
כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים

היום כינוס חברי מועצות הקהילות של אגודת ישראל
הכינוס יערך בטבריה לחזק את העיר מפני הזוממים להפר ולחלל את צביונה היהודי ^ את המשא המרכזי 

ישמיע כ"ק מרן אדמו"ר מדזיקוב ויזניץ שליט"א

מאת כתב 'המבשר'

אגודת  של  הקהילות  במועצת 
ישראל נשלמה ההיערכות לקראת 
הקהילות  מועצת  חברי  כינוס 
אחה"צ  היום  שתיערך  הארצית 

בטבריה.
יתכנסו  אחת  גג  קורת  תחת 
הארצית  הקהילות  מועצת  חברי 
של אגודת ישראל, כבירי הפעלים 
לייצג  שנבחרו  המעשים  ועתירי 
בגאון את קהילות הקודש החונים 
בארץ  והחסידות  התורה  דגל  על 
הציבור  שליחי  עם  יחד  הקודש 

של  השרים  וסגני  הכנסת  חברי 
של  הארוכה  ידם  ישראל,  אגודת 
הדור  ומאורי  גדולי  ורבנן  מרנן 

שליט"א. 

טבריה  בעיר  יערך  הכינוס 
תושביה  ואת  העיר  את  לחזק 
ראש  מול  אלו  בימים  הנאבקים 
את  ולהפר  לשנות  המבקש  העיר 

הסתה  כדי  תוך  היהודי  צביונה 
חמורה. 

הקהילות  מועצת  חברי  אל 

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
בס"ד | יום ראשון פר' שופטים, א' באלול (בדר"ח) תשע"ט | 1 ספטמבר | גליון 3247 | שנה י"א | המחיר בא"י: 5.00 ש"ח
(המציאות) הראשון  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | יב  ביכורים   - ירושלמי   | יא  כריתות   - בבלי  היומי:  דף 

אליעזר דוד מינצברג
בהר"ר ישעיה הי"ו

ישיבת תורת ה'
ביתר עילית

חיה ליבא למברגר
בהר"ר שמעון הי"ו
סמינר מורשת ירושלים
ביתר עילית

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

שרגא פייבל קלאר
בהר"ר אברהם אריה הי"ו 

ישיבת סערט ויז'ניץ 
רמת ויז'ניץ חיפה 

חיה דבורה קאפ
בהר"ר יצחק הי"ו
סמינר החסידי שבילי בינה
בית שמש 

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום וערש"ק, כ"ט במנחם־אב תשע"ט

1599-515-000  | 11:00-12:00 17:00-21:00  |  39 16 15 9

מחירי הדלק הוזלו 
אמש ב־19 אגורות

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול 
עופרת לצרכן לא יעלה על 6.07 ש"ח לליטר, 
ירידה של 19 אגורות מהמחיר בחודש הקודם

מאת כתב 'המבשר'

הנמ־ הדלק  מוצרי  מחירי 
צאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן 
במוצאי  הוזלו  הדלק,  בתחנות 
לליטר  המרבי  המחיר  שבת. 

עופרת  נטול  אוקטן   95 בנזין 
עצמי  בשירות  בתחנה  לצרכן 
(כולל מע"מ) לא יעלה על 6.07
ש"ח לליטר, ירידה של 19 אגו־

רות מהמחיר בחודש הקודם.

נסרללה מאיים בהפלת רחפנים ישראלים: 
התגובה יכולה להגיע מכל מקום בלבנון

"התגובה תהיה מלבנון. לא בהכרח מחוות שבעא, אלא מכל מקום בלבנון", אמר מזכ"ל חיזבללה, חסן נסרללה ^ חיזבללה פרסם 
תשדיר בעברית, שבו נראה שחקן המחופש לחייל צה"ל שמתחנן בקשר לא לצאת לסיור בגבול הצפוני

מאת כתב 'המבשר'

מזכ"ל חיזבללה, חסן נסרללה, 
למתקפת  שנשא  בנאום  התייחס 
לישראל.  המיוחסת  הרחפנים 
בהכ־ לא  מלבנון.  תהיה  "התגובה 
רח מחוות שבעא, אלא מכל מקום 

בלבנון".
"התגובה  הוסיף,  נסרללה 
צריכה  לרחפנים  שלנו  הראשונה 
ישראליים  רחפנים  הפלת  להיות 
בשמי לבנון. זו זכות שלנו. מועצת 
מאמץ  עשו  לא  ואחרים  הבטחון 
להפסיק את ההפרות הישראליות 

בשמי לבנון".

שמטרת  הכחיש  נסרללה 
הרחפנים שתקפו ברובע הדאחיה 
בדרום ביירות היתה מפעל לדיוק 
שום  שאין  יודעים  "כולם  טילים. 
לא  טילים,  לייצור  לא  שם,  מפעל 
לבגדים ולא לנעליים", הוא אמר. 
היינו  כאלה  מפעלים  לנו  היו  "אם 
זאת בגלוי ובכ־ עומדים ואומרים 

בוד וללא חשש".
לכולם  להבהיר  רוצה  "אני 
שנתניהו  עצמם  ולישראלים 
בתקשורת   – להם  ומשקר  צוחק 
היא  שהמטרה  נאמר  הישראלית 
מפעל לדיוק טילים, כולם יודעים 

שאין שם כלום".

פרסם  חיזבללה  כך,  בתוך 
שנועד  בעברית  תשדיר  אמש 
להפחיד את הציבור בישראל ואת 
הסרטון  בתחילת  צה"ל.  חיילי 
מסר  חיזבללה  אנשי  מעבירים 
תו־ וכל  הצפון  "תושבי  בערבית: 

תנוחו  אל  הכבושה,  פלסטין  שבי 
תהמרו  ואל  רגועים,  תהיו  ואל 
את  ירשה  שחיזבללה  אחד  לרגע 

קיומו של מסלול כזה או אחר של 
תוקפנות".

לאחר מכן נראה שחקן המחו־
פקודה  שמקבל  צה"ל,  לחייל  פש 
בקשר לצאת ולבצע סיור: "דורון, 
דורון. לבצע סיור בדיקה עד נקו־
החייל  בעברית.  נאמר   ,"120 דה 
בקשר:  מתחנן  מבועת  שנראה 
אפשר  עליך.  כפרה  בלי?  "אפשר 

בלי?". אך לבסוף הוא יוצא לסיור 
ונעמד סמוך לגדר הגבול.

את  רואים  התשדיר  בסוף 
וברקע  הגדר  על  המפוחד  החייל 
לדבר  חוזרים  החיזבללה  אנשי 
הפנים  עם  "לעמוד  בערבית: 
לקיר על רגל וחצי, תחכה לנו, יום 
יומיים שלושה ימים ארבעה ימים. 

על רגל וחצי".

קמפיין 'יהדות התורה' יוצא לדרך: 
"שומרים על עולם התורה" 

יום  לפני  וחצי  שבועיים 
של  ההסברה  מטה  יוצא  הבוחר, 
נרחב,  בקמפיין  התורה'  'יהדות 
עם תחילת הזמן בהיכלי הישיבות 

הקדושות.
הקמפיין  שמפרסם  במודעות 
החרדיים,  העיתונים  גבי  מעל 
מברכת 'יהדות התורה' את רבבות 
הישיבות  בחורי  התורה,  עמלי 
מרכז  אל  היום  השבים  הקדושות 
חייהם, בית המדרש הישיבתי, בו 
הם ישקדו במהלך השנה הקרובה 
על תלמודם מבוקר ועד ליל, בזמן 
ששלוחי דרבנן ושלוחי דידן, חברי 
הכנסת של 'יהדות התורה', ילחמו 
הכנסת,  במליאת  מלחמתם  את 

לעצור  כדי  המשמר  על  ויעמדו 
הקשות  הגזירות  את  כוחם  בכל 
להטיל  הדת  משאני  שמבקשים 

על לומדי התורה הקדושה.
הב־ בקמפיין  המרכזי  המסר 
הג־ החשיבות  את  מדגיש  חירות 

המוטלת  הכבדה  והאחריות  דולה 
על כתפיו של כל יהודי המתגורר 
כל  את  להטיל  ישראל,  בארץ 
כובד משקלו אל המערכה, ולבוא 
הצלת  למען  בגיבורים,  ה'  לעזרת 

בעקבות המתיחות בצפון: צה"ל דחה 
תרגיל ענק – שונעו כוחות לצפון

צה"ל דוחה תרגיל גדול שתוכנן ^ חילופי דובר צהל שתוכננו ליום שלישי נדחים 
ותא"ל רונן מנליס יישאר לפי שעה בתפקידו ^ מערכת הביטחון וחיל האוויר החליטו 
בסוף השבוע לסגור את המרחב האווירי באזור גבול לבנון לתנועת כלי טיס אזרחיים

מאת סופרנו הצבאי

כוחות  בהם  צה״ל  כוחות 
יבשה, אוויר, ים ומודיעין שיפרו 
תרחישים  למגוון  מוכנותם  את 
במרחב פיקוד הצפון ועוצבת הג־
ליל, כך נמסר אמש מדובר צה"ל.

המצב  הערכת  במסגרת 
התרגיל  דחיית  על  הוחלט 
הש־ למחצית  שתוכנן  הצה״לי 

אוחד  התרגיל  השבוע.  של  נייה 
שמתוכנן  המטכ״לי  התרגיל  עם 
כי  נמסר  מצה"ל  הבא.  לחודש 
לת־ שהוזמנו  המילואים  אנשי 

מועדי  על  הודעה  קיבלו  רגיל 

התייצבותם המעודכנים.
המטה־ ראש  החליט  כן,  כמו 

כוכבי,  אביב  רב-אלוף  הכללי, 
רונן  תת-אלוף  צה״ל,  דובר  כי 
תוכנן  החלפתו  שמועד  מנליס, 
בת־ ישאר  הקרוב,  שלישי  ליום 

פקידו בעת הזו, ומועד החלפתו 
עם תת-אלוף הדי זילברמן יקבע 

בהמשך.
צה"ליים  תותחים  כך  בתוך 
את  עושים  השבוע  בסוף  נצפו 
זאת  הצפון,  גבול  לכיוון  דרכם 
מח־ הגבוהה  הכוונות  רקע  על 

ינסה  חיזבאללה  שארגון  שש 
נוכחות  גם  צה"ל.  בחיילי  לפגוע 

נצפ־ יוניפי"ל  כוחות  של  גבוהה 
תה באזור.

