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מחסן תחמושת של המיליציה 
הת־ א־שעבי',  חשד  'אל  השיעית 
הדרומיים  בפרבריה  אתמול  פוצץ 
וכתוצאה  עיראק,  בירת  בגדד  של 
מכך התעופפו רקטות שפגעו בש־

כונות הסמוכות. 
מיאדין'  'אל  הלבנוני  בערוץ 
חיז־ הטרור  ארגון  עם  המזוהה 

במחסן  הפיצוץ  כי  נטען  בללה, 
מפ־ כתוצאה  אירע  התחמושת 

היא  וכי  במתחם,  רקטה  גיעת 
שרשרת  לתגובת  שהובילה  זאת 
הרקטות  התעופפו  שבעקבותיה 

ופגעו בשכונות באזור. 
רשמיים  גורמים  זאת,  עם 
בעיראק דחו את הדיווח, וטענו כי 
שריפה שפרצה במתחם היא זאת 

תרגיל היערכות לרעידת אדמה חזקה שעלולה ח"ו לפקוד את ישראל

חיל הים נערך לתרחיש צונאמי בשיתוף עם עשרה ציים זרים
חיל הים וצבאות ארה"ב, יוון וצרפת סיימו אתמול תרגיל בינלאומי לדימוי רעש אדמה בישראל ^ "פעם 

ב־100 שנים יש רעידת אדמה ועלול להיות הרס וגל צונאמי", אמר בכיר בחיל ^ נמל חיפה הפך לשער ימי 
שבו עגנו אניות אספקה וספינה שימשה כבית חולים עם אלף מיטות אשפוז

מאת סופרנו הצבאי

ציים  עשרה  בשיתוף  הים  חיל 
בינ־ תרגיל  אתמול  סיימו  זרים 
אדירים'  'נחשולים  בשם  לאומי 
הים.  זרוע  בהובלת  שהתקיים 
רעידת  של  תרחיש  דימה  התרגיל 
וצונאמי  הרס  עוצמה,  רבת  אדמה 
ופ־ שמתפקד  כשהנמל  בישראל 

חות נפגע ברעש האדמה הוא נמל 
חיפה.

בשי־ השונים  הצבאות  חיילי 
תרגולי  יחד  ערכו  בים,  חיל  תוף 
רפואה, חילוץ מעל ומתחת למים, 
מטווחים ומסדרים ימיים. בתרגיל 
ארצות  צבאות  פעיל  חלק  לקחו 
באמצעות  ויוון  צרפת  הברית, 
כלי שיט. בנוסף, קפריסין, צ'ילה, 

בריטניה  קנדה,  גרמניה,  איטליה, 
ונאט"ו שלחו נציגי מטה לתרגיל.

התכנית  נלקחה  כדוגמה 
בהאיטי  האדמה  ברעידת  לטיפול 
להתחיל  לא  "רצינו  עשור.  לפני 
התחקי־ כל  את  לקחנו  אז  מאפס 
רעי־ קדימה.  המשכנו  ומשם  רים 

דת האדמה בהאיטי היתה רעידת 
מאוד",  הרסנית   ,7 בסולם  אדמה 
הסביר מפקד בסיס חיפה של חיל 
הים, תת־אלוף גיל אגינסקי־פרץ.
"הס־ הבכיר  הקצין  לדברי 

ב־100  שפעם  מראה  טטיסטיקה 
אנחנו  אדמה,  רעידת  יש  שנים 
עלולים  שאנחנו  להבין  צריכים 
ועלול  כזה  תרחיש  עם  להתמודד 

במקרה  צונאמי.  וגל  הרס  להיות 
זה, ייערך חיפוש והצלה ימי ויחלו 
חיל  בתשתיות  נזקים  הערכות 
מועדף  נמל  ייבחר  ובכללי,  הים 
לארץ,  התמיכה  כל  את  להכניס 

ומטוסים ייכנסו במקביל".
נמל חיפה הפך בתרגיל לשער 
ימי שאליו פורקים את הציוד ובו 
תיאום  כשתא  האניות  כל  עוגנות 
את  וריכז  חיפה  בבסיס  מוקם 
האספקה  הגופים.  בין  נושא  כל 
הימית הגיעה אל הנמל באמצעות 
אניות מסע וספינת מלחמה גדולה 
לחוף  אווירי  סיוע  ציוד,  שמביאה 
כבית  שמשמשת  וספינה  ומהחוף 

חולים ובה אלף מיטות אשפוז.
בתרגיל לקחו חלק גופי צה"ל 
כגון: אגף המבצעים, אגף התכנון, 
והלוגיסטיקה,  הטכנולוגיה  אגף 
העורף.  ופיקוד  הרפואה  חיל 
רפואה  כוחות  השתתפו  כן  כמו 
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מאיר כהן
בהר"ר מרדכי חיים בר"א הי"ו 

