
מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א:

"גם אלה שרבותיהם אינם מחווים דעה אם 
להצביע, מחויבים לרשימת יהדות התורה"

"אש בוערת בארץ ישראל" – זעק האדמו"ר שליט"א בכאב ^ "במצב נורא זה על האברכים לומדי התורה 
לצאת ולפעול להצלחת המערכה" ^ עלינו להעתיר בתפילה וכקריאת מועצגה"ת לומר בכל יום פרק קכ"א

זעקה אדירה ומזעזעת על המ־
בפתחנו,  העומדת  הכואבת  ערכה 
השמיע אמש מרן אדמו"ר מויזניץ 
לאחר  התורה  בדברי  שליט"א, 
הגדול  בביהמ"ד  שלישית  סעודה 

בקרית ויזניץ ב"ב.
האדמו"ר שליט"א הקדיש את 
הכאוב,  "הנושא  על  התורה  דברי 
ישראל,  כלל  לכל  מאוד  המכאיב 
וכבוד  שמים  שכבוד  יהודי  לכל 

התורה יקר לו".
שנה  משבעים  למעלה  "מזה 
בארץ  ישראל  אמוני  ששלומי 
מרדיפת  מרורות  סובלים  ישראל 
הדת ע"י מהרסי הדת, כאשר מצד 
הקדושה  גבולות  התרבו  אחד 
וכו־ ישיבות  ת"תים,  ד',  ברוך 

המוני  לתפארה,  מתנוססים  ללים 
ואנשי  חסידים  חכמים  תלמידי 
מעשה מקדשים שם שמים בהלי־

רוצה  שכנגד  הצד  אולם  כותיהם, 
להחריב את הכל, בכל מיני דרכים 
מלח־ הגבירו  ולאחרונה  ואופנים, 

מתם. עלינו להשיב מלחמה בס"ד 
בכל כוחנו.

המ־ יש  יקרים!  "יהודים 
הקורה,  לכל  באדישות  תייחסים 
ולא כולם מבינים את חומרת המ־

בשבתנו  בפתחנו.  העומדת  ערכה 
התורה'  גדולי  ב'מועצת  השבוע 
שמענו דברים נוראים על כך שהם 
מנסים בלשון חלקלקות להתערב, 
ואף לשנות ח"ו, את החינוך החרדי 

ואת ההשקפה הטהורה, עפ"ל.
"שומו שמים! אש בוערת!

שטרנבוך  משה  רבי  "הגאון 
הציונים  שראש  סיפר,  שליט"א 
בעיר  לביקור  פעם  הגיע  הרצל 
חלקו  שבעיר  והמשכילים  וילנא, 
מי־ לעיר  בהגיעו  אולם  כבוד.  לו 

פנה  הוא  כבוד.  לו  חלקו  לא  נסק, 
אז אל ראשי הקהילה, שאחד מהם 
שטרנבוך,  הגר"מ  של  זקנו  היה 
ואמר לו: למה לא תתחברו איתנו? 
לפעול  נוכל  פעולה  בשיתוף  הרי 
למען שומרי התורה בארץ ישראל 
הקהילה:  ראשי  לו  השיבו  וכו'. 
דרכנו  מורה  עם  להתייעץ  עלינו 
נסעו  הם  מבריסק.  חיים  ר'  הגאון 
מחה  ותחילה  לבריסק,  במיוחד 
בהם הגר"ח על שנפגשו עמו, אבל 
אליהם,  פנה  שהוא  משהסבירו 
'אם  נחרצות:  הגר"ח  להם  השיב 
תו־  – לציונים  להתחבר  רצונכם 

בהיכל  בעוה"ב  איתו  לשבת  כלו 
לשבת  רצונכם  אם  אבל  אחד, 
איתי – אני אינני רוצה שום קשר 

ושום מגע עמו!'
הנשק  היא  הקדושה  "התורה 
והם,  ישראל,  כלל  על  והשמירה 
לחבל  רוצים  מבפנים,  המחבלים 
יש־ עם  של  הקד'  המלחמה  בכלי 
להתע־ אי"ה  לא יצליחו  הם  ראל. 
רב ולהכריח אותנו לחנך ע"פ דר־

כם, מורי דרכנו הם אך ורק יהודים 
החיים  ד'  עובדי  ושלמים,  יראים 
בקדושה ובטהרה ומבקשים לחנך 

דורות קדושים ומאירים.
מע־ לפני  עתה  עומדים  "אנו 

את  שנגביר  וככל  בחירות,  רכת 
יגבר  כך  התורה  יהדות  של  כוחה 
כוח הנציגים הלוחמים למעל קד־

שי היהדות. יהודים יקרים! צריך 
מי  כל  השעה!  חומרת  את  להבין 
ישראל,  לאגודת  מצביע  שאינו 

הרי הוא מחזק את מפלגות מהרסי 
תנועה  היא  ישראל  אגודת  הדת! 
קדשי  למען  הלוחמים  קנאים  של 
לאלקיו'  קינא  אשר  'תחת  הדת. 
וזו  קנאות,  זוהי  שמים,  לשם   –
אגודת  ישראל.  אגודת  של  דרכה 
היא  אגו"י  מפלגה,  אינה  ישראל 
תנועה שגדולי וקדושי עולם לפני 
כדי  יסדוה,  שנה  ממאה  למעלה 
להציל את בני ישראל מהחורבנות 
שהיו במשך הדורות. נציגי יהדות 
בכל  המשמר  על  עומדים  התורה 
חומות  שמירת  למען  החזיתות 

הדת.
הב־ ממערכות  אחת  "לפני 

ה'אמרי  זקיה"ק  שהה  חירות 
איגרת  משם  ושלח  בחו"ל,  חיים' 
בקרב  לדעת  שרצונו  לארה"ק 
ומי  למעננו,  ועבד  עמד  'מי  אנ"ש 
לנגדנו, ומי בינינו'... וכאשר שמע 
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הצלחה מדאיגה לפיגוע רחפן 

רכב צבאי נפגע בגבול עזה ממטען שהושלך 
באמצעות רחפן חמוש ששוגר משטח הרצועה
כלי טיס ירה לעבר חוליית המחבלים ששיגרה רחפן שחצה מדרום רצועת עזה לשטח ישראל ^ מצה"ל נמסר כי אין נפגעים לכוחות ^

במהלך ליל שבת שוגרו חמש רקטות מרצועת עזה לשטח ישראל – חיל האוויר תקף בתגובה יעדים ברצועת עזה

מאת סופרנו הצבאי

בסוף  ירה  צה"ל  של  טיס  כלי 
מחבלים  חוליית  לעבר  השבוע 
מדרום  שחצה  רחפן  ששיגרה 
רצועת עזה לשטח ישראל. הרחפן 
הטיל מטען בסמוך לגדר המערכת 
מצה"ל  הרצועה.  לשטח  מיד  וחזר 
אך  לכוחות,  נפגעים  אין  כי  נמסר 

נגרם נגרם נזק קל לרכב צבאי. 
שלושה  עצר  צה"ל  במקביל, 
גדר  את  שחצו   ,13 בני  חשודים, 
לשטח  הרצועה  בדרום  המערכת 
החשודים  על  בחיפוש  ישראל. 
נמצא סכין. מדובר צה"ל נמסר כי 
"החשודים נעצרו לאחר שהכוחות 
אליו  המרחב  את  וסרקו  כיתרו 
עצרו  מכן  לאחר  קצר  זמן  חצו". 
שחצה  נוסף  חשוד  צה"ל  חיילי 

הרצועה  בצפון  המערכת  גדר  את 
נתפסו  החשוד  על  ישראל.  לכיוון 
שני סכינים והוא הועבר לחקירה.

ראש  אמר  השבת  בצאת 
הממשלה בנימין נתניהו כי "חמאס 

היוצאת  תוקפנות  לכל  אחראי 
בא־ לפגוע  נסיון  כל  עזה.  משטח 

ויענה  נענה  בחיילינו –  או  זרחינו 
בתגובה תקיפה".

במהלך ליל שבת שוגרו חמש 

יש־ לשטח  עזה  מרצועת  רקטות 
כמה  תקף  צה"ל  בתגובה,  ראל. 
הרצועה.  בצפון  חמאס  מטרות 
המטרות  כי  נמסר  צה"ל  מדובר 
ועמדות  מוצב  כוללות  שהותקפו 

צבאיות.
הופעלה  השיגורים  בעקבות 
ביישוב  וכן  בשדרות,  אזעקה 
שבמוע־ הנר  אור  ובקיבוץ  איבים 
צה האזורית שער הנגב. אחת מה־

וגרמה  לעיר  מחוץ  נפלה  רקטות 
לשריפה מאחורי שכונה שנמצאת 
בבניה. שתי תושבות לקו בחרדה, 
אך אין נפגעים בגוף ולא נגרם נזק.

החלה  השבוע  סוף  הסלמת 
שהוגדרו  עזה,  בגבול  בהפגנות 
במיוחד".  כ'אלימות  צה'ל  ידי  על 
השתתפו  פלסטינים  כ־6,000 
אבנים  השליכו  וחלקם  בהפגנות, 
שה־ צה"ל  כוחות  לעבר  ומטענים 
הפגנות.  לפיזור  באמצעי  שתמשו 
וחמאס  נהרגו,  מתפרעים  שני 
באחריות  תישא  כי "ישראל  איים 

המלאה לפשע הזה".

איראן החלה להזרים 
אורניום לצנטריפוגות

"תוך חודשיים הן צפויות לפעול באופן מלא"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

לא־ הלאומית  הסוכנות  דובר 
בהרוז  איראן,  על  אטומית  נרגיה 
קאמלבאני, הודיע אתמול כי ארצו 
הצ־ לכל  אורניום  להזרים  החלה 
במסגרת  שברשותה,  נטריפוגות 
מהסכם  שלה  ההדרגתית  הנסיגה 
חודשיים  בתוך  לדבריו,  הגרעין. 
אלפי  וכל  סיומו,  אל  התהליך  יגיע 

יפעלו  איראן  של  הצנטריפוגות 
באופן מלא. 

סוף  שלקראת  לאחר  זאת, 
נשיא  הודיע  האחרון  השבוע 
איראן  כי  רוחאני  חסן  איראן 
ומת־ חדשות  צנטריפוגות  תפתח 

שקיימות  מאלו  יותר  עוד  קדמות 
ברשותה כיום. 

כי  בהודעתו  אמר  קאמלבאני 

ראה"מ נתניהו: "רק מי שרוצה לגנוב 
את הבחירות מתנגד למצלמות"

היועמ"ש אביחי מנדלבליט יגיע לישיבת הממשלה היום כדי לשכנע את השרים 
לעצור את חקיקת הבזק של חוק המצלמות 

מאת מאיר ברגר

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
מבי־ לישראל  המראתו  טרם  טען 
מתנ־ לבן'  ב'כחול  כי  בלונדון,  קור 
גדים לחוק המצלמות כדי לאפשר 
בבחירות  הערבי  במגזר  זיופים 

לכנסת.
העיתו־ אותי  שאלו  "עכשיו 

רוצים  אתם  פתאום  מה  פה  נאים 
את המצלמות בקלפיות. אני אומר 
מתנגדים  אתם  פתאום  מה  להם: 
שמ־ להיות  יכול  איך  למצלמות? 