וחיל  הביטחון  מערכת 
השבוע  בסוף  החליטו  האוויר 
בא־ האווירי  המרחב  את  לסגור 
טיס  כלי  לתנועת  לבנון  גבול  זור 
התעופה  שדה  גם   - אזרחיים 
שמש־ שמונה,  בקריית  האזרחי 
מש בעיקר טייסים חובבים נסגר.
שעבר  השבוע  סוף  במהלך 
אביב  רב-אלוף  הרמטכ"ל  סייר 
הכפר  ותושבי   - בגזרה  כוכבי 
טענו  הגבול,  על  שנמצא  רג'ר, 
הראשי  הכביש  את  סגר  שהצבא 

הערב הילולת כ"ק מרן אדמו"ר 
ה'דמשק אליעזר' מויזניץ זצוק"ל

מחר העליה לציון קדשו שבהר הזיתים

להסתלקותו  שנה  במלאות 73 
בשנת תש"ו, יעלו מחר יום שני ב' 
מע־ ואנשי  חסידים  המוני  באלול 
אדמו"ר  מרן  של  קדשו  לציון  שה 
מוויזניצא  אליעזר  רבי  הגה"ק 
במרו־ אליעזר',  'דמשק  בעל  זי"ע, 

מי הר הזיתים.
כ"ק  בן  אליעזר',  ה'דמשק  מרן 
'אהבת  בעל  קדישא  הסבא  מרן 
כאב"ד  כיהן  זי"ע,  מויזניץ  ישראל' 
ולאחר  וגלילותיה,  ויזניצא  העיר 
מלחה"ע הראשונה הקים שם מחדש 
ישראל  'בית  הגדולה  הישיבה  את 
הישי־ אם  שהיתה  אליעזר',  ודמשק 

בות בבוקובינה והיוותה אבן שואבת 
התורה  לדרכי  הנוער  למשיכת 
'אגודת  בראש  עמד  והחסידות. 
ישראל' ברומניה ושלח את תלמידיו 
להרחיב ולבסס את פעולות התנועה 

בעשרות ערים ועיירות.
של  ואוהבם  כאביהם  נודע 
בתפילותיו  נושעו  ורבים  ישראל, 
ובברכותיו. בשנות המלחמה עמד 
יהודים  המוני  והציל  עמו  לנס 

ימ"ש  הצוררים  ע"י  שגורשו 
לערבות  בוקובינה,  מחוז  מיישובי 
גייס  נפש  במסירות  אוקראינה. 
להחיות  ושלחם  אדירים  סכומים 
לאר"י  בעלותו  יהודים.  אלפי 
ישי־ את  כאן  הקים  תש"ד,  בניסן 

הגרעין  שהיתה  בת"א,  ויזניץ  בת 
הראשון של מוסדות ויזניץ בארץ, 
והיה מראשי מועצת גדולי התורה 

של 'אגודת ישראל' באר"י.
קדשו  ציון  את  יפקדו  המונים 
להיזכר  דהילולא,  יומא  במהלך 
ורחמים.  ישועה  בדבר  ולהיפקד 
הזיתים  להר  מאורגנת  הסעה 
תצא  הבטחון,  גורמי  עם  בתיאום 
אחה"צ  בשעה 3:30  שני  יום  מחר 
אליעזר  דמשק  רח'  שלם'  מ'ככר 
קרית ויזניץ ב"ב, ההרשמה בטל': 
תצא  מירושלים   .053-3167026
אחה"צ   5 בשעה  מחר  הסעה 
ברח'  ויזניץ  דחסידי  מביהמ"ד 
לצעירים  ישיבה  תלמידי  נחמיה. 
בירושלים  ויזניץ  אליעזר'  'דמשק 

רבבו˙ ˙למי„י ‰י˘יבו˙ ‰˜„ו˘ו˙, ‡ברכי ‰כוללים 
ו˙למי„י ‰˙"˙ים פו˙חים ‰יום בס"„ ‡˙ זמן ‡לול 

עמוד ב

סקר: 55 מנדטים לימין, 
54 לשמאל והערבים

מפלגת כחול לבן של לפיד וגנץ מקבלת 32 מנדטים. 
הליכוד עם 30 וימינה עם 10 מנדטים

מאת מאיר ברגר

השבוע  בסוף  שנערך  סקר 
הבחירות  אילו  כי  קובע  האחרון 
היה  הימין  גוש  היום,  נערכות  היו 
השמאל־ גוש  מנדטים,   55 עם 
ביתנו  וישראל   54 עם  ערבים 

ממשיכה להוות לשון מאזניים עם 
11 מנדטים.

פרישת  לפני  נערך  הסקר 
זוכה  לבן  כחול  רשימת  'זהות'. 
הלי־ את  ועוקפת  מנדטים  ב־32 

הסקר  מנדטים.   30 שגורף  כוד 

בעקבות החלטת יו"ר וועדת 
הבחירות לאסור צילום בקלפיות

חוק המצלמות בדרך 
לאישור מזורז בכנסת

/ עמ' ב  

  המשך בעמ' ב
  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

בלגיה: החל מהיום נאסרת השחיטה הכשרה 
במחוז הוולוני; תגובות זועמות בעולם היהודי

מאת א. למל

לתוקפו  נכנס  מהיום  החל 
החוק  שבבלגיה  הוולוני  במחוז 
המחייב הימום 'רברסיבל' 'אלקט־
רונרקוז' של בהמות לפני השחיטה 
הכ־ השחיטה  את  אוסר  ולמעשה 
לאחר  בבלגיה.  השני  במחוז  שרה 
נכנס  חודשים  כתשעה  שלפני 
הפלמי  במחוז  זהה  חוק  לתוקפו 

בבלגיה. 
הפ־ קיבל  כשנה  לפני  כזכור, 

בבלגיה  הוולוני  במחוז  רלמנט 
הכשרה  השחיטה  נגד  החלטה 
כחוד־ היום.  לתוקפה  שנכנסה 

הפרלמנט  קיבל  מכן  לאחר  שיים 

פרלמנט  חבר  בהתנגדות  הפלמי 
שנכנסה  החלטה  בלבד  אחד 
האזר־ השנה  מתחילת  לתוקפה 
להתארגנות  עד  ולאחריה.  חית 
בשיטת  להימום  המטבחיים  בתי 
'אלקטרונרקוז'   – ה'רברסיבל' 
בהמות  הימום  השלטונות  התירו 
לא־ וגסות  השחיטה  לפני  דקות 

חריה.
אב־ הרב  בלגיה  של  רבה 
שאנחנו  "בעוד  כי  אמר  גיגי  רהם 
השפויה  ההנהגה  עם  נועדים 
סיוע  מהם  ומקבלים  באירופה 
מעשי והצהרות נחושות למלחמה 

עדיין  יש  יהודית  האנטי  בחקיקה 
כאן.  חיינו  את  להצר  שמנסה  מי 
החקיקה האנטי דתית הינה סכנה 

לחיים היהודיים באירופה". 
מתנג־ היהודית  "הקהילה 

של  הגבלה  לכל  בתקיפות  דת 
להם  אמרתי  הכשרה.  השחיטה 
בפני  בהופעה  גם  שאמרתי  כפי 
הטי־ שאר  בין  הוולוני  הפרלמנט 

זו  כי  והחוקיים,  המדעיים  עונים 
כשמשסים  ברברי  ציד  צביעות; 
כלבים בחיות ובהמות שנורו לשם 
היש  החוק.  עפ"י  מותר  שעשוע 

ברבריות גדולה מזו?!".

מתארגנים לאמירת 1000 ספרי תהילים בשבת
 עבור הילד שחלה במחלה הנוראה

 מרדכי אהרון
בן מירל יוכבד

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

058-4597650 ניתן להשאיר הודעה

  המשך בעמ' ב
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אלעד: אלפים ביקרו במהלך 'בין הזמנים' בפארק 
הארכיאולוגי שפתח את שעריו לציבור הרחב

סיפוק רב בעיריית אלעד, עם סיכום שבועיים פעילות חווייתית לאלפי תושבים 
ואורחים, שהגיעו לפארק הארכיאולוגי והמרכז ללימוד המצוות התלויות בארץ, 

במרכז העיר 

במרכזה של העיר אלעד, בגב־
הצופה  מרהיב  נוף  עם  מלבבת  עה 
בשטח  נמצאו  החוף,  שפלת  על 
המ־ עתיקה  עברית  לעיר  עדויות 
גת  שני.  בית  לתקופת  תוארכת 
לצד  שומרה  בד,  בתי  לצד  שמנים 
המו־ הערכת  כנסת.  בית  שרידי 
חווה  פעלה  במקום  כי  היא  מחים 
את  ששימשה  מרכזית  חקלאית 
כל יישובי האזור להפקת שמן ויין 

בעת העתיקה.
במקום  פועלת  השנה  במהלך 
יסודי  לגילאי  חקלאית  חווה 
כאשר  חקלאי  ספר  בית  בשילוב 
מעשית  בצורה  לומדים  הילדים 
בארץ,  התלויות  המצוות  את 
במה־ ועוד.  שבת  מלאכות  ל"ט 

בלימודים  משתתפים  השנה  לך 
מאלעד  ילדים,  אלפי  במקום 

ומחוצה לה.
הנחה  הזמנים,  בין  לקראת 
פרוש,  ישראל  הרב  העיר  ראש 
הצי־ לכלל  המקום  את  להתאים 

מקצוע  אנשי  בעצת  ואכן,  בור, 
פעילויות  מגוון  הוכנו  מומחים, 
את  פתח  והמקום  ואטרקציות, 
ימי  למשך  הציבור  לכלל  שעריו 

בין הזמנים.
התנסו  הפעילות  במסגרת 
הפארק  שבילי  בין  המבקרים 

רחב הידיים, באופן בלתי אמצעי, 
במתק־ שנה   2000 לפני  מהחיים 
נים ההיסטוריים שנמצאו במקום, 
בין  והושמשו.  שוחזרו  שוקמו, 
שתילת  היו  הפעילות  תחנות 
טיפול  הבד,  בית  וירקות,  צמחים 
בטאבון,  אפיה  וקציר,  דיש  בדגן, 

היסטוריה וקיימות. 
מהעיר,  חכמים  תלמידי 
בין  ימי  במהלך  בפארק  שביקרו 
התפ־ את  הסתירו  לא  הזמנים, 
פן  גם  שכללה  מהחוויה,  עלותם 
על  לימוד  כמו  מבוטל,  לא  תורני 
יין  לייצור  הדרך  ערלה,  הלכות 

מצ־ ועוד  נכרים,  מגע  חשש  ללא 
וות רבות התלויות בארץ, שבדרך 
כלל מגיעות להיכלי הלימוד דרך 
אותן  חוו  הם  כשהפעם  הספרים, 

באופן ישיר ומעשי.
ראש העיר הרב ישראל פרוש 
אמר כי "אנחנו שמחים שהצלחנו 
לאלפי  ייחודית  חוויה  להעניק 
לה.  ומחוצה  מהעיר  מבקרים, 
לשלב  נעלה,  מטרה  זו  מבחינתנו 
בין  של  החווייתית  הפעילות  את 
המחו־ פעילות  עם  יחד  הזמנים 
ולסוגיות  להלכה  למקורות,  ברת 

הגמרא".