ישיבת באר אברהם סלאנים 
בית שמש

רבקי אידלשטיין
בהר"ר שלמה הי"ו
סמינר הישן 
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור לי"א מנחם אב תשע"ט

שמואל זנויל גבירץ 
ב"ר מרדכי שלמה הי"ו 

ישיבת צאנז
קרית צאנז נתניה 

רחל רובינשטיין 
ב"ר אברהם יעקב הי"ו 
סמינר בית חנה
קרית צאנז נתניה 

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום ג' יב מנ"א תשע"ט 

יצחק שמואל למברגר
ב"ר משה הי"ו
ישיבת קמניץ'

ביתר עילית

חני סגל
ב"ר יעקב הי"ו
סמינר הישן
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור לי"א מנחם אב תשע"ט

אברהם אלימלך גוטליב
בהר"ר יעקב מרדכי הי"ו 

ישיבת קרלין סטולין
מודעין עילית

רות גולדהבר
בהר"ר יוחנן הי"ו
סמינר הישן ביתר
ביתר עילית 

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור לי"א מנחם אב תשע"ט
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מחסן תחמושת של מיליציה 
המזוהה עם איראן התפוצץ בבגדד 

לפי טענת גורמים איראניים, בסיס אחר של אותה מיליציה הופצץ בחודש האחרון על ידי ישראל ^ 
העיראקים טוענים כי שריפה שפרצה במקום גרמה לשרשרת הפיצוצים ^ דיווח על רקטות שנפלו גם 

בקרבת השגרירות האמריקאית

אזור ה'גרין זון' בבגדד

בעקבות רצח דביר שורק הי"ד:

בתי המחבלים מופו לקראת הריסה
חיילי צה"ל פעלו בכפר בית כחיל למיפוי בתיהם של שני המחבלים הרוצחים, 

לקראת צו ההריסה שייחתם בקרוב
מאת סופרנו הצבאי

אתמול  פעלו  צה"ל  חיילי 
לחברון,  הסמוך  כחיל  בית  בכפר 
המח־ שני  של  בתיהם  למיפוי 
שורק  דביר  את  שרצחו  בלים 
המיפוי  כי  נמסר  מצה"ל  הי"ד. 
האפשרות  בחינת  לצורך  בוצע 

להריסת הבתים.

דביר  של  אביו  שורק,  יואב 
השבוע  בתחילת  הגיב  הי"ד, 
שחשודים  המחבלים  לתפיסת 
הוא  ל'כאן'  בראיון  בנו.  ברצח 
הם,  מי  אותי  מעניין  "לא  אמר: 
ולא מעניין אותי כמה הם יישבו. 
קשור  לא  הזה  האובדן  כי  גם 
לזה, דביר איננו ולא יחזור בגלל 
פגיעה של מישהו כזה או אחר".

"כשעמדתי  הוסיף,  הוא 
היה  שהוא  איפה  הכנסת,  בבית 
כל  בכיתי  לידי,  לעמוד  רגיל 
הזמן כי הוא לא היה שם וידעתי 
פה  לא  במקרה  שהוא  לא  שזה 
אבכה  שעוד  מניח  אני  בשבת. 
הרבה, אבל יש לחיים עוד הרבה 
הבטיח  לא  אחד  אף  להציע.  מה 

לנו אותו מראש".

רוסיה הודתה כי הפיצוץ שאירע 
במהלך ניסוי הטיל היה גרעיני 

"במדינות רבות עובדים על פרויקטים דומים", אמר בכיר רוסי, "האמריקאים 
בנו בשנה שעברה כור גרעיני קטן, ואנחנו ממשיכים לפעול בכיוון הזה"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בתחילה  שהכחישו  לאחר 
רדיואקטיבית  קרינה  של  דליפה 
בבסיס  שאירע  הפיצוץ  בעקבות 
סברודו־ לעיר  הסמוך  הניסויים 
רוסי  בכיר  אתמול  הודה  בינסק, 

פעילות  במהלך  אירע  הפיצוץ  כי 
גרעינית. במקביל דווח כי חמישה 
מדעני גרעין שנהרגו בפיצוץ נטמ־
שנחשבת  סארוב,  בעיר  אתמול  נו 
מוגב־ אליה  והכניסה  סגורה  לעיר 
לת, בשל היותה מרכז של פיתוחים 

גרעיניים רוסיים. 