הצבת  למצלמות?  בכלל  תנגדים 
בחירות",  גניבת  מונעת  מצלמות 

הדגיש.
ולפיד  "גנץ  נתניהו,  לדברי 
מצל־ הצבת  נגד  ערעור  מגישים 

מות. אנחנו יודעים למה. הם אמרו 
שהם מתכוונים לעשות קואליציה, 
אחמד  עם  יחד  שמאל  ממשלת 
שרים  שיהיו  עודה  ואיימן  טיבי 
האחרון  הדבר  שלהם.  בממשלה 
קולות  ספירת  זה  רוצים  שהם 

אמיתית וטוהר הבחירות.
מצל־ תשימו  אומרים  "אנחנו 

מות בכל הקלפיות, של כולם, של 

ושהמשקיפים  כולם,  של  הליכוד, 
בדיוק  מצלמה  עם  אחד  כל  יהיו 
כמו שיש בגני הילדים, בבתי ספר, 
באולם  פתאום  בסופרמרקטים. 
מצלמות?  שיהיו  אסור  הקלפיות 
איך אפשר בכלל להסביר את זה? 
יכולים  אתם  ואיך  זה?  את  ולנמק 
או  פוליטי  גורם  איזשהו  לבוא 
לדבר  בתוקף  ולהתנגד  משפטי 

שהוא כל כך בסיסי?".
"אלא אם כן מישהו רוצה כאן 
שהליכוד יפסיד. רוצים לגנוב לנו 
שי־ ניתן  לא  אנחנו  הבחירות.  את 

ראש  הבטיח  הבחירות",  את  גנבו 
הממשלה.

האחרון  שישי  יום  במהלך 
אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ 
הממשלה  בפני  הניח  מנדלבליט, 

את חוות דעתו בנוגע להצעה לת־
כדי  לכנסת  הבחירות  חוק  את  קן 
ותיעוד  מצלמות  הכנסת  לאפשר 

לקלפי.
היועמ"ש  קובע  הדעת  בחוות 
לקדם  משפטית  מניעה  קיימת  כי 
לעלות  צפוי  הנושא  ההצעה.  את 
לדיון בישיבת הממשלה שתוכננה 

להיום.
המוצע  ההסדר  של  "חקיקה 
תשבש  הבחירות  לפני  כשבוע 
עלולה  ואף  הבחירות  סדרי  את 
לתוהו  להביא  גבוהה  בסבירות 
מנד־ כתב  ואנדרלמוסיה'",  ובוהו 

לבליט, "לא ניתן לקיים את ההליך 
הנדרש על מנת לתקן את ההצעה 
המשפטית  המניעה  שתוסר  כך 

הקיימת".

שני פעוטות נשכחו בצהרי יום 
שישי ברכבים בנתניה ומודיעין
בחסדי שמים בשני המקרים הפעוטות אותרו בחיים 

ופונו לטיפול רפואי
מאת חיים מרגליות

פעו־ שני  חולצו  שעה,  בתוך 
במודיעין  ברכבים  שנשכחו  טות 
להמשך  פונו  שניהם  ובנתניה. 
פגיעות  בשל  חולים,  בבתי  טיפול 

חום.
בחניית  התרחש  אחד  אירוע 
מרכז מסחרי במודיעין, שם אותר 
חונה.  ברכב  נעול  שנה  כבן  פעוט 
אמו  ידי  על  מהרכב  הוצא  הפעוט 
שהגיעה למקום והוא פונה במצב 

קל לבית החולים אסף הרופא.

ברחוב  התרחש  נוסף  אירוע 
שם  בנתניה,  אלנקווה  אפרים 
חודשים  תשעה  כבן  פעוט  אותר 
ופו־ חולץ  הוא  חונה.  ברכב  נעול 

בבית  רפואי  טיפול  להמשך  נה 
מוגדר  כשמצבו  לניאדו,  החולים 

בינוני.
נסי־ כי  הודיעה  המשטרה 

כן,  כמו  נבדקות.  האירועים  בות 
לציבור  קוראת  ישראל  משטרת 
ביציאה  ערנות  לגלות  ההורים 
הילדים  הוצאת  ולוודא  מהרכב 

מהרכב בפרט בימים חמים אלו.

שלום מאיר קריגר
בהר"ר שלמה יעקב שליט"א
ישיבת כוכב מיעקב טשעבין

מודיעין עילית

רבקה פראנק
בהר"ר צבי פסח שליט"א
סמינר מאיר
מודיעין עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום חמישי, ה' באלול תשע"ט

אברהם ישראל ארנברג
בהר"ר יוסף הי"ו

ישיבת צאנז נתניה
בני ברק

חנה ליבוביץ
בהר"ר אשר הי"ו
סמינר הישן
רמות – ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, מוצש"ק אור לח' באלול תשע"ט

שריפת הענק במפעל שמן 
בחיפה גרמה לזיהום חמור בים

מאת חיים מרגליות

נמל  מתצפית  דיווח  בעקבות 
לה־ הארצית  היחידה  צוות  חיפה, 
המשרד  של  הימית  הסביבה  גנת 
שישי  ביום  איתר  הסביבה  להגנת 
ברובו,  שקוף  צמחי,  שמן  כתמי 
ורציף  כרמל  רציף  בין  המפוזרים 
היא  ההערכה  חיפה.  בנמל  מזרחי 
כי מדובר בשמן מחברת 'שמן תע־
המפעל,  מכיוון  לים  שדלף  שיות', 

שכובתה בו ערב קודם לכן שריפת 
ענק במחסן השמנים.

הפעילה  ישראל  נמלי  חברת 
חוסם  פרסה  'מעגן',  הקבלן  את 
והיא פועלת לניקוי השפך. כמו כן 
אנשי היחידה הימית של המשרד 
הגיעו לשטח, וימשיכו לפקח אחר 

פעולות הניקוי.
בתוך כך, כוחות כיבוי והצלה, 
של  הירוקה  המשטרה  בשיתוף 
עדיין  הסביבה,  להגנת  המשרד 

הש־ אירוע  של  חקירה  מבצעים 
ריפה במפעל. 

צילום: המשרד להגנת הסביבה

איראן עצרה כלי שיט נוסף 
"בחשד להברחת דלק"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

האיראנית  הידיעות  סוכנות 
משמ־ כי  אתמול  דיווחה  'איסנא' 
רות המהפכה עצרו ספינה נוספת, 

בחשד להברחת דלק.
הספינה  על  כי  נמסר  בדיווח 
מהפיליפינים,  צוות  אנשי   12 היו 
שייכת  חברה  לאיזו  נמסר  לא  אך 
היא  דגל  איזה  ותחת  הספינה, 

שטה במפרץ הפרסי. 
עצרו  האחרונה  בתקופה 
בהם  שיט,  כלי  מספר  האיראנים 
אחד בריטי, ולכל אחד מהמקרים 
מעצר  של  טענות  הציגו  הם  הללו 
בגין הברחת נפט או דלק. עם זאת, 
מהמקרים  בחלק  שלפחות  ברור 
למ־ תגובה  היה  השיט  כלי  מעצר 
עצרה של מכלית הנפט הבריטית 

בחופי גיברלטר. 

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

קהל רב במסע הלווית הגאון 
רבי דב בער אייכנשטיין זצ"ל

קהל אלפים בראשות גדולי תורה, ראשי ישיבות 
'נתיבות  ישיבות  בני  מאות  ובמרכזם  תורה,  ומרביצי 
למ־ בערש"ק  ליוו  טריסק,  ועדת  אהרן'  'יד  חכמה', 
בירושלים,  והיראה  התורה  מגאוני  אחד  את  נוחות 
הגאון רבי דב בער אייכנשטיין זצ"ל, ממקימי ישיבת 
איתרי וראש ישיבת משכן התורה, שנסתלק בשם טוב 

ובשיבה טובה בשנתו הפ"ה.
לא־ תרצ"ה  בשנת  בלובלין  נולד  זצ"ל  הגאון 
סנט־לואיס  אב"ד  זצ"ל  צבי  מנחם  רבי  הגאון  ביו 
ובעמח"ס שו"ת 'פרי יהושע' בהסכמת גדולי התורה, 
ולאמו הרבנית ע"ה בת הרה"ק רבי משה מרדכי מט־
ריסק הי"ד, מגזע הרה"ק רבי נחום מטשרנוביל זי"ע. 
הורי אביו היגרו לארה"ב בשנת תרפ"ג כשאביו היה 
  המשך בעמ' ב
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הוויכוח סביב הברקזיט עדיין מסעיר את בריטניה:

קורבין מזהיר את ראש הממשלה ג'ונסון: "לא נתמוך 
בהקדמת הבחירות אם לא תתחייב לכבד את החוק"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הלייבור  מפלגת  מנהיג 
בראש  גם  העומד  הבריטית, 
שהטיח  ללעג  הגיב  האופוזיציה, 
ג'ונסון,  בוריס  הממשלה  ראש  בו 
לתמוך  שלא  החלטתו  בעקבות 
והליכה  הפרלמנט  לפיזור  בחוק 
טען  גו'נסון  מוקדמות.  לבחירות 
כי  בוודאות  יודעת  האופוזיציה  כי 
היא  ולכן  בבחירות,  מכוחה  תאבד 
לידי  המנדט  מהחזרת  חוששת 

הציבור. 
הלייבור,  מנהיג  אמר  בתגובה 

כי  קורבין,  ג'רמי  האנטישמי 
הפרלמנט  בפיזור  לתמוך  ישקול 
ג'ונסון  הממשלה  ראש  אם  רק 
את  לכבד  ברור  באופן  יתחייב 
ידי  על  שאושר  האחרון  החוק 
לא  הוא  כי  הקובע  הפרלמנט, 
במועד  הברקזיט  את  לבצע  יוכל 
לכן  קודם  שיבקש  מבלי  שנקבע 

האירופי,  מהאיחוד  נוספת  ארכה 
האיחוד  עם  להסכם  שיגיע  או 
הפרלמנט  אישור  את  ויקבל 

להסכם זה. 
שע־ בשבוע  הושפל  ג'ונסון 
בעד  הצביע  כשהפרלמנט  בר 
הגיש  מכן  ולאחר  האמור,  החוק 
הפרלמנט  לפיזור  חוק  הצעת 

החוק  בזק.  לבחירות  והליכה 
לפזר  שכדי  קובע  בבריטניה 
בתמי־ צורך  יש  הפרלמנט  את 
מהחב־ שלישים  שני  של  כה 

שהאופוזיציה  ומאחר  בו,  רים 
הצליח  לא  להצעה,  התנגדה 
הרוב  את  לגייס  הממשלה  ראש 

הדרוש.