שנת הלימודים תש"פ בביתר עילית: 
31,825 תלמידים במערכות החינוך בעיר 

מתוכם 3,908 תלמידי ישיבות קדושות כ"י ^ קרוב ל־100 כיתות וגנים חדשים 
תחנוך העיריה גם השנה

מאת מאיר קליין 

פתיחת  ערב  הרע:  עין  בלי 
מערכת  רושמת  תש"פ  שנה"ל 
חס־ עליה  עילית  בביתר  החינוך 
תלמידים   31,825  – תקדים  רת 
מתוכם  בעיר,  החינוך  במערכת 
תלמידים  גן, 2,604  ילדי   7,775 –
במער־ ילדים   16,827 א',  בכיתות 
כות החינוך היסודי, 3,908 תלמידי 
ישיבות קדושות כ"י, 3,315 תלמי־
דות סמינרים, הלומדים ב־32 ישי־
גדולות,  ישיבות   13 קטנות,  בות 
16 סמינרים, 31 תלמודי תורה, 20

בתי ספר ו־302 גני ילדים.
העוב־ הינה  לציון  ראוי  הישג 

החינוך  מוסדות  של  רובם  כי  דה, 
מרווחים  קבע  במבני  שוכנים 
מקצתם  ורק  העיריה,  שסיפקה 
דאגה  להם  שגם  יבילים,  במבנים 

העיריה. 
ולמוסדות  לכיתות  בנוסף 
אלו  בימים  נבנים   – הקיימים 
ילדים  וגני  לימוד  כיתות  כמאה 
מוכנים  כבר  כמחציתם  חדשים, 
היתרה  שנה"ל.  בתחילת  לאכלוס 
ותושלם  שונים,  בשלבים  נמצאת 

במהלך השנה.
צוות ההיגוי העירוני בראשות 
רה"ע הרב מאיר רובינשטיין, יחד 
חינוך  תיק  ומחזיק  סגרה"ע  עם 

בחודשים  נפגש  זלץ,  דוד  הרב 
האחרונים בתדירות בלשכת ראש 
החינוך  אגף  מנהל  עם  יחד  העיר, 
ורמ"ט  קורנבליט,  יהודה  הרב 
רה"ע הרב יהודה דייטש, על מנת 
הבינוי  קצב  אחר  מקרוב  לעקוב 
הלימו־ ששנת  ולוודא  וההכנות, 

"ההיערכות  כראוי.  תיפתח  דים 
מתחילה   – הבאה  לשנה"ל  שלנו 
הלי־ שנת  פתיחת  סיום  עם  מיד 

מודים הקודמת", אומר רה"ע.
חשיבות ודגש מיוחדים ניתנים 
בעיר,  המיוחד  החינוך  למערכת 
שהיא מתקדמת ומושקעת ביותר. 
הפעילות נעשית בליווי אישי של 
ראש העיר, יחד עם מנהל היחידה 
קליין,  מאיר  הרב  מיוחד  לחינוך 
פורום  עם  נדיר  פעולה  ובשיתוף 
'בינינו',  לילדים מיוחדים  ההורים 
לילדים  רבים  להישגים  שהביא 

המיוחדים ובני משפחותיהם.
נוסף  מוסד  בעיר  נפתח  השנה 
בסיוע  מיוחד,  לחינוך  ומתקדם 
שמשקיעה  העיריה,  וביוזמת 

לכל  מקצועי  מענה  במתן  רבות 
מקצועי  וטיפול  אבחון  בעיר,  ילד 
הצו־ מניעת  תוך  העיר,  בתחומי 

צרכים  בעלי  ילדים  בטלטול  רך 
מיוחדים החוצה, וכן במתן קדימה 
התל־ עבור  חינוך  מוסדות  בבינוי 

מידים תושבי העיר. 
לדברי רה"ע, להצלחה יש שו־

מגיעה  גדולה  ותודה  רבים,  תפים 
הגדול  במאמץ  שסייעו  אלו  לכל 
המ־ הבניה  היקף  את  לעיר  להביא 
רשים הזה. במיוחד לסגן שר החי־
נוך הרב מאיר פרוש, לאגף הבינוי 
בן  תמיר  בראשות  החינוך  במשרד 
ולחברה  הפיס,  למפעל  וכן  משה, 
ברא־ עילית  ביתר  של  הכלכלית 

שות המנכ"ל ה"ה דוד מינצברג.
החינוך  תיק  ומחזיק  סגרה"ע 
הרב דוד זלץ אומר, כי "מאמץ רב 
שיבוץ  מלאכת  סביב  גם  הושקע 
תל־ שאף  דאגה  תוך  התלמידים, 

ללא  יישארו  לא  ותלמידה  מיד 
מוסד לימודי. גם בענין הזה רשמה 

ביתר הישגים נאים".

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

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

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

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

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

כותלי בית המדרש יוכיחו
גם המאחרים לבוא אל ספסלי דבי מדרשא לאחר תקופת 
אלול.  לחודש  בראשון  הזה,  היום  זאת  עושים  הזמנים,  בין 
מהיכלי התורה מצטלצל בימים אלו קול תורה באהבת חברים 
בתי  מבואות  חברים.  דיבוק  מתוך  בהדר  ה'  לקול  מקשיבים 
לאחר  חיים  ושוקקי  מלאים  הישיבות  והיכלי  המדרשות 
שלומדיהם חזרו לחבוש את הסטנדרים האהובים ולחבוק את 
הכרכים החביבים. לא שבימי בין הזמנים עמדו אלה שוממים. 
לא בני הישיבות ולא הסטנדרים, לא בני התורה ולא הגמרות. 
אהבת  קבועים.  סדרים  אין  בהם  בימים  גם  נשמע  התורה  קול 
בן ישיבה לגמרתו אינה מצומצמת למימדי הזמן וכמעט שאינה 
יכולה להגביל עצמה. ובמדת מה מלבבים הם הימים שבין זמן 

לזמן, כאשר אין כבולים לסדרים מסויימים.

לאוצרותיה  מספר  ואין  הק'  לתורתינו  חקר  ואין  גבול  אין 
נאותה  הזדמנות  היוו  הזמנים  בין  ימי  ומחכימים.  המעשירים 
להשתלם במקצועות ובסוגיות בהם אין בן הישיבה הוגה בתוך 
הזמן, כמנהג הישיבות. אלא שלמרות ההזדמנות הנעוצה בימים 
מבוססים  לסדרים  הלומדת  הנפש  תתאווה  זאת  בכל  אלו, 
ויצוקי סייגים. מה גם שהתכנסות מאות או עשרות הלומדים, 
ההוגים בצוותא חדא במסכת אחת, בסוגיה אחת, יש לה מעלות 
בסוגיה  מתקיים  כשזה  החברים  פלפול  הוא  יפה  מה  נכבדות. 
שמונחים בה ראשם ורובם. וכך, חיבת התורה המבהיקה ביפי 
נודעת  יתירה  וחיבה  לה.  ועילאי  מיוחד  חן  אלו,  בימים  נועמה 
לא  למצוות  המקדימין  שכזריזין  הקדושות,  הישיבות  מהיכלי 

המתינו עד קץ בין הזמנים.

שוגים  תורה.  לדברי  עצמן  שהקדימו  הישיבות  הן  רבות 
הם באהבת תורה, ואשר על כן פתחו את שערי ההיכל מבעוד 
או  ימים  שבוע  במשך  כבר  יושבים  תלמידיהן  ואלפי  מועד, 
יותר וצוללים בים התלמוד, מתנצחים בעמלו, מקשין ומתרצין 
המחזה  הוא  נהדר  מה  פז.  ואוצרות  מרגליות  בידם  ומעלים 
תחת  להסתופף  שבים  הישיבות  ובני  התלמידים  את  לראות 
שוב  מתרפקים  לחכמים,  הוועד  בית  הנעים,  ביתם  קורות 
הרשב"א  על  המהרש"א,  ועל  הגמרא  על  רבה  ובאהבה  בערגה 
את  להצר  המבקשים  את  יש  בה  בתקופתנו,  יוסף.  הראש  ועל 
דרכם של לומדי התורה, בוודאי שיש במחזות הנראים בימים 
אלו במחוזותינו – מראה מלבב המוכיח כאלף עדים ויותר כי 

התורה היא חיינו, לא נוותר על סדריה בכהוא זה.

רבבות תלמידי הישיבות הקדושות, אברכי הכוללים 
ותלמידי הת"תים פותחים היום בס"ד את זמן אלול 

אתם אומרים 'פן ירבה' ורוח הקודש אומרת 'כן ירבה': פתיחת זמן אלול השנה, עומדת 
בסימן הקמתם של עשרות ישיבות חדשות ברחבי הארץ וכן פתיחת כוללים חדשים 

רבים בערי הארץ וערי הפריפריה, וכן הרחבת היכלי הת"תים ומוסדות החינוך

מאת כתב 'המבשר'

הק'  הישיבות  תלמידי  רבבות 
וצבור אברכי הכוללים, וכן רבבות 
החינוך  ובתי  הת"תים  תלמידי 
דראש  ב'  היום  חוזרים  לבנות, 
הלימודים  לספסל  אלול  חודש 
ופתיחת  אלול  זמן  תחילת  עם 
תש"פ  החדשה  הלימודים  שנת 

הבעל"ט.
חוזרים  התלמידים  המוני 
היום לספסל הלימודים ולאווירה 
הישיבתית הנעלית של ימי חרדת 
הכנה  בקיום  אלול  בחודש  הדין 
הכל  והסליחות.  הרחמים  לימי 

רעננים  בכוחות  לישיבות  מגיעים 
מסדרי  שנחו  לאחר  ומחודשים 
תכ־ קיום  תוך  הרגילים,  הלימוד 

גם  ומגוונות  שונות  לימודים  ניות 
בימי בין־הזמנים.