פט־ היו  הללו  "המדענים 
המנהל  אמר  אמיתיים",  ריוטים 
הגרעיני  'המרכז  של  המדעי 
ביצעו  "הם  רוסיה.  של  הפדרלי' 
מאוד  קשים  תנאים  תחת  ניסויים 
לד־ פעם".  לא  חייהם  את  וסיכנו 

לאחר הפגישה עם ראש הממשלה – שר התחבורה מתנצל: 

סמוטריץ': "נאמרו דברים 
שלא היו צריכים להיאמר"

מוקדם יותר זימנו ראש הממשלה לפגישה ודרש ממנו להפסיק מתקפותיו ^ גורם 
בליכוד: "נתניהו הבהיר לו כי אם לא יתנצל פומבית על ההשתלחות נגדו – יפוטר לאלתר 
מהממשלה" ^ שרי הליכוד נגד השר סמוטריץ': "שלטון הימין לא מעניין את סמוטריץ'" 

מאת מאיר ברגר

התקוטטויות  של  יממה  לאחר 
ראש  נגד  חריפות  ואמירות 
בצ־ התחבורה  שר   – הממשלה, 
במהלך  התנצל:  סמוטריץ'  לאל 
מפלגת  קמפיין  בהשקת  נאומו 
הס־ על  סמוטריץ'  התנצל  'ימינה' 
שלו  הביקורת  דברי  נאמרו  בו  גנון 

כלפי ראש הממשלה. 
נכתבו  אתמול  "הדברים 
סמוטריץ'  השר  אמר  בכאב", 
המשפט  בית  "החלטת  בנאומו. 
בזה ליהדות, ומנסה לכפות חינוך 
לפסי־ בהתייחסו  הוסיף  מחדש", 

השערורייתית  המשפט  בית  קת 
בעפולה נגד קיום אירוע בהפרדה 
הערכים  "עולם  החרדי.  לציבור 
הב־ את  בהתנשאות  רומס  הזה 

אמת.  של  שחקן  אני  שלנו.  חירה 
לפעמים אני אומר את האמת שלי 

אני  לי  כשכואב  חריפות.  במילים 
דברים  נאמרו  הכאב  מתוך  צועק. 
ועל   – להיאמר  צריכים  היו  שלא 

כך אני מצר. זו לא בושה".
המ־ גם  סמוטריץ'  זאת,  עם 

כי  ואמר  השלטון  את  לתקוף  שיך 
היא  אך  ביקורת,  שתהיה  "מותר 
צריכה לא לגלוש לפסים אישיים. 
זה חייב לחול גם על שרי הליכוד 
ראינו  אישית.  אותי  שתוקפים 
בימים האחרונים את ההשתלחות 
העם.  מנהיג  הוא  נתניהו  בשקד. 
ואנחנו  טוב,  ממשלה  ראש  הוא 
פופול־ לא  כשזה  גם  אותו  מגבים 

כשצריך  אבל  ענייניים.  אנחנו  רי. 
לבקר.  יודעים  גם  אנחנו  לבקר 
ואף אחד לא ישתיק את הביקורת 

הצודקת שלנו".
רמיזות  שוגרו  היום  לאורך 
האפשרות  על  נתניהו  של  מצידו 
שראש הממשלה ידיחו מתפקידו. 

בהמשך זימנו ראש הממשלה לפ־
גישה טעונה ודרש ממנו להפסיק 

לאלתר מתקפותיו. 
גורם  סיפר  הנאום  לאחר  מיד 
של  ההתנצלות  כי  בליכוד  בכיר 
אולטימטום  הייתה  סמוטריץ' 
וכי  הממשלה,  ראש  לו  שהציב 
היה  הוא  מתנצל  היה  לא  הוא  אם 
מפוטר מתפקידו כשר התחבורה.

זימן  נתניהו  הממשלה  "ראש 

מבקר המדינה מרחיב 
את ועדת ההיתרים

לאחר שחברי הוועדה הקודמים התפטרו, מינה המבקר 
הרכב חדש לוועדה ^ בראשה יעמדו 2 שופטות בדימוס 

ויהיו חברים בה בכירים ממגוון תחומים

מאת דוד שמואלי

שיאשר  ההרכב  זהו  האם 
קבלת  נתניהו  הממשלה  לראש 
מבקר  משפטו?  למימון  תרומות 
הודיע  אנגלמן  מתניהו  המדינה 
הוועדה  הרכב  הרחבת  על  אתמול 
שמונה  מינוי  ועל  היתרים  למתן 
תוקף   – לוועדה  חדשים  חברים 

המינוי לשנתיים.
בראש הוועדה יכהנו במקביל 
צימרינג  נ'  בדימוס  השופטות 
חברים  לצדן  פריש.  וש'  מוניץ 

משרד  מנכ"ל  היתר,  בין  בוועדה, 
סלבין,  שמואל  לשעבר  האוצר 
לשעבר  התקשורת  משרד  מנכ"ל 
אוניב־ ומנכ"ל  טל  בר  עדן  עו"ד 
מרדכי  לשעבר  אביב  תל  רסיטת 
בניהול  העשיר  נסיונם  אשר  כהן 
מאוד  יסייע  ציבוריות  מערכות 
למ־ נציגות  וכן  הוועדה  לעבודת 

ישראל  המל"ג  חבר  החרדי –  גזר 
למחקרי  חרדי  במכון  (עמית  תיק 
וק־ עסקי  פיתוח  ומנהל  מדיניות 

שרי חוץ).

