחית  כי  בדיקה  לאחר  השוטר 
לרכב  שייכת  הרכב  של  הרישוי 
מהכביש  שהורד  סיטרואן  מסוג 

ופג תוקף מזה שנתיים.
לוחית  כי  השוטר  הבחין  עוד 
הקדמי  בחלקו  המותקנת  הרישוי 
ללוחית  תואמת  אינה  הרכב  של 
כאשר  האחורי,  בחלקו  הרישוי 
האחת  מולבשות  האחורי  בחלק 
על השניה לוחיות רישוי כפולות.
הנהג, תושב רהט, עוכב לחקי־

נתפס  והרכב  לזיוף  חשד  בגין  רה 
לצורכי חקירה. מהמשטרה נמסר 
ומקצועיות  לערנות  "הודות  כי 

החשוד  נהג  אותר  בשטח  השוטר 
בזיוף, וכן בעבירה העלולה לפגוע 

בבטחון ציבור משתמשי הדרך".

ניו יורק, ארה"ב: יהודי הותקף קשות 
בשכונת קראון הייטס בברוקלין

הוכרז פרס של עד 5,000$ עבור מידע שיוביל למעצר והרשעתם של האדם או האנשים האחראים לתקיפה

מאת א. למל

נמ־ בברוקלין  האנטישמיות 
מחפשת  יורק  ניו  משטרת  שכת. 
הברוטא־ לתקיפה  בקשר  חשוד 
לית של תושב קראון הייטס ביום 

שלישי בבוקר.
צעד   63 בן  גופין,  אברהם  ר' 
בסמוך  לינקולן  בפארק  לתומו 
ושדרת  פארקווי  לאיסטרן 
סמוך  שלישי  ביום  רוצ'סטר 
הת־ ללא  בבוקר.   08:30 לשעה 

על  הותקף  הוא  מוקדמת,  רעה 
לבנה  לעברו  שזרק  אלמוני  ידי 
נלקח לבית הרפואה  הוא  גדולה. 
רמב"ם עם פגיעת ראש קשה, אף 
שתי  ואובדן  חבולה  רגל  שבור, 

שיניים.
לתקי־ עד  שהיה  אורח  עובר 

שמתואר  החשוד  את  תיעד  פה 
מטר  גובהו  כאפרו־אמריקני, 

מבקשת  יורק  ניו  משטרת  וחצי. 
מכל מי שיכול לזהות את החשוד 

להתקשר מיידית למשטרה.
הוא  כי  הודיע   ADL ארגון 
עבור  עד 5,000$  של  פרס  מציע 
והרשעתם  למעצר  שיוביל  מידע 
של האדם או האנשים האחראים 

לתקיפה.
מה־ עמוקות  מודאגים  "אנו 
קשיש  על  הזו  האלימה  תקיפה 
ברנשטיין.  ר.  אוואן  אמר  יהודי", 
ואכזרית  מזעזעת  זו  "התקפה 
תקיפות  בה  בתקופה  ביותר. 
בשנה  עלו  יהודים  נגד  אלימות 
לנו  אסור  בכ־55%,  שעברה 
להיות שאננים. על כל תושבי ניו 
הללו  התקריות  את  לגנות  יורק 
הזו  המטרידה  המגמה  את  ולמגר 
אחת ולתמיד. אנו מודים ליחידת 
על  יורק  ניו  של  השנאה  פשעי 

החקירה".

jpg.האבן שהושלכה על היהודי

נתפס במהירות מופרזת 
והתגלה כי זייף לוחיות רישוי

נער חולץ מלב ים לאחר 
שנסחף על אבוב פלסטיק
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הימי  השיטור  יחידת  שוטרי 
צעיר  חילצו  ישראל  משטרת  של 
על  היום  בצהרי  שנסחף   15 כבן 
גבי אבוב מול חופי אשדוד ואותר 

באפיסת כוחות.
דיווח  התקבל  היום  במהלך 
ירושלים,  תושב   15 כבן  נער  על 
באשדוד  הנפרד  מהחוף  שיצא 
הים.  לעומק  ונסחף  אבוב  גבי  על 

שהוזעק  לכיש  ימי  שיטור  צוות 
מהירות  בסריקות  החל  לאירוע 
בטרם  הנער  את  לאתר  מנת  על 

יהיה מאוחר. 
במהלך הסריקות הנמרצת על 
גבי ספינת המשטרה, אותר הנער 
כוחות  באפיסת  תשוש  כשהוא 
מה־ וחצי  כקילומטר  של  במרחק 

המשטרתית  הספינה  צוות  חוף. 
והעבירו  מהמים  הנער  את  חילץ 
כשהוא  לחוף  ומשם  ספינתם  אל 

בריא ושלם. 
ביחידת השיטור הימי הדגישו 
חופשת  סוף  של  אלו  בימים  כי 
רבים  רוחצים  מגיעים  בהם  הקיץ 
לחופי הדרום, יש להמשיך ולנקוט 
כניסה  בעת  המרבית  בזהירות 
לים. יש להיכנס אך ורק בחוף מו־

המצילים  להנחיות  להישמע  כרז, 
בחוף ולהישאר בטווח ראיתם כך 
לסייע  יהיה  ניתן  חירום  שבעת 

ולהגיש עזרה.

צילום: דוברות המשטרה

המדינה בעד התנאים של המשטרה 
להגבלת ההפגנות נגד היועמ"ש
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עמדתה  את  הגישה  המדינה 
התנאים  נגד  שהוגשה  בעתירה 
לקיום  ישראל  משטרת  שקבעה 
שונות  קבוצות  מטעם  ההפגנות 
היועמ"ש  של  מגוריו  בשכונת 
הפגנות  תקוה,  בפתח  לממשלה 
כזכור  בשכונה  מתקיימות  אשר 

מזה כמעט שלוש שנים.
הת־ כי  היא  המדינה  עמדת 
נאים המתוקנים למחאות בשכונת 
כפר גנים מבטאים איזון סביר בין 
מפגינים  של  זכותם  על  ההגנה 
מחאותיהם  את  לקיים  למיניהם 
הפרות  את  למזער  הצורך  ובין 
הח־ הפגיעה  ואת  הציבורי  הסדר 
מורה בפרטיות היועץ ומשפחתו.
התנאים, נכתב בעמדת המדי־

נה, נקבעו נוכח שינויים מהותיים 
האחרו־ העת  מן  ההפגנות,  באופי 

נה, שבאים לידי ביטוי בהתרחבות 
חדה  עליה  לרבות  הסדר,  הפרות 
המ־ ברעש  ההפגנות,  בתדירות 

הקבוצות  ובמספר  אליהן  לווה 
בהפגנות.  המעורבות  השונות 
כמו כן, חלה עליה חדה בפעילות 
העולה לכדי הטרדה ופגיעה מש־

מעותית בפרטיותו של היועץ.
התחקות  כוללת  זו  פעילות 
אחר תנועותיו של היועץ, הצקות 
הכ־ לבית  בדרך  ונשנות  חוזרות 

ושידור  וצילום  לו  ומחוצה  נסת 
האירועים והפצת התיעודים.

עמדת המשטרה היא כי שינוי 
פגיעה  של  למצב  הביא  הנסיבות 
בסדר  ומתמשכת  משמעותית 
הוגשה  אשר  בתגובה  הציבורי. 
השתלש־ מפורטת  המשפט  לבית 

לות הארועים האחרונים, וכמובן, 
המ־ בעמדת  המדינה  תמיכת  את 

שטרה.