פתיחת  לב  לדאבון  גם  כך 
ההסתה  בסימן  עומדת  השנה 
נגד  התקדים  וחסרת  הנוראית 
הנואל  והנסיון  החרדי,  הציבור 
ולהתעמר  להתערב  יצליח  שלא 
בכפיה חילונית ולפגוע בכל היקר 
ובהם  החרדי,  לציבור  והקדוש 

תלמידי הישיבות הק'. 
כשפתיחת  להסתה  התשובה 
בסימן  עומדת  השנה,  אלול  זמן 

ישיבות  עשרות  של  הקמתם 
פתי־ וכן  הארץ  ברחבי  חדשות 

בערי  רבים  חדשים  כוללים  חת 
הר־ וכן  הפריפריה,  וערי  הארץ 

ומוסדות  הת"תים  היכלי  חבת 
לימוד  כיתות  בפתיחת  החינוך 
הט־ הריבוי  לאור  וזאת  נוספות, 
הח־ הציבור  בקרב  הגדול  בעי 

מבורך  בקצב  וגדל  ההולך  רדי 
בלע"ה.

כבר  רבות  ישיבות  כי  יצוין 
הש־ במהלך  לימודיהם  את  החלו 

בוע האחרון, והקדימו את פתיחת 
לק־ דרבה  כהכנה  הלימודים  זמן 

ראת ימי הרחמים והסליחות. 

בעקבות החלטת יו"ר וועדת הבחירות לאסור צילום בקלפיות

חוק המצלמות בדרך לאישור מזורז בכנסת
תזכיר חוק שהופץ בנושא קובע כי יהיה ניתן לצלם בקלפיות במהלך יום 

הבחירות. בליכוד מתכוונים לקדם את החקיקה בהקדם

הערב הילולת כ"ק מרן אדמו"ר 
ה'דמשק אליעזר' מויזניץ זצוק"ל

יעלו לציון הק' מחר לפנה"צ.
מרן זי"ע לא הותיר אחריו זרע 
וצאצאי  בני  וביוזמת  קיימא,  של 
הערב  אי"ה  יתקיימו  תלמידיו 
הילולא  סעודות  כינוסים,  ומחר 
וסיומים בבתי המדרשות דחסידי 
והחינוך,  התורה  ובמוסדות  ויזניץ 
רבנים  אדמו"רים  בהשתתפות 
יעלו  ובמהלכם  החסידים,  וזקני 
והנערצת  הק'  דמותו  את  נס  על 
הנשגבה  ומורשתו  משנתו  ואת 

לדורות.
בקרית  הגדול  בביהמ"ד 
ההילולא  סעודת  תתקיים  ויזניץ 
חסידי  קהל  העולמי  'המרכז  ע"י 
בה־  9:30 בשעה  הערב  ויזניץ' 

הגאון  המגיד־מישרים  שתתפות 
מנחם  ר'  והרה"ח  שכטר  אריה  ר' 
אליעזר מוזס שליט"א. בירושלים 
ההילולא  סעודת  הערב  תתקיים 
ויזניץ  בביהמ"ד  משניות  וסיום 
הרה"ח  בהשתתפות  נחמיה  ברח' 

ר' בנימין גרוס שליט"א. באשדוד 
הערב  ההילולא  סעודת  תתקיים 
בשעה 9:30 בביהמ"ד 'צמח צדיק' 
בבית־שמש  ח'.  ברובע  ויזניץ 
ויזניץ  אליעזר'  'דמשק  בביהמ"ד 
תתקיים סעודת ר"ח היום ב־6:30

אחה"צ ובהמשך סעודת ההילולא 
בהשתתפות האורח מארה"ב כ"ק 
שליט"א.  מקאסוב  אדמו"ר  מרן 
הערב  תתקיים  במודיעין־עילית 
משניות  וסיום  ההילולא  סעודת 
בה־ ויזניץ  חיים'  'אמרי  בביהמ"ד 
אייזיק  יצחק  ר'  הרה"ג  שתתפות 
תתקיים  בחיפה  שליט"א.  טפר 
בביהמ"ד  ההילולא  סעודת  הערב 
'ישועות משה' ויזניץ בהשתתפות 
לב־טוב  מיכל  יחיאל  ר'  הרה"ח 
'ישועות  ויזניץ  בישיבת  שליט"א. 
יתקיים  במודיעין־עילית  משה' 
ההילולא  לרגל  מיוחד  כינוס 
בה־ שחרית  תפילת  לאחר  מחר 

ר'  הגאון  הישיבה  ראש  שתתפות 
יוסף אהרן ויזניצר שליט"א.

מאת דוד שמואלי

הפ־ ומשרד  המשפטים  משרד 
האחרון  השבוע  בסוף  הפיצו  נים 
יהיה  לפיו  ממשלתי  חוק  תזכיר 
ניתן לצלם בקלפיות ברחבי הארץ 

ביום הבחירות.
גורמים בליכוד אומרים כי הם 
בהקדם  החוק  את  לקדם  נחושים 

האפשרי.
מציעי החוק אומרים כי הוא בא 
הבחירות  ועדת  יו"ר  הוראת  בשל 
בקלפיות,  לתעד  היתר  אין  לפיה 

בהיעדר החלטה חוקית מפורשת.
המוצע  החוק  של  "מטרתו 
יהיה  ניתן  בו  האופן  את  להסדיר 

קולי  ו/או  חזותי  תיעוד  לבצע 
ההצבעה  שעות  במהלך  בקלפיות 
התפקידים  בעלי  את  ולהסמיך 
למ־ כדי  הכל  לעשותו,  הרשאים 

נוע או למצער לצמצם את תופעת 
הזיופים בקלפיות", נכתב בהצעה.

כי  המציעים  כותבים  עוד 
"הבחירות לכנסת העשרים ואחת 
נוספת  פעם  הוכיחו  ותוצאותיהן 
הבט־ של  העליונה  החשיבות  את 

חת טוהר הבחירות לצורך הגברת 
הבחירות  בתוצאות  הציבור  אמון 
המ־ הבחירות  ועדת  ובפעילות 

הבטחת  ולשם  הכנסת  של  רכזית 
ייצוג הולם לבוחרים".

האינ־ בין  לאזן  מוצע  "לפיכך 

טרסים והזכויות השונים הנוגעים 
בדבר, וביניהם: הבטחת טוהר הב־

חירות ומניעת אי־סדרים וזיופים, 
בבחירות  השוויון  ערך  קידום 
הקבוע בחוק־יסוד: הכנסת, ומנגד 
לפר־ בזכות  האפשרית  הפגיעה 

באופן  ההצבעה,  ובחשאיות  טיות 
מרחב  שיינתן  כך  בהצעה  המוצע 
הקלפי  דעת לחברי ועדות  שיקול 
לבצע תיעוד חזותי ו/או קולי בק־

לפי בה הם חברים אם סברו כי יש 
בכך כדי לקדם את טוהר הבחירות 
לביצוע  הסיכוי  את  להפחית  או 
שמירה  תוך  זה,  חוק  לפי  עבירות 
ההצבעה",  חשאיות  על  מוחלטת 

לשון הצעת החוק.

הערב: 'לאומית' בערב בריאות ייחודי לנשות ביתר
בתפריט: הרצאה מקצועית, אינפורמציה רפואית ותכנית אמנותית מגוונת • כל הפרטים

ממשיכה  בריאות'  שירותי  'לאומית 
המונעת  הרפואה  מהפכת  את  להוביל 
בריא,  חיים  לאורח  המודעות  והגברת 
בהובלתה  הבריאות  ערבי  סדרת  כאשר 
וביוזמתה ממשיכה לכבוש את הריכוזים 

החרדיים. 
הל־ במספר  המבורך  הגידול  בצל 

בריאות'  שירותי  'לאומית  של  קוחות 
בביתר והתנופה בכל המערך הרפואי של 
לאומית בעיר, יתקיים אי"ה הערב ביוזמת 
ערב  בריאות'  שירותי  'לאומית  ובהפקת 
שישלב  ביתר,  לנשות  וחוויתי  ייחודי 
בנושאי  והרצאה  רפואית  אינפורמציה 
בריאות, לצד בילוי מהנה. האירוע יתקיים 
כאמור, הערב, יום ראשון א' באלול בשעה 
4 ברסלב  שברחוב  באודיטוריום   19:30

ביתר עילית.
המשתתפות  ישמעו  הערב  בתחילת 
הרצאה מרתקת ומעשירה מפי הדיאטנית 
שם  בריאות'.  שירותי  מ'לאומית  קריב  י. 

ההרצאה: "אורח חיים בריא בכל גיל".
ב"אבא,  המשתתפות  יצפו  בהמשך 
עם  חדש  בז'אנר  ענק  הפקת  לי",  תעזור 

ט. (צייטלין) ברון.
בין לבין יוצג בפני המשתתפות בערב 
הבריאות, סל הלידה הייחודי והאטרקטי־
כמו  בריאות'.  שירותי  'לאומית  של  בי 
של  המשלים  הביטוח  מחירי  יוצגו  כן 
כל  מבין  ביותר  הזולים  שהם  'לאומית' 
קופות החולים. בנוסף תינתן למשתתפות 
נציגות  עם  ישירות  לשוחח  האפשרות 

מטעם 'לאומית'.

תכ־ השווה',  ב'ברוכה  יסתיים  הערב 
נית מרתקת עם פ. פשיאי.

 .03-9411051 בטלפון  לערב  הרשמה 
שימי לב: הכניסה לנשים נשואות בלבד. 
הקו־ כל  לחברות  אפשרית  ההשתתפות 

פות והיא מותנת בהגעה בזמן לאירוע. לא 
תותר כניסת עגלות. 