שני הרוגים בתאונת דרכים

מאת חיים מרגליות

בתאונה  נהרגו  צעירים  שני 
עצמית שהתרחשה בסמוך למנחת 
שהתנגשו  לאחר  בערד,  המסוקים 

עם רכבם בעמוד חשמל.
חו־ כהן  ויורם  וייטר  אופיר 

סיפרו:  הצלה'  ב'איחוד  בשים 
ברכב  נתקלנו  לזירה  "כשהגענו 

צוותי  חשמל.  בעמוד  שהתנגש 
ההרו־ את  מהרכב  חילצו  הכיבוי 

מותם  נקבע  הצער  שלמרבה  גים 
הפצי־ אופי  עקב  התאונה  בזירת 

עות הקשות מהן סבלו".
חקירה  כי  נמסר  מהמשטרה 
הע־ תנועה  בוחני  של  ראשונית 

בתאונה  כאמור  שמדובר  לתה 
עצמית. 
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שינוי מתחייב 
תפיסת  או  הפוליטית  זיקתם  בעבר  נבדקה  לא  מדוע 
עולמם של חברי ועדות ההיתרים שעל יד מבקר המדינה? 
ולמה רק לאחר שהמבקר החדש מתניה אנגלמן מינה ועדה 
בתקשורת  וסייעניהם  השמאל  אנשי  מחוללים  חדשה 
ובאקדמיה שערוריות ומטיחים האשמות כאילו כל חברי 
נתניהו?  בנימין  לטובת  מראש  מוטים  החדשה  הוועדה 
פועל  שאנגלמן  בכך  הסתירה  את  ליישב  ניתן  לכאורה 
האגף  את  ביטל  וכבר  המבקר  משרד  של  אופיו  לשינוי 
למאבק  לינדנשטראוס  מיכה  המבקר  של  מיסודו  החדש 
בחריגה  הקודמת  הוועדה  חברי  את  וביקר  בשחיתות 
כדין  פועל  אנגלמן  האם  היא  כן  אם  השאלה  מסמכויות. 
וכיאות? התשובה היא כן. למה? כי הנורמות בעבר לא היו 

תמיד ראויות. כי גם בהם שירתו אנשים עם אג'נדות.

ובאופן  משפטנים,  לוועדה  למנות  היה  בעבר  הנוהל 
בדימוס.  שופטים  או  הפרקליטות  יוצאי  כביכול  טבעי 
המינויים הללו הנחילו לעתים לוועדה את רוח הקרב של 
הפרקליטות הרואה את נציגי הציבור או בבכירי הממשל 
למערכת  ובאשר  בפועל.  לא  אם  בכוח  עבריינים  כראות 
בעלת  שהיא  המפורסמות  מן  הרי  הישראלית,  המשפט 
להחזיר  פועל  אנגלמן  מתניה  בהרשעות.  העולמי  השיא 
כשעדיין  שלו  הבראשית  לימי  המדינה  מבקר  משרד  את 
לא שירת, בניצוחם של שופטים, את מערכת אכיפת החוק 
אלא היה כמקובל בעולם משרד ביקורת סולידי ולא רודף 

סנסציות ויוצר כותרות. 

מתניה אנגלמן ראוי להוקרה ולתמיכה על שהוא פועל 
מתסביכי  המשוחררת  אווירה  וליצירת  הרוחות  להרגעת 
המלחמה בשחיתות, ההגנה על זכויות מפני השלטון הרע, 
ישראל  השופטת.  והרשות  המחוקקת  הרשות  פסילת 
המושחתות,  המדינות  ברשימת  גבוה  במיקום  ממוקמת 
מן  יותר  לא  אבל  שחיתות  בה  (יש  כזאת  שהיא  מפני  לא 
שנוצר  הרושם  מפני  אלא  בעולם)  המתוקנות  המדינות 
מקצועי  מדד  אינו  העולמי  השחיתות  מדד  הקהל.  בדעת 
ידי  על  מוטה  הרי  וזאת  הקהל.  דעת  מדד  אלא  מדעי,  או 
המשטרה, הפרקליטות, החלטות תמוהות של בג"ץ, דוחות 
המבקר על אירועים בעודם מתנהלים, ארגונים המופעלים 
על ידי הקרן החדשה, ההשפעה של כל הצווחים: זאב זאב, 
געוואלד, משכנעת את הישראלי הממוצע כי ישראל היא 

מדינה מושחתת ביותר. 