איי בהאמה: הסופה 'דוריאן' גבתה 
את חיהם של לפחות 43 בני אדם 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בהאמה  באיי  הרשויות 
דיווחו אתמול כי מספר ההרוגים 

ההוריקן  סופת  אחריה  שהותירה 
'דוריאן', עלה בשלב זה ל־43.

נמסר  הרשויות  בהודעת 
לע־ צפוי  ההרוגים  מספר  כי 

ככל  הקרובים,  בימים  עוד  לות 
בהריסות  הטיפול  שימשיך 
בחיי  הפגיעה  היקף  ויתברר 
שהוצפו  באזורים  התושבים 

ונפגעו. 
הסופה  הגיעה  במקביל 
ארה"ב,  לחופי  השבוע  בסוף 
שבה  פלורידה  על  דילגה  אך 
מפ־ ביותר  הגדול  החשש  היה 

במקום  לכן.  קודם  פגיעה  ני 
חופיה  ליד  הסופה  חלפה  זאת 
וקרוליינה  הדרומית  קרוליינה 
לחו־ הגיעה  ובהמשך  הצפונית, 

העובדה  בשל  ווירג'יניה.  פי 
משמעותית  נחלשה  שהסופה 
ארה"ב,  לחופי  שהגיעה  לפני 
ממנה  כתוצאה  שנגרמו  הנזקים 
והסתיימו  יחסית,  מוגבלים  היו 
בפגיעה ברכוש בלבד. אך כרבע 
מיליון בתים נותקו מחשמל במ־
האוויר  ממזג  שהושפעו  דינות 

הסוער.

פיגוע בשומרון: 

אב ובנו נדקרו בדרך לטיפול 
שיניים בכפר פלסטיני

כוח צה"ל פינה את הנער יחד עם אביו שנפצע באורח קל 
מאזור עזון - והשניים הועברו לבי"ח מאיר במצב בינוני וקל

השבוע  בסוף  נפצע  בן 17  נער 
נפצעו   60 בן  וגבר  בינוני  באורח 
בדרך  כשהיו  מדקירות  קל  באורח 
הפלסטי־ בעיירה  שיניים  לטיפול 

נית עזון שבשומרון.
למעבר  אותם  פינה  צה"ל  כוח 
אליהו – שם המתינו להם חובשים 
ופרמדיקים של מד"א. הצוות הר־

פואי טיפל בשני הפצועים, תושבי 
הדרום, ופינה אותם לבית החולים 
לטי־ למחלקה  הועבר  הבן  מאיר. 

פול נמרץ במצב יציב.
רביע  איוב  מד"א  פרמדיק 
אמר: "חברנו סמוך למעבר אליהו 
שהוציא  צה"ל  של  רפואה  לכוח 
בה־ כבן 17  נער  פצועים,  אלינו 2 

כרה עם מספר פצעי דקירה בפלג 
גופו העליון וגבר כבן 60 במצב קל 
עם פצע דקירה ביד. הענקנו להם 
שכלל  חיים  מציל  רפואי  טיפול 
ומתן  דימומים  עצירת  חבישות, 
תרופות ופינינו אותם במצב יציב 

לבית החולים".
שנ־ ה־60  בן  האב  פרץ,  יוסף 

בפיגוע  ה־17  בן  בנו  עם  יחד  פצע 
שיחזר  שבשומרון,  עזון  בכפר 
מבית החולים את הרגעים הדרמ־

טיים, "הוא שאל אם אנחנו יהודים 
שיהודים,  לו  ענינו  ערבים,  או 
מס־ אני  פתאום  ואז  לפה,  שבאנו 

תכל ורואה שיש עליו את הדוקרן 
הזה, את האולר הזה".

אירעה  התקרית  לדבריו, 
שיניים  רופא  אצל  ביקור  במהלך 
בעבר  גם  להגיע  נהג  הוא  שאליו 
שאני  שנה  "כבר  טיפולים.  לצורך 
בסדר,  והכל  הזה  לרופא  מגיע 

בחיים לא חשבתי על זה".

ניסו  ובנו  הוא  כי  סיפר  פרץ 
להשתלט על המחבל ללא הצלחה 
ותוך כדי הנסיונות נדקרו, הוא בי־
דו, והבן בגבו. "אני ניסיתי לתפוס 
הדקירות,  את  קיבלתי  ואז  אותו 
וקיבל  איתו  לריב  ניסה  הוא  ואז 
דבריו  בהמשך  הדקירות".  את 
השיניים  רופא  כיצד  פרץ  תיאר 
המחבל.  על  להשתלט  להם  סייע 
"הוא קפץ עליו, נפל עליו, ונתן לו 

מכות עד שברח".

דלק לא תקני אותר 
בתחנת דלק בראשון לציון

מאת חיים מרגליות

הדלק  מינהל  מטעם  מפקחים 
כי  מצאו  האנרגיה  במשרד  והגז 
איננו  לציון  בראשון  בתחנה  דלק 
מינהל  התקן.  בדרישות  עומד 
התחנה  לבעלי  הורו  והגז  הדלק 
להפסיק את שיווק הבנזין, אך אלו 
סירבו וממשיכים לשווק דלק לא־

תקני לציבור. 
של  שגרתית  בדיקה  בעת 
כי  נמצא  בתחנה  הדלק  איכות 
אינו   95 כאוקטן  ששווק  דלק 
 .92.2 אוקטן  והינו  בתקן  עומד 
דלק  למכירת  שהתקן  לציין  ראוי 
המשווק  שהבנזין  הינו   95 אוקטן 

יהיה במינימום אוקטן 95. 
הועברה  שהדגימה  לאחר 
תו־ התקבלו  מעבדה  לבדיקת 

שהדלק  כך  על  המעידות  צאות 
בתחנה זו אינו עומד בתקן הנדרש 

נציג  הודיע  לפיכך,   .95 לאוקטן 
כי  התחנה  למנהלי  הדלק  מינהל 
עליהם להפסיק את שיווק הבנזין 
והז־ המלאי  להחלפת  עד  בתחנה 
מנת בדיקת מעבדה לבנזין, וכי רק 
יוכלו  תקינה,  תוצאה  כשתתקבל 

לחזור ולשווק בנזין בתחנה.
מנהלי  החליטו  זאת,  למרות 
שיווק  את  להפסיק  שלא  התחנה 
בנזין  לשווק  ולהמשיך  הבנזין 
התקן.  בדרישות  עומד  שאינו 
נחקרו  התחנה  מנהלי  זה,  בשלב 
ומתגבש כנגדם תיק חשדות פלי־

ככתב  המשפט  לבית  שיוגש  לי 
אישום.

במ־ והבטיחות  הפיקוח  אגף 
מלאי  את  דוגם  האנרגיה  שרד 
הדלק  בתחנות  השונים  הדלקים 
ברחבי הארץ באופן קבוע, ופועל 
על מנת להבטיח כי הדלק שנמכר 

לצרכנים הינו איכותי ותקני. 

"גם אלה שרבותיהם אינם מחווים דעה אם 
להצביע, מחויבים לרשימת יהדות התורה"

הצ־ שלא  מי  שהיו  מחו"ל  בשובו 
להם  לתת  רצה  לא  לאגו"י,  ביעו 
ידו לשלום, ולא רצה לקבלם לפני 
בלשון  בהסבירו  האיתנים,  ירח 
ה'ישועות  הק'  אבי  לבנו  חריפה 
משה' זי"ע: שילמדו אחת ולתמיד 

שצריך לציית!
את  לחזק  הכל  לעשות  "עלינו 
שכו־ ככל  החרדית.  היהדות  כוח 

לנציגים  יש  מתחזק  אגו"י  של  חה 
המשמר,  על  לעמוד  כוח  יותר 
נחרדים  הדת  שמהרסי  גם  מה 
היהדות  שכוח  בראותם  ונבהלים 

החרדית עולה.
 – תורתך  הפרו  לעשות  "עת 
הכל  לעשות  שצריך  לפרש  אפשר 
כדי שהתורה תהא פרה ורבה. ואם 
אמנם אי אפשר בלי לימוד התורה, 
אבל סבורני שבמצב הנורא הזה על 
אברכי הכוללים לפעול בימים הק־

רובים בשעות אחה"צ והערב למען 
דברי  אין  התורה.  יהדות  הצלחת 
צריכים  הם  כי  לבחורים,  אמורים 
אבל  בתורה,  ולהתמיד  להמשיך 
לפעול  שיכול  אחד  כל   – מלבדם 
ולעשות  להשתדל  עליו  זולתו,  על 
רבים  יש  בנוסף,  שביכולתו.  ככל 

שמחמת הזנחה, או מכל מיני סיבות 
חושבים  אינם  שונות,  ואמתלאות 
ול־ אליהם  לפנות  וצריך  להצביע, 

עורר את תשומת ליבם על חומרת 
השעה ועל האש הבוערת.

להם  מורים  שרבותיהם  "אלה 
כדעת  כמובן  יעשו  להצביע,  שלא 
שרבותיהם  אלה  אולם  רבותיהם, 
להצ־ מחויבים  דעה,  מחווים  אינם 

ביע למען רשימת אגודת ישראל, כי 
'עת לעשות להשם!' כל קול קובע, 
כל קול יש לו תועלת והוא מכריע, 
לדאבוננו,  שרויים  אנו  בו  ובמצב 
כוח  לתת  כדי  הכל  לעשות  צריך 
שהנציגים  כדי  התורה,  ליהדות 
היהדות  מלחמת  את  ללחום  יוכלו 
ללחום  כדי  לדאבוננו,  החרדית. 
נציגנו  לכנסת,  נציגים  לשלוח  צריך 
קשה  עבודה  עושים  אכן  בכנסת 
לעמוד  מזרזם  ג"כ  אני  ומתישה, 
לבל  תמיד  ומחזקם  המשמר  על 

יתייאשו.
"בנוסף עלינו להעתיר בתפילה 
ב'מועצת  עולם,  של  רבונו  לפני 
גדולי התורה' הוחלט להורות לומר 
בכל יום פרק קכ"א להצלחת המע־
רכה, וד' יעזור שיתקיים בנו הכתוב 
בפרק זה: 'עזרי מעם ד' עושה שמים 

ובואך  צאתך  ישמור  ד'  וארץ... 
דרכנו  יצליח  ד'  עולם',  ועד  מעתה 
כבוד  שמים,  כבוד  לרומם  שנזכה 

ושיתקיים  הרבנים,  וכבוד  התורה 
'ומלאה הארץ דעה את השם', בבנין 

ביהמ"ק במהרה בימינו אמן.