כרטי־ שנותרו  מעדכנים  ב'לאומית 
סים אחרונים בהחלט. 

בסדרת  ערב  בעוד  מדובר  כאמור, 
ערבי הבריאות שיוזמת ומפיקה 'לאומית 
שירותי בריאות' במטרה להגביר את המו־

דעות לאורח חיים בריא במגזר החרדי.
במתכונת  נערכים  הבריאות  ערבי 
ורפואה,  בריאות  בנושאי  הרצאות  של 
נערכו  כה  עד  אומנותית.  תכנית  לצד 
החר־ הריכוזים  בכל  רבים  בריאות  ערבי 
דים בארץ, כשהביקוש להשתתפות בהם 

שובר שיאים.
כפי שציינו, הערב בביתר נערך בצל 
'לאומית'  של  המדהימים  הצמיחה  נתוני 
כמות  על  בדגש  ההיבטים,  בכל  בעיר 
המצטרפים ללאומית והשדרוג של מערך 

השירותים הרפואיים בעיר.
שבועות  מספר  לפני  לדוגמא  כך 
שבר־ זיוה  הדרת  הרפואי  במרכז  נחנכה 
חוב פנים מאירים מרפאת שיניים נוספת 
שירותי  'לאומית  לקוחות  את  שתשרת 

בריאות' בכל הגילאים. 
רביעית  שיניים  במרפאת  מדובר 
בריאות'  שירותי  'לאומית  של  במספר 
בעיר, עדות נוספת לפריסה האדירה של 
'לאומית' ולתנופה המתמדת בסל השירו־

תים הניתנים ללקוחות המתגוררים בעיר. 

כמו במרפאות האחרות, גם במרפאה 
החדשה יהנו הלקוחות משירות אישי ומ־

ומהמחירים  מקסימלית  מזמינות  קצועי, 
הזולים ביותר.

על  הוחלט  לאחרונה  בנוסף, 
השירותים  של  משמעותית  הרחבה 
הצט־ היתר  בין  הילדים.  רפואת  בתחום 
לאנדוקרי־ מומחית  שטרן,  ח.  ד"ר  רפה 
בעיר  המומחים  למצבת  ילדים,  נולוגית 

ביתר.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

קול צרוד
קצת מוזר לקרוא הודעות 
מטעם  שנשלחות  לעיתונות 
מזהיר  גנץ  שבהן  לבן  כחול 
שירחם  חיזבללה  מזכ"ל  את 
לה־ רוצה  אינו  אם  לבנון  על 
האבן,  לתקופת  אותה  חזיר 

כלשונו.
והמוטיב־ הרצון  כל  עם 

לשווק  ואנשיו  גנץ  של  ציה 
מהולל,  מלחמה  כאיש  אותו 
התפקוד  את  זוכרים  כולנו 
ישב  שבהם  שבימים  הלקוי 
וישראל  הרמטכ"ל  כס  על 
לא  בת  למלחמה  נקלעה 
בגבול  ימים  מחמישים  פחות 

עזה. 
הכי  שהיה  המילים  צמד 
של  בפיו  ימים  באותם  שגור 
גנץ היה "הדרג המדיני". הוא 
שום  תעוזה,  שום  גילה  לא 
ותפקד  מקוריות  ושום  מעוף 
שנקלע  כמאובן  היותר  לכל 
הללו,  הדברים  לו.  לא  לזירה 
אמת  בשעת  כאן  נכתבו  אגב, 
חלם  ישראל  שעם  לפני  עוד 
הבלהות  לחלום  להתעורר 
גנץ  מבני  אחר  לא  שבו 
ראש  להיות  המתיימר  הוא 

הממשלה ברוטציה.
במי־ בינוני  כשמצביא 

לואים משגר איומים תקיפים 
לאויביה של ישראל, אמורים 
צחוק  בפרץ  להגיב  הנמענים 
ולא להיבהל יתר על המידה. 

קול שני
הקרובים  השבועיים 
המפלגות  ידי  על  יוקדשו 
המאמ־ כל  למקסום  השונות 
לתוצאה  להגיע  מנת  על  צים 
הטובה ביותר בבחירות הקר־

בות ובאות בצעדי ענק.
זמנית  בו  שמשלב  באקט 
מבקש  והיסטריה  זחיחות 
מעל  לצעוד  הממשלה  ראש 
שמימין  המפלגות  ראשי 
לליכוד ולקרוא לבוחר להע־

דיף את הליכוד בראשותו על 
פני כל השאר.

להתב־ עלול  הזה  האקט 
רר כנמהר, בראש ובראשונה 
שהוא  סיכוי  שאין  משום 
אלא  הגוש  קולות  את  יגדיל 
שקו־ תעמולה  להפך.  אולי 

את  להעדיף  לאנשים  ראת 
לא  ימינה  פני  על  הליכוד 
מוסיפה קולות חדשים לימין.

את  לתת  שהתכוון  אדם 
בין  מתלבט  לא  לימינה  קולו 
של  המעבר  לשמאל.  ימין 
לליכוד  ודומיו  כזה  מצביע 
נתניהו  סיכויי  את  מגדיל  לא 
להרכבת  המנדט  את  לקבל 
גורם  מה  ברור  לא  ממשלה. 
על  ללכת  הממשלה  לראש 
מבלי  הכוח  בכל  כזה  צעד 

לחשוב על תוצאותיו.
ההט־ גם  מידה  באותה 

פות של שקד לנתניהו ללמוד 
במקרה  מיתממות  לקחים 
של  החוצה  הדחיקה  הטוב. 
לא  היתה  לישראל'  'עוצמה 
ועלולה  אחראית  ולא  חכמה 
לעלות בעשרות אלפי קולות 
שייזרקו לפח, בשל ריצה עי־
קשת של מפלגה שבדווקנות 
בתוקף  מסרבת  פשר  חסרת 
להביט נכוחה בפני המציאות 
בכך  להודות  מוכנה  ואינה 
לה  שצופה  אחד  סקר  שאין 

חציה של אחוז החסימה. 
פו־ בלתי  שבועות  אחרי 

סקים של התכתשות מתמדת 
בין ראשי מפלגות הימין לבין 
להת־ השעה  הגיעה  עצמם 
מאוחר  זה  יהיה  בטרם  עשת 
שב־ להיווכח  מדהים  מדי. 

על  שומרים  השמאל  שורות 
דממה כמעט מוחלטת: לפיד 
ברק,  עם  מלהתעמת  חדל 
פרץ;  עם  מתגושש  לא  גנץ 
כי  ברק  עם  רב  האחרון  רק 
שניהם באמת מתמודדים על 
שמצטמקת  משבצת  אותה 

ויפה לה.
האחריות  מה  משום 
המתמו־ לתודעת  המחלחלת 

מצליחה  אינה  משמאל  דדים 
המתמו־ מּודעּות  אל  להגיע 

דדים מימין. 
דווקא אדם בעל מודעות 
ופומפוזית  גדולה  עצמית 
משה  של  בדמותו  יותר, 
פייגלין, ידע להיענות לסולם 
כתף  להתייצב  לו,  שהוגש 
הממשלה  ראש  עם  כתף  אל 
מהמ־ פרישתו  על  ולהודיע 

בגרות  של  מעשה  זהו  רוץ. 
ובשלות שמותר לצפות לחי־

קוי שלו ולאימוצו גם על ידי 
האחרות  הרשימות  גיבורי 
סיכוי  של  בדל  כל  להן  שאין 

לעבור את אחוז החסימה.

קול צלול
השת־ פעם  אי  אם  ספק 
גבוהה  כך  כל  בתכיפות  לבו 
רבי  אירועים  שני  ומוחשית 

משמעות.
נפתחת  הלימודים  שנת 
וב־ החינוך  במוסדות  היום 

בעוד  ובמקביל  התורה  עולם 
אז־ יצעדו  ויומיים  שבועיים 

רחי ישראל לקלפיות. 
ומוח  בראשו  שעיניו  מי 
בשגשוגם  ורוצה  בקודקודו 
מוסדות  של  ובהתפתחותם 
החינוך של ילדינו ושל עולם 
להרשות  יכול  אינו  התורה, 
ואופן,  צורה  בשום  לעצמו, 
לאות  ללא  לפעול  שלא 
ומאמץ  פעולה  בכל  ולנקוט 
למען הגדלת כוחה של יהדות 

התורה. 

מחירי הדלק הוזלו אמש ב־19 אגורות

מלא  שירות  בעד  התוספת 
לליטר  אגורות   21 על  תעמוד 
מהמחיר  שינוי  ללא  מע"מ),  (כולל 
המרבי  המחיר  הקודם.  בחודש 
עופ־ נטול  אוקטן   95 בנזין  לליטר 

עצמי  בשירות  בתחנה  לצרכן  רת 
יעלה  לא  מע"מ)  (ללא  באילת 
של  ירידה  לליטר,  ש"ח   5.19 על 
הקודם.  בחודש  מהמחיר  אג'   16

תע־ מלא  שירות  בעד  תוספת 
(ללא  לליטר  אגורות   18 על  מוד 
מע"מ), ללא שינוי מהמחיר בחודש 

הקודם.
יעמוד  במחיר  הירידה  לאחר 
65 על  ומע"מ)  (בלו  המס  רכיב 

לצרכן.  הדלק  ממחיר  אחוזים 
מהמ־ אחוז   26 הוא  הבנזין  מחיר 

השיווק  הוצאות  וסל  לצרכן  חיר 
יעמוד על 9 אחוזים.