סגן הנשיא הפורש של בית המשפט המחוזי בירושלים 
את  עיתונאי  בראיון  שעבר  בשבוע  האשים  דרורי,  משה 
בדמוקרטיה.  בפגיעה  הפרקליטות  ואת  המשפט  מערכת 
פסק הדין של השופט המחוזי יונתן אברהם שאסר לקיים 
מופע לחרדים בהפרדה והאופן שבו קיבל ללא שיקול דעת 
את עתירת שדולת הנשים האנטי מסורת ישראל מראה עד 
כמה יש צורך במין מתניה אנגלמן שיעז להביא לשינוי גם 

במערכת המשפט. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

ברגע האחרון
ברגע האחרון ניצל אתמול 
קליני  ממוות  הימין  שלטון 
וחצי  בחודש  מקדים  שהיה 

את המוות המוחי והסופי. 
הזו  הבלעדית  ההמצאה 
עצמו  את  לקטול  הימין  של 
בשנת  פותחה  לא  עת  בטרם 
תשע"ט, אף לא בשנת תשנ"ט, 
בשנת  לכן.  קודם  עוד  אלא 
תשנ"ב היתה זו סיעת התחיה 
הימין  מממשלת  שפרשה 
מחאה  לאות  שמיר,  בראשות 
והדיונים  מדריד  ועידת  על 
ישראל  בין  בעקבותיה  שבאו 
בלחץ  ערב,  מדינות  לבין 
מן  התחיה  פרישת  ארה"ב. 
הדומינו  אבן  היתה  הממשלה 
שבעקבותיה  הראשונה 

התפוררה הממשלה.
כמו  התחיה,  ידוע:  הסוף 
רצו  זעירות,  ימין  סיעות  עוד 
את  שעברו  מבלי  לכנסת 
למרות  וכך  החסימה.  אחוז 
הימין,  לקולות  שניתן  הרוב 
מתוך  לרוב  לימין  היה  לא 
הכנסת  חברי  ועשרים  מאה 
ממשלת  קמה  כך  שנבחרו. 
את  לעולם  שהביאה  רבין 
והזכור  הנואל  אוסלו  הסכם 

לרע.
לרצון  הכבוד  כל  עם 
הסיעות  של  הטבעי 
הליכוד  את  המחשקות 
נפשן  על  להיאבק  מימין 
לא  שלהן  שהקולות  ולוודא 
לצפות  מותר  לחיקו,  יזלגו 
שלא  בראשם  מהעומדים 
עם  האמבטיה  את  לשפוך 

התינוק. 
אומר  הבסיסי  ההיגיון 
מהעוגה  לאכול  אפשר  שאי 
לא  שלמה.  אותה  ולהותיר 
בממשלה,  להישאר  ניתן 
נפרד  בלתי  חלק  להיות 
את  המכוון  ומהקבינט  ממנה 
לא  בעת  ובה  החלטותיה, 
ראש  את  מלהתקיף  לחדול 
ההחלטות  על  הממשלה 
שאותן הוא מקבל. מי שעושה 
הוא  והערב  השכם  זאת 
ליברמן שנוהג לצאת ולהיכנס 
של  קצב  באותו  לממשלות 
חמסין.  ביום  גרביים  החלפת 
אבל גם הוא מקפיד להשמיע 
את הביקורת המזויפת מתוכה 
שבפיו, בשלב שבו הוא מחוץ 

לממשלה ולא חלק ממנה.
יועצי  מידה,  באותה 
גרמו  שכמעט  האחיתופל 
את  לפטר  הממשלה  לראש 
השר בצלאל סמוטריץ כמעט 
לכריתת  ידיהם  במו  הביאו 
הענף שעליו הוא יושב. ראש 
חודש  לפטר  יכול  ממשלה 
שרים  בחירות  לפני  וחצי 
סוררים שחשודים בעיניו כמי 
שמבקשים לרשת אותו בחייו 
או גרוע מכך להדיחו באישון 
לעשות  יכול  לא  הוא  לילה. 
עליו  מצהיר  שהוא  למי  זאת 
השכם והערב כי הוא בחירתו 
לעבר  יפזול  לא  וכי  הטבעית 
וזולת  זולתו  אחת  ממשלה 

חבריו.
להיות  אמור  אתמול  יום 
תמרור לשותפים השונים של 
להפנים  שאמורים  הממשלה 
המשחק  כללי  את  מחדש 
במקום להתקוטט ולהתגושש 
חבורת  לידי  לשחק  ובכך 
החובבנים שעלולה לזכות מן 
ההפקר בזחילתה מן המחבוא 
לא  על  הממשלה,  קרית  אל 

זכות בכפה.
לבקר  צריך  ואף  מותר 
דרך  יש  הממשלה.  ראש  את 
לו  לעשות  מבלי  זאת  לעשות 
דה לגיטימציה שמשרתת את 
השמאל בלבד. בדיוק באותה 
לקושש  ולגיטימי  מותר  דרך 
בלי  גם  ליד  הבא  מכל  קולות 
ולהשמיץ  להשפיל  להקניט, 

את השותפים לדרך.