קהל רב במסע הלווית הגאון רבי דב בער אייכנשטיין זצוק"ל
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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
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עולם הפוך
כחלון  משה  האוצר  שר  בין  הטלפון  שיחת  של  ההקלטה 
טפח  חושפת  שעבר  בשבוע  שפורסמה  בשדרות  עסק  לבעל 
בהקלטה  הממשלתיים.  המשרדים  במסדרונות  שקורה  ממה 
אתה  איך  השר,  "כבוד  שתהה:  עסק  לבעל  עונה  כחלון  נשמע 
נותן הנחיה וקם איזה פקיד זוטר וממרה את פיך?". השר ענה 
שלי  מההנחיות   98% לשמוע?  רוצה  אתה  "עזוב,  במישרין: 
השר  יכול  אומר,  הוי  מתפטר".  אני  זה  בגלל  מקוימות,  לא 
בידיהם  נתון  האמיתי  שהכח  אלא  להכריע,  הוועדה  להחליט, 
מחליטים  הם  השיבר.  על  היושבים  היועצים,  הפקידים,  של 
תפעל.  ומה  תעשה  מה  להם  שיאמר  מי  ואין  נפשם,  אוות  ככל 
כוונות טובות ומעולות של אנשי השלטון יורדות לטמיון לאחר 
שהיושבים בשער, בקומת הכניסה, מחליטים אחרת. אין 'עולם 
הפוך' מזה. במקום שהשר יחליט והפקיד יבצע, הפקיד מחליט 

וגם מבצע כשרירות לבו. 

היועץ  המשפטי.  הייעוץ  במוסד  גם  קורה  הזה  כדבר 
בו  למשרד  לייעץ  המקורי  תפקידו  מתוקף  אמור  המשפטי 
מסויימים,  צעדים  לעשות  וכיצד  איך  ולהמליץ  מועסק,  הוא 
שמסדר  זה  להיות  צריך  הוא  החוקית.  למסגרת  שיתאימו  כדי 
הצנרת  תוך  אל  ולהכניסו  בו,  ורוצה  מאמין  שהשר  מה  כל  את 
המשפטית כדי שהכל יעלה בקנה אחד עם החוק. עליו להיות 
הוא  אליו  הכיוון  בעד  שלו,  היעדים  בעד  המשרד,  בעד  תמיד 
מנותב על ידי השר. האתגר שלו הוא לשלב בתבונה ובחכמה 
זה  במקום  אותן.  יהלום  שהחוק  כדי  המשרדיות  היוזמות  את 
תחושת  ואת  האוירה  את  שמחניק  סף  שומר  להיות  הפך  הוא 
היצירה במשרד. הוא מקבל מעמד מיוחד של אישיות שאינה 
מעשה  לידו.  התבטאות  מכל  ונזהרים  ממנו,  חוששים  רצויה, 
שוטר המתיישב בביתו של אזרח ועוקב אחר כל צעד שלו, האם 

הוא חוקי או שמא לא.

שהם  במקום  כפשוטו.  הפוך'  'עולם  מהווים  השופטים  גם 
יעמיקו לדעת ולהבין מה רצון המחוקק, הם מעמידים את עצמם 
חוקתיים',  'בלתי  שהם  חוקים  על  לומר  שליטים  הם  מעליו. 
בבית  עליהן  שעמלו  החלטות  יד  במחי  לבטל  רשאים  והם 
להבין  יתייגעו  שהשופטים  במקום  הפוך.  עולם  המחוקקים. 
הבנתם,  כובד  כל  את  ישימו  שהם  במקום  המחוקק,  כוונת  מה 
עד כמה שיש בידם, כדי להבין ולהשיג את דבר המחוקק, הם 
דורכים עליו ברגל גסה. ולדריסה הזו על דעת נבחרי הציבור 
הם מתעקשים לקרוא 'דמוקרטיה'. תקופת הבחירות היא הזמן 
אפשרות  לתת  זה.  הפוך  בעולם  סדר  לעשות  לנסות  המתאים 
ליוזמות מעולות עוקפות־פקידות, לשים את הייעוץ המשפטי 
גם  וכך  המחוקק,  עדיפות  את  להדגיש  המתאימה,  במשבצת 
לשמירת  ושומריה,  התורה  לומדי  של  עליונותם  את  לבטא 

צביונה היהודי של המדינה.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

צביעות
בימים  מגיעה  הצביעות 

אלו אל שיאה.
היה  ליברמן  אביגדור 
האיש שנופף כל השנים בת־

קקופונית  קיצונית  עמולה 
המפלגות  נגד  וחדגונית 
הערבי  והציבור  הערביות 
בישראל. הוא עשה זאת לכל 
אג־ הכי  בצורה  הדרך  אורך 
פעם  אי  היה  שניתן  רסיבית 
מי  כל  הדעת.  על  להעלות 
העשורים  בשני  נשאל  שרק 
המפלגות  מקרב  האחרונים 
הכי  האויב  מיהו  הערביות 
מר שלהם, הלוחם הכי בלתי 
מידתי והמסית הראשי נגדם, 
המילים  בצמד  מיד  נענה 
המרכיב את שמו של העומד 

בראש סיעת ישראל ביתנו.
אם אכן היה ערך כלשהו 
לדברים היוצאים מפי ליבר־

מושג  היתה  עקביות  אם  מן, 
הצעת  שלו,  בלקסיקון  מוכר 
חוק המצלמות אמורה היתה 
הוא  שמו.  על  רשומה  להיות 
הראשון  להיות  אמור  היה 
העברת  בתוקף  שידרוש 
לאנרכיה  קץ  שישים  חוק 
המשתוללת בקלפיות המגזר 
הערבי, כשלית דין ולית דיין 

וכל דאלים גבר. 
כמה  ליברמן,  את  אבל 
לא מפתיע, באמת לא מעניין 
היכולת  ולא  החוק  שלטון 
הראשונה בהיסטוריה לשנות 
המושחת  המשחק  כללי  את 
במקום  הערביות.  בקלפיות 
את  להקיץ  הדרך  לו  אצה  זה 
בנימין  של  שלטונו  על  הקץ 
שהערבים  מצדו  נתניהו. 
הקלפיות  אל  להביא  ימשיכו 
בין  שמסופסרות  מעטפות 
ואין  הקלפי  ועדות  חברי 
הצבעה  לבין  בינן  קשר  כל 
שמו  שעל  האיש  אמיתית. 
לה־ החוק  הצעת  רשומה 

כדי  החסימה  אחוז  עלאת 
האלק־ העליה  את  לבלום 

(ההצעה  הערבית  טורלית 
אמנם ניסתה להוביל לכך אך 
היא  שכן  חרוץ  כשלון  נחלה 
הביאה להקמת סיעה ערבית 
הגדילה  שרק  גדולה  אחת 
היום  מתנגד  אינו  כוחה)  את 
כוחם.  את  יכפילו  שהערבים 
את  יאבד  שנתניהו  העיקר 

כסאו.
לא ברור כיצד השיקולים 
אותו  המנחים  האגוצנטריים 
אינם עומדים לנגד עיני בוח־

ריו הפוטנציאליים. לא ברור 
מדוע כל אותם משיבים לס־

יעניקו  כי  שמבטיחים  קרים 
לו את קולותיהם אינם רואים 
שלו  האידיאולוגיה  אפס  את 
ההגיוני  הנימוק  העדר  ואת 
המהלכים  לכל  הבסיסי 
אח־ הוא  שלהם  ההרסניים 

ישראל  גרירת  ובראשם  ראי 
נוספת  בחירות  להרפתקת 
משום  ורק  אך  ומיותרת 
קצה  כי  אומר  גמר  שהוא 

נפשו בשלטון נתניהו.
שמצ־ אומר  ההיגיון 

לסלוד  אמור  רציונלי  ביע 
כזו,  מפוקפקת  מאישיות 
שמסגולת ביום לא בהיר לס־

שאותה  המשנה  כל  את  תור 
על  ולצפצף  כה  עד  הרביצה 
מניפסט שהיא עצמה חיברה 
הב־ אישית,  באוטוביוגרפיה 

היא  בה  הקלוקלת  לדרך  זה 
במקום  ימים.  בעצם  נוקטת 
בסק־ הצפים  המספרים  זאת 

או  תשעה  על  מצביעים  רים 
עשרה מנדטים שניתנים לח־

דל האישים הזה שעד כה לא 
בכל  רצינות  של  גרם  הוכיח 
אשר יצא מפיו ועד התביעה 
כוונותיו  כנות  נגד  הראשית 

עונה לשם איסמעיל הניה.
אם  הזה,  העגום  הנתון 
במוצאי  כנכון  יתברר  אכן 
יום הבחירות, מעיד על קלות 
הישראלי,  הבוחר  של  הדעת 
ציניקנים  לידי  המשחקת 
חסרי בושה החפים מכל בדל 
של אידיאולוגיה הממשיכים 

לצחוק כל הדרך אל הקלפי.

היתממות
להתעלם  אפשר  אי 
ארגוני  של  העיקש  מהנסיון 
מציאות  להכתיב  הטרור 
הקצר  הזמן  בפרק  חדשה 
בלבד  ימים  תשעה  שנותר, 

לפני הבחירות.
לעין  בולט  הזה  הדבר 
שלא  וקשה  הדרום  בגבול 
עיקשת  עקביות  בו  לראות 
יום  סדר  להכתיב  במגמה 
האל־ תוצאותיו  שאת  אחר 

או  לנחש  קשה  קטורליות 
לצפות.

כגיבור  מופיע  שוב  גנץ 
גדול שיודע להטיף לממשלה 
היה  עצמו  שכשהוא  בשעה 
המטה  ראש  מאשר  אחר  לא 
מא־ גרועים  במקרים  הכללי 

הוא  מלחמה,  בפרוץ  ואף  לו 
שמו  על  לרשום  הצליח  לא 
מענה  או  פתרון  של  מינימום 

הולם.

תמימות
עורכי  לשכת  יו"ר  אם 
הדין משלה עצמו כי קריאתו 
המשפטי  ליועץ  הפומבית 
האופ־ את  לבדוק  לממשלה 
חקירת  של  הפסולים  נים 
מוטב  במשטרה,  אלוביץ 

שיתעשת.
ישתף  שהיועץ  סיכוי  אין 
פעולה עם קריאה צודקת זו.