היום כינוס חברי מועצות הקהילות של אגודת ישראל
הציבור  נבחרי  יצטרפו  הארצית 
על  האישים  המקומיות,  ברשויות 
קהילות  לימין  העומדים  העדות, 
והחינוך  התורה  ומוסדות  הקודש 
במהלך ימות השנה מתוך התמסרות 
מיוחדת ובתחושת שליחות עילאית. 
עפ"י התכנית וסדר היום דברי 
הרה"ג  אגו"י  יו"ר  ישמיע  פתיחה 
ולאחריו  שליט"א,  קופרברג  יוסף 
הבריאות  שר  סגן  דברים  ישאו 
הרב יעקב ליצמן, וסגן שר החינוך 

הרב מאיר פרוש. 
של  במשנתה  מיוחד  משא 
רבי  הגאון  ישמיע  ישראל  אגודת 
מרבני  שליט"א  לאו  חיים  משה 

העיר נתניה. 
ישמיע  המרכזי  המשא  את 
ויזניץ  מדזיקוב  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
שליט"א, שישא דברי ברכה ויחזק 

בדברות קדשו את המשתתפים.
חה"כ  דברים  ישא  לאחמ"כ 
תע־ ובהמשך  טסלר.  יעקב  הרב 

במושב  הקהילות  מועצת  סוק 
החסידים  קהילות  בחיזוק  מיוחד 
המתרחבים  הצפון  ביישובי 
הכינוס  במרכז  ב"ה.  והולכים 
שי־ וייחודי  מרתק  פאנל  ייערך 

למולם  ובאתגרים  בסוגיות  עסוק 
ישראל'  'אגודת  קהילות  עומדות 
ופ־ ברכה  דברי  אלו.  ביישובים 

תיחה בפאנל המיוחד ישא הרה"ג 

דומ"ץ  שליט"א  וקסברגר  זאב  ר' 
קהילת צאנז בטבריה. 

עיר  צפת  האתגרים:  בפני 
וההתמודדות,  העליה   – הקודש 
הרב נחמן גלבך חבר מועצת העיר; 
חסידות,  של  מטרופלין   – חיפה 
מועצת  חבר  בליטנטל  אריה  הרב 
קו־ בהררי  יסודתו  חצור –  העיר; 

דש, הרב יוסף ביננפלד מ"מ ראש 
מלך,  קרית   – עפולה  המועצה; 
הר  אגו"י;  נציג  זורגר  יעקב  הרב 
יונה – נוף הגליל משוש כל הארץ; 
הרב זאב פרקש מנהל אגף הפיתוח 
בסיכומו  בעלזא.  מוסדות  במרכז 
לקח  ניקח  זה  מרתק  פאנל  של 
להמשך  עצות  נשית  ויחד  וחיזוק 

פיתוחם של הקהילות הק'.
הב־ כשמערכת  זאת  עם  יחד 

ובאה,  הולכת  הגורליות  חירות 
בד־ הקהילות  מועצת  חברי  ידונו 

היכולות  מירב  את  למקסם  רכים 
תקדים  חסרת  בהתגייסות  בע"ה 
כשגורל  החירום  שעת  עקב 
כף  על  עומד  הנאמנה  היהדות 
המבקשים  אלו  מפני  המאזניים 

לעקרה ח"ו.
ישמיע  ונעילה  סיכום  דברי 

חה"כ הרב ישראל אייכלר. 
האר־ הקהילות  מועצת  חברי 

הארץ,  רחבי  מכל  שיגיעו  צית 
בעול  כתף  אל  כתף  ביד  יד  ישאו 
דבריה  את  להביא  בכדי  התנועה, 
החוגים  בקשות  ואת  לציבור, 
ישראל  אגודת  דגל  על  החונים 
שמכי־ בתקוה  ההכרעה,  לשלחן 
מחו־ הקהילות  נציגי  יצאו  זה  נוס 
זקים ונחושים להמשיך בצו מלא־

ורבנן  מרנן  בשליחות  הקודש  כת 
גדולי ומאורי הדור שליט"א.

קמפיין 'יהדות התורה' יוצא לדרך: "שומרים על עולם התורה"

עולם התורה.
הבחירות  ממערכת  "בשונה 
ב'יהדות  אומרים  הקודמת", 
התורה', "במערכה הנוכחית שבה 
החרדי  הציבור  כנגד  ההסתה 
בכל  הפוליטי  השיח  את  להוביל 
התקופה שלפני הבחירות. מדובר 
מי  כשכל  ואיום,  נורא  ה'  בחילול 
החסימה  אחוז  בקרבת  שמבוסס 
אל  להגיע  יצליח  שלא  וחושש 
בחורי  את  הופך  הבאה,  הכנסת 
החב־ לשק  הקדושות  הישיבות 

לטפס  רוצה  הוא  גביו  שעל  טות 
כמה  למשך  מקומו  את  ולהבטיח 

שנים נוספות.
מדגישים  הזאת",  "לעת 
עלינו  "חובה  התורה',  ב'יהדות 
עצתם  את  לסכל  כדי  הכל  לעשות 
להביא  עלינו  מזימתם.  את  ולהפר 
שעליו  יבין  חרדי  יהודי  שכל  לכך 
באופן אישי מוטלת אחריות כבדה 
לתרום את חלקו, ולפחות להצביע 
למען  ביתו  בני  עם  יחד  בעצמו 
שהת־ שמי  כמובן  התורה.  יהדות 

אנשים  על  להשפיע  ביכולת  ברך 

ביתר  זאת  לעשות  צריך  נוספים, 
ככל  להגדיל  ולהשתדל  שאת, 
האפשר את כח הנציגות החרדית".

יהדות  של  המרכזי  במטה 
החשיבות  כי  מוסיפים  התורה 
בהבאת קולות רבים ככל האפשר 
של  הכח  עצם  בשל  הן  חשובה 
גדול  שיהיה  החרדית  הנציגות 
יהיה  ניתן  דשמיא  ובסיעתא  יותר 
אל  המשמר  על  יותר  טוב  לעמוד 
בגלל  גם  אבל  הדת,  שונאי  מול 
כבוד  להרבות  הקדוש  החוב  עצם 
כל  מול  שאל  ולהראות  שמים 
שמצביע  ה'  מתורת  הרחוק  יהודי 
התורה  שונאי  למען  וחס  חלילה 
שזוע־ אחרים  יהודים  יש  והדת, 

קים בקול גדול 'ה' הוא האלוקים', 
והחסי־ התורה  שרי  ורבנן  ומרנן 

האמיתיים  מנהיגיו  הם  הם  דות 
של עם ישראל.

סקר: 55 מנדטים לימין, 54 לשמאל והערבים
היום'  'ישראל  עיתון  עבור  נערך 
'מאגר  מכון  ידי  על   i24NEWSו־

מוחות'.
וישראל  המשותפת  הרשימה 
אחת  לכל  מנדטים   11 עם  ביתנו 
מהן, ימינה עם 10 מנדטים, ש"ס עם 

8, יהדות התורה עם 7, המחנה הד־
מוקרטי עם 6 והעבודה־גשר עם 5.

עוברת  לא  יהודית'  'עוצמה 
זהות,  גם  וכמוה  החסימה,  אחוז  את 
שכאמור, נסקרה לפני הודעת הפרי־

שה מהמירוץ ביום חמישי האחרון.

למשפחת שור הנכבדה
בניה וחתניה וכל המשפחה היקרה 

משתתפים אנו מעומק הלב באבלכם הכבד
בפטירת ראש המשפחה

המקום ינחם אתכם ולא תוסיפו לדאבה עוד

איש יקר ואהוב, משכמו ומעלה,
אשר היה סמל ומופת לחסד ונתינה 

בצניעות ובענווה,
איש אמת ובעל מידות תרומיות.

מבעלי ומנהלי "יקבי ציון"
הר	 משה שור ז"ל 0733-74-70 התקשרולהצטרפות 

4150605@gmail.com 
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מס'גילאים מסלול
 יחי'

סך תרומה 
חודשית

מספר 
תשלומים

סכום כולל 
החזר סך הלואהשל התרומה

מענקחודשי

ת
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1₪ 50192₪ 9,600₪ 40,000₪260₪ 6,400

2₪ 100192₪ 19,200₪ 80,000₪ 520₪12,800

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

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

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

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

התכנית הכדאית ביותר לחתן ברוגע:

מענק מיוחד 
של 38,400

פריסה ליותר
 מ-150 תשלומים

הלוואה גדולה 
של 240,000

תרומה מכספי 
מעשר לכתחילה

שותפות חסד 
באלפי הלוואות

תכנית כלכלית 
אמינה ובדוקה
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בעקבות המתיחות בצפון: צה"ל דחה תרגיל ענק

מב־ יצאו  שלא  וביקש  הכפר  של 
דחופים.  שאינם  במקרים  תיהם 
להיכנס.  אחד  לאף  אפשרו  "לא 
צה"ל ביקש ללכת בדרך חלופית", 
טענו התושבים שפנו גם למכובדי 

הכפר בבקשה להתערב בהחלטת 
הדברים,  פרסום  לאחר  הצבא. 
נחסם  הכביש  כי  ציינו  בצה"ל 
הערכת  בשל  בלבד  זמני  באופן 
על  הגבלות  אין  כי  והדגישו  מצב, 

התושבים עצמם.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום ראשון, א' באלול תשע"ט | עמוד ג

ירושלים | מכירהֳ
(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]

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]

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]

ירושלים | השכרה
חדשה,  גרשום,  ברבנו  חד'   1.5
ברמה  מושקעת  וממוזגת  מרוהטת 

גבוהה מיידי 052-7656857
[20053811]

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

0533106387 ארנונה 053-3108990
[20053755]

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
מרפסות   + ענקית   4.5 חגי  באזור 
מעלית   + ק"ו  מושקעת  125מ"ר 
03- "אפיק-נכסים"  2,430,000ש"ח 

5791514
[20053806]

יפים  3ח'  בהזדמנות!  בגניחובסקי 
רק  60מ"ר  של  בנויה  תוספת   + קב 
03- "אפיק-נכסים"  1,460,000ש''ח 

5791514
[20053805]

מעלית   + ק"ב  חבקוק 120מ"ר  באזור 
2,390,000ש"ח  3כ"א  חניה   + חזית 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053804]

משופצת  גדולה   3 הגר"א  באזור 
ק"א  12מ"ר  מרפסת   + קומפלט 
03- "אפיק-נכסים"  1,950,000ש"ח 

5791514
[20053803]

רק  כניסה  קומת  כ-3ח'  חברון  באזור 
03- "אפיק-נכסים"  1,320,000ש"ח! 