ברגע האמת
בעצם  די  היה  לא  כמו 
בית  של  הבוטה  הזלזול 
המשפט בציבור החרדי, באה 
אותו  של  החדשה  ההוראה 
זאת  וקיבעה  משפט  בית 

במסמרות.
לעתירה  בתשובה 
המשפט  לבית  שהוגשה 
המחפירה  הפסיקה  בעקבות 
שפסלה אירוע בהפרדה בעיר 
כי  המשפט  בית  קבע  עפולה, 
לא  לעתירה  ישיבו  המשיבים 
לאחר  ימים  מארבעה  פחות 
ביקש  בכך  המדובר.  האירוע 
בית המשפט להבהיר לכל מי 
לו  אין  כי  לדעת  רוצה  שרק 
מראית  להפגין  יומרה  אפילו 
אחת  אוזן  הפניית  של  עין 

לרחשי לב הציבור.
הזה,  המזג  שיקצין  ככל 
החרדי  הציבור  יׂשתכר  כן 
הצדק  דורשי  כל  ועמו 
היום  ירחק  לא  כי  והיושר. 
ולא יהיה אדם בישראל שלא 
המכוונת  בלעומתיות  ייווכח 
והדורסנית של עוטי הגלימות 
נגד  הם  באשר  השחורות 

היהדות הנאמנה באשר היא.

ברגע אחד
שהיועץ  הציפיה 
יביע  לממשלה  המשפטי 
עם  קו  שתיישר  עמדה 
והמצפון,  הצדק  ההיגיון, 

פתטית.
זה  הוכיח  מנדלבליט 
דברה  עושה  הוא  כי  מכבר 
של הקליקה השלטת בהיכלי 

השן.

השפיץ של הקיץ
חופשה של אלופים
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לאור מצוקת ציבור ההורים המבקשים מענה מקצועי בנושא

הערב בבני ברק: כנס ייחודי 
להתמודדות חינוכית נוכח פגעי הזמן

בכנס שייערך הערב באולמי 'קונטיננטל' בב''ב, יוענקו כלים הקריטיים 
להתמודדות יראי ה' נוכח אתגרי החינוך במשברי התקופה

פניות  וגל  נרשמים,  עשרות 
הנערך  ייחודי  כנס  לקראת  אדיר 
החי־ בנושא  ברק  בבני  לראשונה 
מאות  ישתתפו  בכנס  המונע.  נוך 
הורים מציבור יראי ד' וחרדים על 
מק־ מענה  לקבל  החפצים  דברו, 
צועי שיאפשר לסייע בעת פקודה 
הנאבקים  הצאן,  צעירי  לבניהם 
ולעצור  הזמן,  פגעי  מול  כרחם  על 

מראש תהליכי הידרדרות.
ייערך  הייחודי  ההורים  כנס 
בבני  'קונטיננטל'  באולמי  הערב 
ברק, ביוזמת ארגון 'ליבאי'. בכנס 
ר'  הרה''ח  החינוך  איש  ישתתף 
מייסד  שליט''א,  ברייער  אהרן 
בכנס,  המונע.  החינוך  שיטת 
הניתנים  פרקטיים,  כלים  יוענקו 
ומאפשרים  הורה,  לכל  ליישום 
הקריטית  משקל  אבן  להניח 
הצלחתם  והבטחת  אסון  למניעת 
המתב־ של  והאישית  החינוכית 

גרים.
הסברה  ערב  מהווה  הכנס 
החי־ שיטת  עם  רעיונית  והיכרות 

על  מבוססת  השיטה  המונע.  נוך 
וייעוץ  בטיפול  שנים  עתיר  נסיון 
נפשם  על  הנאבקים  במתבגרים 

המאבק  את  ומתמצתת  הזכה, 
המאפשרים  עקרונות  מספר  אל 
תהליכי  מראש  ולעצור  להימנע 

הידרדרות.
את  להורים  מעניקה  השיטה 
התפתחות  בזמן  לזהות  היכולת 
שלילית, ונותנת את הכלים לעצור 
העקרונות  מסוכן.  תהליך  באיבו 
מול  לחיוניים,  הופכים  הללו 
מכל  המנשבות  הסערה  רוחות 
במקומות  לטרפן  ואורבות  עבר, 

ומצבים שלא ניתן לחזות מראש.
השיטה מיישמת את התובנות 
שנש־ מרובות,  הצלחות  וקצרה 

מרוצים  הורים  המוני  מפי  מעות 
ברחבי הארץ, המדווחים על שינוי 
חיובי, וצמיחה רוחנית תוך בגרות 
כמו  המתבגר,  מצד  איתנה  ונפש 
גם רוגע ושלוות נפש מצד ההורים 
היודעים כי בידיהם הכלים לסייע 
אליו  מצב  בכל  ליקיריהם  ולעזור 