0733-74-70 התקשרולהצטרפות 
4150605@gmail.com 
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בגיל בר מצוה, והתיישבו בשיקגו, 
והיה  ממאלין,  כאדמו"ר  כיהן  שם 
שרוב  בעיר  הראשון  האדמו"ר 
יוצאי  על  נמנו  היהודים  תושביה 
ליטא. באותה עת, ללא כל תיאום, 
היגר לארה"ב גם סבה של רעייתו, 
זצ"ל  טוורסקי  העניך  חנוך  רבי 
הם  בשיקגו.  הוא  אף  והתיישב 
הרבי  של  בת  עם  בלובלין  נישאו 

מטריסק.
בסמיכות  התחנך  בילדותו 
לביתו, ואביו השקיע בו כל מרצו 
בתורה ויראה, ועם הגיעו למצוות 
וד־ 'תורה  בישיבת  ללמוד  נשלח 

עת', לאחר שסבל מדלקת פרקים 
שריתקה אותו למיטתו כחצי שנה 
סמוך  לישיבה  לשולחו  וביקשו 
תשי"א  בשנת  מכן  לאחר  לביתו. 
בה  לייקווד,  בישיבת  ללמוד  סר 
תשי"ז,  שנת  עד  שנים  כשש  למד 
הגר"א  למרן  מאד  עד  והתקרב 
קוטלר זצוק"ל, שאף חרג ממנהגו 

והסמיכו להוראה. 
לאחר מכן הוא נישא לרעייתו 
בת  שתחי'  מלכה  אסתר  הרבנית 
זצ"ל  גינזבורג  מנחם  חיים  הג"ר 
במיד־ במיניאפוליס,  כרב  שכיהן 

ללמוד  והמשיך  בארה"ב,  ווסט 

בישיבת לייקווד כאברך. 
נישואיהם  לאחר  כחודשיים 
למ־ לגלות  ההחלטה  בלבו  גמלה 

לארה"ק  עלו  ולבדם  תורה,  קום 
חשב  כשבתחילה  תשי"ז,  בשנת 
בישי־ שנים  שלוש  רק  ללמוד 

ע"י  נקרא  מכן  ולאחר  מיר,  בת 
ברבנות  לאביו  לסייע  הקהילה 
פינקל  הגרא"י  מרן  אך  הקהילה, 
שעדיו  מכתב  להם  שלח  זצוק"ל 
ולכן  בישראל,  גדול  ת"ח  להיות 
ראוי שישאר ללמוד בארה"ק, וכך 
חבר  ובעצת  חייו.  ימי  לכל  נותר 
ר"א  הגה"צ  מרן  לבית  הגיע  אף 
כי  מאד  שחיזקו  זצוק"ל  לופיאן 
יוכל  בה  בארה"ק  להישאר  עליו 
ד',  ועבודת  בתורה  יותר  לגדול 
לה  שתחי'  לרעייתו  לקרא  וביקש 
מאומה  לכם  יחסר  לא  'כי  הבטיח 

אם תישארו בארץ'. 
הגיעה  נודע,  ששמעו  לאחר 
אליו הצעה להרביץ תורה ב'מרום 
תו־ בה  להרביץ  החל  והוא  ציון', 

רה. כעבור שנים ספורות הצטרף 
זצ"ל,  אלפנט  הגר"מ  של  לכולל 
'תפארת  הכולל  לראש  והתמנה 
לבית  השנים  עם  שעבר  אברהם', 
את  להקים  בעדו  וסייע  צפפא, 

הישיבה. 

הר־ בהן  רבות  שנים  לאחר 
כראש  איתרי  בישיבת  תורה  ביץ 
ישיבת  את  ייסד  בה,  ישיבה 
לבני  במטרסדורף  התורה'  'משכן 
שפירא  מהגר"מ  וביקש  חו"ל, 
ובה  שיעורים,  בה  שימסור  זצ"ל 
רבות,  שנים  תורה  להרביץ  זכה 
שמי  מאירה  הבהירה  כשתורתו 
והמ־ הישרים  בשיעוריו  הישיבה, 

קיפים מחד, והערבים לשומעיהם 
מאידך. 

תקופה  במשך  מכן  לאחר 
בבל־ כרב  לכהן  נסע  מסויימת 

מערבית  שבניו־יורק,  הארבור 
נקרא  מכן  ולאחר  לפארקוואי, 
בדרום  ישיבה  וראש  כרב  לכהן 
שנים  כשש  כיהן  בה  אפריקה, 

והעמיד תלמידים הרבה. 
לארה"ק,  שב  מכן  לאחר 
בתורה,  יגיעתו  בעומק  והמשיך 
קונטרסים  הוציא  לעת  כשמעת 
סוגיות  על  הבהירים  מחידושיו 
האח־ בשנותיו  השונות.  התלמוד 
ובח־ בליבו,  רבות  התייסר  רונות 

לאיתנו,  לשוב  הצליח  שמים  סדי 
ובכוחותיו הייחודיים המשיך סדר 
יומו לתורה ותפילה בכל כוחותיו. 
נחלש,  האחרונה  בתקופה 
ליוצרו,  נשמתו  השיב  ובערש"ק 

מביהמ"ד  שנערכה  ובהלוייתו 
בהשתתפות  בירושלים,  'טריסק' 
ואל־ ישיבות   וראשי  אדמו"רים 

תמרורים:  הספידוהו  רבים  פים 
שליט"א  יהושע  רבי  הגאון  אחיו 
על  שקונן  אהרן,  יד  ישיבת  ראש 
מג־ אביו  בהיות  בתורה  גדלותו 

שהוא  בארה"ב,  הפוסקים  דולי 
במסירות  בארה"ק  לדור  בא 
שם  הקהילה  שבני  ולמרות  נפש, 
בעניני  לאביו  לסייע  שישוב  רצו 
חיזקוהו  התורה  גדולי  הקהילה, 
עתיד  כי  ביודעם  בארץ  להישאר 
וחכמתה  בתורה  גדול  להיות 

ויראתה. 
האדמו"ר  כ"ק  בכורו  בנו 
בקול  תיאר  שליט"א  מטריסק 
לגדולי  מקורב  היה  כמה  נרגש 
ודעת,  תורה  בישיבת  הן  ישראל, 
של  תלמידיו  מגדולי  היותו  והן 
אליו  זצוק"ל,  קוטלר  הגר"א  מרן 
נקשר בעומק תורתו המיוחדת, כן 
מבריסק,  הרב  למרנן  מקורב  היה 
פינקל,  הגרא"י  אברמסקי,  הגר"י 
מטשעבין  והרב  סופר  הגר"ע 
מכולם.  לקבל  כשהגיע  זצוק"ל 
הישר'  'ספר  היותו  על  הרחיב  כן 
בישרותו  שנודע  דברים,  כספר 
לקיים  זכה  ולכן  ובמידות  בתורה 
לוי  שבט  רק  שלא  הרמב"ם  דברי 
והולך  לבו  שנדבה  מי  כל  אלא 
הרבה,  לדברים  זוכה  הישר  בדרך 

כפי שזכה כל ימיו. 
וולפ־ דניאל  רבי  הגאון  חתנו 

סון שליט"א, ראש ישיבת נתיבות 
הש־ האדם  היותו  על  קונן  חכמה, 

לם, בספרו, מה ששמע מדודו רבי 
אברהם טוורסקי זצ"ל, שכשנסעו 
לארה"ב,  בפולין  שנישאו  הוריו 
שעל  אמר,  מטריסק  הרבי  וחמיו 
בנסיעתם  דואג  אינו  רוחניותם 
לדורות  חושש  אך  לארה"ב, 
הבאים, וראו איך למרות המגורים 
ועמלה,  בתורה  לדבוק  זכה  שם 
ולהקים משפחה מפוארת. כן ציין 
התורה,  סביב  העת  כל  חי  שהיה 
שאל  לבקרו  שבאו  פעם  וכל 
בחיות מיד – מה חידשת בתורה. 

חתנו הגאון רבי אבגדור פרנס 
שליט"א מח"ס לב טהור ספד של־
חמיו,  את  שאל  שבועות  כמה  פני 
בלידת  שהתבשרה  ששרה  אודות 
בנה צחקה ואמרה 'ואדוני זקן', אך 
למה  אברהם  את  הקב"ה  כששאל 
צחקה, אמר שאמרה 'ואני זקנתי', 
לא כפי שאמרה 'ואדוני זקן', שלא 
בו  שתלתה  שרה  על  שיכעס  רצה 
דבר  אמרה  הרי  ושאלו,  הדבר. 
יכעס.  ומדוע  זקן,  שהוא  פשוט 
כולו  חי  הרי  שאברהם  וענה, 
וככזה  הנסיונות,  כל  עם  נס  בדרך 
בהיותו  גם  להוליד  יפריע  לא  זה 
למי  הדברים  שנאים  וקונן,  זקן, 
שאמרם, שכל ימיו התייסר הרבה 
חי  אך  גוף,  ללא  כמעט  בהיותו 
בתורה בנשמתו שבערה בו ללמוד 

בכל כוחו כל ימיו. 
המשיך  הקדיש  אמירת  לאחר 
המנוחות,  הר  לעבר  ההלויה  מסע 
שבתא  דמעלי  בפניא  נטמן  שם 

בחלקת הרבנים. 
את  אחריו  הותיר  זצ"ל  הגאון 
שעמ־ שתחי'  הרבנית  רעייתו 

כ"ק  ובניו:  ימיו,  כל  לימינו  דה 
שליט"א,  מטריסק  האדמו"ר 
אריה  ורבי  שליט"א  שלום  רבי 
רבי  הגאונים:  וחתניו  שליט"א, 
דניאל וולפסון שליט"א ורבי אבי־

גדור פרנס שליט"א, נכדים ונינים 
הממשיכים במורשתו לתפארה. 
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  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

מעשירה  אינה  איראן  זה  בשלב 
אחוזים,   20 של  לרמה  אורניום 
אחוזים  חמישה  של  לרמה  אלא 
כך  על  שהכריזה  לאחר  בלבד, 
שלה  הראשונה  הנסיגה  במסגרת 

מהסכם הגרעין. 
אמר  מתקתק",  "השעון 
כי  והבהיר  האיראני,  הדובר 

אחו־  20 של  לרמה  העשרה  גם 
בהמשך,  תבוא  יותר  ואף  זים 
האמריקאיות  הסנקציות  אם 
או  איראן,  מעל  יוסרו  לא 
אחרת  דרך  תימצא  לחלופין 
מההסכם  ליהנות  לה  לאפשר 
שלה  הכלכלה  את  ולהפריח 
בתנאים  לעמידתה  בתמורה 

שלו. 

איראן החלה להזרים 
אורניום לצנטריפוגות

  המשך מעמ' ראשון



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

ירושלים | מכירהֳ
בדף-היומי, 5 + גינה + מחסנים, כניסה 
ש״ח.   2,590,000 מ״ר,   120 פרטית, 

050-6242743
[20053885]

ל3 מחולקת  שאול,דירה  גבעת 
ל24 תבע  שח,   9000 מניבות  קטנות, 
מ"ר,ק"א, 4 כ.אוויר מחיר מציאה! בית 

הנדל"ן 0548567577
[20053879]

חד,   3 מבוקש!  מיקום  ש.הנביא 
משופצת  ק"ב,א.הרחבה  מ-סוכה, 
הנדל"ן-  בית  מציאה!  קומפלט,מחיר 

0548-567-577
[20053878]

חד'   3 ק''א,  חדשה,  ישראל,  בשרי   •
או  הזדמנות! 0548456212  חצר,  עם 

029966522
[20053872]

טובה!  דירה  ק''ב,  חד'   5 בתנובה,   •
''אברמציק נכסים 0548-456-212 או 

029966522
[20053871]

נוף  גבוהה  קומה  חד'   3 בכדורי   •
''אברמציק  בשוק!  חדשה  מרהיב!! 
או   0548-456-212 נכסים 

029966522
[20053870]

בבלעדיות!  אחרונה!  הזדמנות   •
יחי''ד   2  + חד'   4 תורה  בעזרת 
משופצת  שח,   7000 כ-  מכניסות 
0548- נכסים''  ''אברמצי'ק  לגמרי! 