5791514
[20053802]

שטח   + ק"א  גדולה   4 ברמת-אהרן 
"אפיק- 2,300,000ש"ח  יחידה  לבנית 

נכסים" 03-5791514
[20053801]

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

053-3128884 5791514
[20053800]

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

נכסים" 03-5791514
[20053799]

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

נכסים" 03-5791514
[20053798]

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

5791514
[20053797]

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

5791514
[20053796]

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   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
מושקעת  6ח'  לשנה!  להשכרה 
"אפיק- רוזובסקי  באזור  ומאובזרת 

נכסים" 03-5791514
[20053807]

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]

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]

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

0533150400
[20053645]

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

0527612436
[20053696]

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
מטבח  ממוזגת  שמורה  הקריה  מול 
ש''ח   730,000 חדשים  ואמבטיה 

לל"ת. 052-7150947
[20053788]

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 
052- כניסה מידית. 058-3272877

7634072
[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]

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]

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]

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. 

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

054-8642403 054-8408470
[20045324]

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

2840299
[20042205]

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 

052-7634072 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]

קוממיות 
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]

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]

חגי תשרי 
חדרים   4 דירת  השנה  לראש 
מרווחת  גדולה,  חדשה  בכדורי, 
 - לפרטים  מיטות.   9 וממוזגת, 

0504100074
[20053808]

לחגים.  דירות  תיווך  התיווך"  "בית 
050- 053-3104070 לפרטים: 

4158184 בשעות 19:30 ל-22:30
[20053762]

הבעל''ט  תשרי  וחגי  ר''ה  לקראת 
דירות  בירושלים  לנו  דרושות 
משכיר,   - שוכר  האזורים.  בכל 
 - מהיר''.  ''תיווך  הוא  שלך  הבית 
t026249468@ מייל  .026249468

gmail.com
[20053455]

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]

רציני ַ מוקד  לפתיחת  אישה  דרושה 
052- כלכלי  סיכון  ללא  לפוראוור 

7684222
[20053812]

מנהלת  דרושה  ברק  בבני  למשרד 
מקום  למילוי  ניסיון  עם  חשבונות 
לפקס  חיים  קורות  חודשים   6 ל 

15336774030
[20053809]

לגיל  עויזר  דרוש  בי-ם  חסידי  לת"ת 
02-9665841 לפקס  קו"ח  הרך 

a9665841@gmail.com
[20053787]

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]

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]

מצווה ָ לזיה"ר *  *  *  תורם  דרוש 
מצווה  מצווה  ושכר  מצווה  גוררת 

058-3275870 *  *  *
[20053813]

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]

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]

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 
פ.  חמישי,  ביום  שטריימל  נאבד 
עקב, שבוע שעבר, בשעות הצהריים 
או  זאב  גבעת  או  עילית  בביתר 
לטל:  יתקשר  המוצא  באוטובוס. 

0527183364/7
[20053814]

חובות  יב     ביכורים  ירושלמי:  היומי  דף  יא     כריתות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הראשון (המציאות)    משנה יומית: אבות ב, יב-יג  

הלכה יומית: או"ח תקס, ה - תקסא, ב    רמב"ם יומי: תפילין, מזוזה וס"ת ב-ד  
  שו"ע הרב - רב יומי: עח, א-ד    דף היומי - זוהר: פקודי, קנא-קסה    חפץ 

חיים: רכילות ה, ג-ד    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קנז.
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:408:418:408:438:428:38סו"ז ק"ש מג"א
9:279:289:279:299:299:25סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

10:0010:0110:0010:0210:029:58סוף זמן תפלה מג"א
10:3110:3210:3110:3310:3310:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:3912:4112:4012:4112:4112:38חצות היום
13:1113:1313:1213:1313:1313:10מנחה גדולה

19:0819:0519:0719:0619:0619:03שקיעת החמה
זמנים למחר

4:414:424:404:454:434:37עלות השחר
5:235:245:225:265:255:20זמן ציצית ותפילין

6:146:206:126:176:166:12הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
הר סיני  6762954 הר סיני 15   054-6849274 מסילת ישרים 14    בני ברק מרפאת מסילת ישרים ירושלים

סופרפארם מינסטור 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם אבן גבירול תל אביב
8822695 רח' שער הגיא 14    חיפה גבע 077-8881090 רח' אבן גבירול 124 מהשעה 19:00עד 24:00    נתניה
סופרפארם 077-8880100 קניון איילון - אבא  077-8880440 טרומפלדור 56    רמת גן סופר פארם נווה שאנן

6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף   אהרון הלל 165 מהשעה 9:00 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: 211.54-
אתמול: 211.54-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
32-22

תל אביב
31-25

חיפה
30-24

גולן
35-21

טבריה
39-24

גליל
31-20

באר שבע
36-23

אילת
42-30

מזג האויר
עומסי חום כבדים

היום - לא יחול שינוי של ממש 
במזג האוויר. עדיין ישררו 

עומסי חום כבדים ברוב אזורי 
הארץ.

שני - בבוקר מעונן חלקית 
ויעשה נאה. תחול ירידה קלה 

בטמפרטורות.

שלישי - מעונן חלקית. 
תחול ירידה קלה נוספת 

בטמפרטורות. צפויה הקלה 
בעומס החום.

רביעי - מעונן חלקית עם ירידה 
קלה נוספת בטמפרטורות.

חמישירביעישלישי

17 "  '  :   | 3  :  | ( "  ) 4    :   | 1   :

    

 10:00-12:30 ‘   17:00-22:00 11:00-14:00  ‘ -‘   “   :  ‘
10:00-12:30 ‘   17:30-21:30 ‘ -‘     

שיעורים

 קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111 קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי 
מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים 
03- שבת:  לפני  משעתיים  שבת  לשאלות בהלכות  פתוח  קו   02-9950000 ברסלב  מרבני  שונות  בשפות 
6161616 והגית שאלות בדיני שבת, יום ו' מ-8:00: 1-599-560-560 תמיכה לטיסות ללא סרטים: -1-707
707-613 שאלות בענייני שמיה"ל כל ערב מ-21:00 עד 22:00: 052-7629658 שיעורים בגמ' הלכה ומוסר:

03-6171001 מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי- 079-9379634

הכוונה וחינוך

המרכז  בני  שמע  03-6161067 09:00-15:00 ברק  בבני  הישיבות  לבני  והכוונה  יעוץ  הקשיבה  מרכז 
להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 עד 22:30. 02-6511613
פלא יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א. א-ה 02-5827080

לב שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 
א'-ה':  לצעירות,  טלפוני  מוקד   .052-7632222 חסידי   052-7633333 כללי:   - דחופים  מקרים   .03-6145050
לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד  הישיבה  02-6512222 11:00 עד  מ-9:00  א'   ,23:00 עד  מ-21:00 
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול  1800-20-18-18
עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה  דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

03-6182647 03-6193582    בד"ץ מהדרין  הרב לנדא: 02-6700200    בד"ץ   בד"ץ העדה החרדית:
02- הדת: מחזיקי  בד"ץ      02-5421228 ישראל: אגודת  בד"ץ      08-9390816/7 רובין: הרב  בראשות 

03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות ע"פ התורה בראשות הגר"י  5016777    בד"ץ שארית ישראל:
02-6550550    בד"ץ חוג חת"ס: אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין 08-8634225     בד"ץ בית יוסף:

03-9317040 03-5792601    בד"ץ חוג חת"ס פ"ת:

בית הוראה: 

  'מנחת יצחק' העדה החרדית ירושלים 02-6222779 בתא קולי    קו ההלכה שע"י בתי ההוראה בנשיאות 
24 שעות ביממה מבית ההוראה שע"י הגר"מ  מרן הגר"נ קרליץ שליט"א 072-2152222  מענה הלכה
קוק  הגרב״צ  בראשות  ירושלים  הכללי  הוראה  בית  שע״י  ההלכה  שליט"א 073-7246000  מוקד  גרוס 

שליט״א 072-2133466

2019
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דיווח: ראה"מ ניהל מאמצים קדחתניים 
כדי למנוע מטראמפ להיפגש עם זריף
יועציו של רה"מ ניסו להשיג את טראמפ בערוצים השונים אך הוא לא היה זמין ^

בכירים אמריקאים: "הנשיא החליט שלא להיפגש עם שר החוץ האיראני ללא קשר"

מאת כתב 'המבשר'

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
במשך  ראשון  ביום  ניסו  ויועציו 
שעות ארוכות לקיים שיחת טלפון 
בהולה בין רה"מ לבין נשיא ארצות 
לבקש  כדי  טראמפ,  דונלד  הברית 
החוץ  שר  עם  ייפגש  שלא  ממנו 
בפ־ זריף  ג'וואד  מוחמד  האיראני 
בסוף  דווח  כך  בצרפת,   G7ה־ סגת 

השבוע ב'חדשות 13'. 
שקיים  טראמפ,  כי  דווח,  עוד 

מנהיגי  עם  פגישות  של  מרתון 
זמין.  היה  לא  בוועידה,  המעצמות 
מאמצים  עשו  נתניהו  של  יועציו 
השניים  מן  למנוע  כדי  קדחתניים 
בערו־ מסרים  והעבירו  להיפגש 

רה"מ  בין  השיחה  אך  השונים,  צים 
התקיימה.  לא  האמריקאי  לנשיא 
בין  המפגש  את  למנוע  הנסיונות 
השניים התרחשו על רקע המתיחות 
בסוריה  צה"ל  תקיפת  לאחר  בצפון 
ותקיפה בלבנון המיוחסת בישראל. 
סיבה  היתה  האם  ברור  לא 
לדאגה והאם טראמפ התכוון בכ־

מלכתחילה,  זריף  עם  להיפגש  לל 
אמריקאיים  בכירים  כי  דווח  אך 
סברו כי פגישה בין טראמפ לזריף 
"תהיה טעות", וכי טראמפ החליט 
בסופו של דבר שלא להיפגש עם 
קשר  ללא  האיראני,  החוץ  שר 

לשיחות עם נתניהו. 
המדינה  מזכיר  לדבריהם, 
שוחח  פומפאו  מייק  האמריקאי 

עם נתניהו, הבהיר לו זאת, וכאשר 
פגישותיו  בתום  התפנה  טראמפ 
היה  לא  כבר  רה"מ,  עם  לשוחח 
שישי  ביום  כזכור,  בשיחה.  צורך 
נפגש נשיא צרפת עמנואל מקרון 
זריף  עם  בפריז  האליזה  בארמון 
ושוחח עמו על חידוש המשא ומ־