נקלעו.
מציינים  'ליבאי'  בהנהלת 
האדיר  הציבורי  ההד  את  בסיפוק 
מצי־ ומבקשים  היוזמה,  שעוררה 

להשתתף  החפצים  ד'  יראי  בור 
לצו־ הרשמתם  להקדים  בכינוס 

מספר  עקב  מקומם,  הבטחת  רך 
טלפון  המוגבל.  הישיבה  מקומות 
03- בכינוס:  מקומכם  לשמירת 

.6109099

150 אלף איש פקדו את הכותל 
המערבי בשבת חזון ובתשעה באב

מאת י. ברזל

המ־ הכותל  אל  נהרו  רבבות 
וצום  חזון  שבת  במהלך  ערבי 
על  להתאבל  כדי  באב  תשעה 
למקום  סמוך  ירושלים,  חורבן 

המקדש.
התאספו  הצום  סוף  לקראת 
הכותל  ברחבת  רבים  אלפים 

ובודדים  משפחות  המערבי 
לרגעים  ומהתפוצות  מהארץ 
הוד  מלא  במעמד  נפש  מרוממי 
'אני  שירת  את  שרו  בו  וקדושה 
אחד  בלב  אחד,  כעם  מאמין' 
ירושלים  לבנין  ובאמונה  בתקוה 

במהרה.
ארגנה  הצום,  צאת  לאחר 
המערבי  הכותל  למורשת  הקרן 

ונ־ ארגונים  עם  פעולה  בשיתוף 
ומכובדת  מסודרת  חלוקה  דיבים, 

של כיבוד לרווחת המתפללים.
מוצאי  של  הלילה  בשעות 
רבים  אלפים  נהרו  באב,  תשעה 
למעמד קידוש לבנה ושירי ערגה 
בני  אלפי  ובהם  ירושלים  לבנין 
ור־ אדמו"רים  בראשות  ישיבות, 

בנים רבים.

ראש מועצת שומרון: ''שדולת אייפאק 
מטעה את נבחרי הציבור האמריקני''

למכתבו של יוסי דגן הצטרפו 21 ח''כים שפנו במכתב חסר תקדים לחברי הקונגרס: "מדינה פלסטינית 
''BDS-מסוכנת יותר מה

מאת כתב המבשר

במכתב  פנו  כנסת  חברי   21
האמ־ הקונגרס  לחברי  דופן  יוצא 
אייפא"ק,  שדולת  ולחברי  ריקני 
והביעו דאגה וביקורת בגין אישור 
הצעת ההחלטה נגד ה-BDS בקו־
שהוכנסה  לאחר  האמריקני  נגרס 
בהקמת  התומכים  סעיפים  בה 

מדינה פלסטינית.
חברי הכנסת הצטרפו למכתב 

יוסי  שומרון,  מועצת  ראש  שיזם 
לה־ מבקשים  "אנו  נאמר  בו  דגן, 

של  האחרונה  ההחלטה  כי  בהיר 
החל־ (מס'   BDS-ה נגד  הקונגרס 

טה 246) היא טעות חמורה, משום 
במה  תמיכה  גם  מביעה  שהיא 
המדינות',  שתי  'תכנית  שמכונה 
כלומר בהקמת 'מדינה פלסטינית' 
בליבה של ארץ ישראל הקטנטנה.
שה־ להבהיר  מבקשים  ''אנו 

מסוכנת  פלסטינית  מדינה  קמת 
 ,"BDS-מה יותר  הרבה  לישראל 
להקמת  ''דרישה  במכתב.  הודגש 
מדינה פלסטינית מנוגדת לעמדת 
ממשלת  לעמדת  מנוגדת  ארה''ב, 
רוב  לעמדת  ומנוגדת  ישראל, 
משום  זאת  וכל  בישראל.  הציבור 
מסכנת  וגם  צודקת  לא  גם  שהיא 

את ביטחון מדינת ישראל".
"לצ־ היוזמה:  את  הסביר  דגן 

איפא"ק  האחרונות  בשנים  ערי 
פתרון  את  עצמאי  באופן  מקדמת 

מטעה  איפא"ק  המדינות.  שתי 
האמריקאי  הציבור  נבחרי  את 
המדינות  שתי  פתרון  את  ומציגה 
מדי־ וכעמדת  ישראלי  כאינטרס 

שפתרון  אף  על  וזאת  ישראל  נת 
מעמדת  חלק  אינו  המדינות  שתי 
בקווי  מופיע  אינו  ישראל,  מדינת 
חלק  ואינו  הממשלה,  של  היסוד 
מעמדת ארה"ב ונשיא ארה''ב אף 
הוציא אותו מהדו"ח לאסטרטגיה 