456-212 או 02-9966522
[20053869]

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

029966522
[20053868]

במקור ברוך קרוב לזכרון משה, דירה 
בוטיק, 4 בבנין  חדרים,  מ"ר, 4  כ 100 
כיווני אויר, חניה פרטית בטאבו, מזגן 
קומה  סוכה,  מרפסת  אזעקה.  מרכזי, 
נוחה . יחיד בקומה. אפשרות לקניית 
צביקה  תיווך  ש''ח   2,820,000 . מחסן 

רוזן 052-763-4444
[20053853]

מרפסות   2 חד'   3.5 פולין  ברמות 
052-7156455 אופציות.   + א'  קומה 

052-7669248
[20053839]

(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]

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
מרוווחת,  לזו''צ  גיורא,  בבר  יחידה   *
יפה  יחידה  בתנובה   * שח   4000
בזכרון   * שח.   5000 מרוווחת 
שח.   4500 מ''ר  כ50  מרווחת  יעקב, 
0504-165-775 נכסים''  ''אברמציק 

או 029966522
[20053877]

רשי  ברחוב  חד'   2.5 יחידות:  מגוון   •
מרווחות,  לזוצ,  יחידות   * 4350שח 
2.5 בשנלר    * 3350שח  מ-  בגאולה 
בכדורי   * מ''ר   20 חצר   + מרווח  חד' 
יפה!  קומפלט  מרוהטת  חד'   2.5
0504-165-775 נכסים''  ''אברמציק 

או 029966522
[20053874]

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

029966522
[20053873]

חדשה  ג'  קומה  חד'   2 ברוך  במקור 
ש''ח.   3400 לל"ת  וממוזגת  מרוהטת 

054-8451851 052-7631882
[20053818]

תורה  חדרים4דירת 4ברח׳  להשכרה 
חדשה  משופצת  קרקע,  קומת  מציון 
לא מרוהטת לפרטים: 054-2374140
[20053815]

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

053-3179474 ,5379474
[20052389]

מ"ר,   100 ק"9 חדשה  חד'   4 שמגר 
חיים  דברי   *    * ש''ח   8,500 מרוהט, 
4 חד' ק"א 120 מ"ר 7300 ש''ח גמיש 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20052388]

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

053-3179474
[20052387]

ירושלים | חנויות ומחסנים
ישיבת  מ"ר, (ליד  חנות 25  להשכרה! 
קצרה  לתקופה  גם  אפשר  מיר) 
055- וכד'  מינים   4 למכירת  מתאים 

6706870
[20053896]

משופצת  שפע  רב  בקניון  מטר   200
35,000 ש"ח + מע"מ כולל דמי ניהול 

0527184181
[20053854]

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

053-3128884 5791514
[20053865]

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

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053864]

מרפסת   + משופצת   3 הגר"א  באזור 
"אפיק- 1,930,000ש"ח  ק"א  12מ"ר 

נכסים" 03-5791514
[20053863]

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

נכסים" 03-5791514
[20053862]

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

053-3128884 5791514
[20053861]

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

נכסים" 03-5791514
[20053860]

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

5791514
[20053859]

משופצת   3.5 השקט  בהרב-קוק 
1,850,000ש"ח  חניה   + מעלית   + ק"ב 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20053858]

ק"ב  3כ"א  ענקית  4ח'  גלויות  בקיבוץ 
חזית + מעלית 2,180,000ש"ח "אפיק-
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20053857]

חזית  ק"ג  4ח'  חגי  באזור  בהזדמנות! 
+ מעלית + חניה 3כ"א 2,080,000ש"ח 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20053856]

מחולק  ק"ג  דופלקס  טרפון  באזור 
מרפסת   + י.הורים   + משופצת  ל-4ח' 
ומאוורר  פתוח  מושכרת  יחידה   +
03- נכסים"  "אפיק  2,380,000ש"ח 

5791514
[20053855]

 + 150מ"ר,  ק"ב  דירה  אהרן  ברמת 
מושכרת,  יחי"ד   + מרפסת,  70מ"ר 
אלבה-נדל"ן -03 חניה 4000000ש"ח 

914-3959
[20053834]

ברמב"ם  בוטיק  בפרויקט  למכירה 
חדש  פנטהאוס  עין  מרהיב  נוף  מול 
מוצמד  גג  מרפסת 30מ"ר   + 4חדרים 
בטאבו וחניה, ודירת שיפוע עם חצר 
2600000ש"ח  המחיר  וחניה  ענקית 

אלבה-נדל"ן 03-9143959 --
[20053833]

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]

בני ברק | השכרה
2 ק"ק  משופצת   4 בדבורה-הנביאה 
כניסות 4,900ש"ח "אפיק-נכסים" -03

5791514
[20053867]

מושקעת  5ח'  לשנה!  להשכרה 
"אפיק- רוזובסקי  באזור  ומאובזרת 

נכסים" 03-5791514
[20053866]

קומפלט  מרוהטת  חדשה  חד'   2
בבנין  כוכבים   5 ברמת  מפוארת 

חדש. 052-7631082
[20053766]

מודיעין עלית | השכרה
ממוזגת,  מרוהטת,  עקיבא  ברבי  יח"ד 
052- ש''ח  ב-1750  מ.סוכה,  נוף, 

7643836
[20053882]

אלעד | מכירה
 + 3חד'  דירת  מציאה!  במחיר 
אוויר  כיווני  חזית,  משופצת,   ,1

מצויינים 03-6740326
[20053831]

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

0527149848
[20053681]

"פרוייקט  אברהם  ברמת  למכירה 
באמצע  א'  לרמה  צמוד  האצולה" 
תיווך  קרן  במחיר  דירה  בניה 

0527149848
[20053297]

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

כניסה מיידי תיווך 0527149848
[20053682]

באר שבע | מכירה
בהזדמנות למכירה דירת 3 חדרים 
לחודש  ש"ח   2500 ב-  מושכרת 
רק  בצקיים  מסודרת  לחברה 
נדל"ן  אימקס  שקל  אלף  ב-750 
053- ראשון  מקום  האמינות   -

3146470
[20053887]

4 לאוניברסיטה  צמודה  להשקעה 
מתאימה  ראשונה.  קומה  חדרים 
רגר.  רחוב  על  מ״ר   112 לחלוקה. 

1,000,050 . יצחק 0527168793
[20053847]

ו׳  בשכונה  להשקעה  מעולה  דירה 
מתאימה  החרדית!  לקריה  צמודה 
ק״ד  גבוהה!  תשואה  לחלוקה, 

640,000 ש''ח יצחק 052-7168793
[20053846]

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]

צפת | מכירה
ק“ג,  בחב“ד,  בכנען   3 בהזדמנות! 
052- מיידי  לכנרת,  נוף  עליונה, 

7648917
[20053891]

8 חיים  במאור  חד'   4 דירת 
ממוזגת,  למירון  נוף  משופצת 

לל"ת. 052-7616823
[20053823]

טבריה | השכרה
במחיר  מהמם,  נוף  4חד'  בויצמן 
052- בודדים  לימים  אפשרות  מוזל, 

7695040
[20053848]

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]

השקעות נדל"ן 
ב-  מובטחת  בתשואה  להשקיע 
בטוח  להרגיש  שנתי  אחוז   8%
תתקשרו  באירופה  מלונאי  בנכס 
האמינות  נדל"ן -  אימקס  לפרטים 

מקום ראשון 053-3146470
[20053888]

מפוארת ֹ וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
הקיץ  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@ 0583208091

gmail.com
[20050219]

מול  חלומית  במושבה  נופש  וילת 
שבתות  לקבוצות,  מתאים  הכינרת 
בריכת  השנה,  ולימות  וחתן  גיבוש 

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
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]

מ"ר,   60 חד',   3 בהאר"י,  בעתיקה, 
נפתחת,  ספה   ,(5  ,2) מיטות   7
החול:  לימות  נדנדה,  נוף,  מרפסת, 
ש''ח, 6-8 נפשות: 400  לזוג, 3-5   300
חמישי-מוצ"ש:  ש''ח,  נפשות:500 
1050 ש''ח, לילה נוסף 50 ש''ח הנחה 

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]

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

2840299
[20042205]

בית חלקיה 
ומטופחת  יפיפיה  חדשה  וילה 
גדולה  חצר  כוללת  גבוהה  ברמה 
נדנדות  ישיבה  פינות  עם  ושקטה 
ערסלים וטרמפולינה גדולה. -054

(050-4162290) 8413636
[20053849]

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 
ענק,  ג'קוזי  לזוגות,  בפוריה  צימר 
מטבחון  ופרטית,  מחוממת  בריכה 

מאובזר, ביה"כ. 053-4191553
[20053842]

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]

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. 
מירון 

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

[20051879]

חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
השנה  ולימות  הזמנים  ענקית,לבין 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

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

an029966522@gmail.com
[20053876]

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

gmail.com
[20053875]

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 
לדירות  התיווך  ירושלמי"  "קייט 
בין  בירושלים  ולחגים  השנה  לראש 
052-7183-861 השעות 20:00-24:00
[20053822]

לשכור?  רוצים  לחגים  דירות  תיווך 
בי-ם  ענק  דירות  מאגר  להשכיר?  או 

053-3132927
[20053821]

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]

פקיד ַ דרוש  בירושלים  למוסד 
ילדים  גני  להכנת  מלאה  במשרה 
בעלי  רק  הרשויות,  מול  לרישיונות 
02-502- פקס:  יענו  ויכולת  נסיון 

3237
[20053895]

מול  בכותל  תפילות  הזמן  זה  עכשיו 
052- אברכים.  ע"י  הקדשיים  קודש 

7687591
[20053894]

דרושה  ב"ב  ה'  בשיכון  יום  למעון 
תנאים  מלאה  למשרה  מטפלת 

מעולים למתאימה 050-4143585
[20053889]

עוזר  דרוש  בי-ם  חסידי  לת"ת 
02-9665841 פקס  קו"ח  הרך  לגיך 

a9665841@gmail.com
[20053886]

בירושלים  באידיש  חסידי  לת"ת 
דרוש מלמד לכיתת גן תחילת לימוד 
אותיות. קו"ח לפקס: 02-5783362 או 
mefakeach122@gmail. למייל. 

com
[20053880]

בירושלים  ספרדי  תורה  לתלמוד 
 + ה'  לכיתה  אחה"צ  מלמד  דרוש: 
למייל:  קו"ח  טובים  תנאים  נסיון, 

CH0527680@GMAIL.COM
[20053852]

עובד  דרוש  ברק  בבני  למסעדה 
הצהרייםערב  אחר  לשעות 

0583254986
[20053820]

משרדית  לעבודה  מזכיר/ה 
ביטוח  סוכנות  עבור  מהבית 
שעות   4 נוחות,  שעות  חרדית, 
עו"ד  למשרד   * ש''ח   4,500 ביום, 
משרדית,  לעבודה  מזכיר/ה,  בי-ם 
35 נוחות,  שעות  ועוד.  קלדנות, 
לניהול  מזכיר/ה   * לשעה  ש''ח 
8:00- א-ה  בב"ב,  שקט  משרד 
072- קריירה  ש''ח   8,000  ,15:00