תן בין איראן לבין ארה"ב. בשבת 
יתר  ואת  טראמפ  את  מקרון  פגש 
להש־ שהגיעו  מדינות  מנהיגי 

באשר  אותם  ועדכן  בפסגה,  תתף 
לשיחותיו עם שר החוץ האיראני. 
כי  ציין  מקרון  הדיווחים,  פי  על 
החליט  ולכן  בחיוב  הגיב  טראמפ 
לשיחות  זריף  את  להזמין  מקרון 
כזכור,  הוועידה.  בשולי  נוספות 
התייחס  הברית  ארצות  נשיא 
החוץ  שר  של  המפתיע  לביקורו 
שנערכת   G7ה־ בפסגת  האיראני 
בצרפת, ואמר כי ידע על הגעתו – 
שזה  היות  בו  לפגוש  רצה  לא  אך 

היה "מוקדם מדי".
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ארה"ב מתריעה: מכלית הנפט שעוכבה בגיברלטר 
מפליגה לכיוון סוריה בניגוד להתחייבות של איראן

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

האמריקאי,  המדינה  מזכיר 
כי  אתמול  הודיע  פומפאו,  מייק 
האמריקאים,  שאספו  המידע  לפי 
שהית   '1 'גרייס  הנפט  מכלית 
שבועות  במשך  בגיברלטר  עצורה 
מט־ מובילה  שהיא  בחשד  אחדים 
ען של נפט לחופי סוריה, ממשיכה 
לכיוון  שלה  השיט  מסלול  את 
שחשדו  כפי  בסוריה,  טרטוס  נמל 
לכל  והאירופאים  האמריקאים 

אורך הדרך. 
כזכור הוחזקה המכלית בגיב־
רלטר במשך שבועות אחדים, עד 
לשחרר  הורה  בגיברלטר  ששופט 
התחייבות  בעקבות  המכלית  את 
בידי  איראן  שהפקיד  כתובה 
החוץ  שר  התחייב  בה  הבריטים, 
לא  המכלית  כי  זריף  האיראני 

תביא את מטען הנפט לסוריה. 
בפועל, מאז שוחררה המכלית 

לעשות  היא ממשיכה  מגיברלטר, 
ולדברי  סוריה,  לעבר  דרכה  את 
נראה  האמריקאי,  המדינה  מזכיר 
כי היא צפויה להגיע בקרוב לנמל 

טרטוס. 
על  לסמוך  טעות  היתה  "זאת 
שלו",  להתחייבות  ולהאמין  זריף 

ביקו־ בכך  ומתח  פומפאו  אמר 
ללחץ  שנכנעו  הבריטים  על  רת 
המכ־ לשחרור  והביאו  האיראני 

של  המשפט  מערכת  ידי  על  לית 
מקווים  מאוד  "אנחנו  גיברלטר. 
מסלולה  את  תשנה  שהמכלית 
ולא תפרוק את המטען שלה בסו־

ריה", הוסיף, "ארה"ב לא תאפשר 
את  לדכא  לאסד  לסייע  לאיראן 
שהוא  הנפט  באמצעות  עמו,  בני 

מקבל מטהראן". 
האוצר  משרד  הודיע  במקביל 
הנפט  מכלית  כי  האמריקאי 
ונקראת  שמה  את  שינתה  שכבר 
הוכנסה   ,'1 דריה  'אדריאן  עתה 
רב  על  וגם  השחורה  לרשימה 
החובל שלה הוטלו סנקציות. כמו 
מי  שכל  האמריקאים  הבהירו  כן 
יעמוד  או  הנפט  למכלית  שיסייע 
סוג  מכל  מסחרי  בקשר  עמה 
לרשימה  הוא  גם  ייכנס  שהוא, 
וייאסר  האמריקאית  השחורה 

לבצע עמו עסקאות.

ארה"ב תקפה בסוריה: כ־40
פעילי טרור נהרגו במחוז אידליב 

מאת יעקב א. לוסטיגמן

נהרגו  טרור  פעילי  כארבעים 
אמריקאי  כשטיל  בסוריה,  אתמול 
פעילים  של  כינוס  במרכז  פגע 
'הייאת  הטרור  לארגון  הנאמנים 
של 'אל  השלוחה  א־שאם',  תחריר 

קאעידה' בסוריה.
המתקפה האמריקאית אירעה 
אש  הפסקת  של  הראשון  ביומה 
שהתקבלה בין אסד ובין המורדים 
הנצורים במחוז אידליב. בתחילה 
משטר  את  המורדים  האשימו 
אך  האש,  הפסקת  בהפרת  אסד 
ממועד  אחדות  שעות  כעבור 
הודעה  ארה"ב  פרסמה  התקיפה 
בה הבהירה כי היא זו שירתה טיל 
לעבר מרכז ההתכנסות של ארגוני 

הטרור. 
הובהר  האמריקאית  בהודעה 
כי הטרוריסטים שנפגעו במתקפה 

בבעלות  בארה"ב,  לפגוע  תכננו 
האמ־ תמימים.  ובאזרחים  בריתה 
הקואליציה  כי  הבהירו  ריקאים 

הטרור  ארגוני  ויתר  דאע"ש  נגד 
כנגד  לפעול  תמשיך  בסוריה, 
הטרוריסטים בכל זמן ובכל מקום. 

דליית אל כרמל: 
רוכב אופנוע נהרג

חייל צה"ל נפצע קל מרסיסים של רימון 
במהלך ההפגנות בגבול הרצועה

פלסטינים השליכו רימון לעבר ג'יפ צבאי במהלך ההפגנות והעימותים על גדר המערכת ^ במהלך סוף 
השבוע נעצרו 4 חשודים שחצו את הגדר לשטח ישראל, כשברשותם סכין ורימון

מאת סופרנו הצבאי

שי־ ביום  קל  נפגע  צה"ל  חייל 
מאולתר  רימון  של  מרסיסים  שי 
במה־ נסע  בו  ג'יפ  לעבר  שהושלך 
המערכת  גדר  על  העימותים  לך 
לקבלת  פונה  החייל  עזה.  ברצועת 
ככל  החולים.  בבית  רפואי  טיפול 
ואז  הג'יפ  מן  ירד  החייל  הנראה, 

נפגע מן הרימון שהושלך לעברו.
התקהלו  פלסטינים  כ־6,000 

יום  של  הצהריים  אחר  משעות 
לאורך  מוקדים  במספר  שישי 
במהלך  עזה  ברצועת  הגדר 
ה־72 השישי  יום  של  ההפגנות 

השליכו  הם  השיבה.  לצעדות 
גדר  לעבר  ומטענים  רימונים 
גרם  מהם  כשאחד  המערכת, 
כוחות  נסעו  בו  הצבאי  לרכב  נזק 
צה"ל. הפלסטינים התקרבו לגדר, 
יידו אבנים ומדי פעם גם מטענים, 
לפיזור באמצעים  השתמש   צה"ל 

הפגנות ובאש חיה.  
דיווח  בעזה  הבריאות  משרד 
מהם   42 נפגעו,  אדם  בני   75 כי 
צה"ל,  כוחות  של  מירי  כתוצאה 
בין  המערכת.  גדר  על  בהפגנות 
נשים  שתי  ילדים,   18 הפצועים 
כי  דווח  יותר  ועיתונאי.  מוקדם 
חיילי צה"ל עצרו ארבעה חשודים 
בדרום  המערכת  גדר  את  שחצו 
על  ישראל.  לשטח  עזה  רצועת 
החשודים נתפסו רימון וסכין והם 

הועברו לחקירת כוחות הבטחון. 
נשמעה  אדום  צבע  אזעקת 
נתיב  בקיבוץ  שעבר  רביעי  ביום 
צה"ל  דובר  עזה.  בעוטף  העשרה 
הופעלה  אכן  האזעקה  כי  אישר 
הרקטה  כי  עלה  בדיקה  ולאחר 
נפלה בשטח רצועת עזה. אזרחים 
שמעו  כי  דיווחו  העוטף  באזור 
בתגובה  באזור.  עזים  פיצוצים 
עמדה  תקף  צה"ל  הרקטה  לירי 

של חמאס בצפון הרצועה.

חשד לפיגוע בצרפת:

צרפת: מהגר מוסלמי רצח 
אדם ופצע תשעה נוספים 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מתקפת דקירות בעיר וויל־
במותו  הסתיימה  בצרפת,  בראן 
של  ובפציעתם  אחד  אדם  של 
במע־ החשוד  נוספים.  תשעה 
המשטרה  כח  ידי  על  נעצר  שה 
ובחקירתו  למקום,  שהוזעק 
מהגר  שהוא  אמר  הראשונית 

מאפגניסטן. 
הת־ כלי  דיווחו  בהמשך 

החשוד  כי  בצרפת  קשורת 

מסר שתי זהויות נוספות, ולכן 
לאיזו  יודעת  אינה  המשטרה 
זה.  בשלב  להאמין  מהגרסאות 
אפשרות  ישנה  הדיווחים,  לפי 
ממניעים  בוצע  שהמעשה 
לא  לרצוח  ומרצון  אסלאמיים 
שהם  כך  בשל  רק  מוסלמים 
אך  באסלאם,  מאמינים  אינם 
שה־ להאמין  נוטים  במשטרה 
ושלמ־ בנפשו  מעורער  חשוד 

סיבה  היתה  לא  עצמה  תקפה 
אידיאולוגית כלשהי. 

מאת חיים מרגליות

הת־ קטלנית  דרכים  תאונת 
רוכב  כרמל.  אל  בדליית  רחשה 
באורח  נפצע   30 כבן  אופנוע 
ופונה  בתאונה,  מאוד  קשה 
בבית  רמב"ם.  הרפואי  למרכז 

החולים נקבע מותו.
מהמשטרה נמסר כי הפצוע 
קשה,  באורח  תחילה  הוגדר 

בתאונת  מעורב  שהיה  לאחר 
אופנוע  על  שרכב  בעת  דרכים 
באזור מגוריו ובהמשך כאמור, 
התקבל עדכון מבית החולים כי 

נקבע מותו. 
של  התנועה  בוחני 
בח־ פתחו  ישראל  משטרת 

סריקות  ביצוע  תוך  קירה, 
לבחינת  התאונה,  זירת  אחר 

הנסיבות.
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