22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

בירושלים  מיוחד  לחינוך  לישיבה 
דרושים סייעים לשעות הצהריים, 
netivothalimod@ למייל  קו"ח 

gmail.com
[20049606]

לעבודה  רציניים  אנשים  דרושים 
נוספת מהבית ללא צורך במחשב או 

באינטרנט. 054-8520194
[20047926]

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]

כתבת ָ טוב!  כתוב  יהיה  שלך  החומר 
כתיבה  עבודות  מקבלת  מקצועית 
חוברות,  קטלוגים,  התחומים:  בכל 
052- ועוד:  יח"צ,  כתבות  מכתבים, 
Rk5091750@gmail. 7174127

com
[20053838]

 *   *   * לזיכוי-הרבים  תורם  דרוש 
מצווה  ושכר  מצווה  גוררת  מצווה 

מצווה *  *  * 058-3275870
[20053813]

TUPPERWARE מכירה קבועה 
בתאום  יחודיים  טאפואר  כלי  של 
בזמן הכי נח לכם ב.יוזביץ שומרי 
ירושלים 052-7632235 אמונים 9 

052-7632224
[20052259]

עסקים 

שנות   15 בעל  מצליח  למפעל 
וותק דרוש משקיע בתנאים נוחים 
חרדית.  בהנהלה  נאים,  ורווחים 

לפרטים נוספים: 052-7641972
[20053575]

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]

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]

מיתקן לגלילי ניילון 

ניילון  גלילי  כמו"כ  בית,  בכל  חובה 
050- הגדלים  בכל  אייכותיים 

4112426
[20053883]

השבת אבידה 

כ"ז  שפע  רב  בקניון  טבעות  נמצאו 3 
אב. 053-3176171

[20053890]

 .414 בקו  תינוק  של  משחק  נמצא 
052-7657827 053-3142863

[20053884]

דף היומי בבלי: כריתות יח    דף היומי ירושלמי: שבת ו    חובות הלבבות:
חשבון הנפש השמיני (היחוד)    משנה יומית: אבות ג, י-יא    הלכה יומית:
או"ח תקסה, א-ג    רמב"ם יומי: ברכות י-יא. מילה א    שו"ע הרב - רב יומי:

פג, א-ב    דף היומי - זוהר: פקודי, רנט-רסט    חפץ חיים: רכילות ו, ח-ט  
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קס:

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:428:438:428:448:448:39סו"ז ק"ש מג"א

9:289:299:289:309:309:26סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
10:0010:0110:0010:0310:029:58סוף זמן תפלה מג"א

10:3110:3210:3110:3310:3310:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:3712:3812:3812:3912:3912:36חצות היום

13:0813:1013:0913:1113:1013:07מנחה גדולה
18:5918:5618:5819:5718:5718:53שקיעת החמה

זמנים למחר

4:474:484:464:504:494:43עלות השחר
5:285:295:275:305:305:25זמן ציצית ותפילין

6:186:246:166:216:216:16הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
03-7411367 אהרונוביץ  סנטר פארם 05-8900376 דרך חברון101    בני ברק סופר פארם בית האומות ירושלים
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00  סוםרפארם  סופרפארם מינסטור 12    תל אביב
רח'   8847657 טבע פארמה  נתניה     24:00 עד   19:00 מהשעה   208 דיזינגוף  רח'   077-8882200 ארלוזורוב 
077- סופרפארם גן רמת  השונית 12     רח'   077-8882240 הנשיא רמת  פארם  סופר  חיפה סמילנסקי 1    
6519153 הופיין 52 חולון מהשעה  אהרון 8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 9:00 עד 01:00    חולון
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי  8:00 עד 23:00 רצוף    אשדוד

לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.58-
אתמול: 211.58-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
26-19

תל אביב
30-24

חיפה
28-23

גולן
30-21

טבריה
35-24

גליל
27-18

באר שבע
32-21

אילת
38-26

מזג האויר
עומסי חום כבדים

היום - מעונן חלקית. בשעות 
הבוקר צפוי טפטוף עד גשם 

מקומי קל בעיקר בצפון הארץ 
ובמישור החוף.

שני - מעונן חלקית עד נאה. 
תחול עלייה קלה בטמפרטורות, 

בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

שלישי - מעונן חלקית עד 
בהיר. בהרים ובפנים הארץ 

תחול עליה קלה נוספת 
בטמפרטורות.

רביעי - מעונן חלקית עד בהיר. 
בהרים ובפנים הארץ תחול 

עליה קלה בטמפרטורות.

רביעישלישישני

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

בית העלמין הרצליה (ע"ר)
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ירושלים: נהג 
רכב הסעות 

נתפס כשהוא 
נוהג בגילופין

נתפס  ציבורי  הסעות  רכב  נהג 
נוהג  שהוא  בזמן  שוטרים  ידי  על 
תחקור  אלכוהול.  השפעת  תחת 
כבר  הוא  כי  חשד  מעלה  ראשוני 
מטיילים  קבוצת  להסיע  הספיק 
והיה בדרכו לאסוף קבוצה נוספת.

בפעילות שוטרי אגף התנועה 
באזור  לבדיקה  נעצר  בירושלים, 
אוטובוס  בירושלים  חברון  דרך 
השו־ שניהלו  כשבשיחה  ציבורי, 

טרים עם הנהג, עלה חשדם כי הנו 
נוהג תחת השפעת אלכוהול.

במכשיר  לו  שערכו  בדיקה 
של 376 תוצאה  העלתה  הינשוף, 

בשל  חוק,  פי  על  כאשר  מ"ק, 
על  איסור  חל  ציבורי,  נהג  היותו 
אלכוהול  מ"ק   50 מעל  הימצאות 
בגופו בזמן נהיגה ברכב הציבורי. 
הנהג עוכב וזומן לדין בגין העבי־

רה, וכן בשימוע שנערך לו על ידי 
קצין משטרה, רשיונו נפסל.

חיים מרגליות
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חדרים עם נוף לים

הטבת סוף קיץ
לילה שני %50 הנחה או לילה שלישי במתנה!

כינורות המלון היחיד שאורחיו נהנים מהכשרות המהודרת 
בד"ץ העדה החרדית וגם מבריכה מאובזרת

הכשרות מהודרת
הבריכה נהדרת!

04-950-9000
| רח' זיידל 9 טבריה res@kinorothotel.co.il | kinorothotel.co.il
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גאולה גני  40 ירמיהו  ראשי,  סניף  ירושלים. 
חדד האחים  בית  100 כהנמן  ברק.  בני 

02-595-1000
אחריות יצרן 
שנים מלאות
ן

3
100% מימון
ללא מקדמה
אלפי לקוחותן

מרוצים

אספקה תוך 48 שעות על מבחר דגמים

7 מקומות לחג קונים רכב
ומקבלים צ'ימיגג מקורי

(תא אחסון עליון לרכב)

אין חג בלי
 צ'ימיגג!

ההיברידיות 
של שנת 2020
ות ד בר הה
2020 0של שנת

₪1,493 ₪1,433טויוטה קורולה החדשה החל מ- החל מ- יונדאי איוניק החדשה

עכשיו בשמש:

עיראק: צו סגירה למסעדה 
שנשאה את שמו של היטלר ימ"ש

מאת א. למל

שנמ־ דוחוק,  הכורדית  בעיר 
שבעיראק,  אידליב  בחבל  צאת 
שם  עם  חדשה  מסעדה  נפתחה 
מטריד במיוחד – מסעדת 'היט־
בעל   – בבלבול  מדובר  לא  לר'. 
בשמו  בכוונה  בחר  המסעדה 
ימ"ש,  היטלר  הנאצי  הצורר  של 
הרצון  היא  הסיבה  לטענתו  אך 
לרוצח  אהדה  ולא  לפרסום, 

ההמונים. 
בג־ דיקטטור  היה  "היטלר 

רמניה ואין לזה שום קשר אלי", 
ריבאר  המסעדה,  בעל  הסביר 
למ־ קראתי  נכון,  "זה  מוחמד. 

לא  זה  אבל  היטלר,  שלי  סעדה 
עשיתי  אותו,  אוהב  שאני  אומר 
ישמעו  שאנשים  כדי  רק  זה  את 

על המסעדה".
אולם בשבוע האחרון כוחות 

באוטונומיה,  הכללי  הבטחון 
המסעדה  את  סגרו  'אסאייש', 
לשנות  המסעדה  מבעל  וביקשו 

את שמה. 
אח"כ  שעות  מספר 
את  המסעדה  עובדי  הסירו 
מעורר  השם  עם  השלט 

המחלוקת.

מקור בממשלה האזורית של 
"נא־ כי  מסר   ,(KRG) כורדיסטן

ציזם וגזענות לא יתקבלו באזור 
ופעולות  האוטונומי,  הכורדי 
וכי  החוק",  את  נוגדות  שכאלה 
כורדי־ של  האזורית  "הממשלה 

אידיאולוגיה  מקדמת  אינה  סטן 
שכזאת".

משלחת כבאים מישראל יצאה 
לסייע בשריפות הענק בברזיל

מאת חיים מרגליות

ראש  להנחיית  בהתאם 
הפנים,  לבטחון  והשר  הממשלה 
ישראלית  כבאים  משלחת  יצאה 
ונסיון  ידע  והעברת  סיוע  שתספק 
והממשלה  הצבא  לגורמי  מקצועי 
בברזיל לצורך השתלטות על שרי־
מע־ האמזונס.  ביערות  הענק  פות 
רך הכבאות וההצלה לישראל הינו 
של  הכלים  בארגז  משמעותי  גוף 

מדינת ישראל לסיוע בינלאומי. 
מומחים   11 מונה  המשלחת 
מודיעים  הצלה,  חילוץ,  בתחומי 
בראש  וחורש.  יער  ושריפות 
יאיר  טפסר  תת  עומד  המשלחת 

אלקיים, סגן מפקד מחוז צפון. 
מש־ יצאה  כחודשיים,  לפני 

לישראל  והצלה  מכבאות  לחת 
לאתיופיה כדי לסייע בהשתלטות 
על שריפות ענק בשטח הררי מו־
המקצועית  והעבודה  הידע  רכב. 
הישראלים  המשלחת  חברי  של 
באזור  השריפה  לסיום  הביאה 

ומנעה נזק רב. 
לישראל,  והצלה  כבאות  נציב 
כי  אמר  שמחי,  דדי  טפסר  רב 
מהמע־ מקצועי  באתגר  "מדובר 

ובטוח  סמוך  ואני  הראשונה  לה 

הישראלית  הכבאים  משלחת  כי 
שות־ ישראל  חלקה.  את  תתרום 
לה־ העולמי  במאמץ  מלאה  פה 

ושינויי  הענק  שריפות  על  שתלט 
גבולות  חוצה  במאבק  האקלים 

ומדינות".

מבקר המדינה אנגלמן הציג את 
מתווה הרפורמה לביקורת בונה

מאת חיים מרגליות

אנג־ מתניהו  המדינה  מבקר 
'הרפורמה  מתווה  את  הציג  למן 
בימים  המתגבשת  בונה'  לביקורת 
אלו במשרד המבקר. המבקר נשא 
המשפט  ועידת  בכנס  דבריו  את 

השנתית ה־8 של ישראל.
החודשיים  "את  לדבריו, 
ממועד כניסתי לתפקיד הקדשתי 
עם  ולהכרות  מעמיקה  ללמידה 
והמ־ המקצועיים  הצוותים  כלל 

כן,  כמו  המבקר.  במשרד  סורים 
בקרב  בעולם  הנעשה  את  בחנו 
בארצות  מדינה  מבקרי  משרדי 
אנגליה  ארה"ב,  כגון:  מובילות, 
האתגרים  את  סקרנו  יחד  ועוד. 
השונים העומדים לפתחו של המ־

בקר ובימים אלו אנו מגבשים את 
מתווה "הרפורמה לביקורת בונה" 
המת־ הפעולה  דרכי  על  הנשענת 

קדמים שננקטו בשנים האחרונות 
מודלים  על  וכן  המבקר  במשרד 

מעודכנים של ביקורת בינלאומית 
ושילוב  החברתי  הפן  חיזוק  לצד 

כלי ביקורת חדשניים".
"מי־ חזונו:  את  פרש  המבקר 

כביקורת  המדינה  ביקורת  צוב 
ואפקטיבית,  רלוונטית  בונה, 
התמקדות  תוך  עתיד,  פני  הצופה 
ראיה  לאומיים,  ליעדים  בהלימה 
המביאה  מדינתית  כלל  רוחבית 
של  המוסף  הערך  את  ביטוי  לידי 
בת־ עיסוק  המדינה,  ביקורת 

המבוקר,  הגוף  של  הליבה  חומי 
ומיקוד  הציבור  בעיני  התבוננות 
המשפיעים  המהותיים  בסיכונים 
תבוצע  הביקורת  המבוקרים.  על 
ויסו־ אובייקטיביות  במקצועיות, 

דיות בדרך מכבדת ומכובדת".
נתחיל  להנחייתי  "בהתאם 
כבר  החדש  המבנה  ביישום 
בחודשים  שיפורסמו  בדו"חות 
כרוך  אם  גם  זה,  יישום  הקרובים. 
הפרסום  במועדי  קל  בעיכוב 
היות  מתבקש  הינו  שתוכננו, 
על  לעבור  נכנס  כמבקר  ומחובתי 
הדוחות וללמוד את כלל הנושאים 

לעומקם בטרם אאשרם".
רו־ ראיה  הרפורמה  מעיקרי 

חבית כלל מדינתית ואימוץ גישת 
הפן  חיזוק  הכלל',  אל  הפרט  'מן 
כביקורת  המדינה  ביקורת  של 
בנושאי  התמקדות   – חברתית 

ביקורת בעלי אופי חברתי, שילוב 
במוקדי  (למשל  פתע  ביקורות 
נר־ שימוש  קהל),  וקבלת  שירות 

חב בכלי ביקורת משלימים מעבר 
ותשאול  מקור  במסמכי  לעיון 
שא־ זה:  ובכלל  תפקידים,  בעלי 

מדגמים  סקרים,  לציבור,  לונים 
תלו־ נציבות  הנגשת   – ותצפיות 

נות הציבור לאוכלוסיות הזקוקות 
הביקורת  מודל  התאמת  לקידום, 
מתקדמים  ביקורת  של  למודלים 
המ־ מבקרי  משרדי  בהם  בעולם: 

דינה בארה"ב, אנגליה ועוד
שי־ הרפורמה  כוללת  כן  כמו 

דגש  מתן  תוך  הדו"ח  תקציר  נוי 
הממצאים  (חמשת   TOP 5ה־ על 
הבי־ בדו"ח  שעולים  המרכזיים 

ההמלצות).  חמשת  לצד  קורת 
ויצירתיות  חדשנות  קידום 
בביקורת – הגברת השימוש בכלי 
בכריית  ממוחשבים,  ביקורת 
וניתוח  המידע  ממערכות  מידע 
הבי־ סוגי  גיוון  כספיים.  נתונים 

היעילות  הגברת  לצורך  קורת 
וכן  הביקורת  של  והאפקטיביות 
(שילוב  האדם  כוח  תמהיל  עדכון 
המחשב  מדעי  מתחום  מומחים 
וביצוע  מידע)  מערכות  וניתוח 
שהגופים  לוודא  מעקב  ביקורות 
להמלצות  מתייחסים  המבוקרים 

הכלולות בדו"חות.

רוסיה ואוקראינה ביצעו עסקת 
חילופי אסירים ושבויים 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ואוקראינה  רוסיה  ממשלות 
אסירים  חילופי  עסקת  על  חתמו 
באופן  לפועל  שיצאה  ושבויים, 
מיידי, ובמסגרתה שוחררו ממאסר 

במ־ שהוחזקו  רוסים  אסירים   35
וכנגדם  באוקראינה  כליאה  תקני 
שהוחזקו  אוקראינים  אסירים   35

בבתי כלא ברוסיה. 
האוקראינים  האסירים  בין 
המלחים   24 גם  היו  ששוחררו 

עם  יחד  רוסיה  ידי  על  שנעצרו 
שחלפו  בעת  שלהם,  השיט  כלי 
השחור,  בים  קרץ'  למצרי  בסמוך 
של  הים  חיל  עם  לעימות  ונקלעו 
חצי  על  לריבונות  הטוענת  רוסיה 
המים  על  גם  וממילא  קרים  האי 

הטריטוריאליים שלו. 
טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
הצעד  על  בירך  בה  תגובה  פרסם 
ויתב־ יתכן  כי  והוסיף  החשוב, 

ענק  צעד  זה  שהיה  בהמשך  רר 
המדינות,  שתי  בין  לשלום  בדרך 
מאוד  מתוחים  ביניהן  שהיחסים 
האוק־ הנשיא  של  הדחתו  מאז 

ראיני הפרו רוסי ויקטור ינוקוביץ, 
המרד  לפרוץ  בהמשך  שהובילה 
אוקראינה,  במזרח  הבדלנים  של 
האי  חצי  של  הרוסי  ולסיפוח 

קרים. 

צרפת: נדחתה מועמדתו של סופר 
לקבל פרס בשל עברו האנטישמי

מאת א. למל

שדנה  השופטים  ועדת 
'גונ־ לפרס  המועמדים  בבחירות 
ביותר  הגבוה  הספרות  פרס  קור', 
את  לדחות  החליטה  בצרפת, 
סופר  מויקס,  יאן  של  מועמדותו 
כי  צרפתי פופולרי, לאחר שנחשף 
כשהיה  אנטישמיים  תכנים  פרסם 

סטודנט צעיר.
הוא  כי  הכחיש  עצמו  מויקס 
אותם  התכנים  כי  וטען  אנטישמי 
עמדותיו  את  מייצגים  לא  פירסם 
ציירתי,  "כתבתי,  יהודים.  כלפי 
הטקסט  מאוד.  הרבה  והפקתי 
אנטישמיים,  הם  שלי  והציורים 
אנטישמי.  לא  עצמי  אני  אבל 
מתבייש  כיום,  הוא  שאני  האדם 

בכך".

של  ההכחשות  למרות  אולם 
הוועדה  חברי  החליטו  מויקס, 
לדחות את מועמדותו לפרס עקב 
התכנים האנטישמיים אותם פיר־

סם בצעירותו.
'גונקור',  פרס  ועדת  נשיא 
ברנארד פיבוט, אמר כי "אם היינו 

לפרס  כמועמד  אותו  מעמידים 
המדיה  בכל  אותנו  מאשימים  היו 
האנטישמיות  בקידום  החברתית 
למויקס  אנטישמי.  אדם  ידי  על 
יש כשרון אדיר, אך למרבה הצער 
ופרו־ מחלוקות  לייצר  יכולת  גם 

בוקציות".

המשטרה סיכלה נסיעה של 
עשרות אזרחים ישראלים לסוריה

מאת חיים מרגליות

סיכלו  ישראל  משטרת  שוטרי 
יציאה  הירדן  נהר  הגבול  במעבר 
למ־ דרוזים  ישראלים  עשרות  של 

דינת האויב סוריה דרך ירדן.
במסגרת חקירה סמויה וגלויה 
האחרונים  בחודשים  שהתנהלה 
במשטרת ישראל בשיתוף שירות 
בכוונת  כי  עלה  הכללי,  הבטחון 
הגליל  מישובי  דרוזים  'משלחת' 
האויב  למדינת  לצאת  והכרמל 
נציגי  עם  להיפגש  ואף  סוריה 

הממשל בניגוד לחוק.
הוזהרו  הכוונה  גילוי  עם 
והמשתתפים  ה'משלחת'  מארגני 
והוסברה  לסוריה  לצאת  הצפויים 
ומעשיהם  כוונתם  משמעות  להם 
המדינה  בבטחון  פגיעה  שיהוו 

ואזרחיה. 
ביום  הגיעו  האזהרות,  חרף 
הירדן  נהר  הגבול  למעבר  חמישי 
חברים  עשרות  חוסיין)  (שייח' 
הג־ את  לחצות  במטרה  במשלחת 
בול מירדן לסוריה. במקום עוכבו 

אוטובוסים וכלי רכב פרטיים.

זימבבואה: הנשיא המודח רוברט מוגאבה מת בסינגפור
מאת יעקב א. לוסטיגמן

מהש־ שהודח  אחרי  שנתיים 
מו־ רוברט  מת  בזימבבואה,  לטון 
שוהה  בעודו  השבוע,  בסוף  גאבה 
נשלח  אליה  בסינגפור,  בגלות 
לאחר שנאלץ להתפטר מהשלטון 

בארצו. 

ביד  בזימבבואה  שלט  מוגאבה 
ברזל במשך 43 שנים, והדחתו באה 
אמרסון  סגנו  את  שפיטר  לאחר 
מננגגוה, במטרה להביא למינוי של 
והשליטה  דרכו  לממשיכת  רעייתו 
זכה  מננגגוה  זימבבואה.  של  הבאה 
הצבאית  בחונטה  גדולה  לאהדה 
שפתחה בתגובה בהליכים להדחתו 

הוביל  שלבסוף  מה  מוגאבה,  של 
להתפטרות המאולצת שלו. 

אתמול פרסם מננגגוה הודעה 
מוגאבה,  של  מותו  על  רשמית 
וכ־ המדינה  כמייסד  הגדיר  אותו 

מנהיג החשוב בתולדותיה. 
מדווחים  התקשורת  כלי 
זימבבואה  בערי  ברחובות  כי 

הרודן  של  למותו  ההתייחסות 
מה־ חלק  חצויה.  היתה  לשעבר 

הדחתו  שמאז  טוענים  תושבים 
הם  ולכן  יותר  גרוע  נהיה  המצב 
מצרים על לכתו, ואחרים סבורים 
שהוא היה מנהיג רע שדאג בעיקר 
אינו  מותו  על  ושהדיווח  לעצמו, 

גורם להם כל צער. 
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