לביטחון לאומי''.
ההחלטה  הצעת  דגן,  לדברי 
בשק,  חתול  היא   BDS-ה כנגד 
ונמכר  יפה  שנעטף  ספק  לנו  ''אין 
ללא  כאשר  בקונגרס,  לחברינו 
על  סומכים  הם  כאשר  ידיעתם, 
איפא"ק ועל כותרת הצעת החוק, 
הח־ הצעת  על  ידיהם  במו  חתמו 

זו  פלסטינית.  מדינה  בעד  לטה 
לאיפא"ק  להבהיר  יש  שערוריה. 
תמשיך  לא  ישראל  מדינת  כי 
היא  באם  פעילותה  את  לגבות 

תמשיך לקדם את הקמת המדינה 
'קידום  מעטה  תחת  הפלסטינית 

אינטרסים ישראלים'".
בין החותמים על המכתב: סג־
חוטובלי (הלי־ ח"כ  החוץ  שר  נית 

כוד), סגן שר הביטחון ח"כ אלי בן 
גדעון  ח"כ  המאוחד),  (הימין  דהן 
דיכטר  אבי  ח"כ  (הליכוד),  סער 
(הליכוד), ח"כ עוזי דיין (הליכוד), 
ח"כ יואב קיש (הליכוד), ח"כ מוטי 
עטיה  ח"כ  המאוחד),  (הימין  יוגב 
(הליכוד), ח"כ גולן (הליכוד), ח"כ 
זוהר  מיקי  ח"כ  (הליכוד),  השכל 
(הליכוד),  מארק  ח"כ  (הליכוד), 
ח"כ  (הליכוד),  קלנר  אריאל  ח"כ 
סגמן  ח''כ  (הליכוד),  קרעי  שלמה 
(הליכוד),  שיטרית  ח''כ  (ליכוד), 
ח"כ  (ש"ס),  אזולאי  ינון  הרב  ח"כ 
הרב  ח"כ  (ש"ס),  ארבל  משה  הרב 
מיכאל מלכיאל (ש"ס), ח"כ אופיר 
סופר (הימין המאוחד) ח"כ סילמן 

(הימין המאוחד).

יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני בביקור מקיף:

"עמנואל המתחדשת ומתאכלסת הופכת 
להיות מ'פינת יקרת' לעיר ואם בישראל"

ומתאכ־ המתחדשת  "עמנואל 
הדר  ומוסיפה  מדהים,  בקצב  לסת 
רוחניותה,  על  ועומק  הדרה  על 
לעיר  יקרת'  מ'פינת  להיות  הופכת 
יו"ר  אמר  כך   – בישראל"  ואם 
משה  הרב  ח"כ  הכספים  ועדת 
שערך  מקיף  ביקור  לסיכום  גפני 

בעיר. 
רכסי  על  אשר  העיר  בפתח 
את  קידם  השומרון,  של  בראשית 
עמנואל  מועצת  ראש  האורח,  פני 
את  סקר  הוא  גפני.  אליהו  הרב 
ואת  עמנואל  של  לגובה  הפריצה 
להכפלת  הדרמטיות  התכניות 
העיר בעזרת ה' ולהפיכתה למחוז 
כבר  משפחות,  מאות  של  חפץ 

בתקופה הקרובה.
לביקור  נכנס  גפני  משה  הרב 
בפרויקט  א'  בשלב  חדשה  בדירה 
הת־ מלא  ויצא  עמנואל',  'הדר 
הבינוי  רמת  מההרחבה,  רשמות 
של  האחרונה  והמלה  והאבזור, 

פיתוח סביבתי.
נקו־ אל  ועלו  טיפסו  כן  אחרי 

דת תצפית, ממנה ניתן לראות את 
ולהתרשם  הציפור  ממעוף  העיר 
מקרוב על התפתחות העיר בכלל 
המראה  החדשים.  הפרויקטים 
חדשנית  בניה  ומדהים:  מפעים 
חד־ גנים  ובינוי  נטיעת  ונרחבת, 
בראשית  נוף  רקע  על  והכל  שים, 

מדהים.
בכולל  התקיים  תורני  ביקור 
האורח  נשא  שם  הישיבות,  חניכי 

דברי תורה. 
הת־ הביקור,  של  לסיכומו 

קיימה בלשכת ראש המועצה, עם 
וועדת  עמנואל  עיריית  צוותות 
לקי־ מקצועית  ישיבה  הכספים, 

דום העיר עמנואל.
יו"ר ועדת הכספים שיבח את 
וציין  המועצה  ראש  של  פעילותו 
היפה,  מהעיר  התפעלותו  את 
גשמית  מבחינה  הן  יפה  "המקום 
והן ובעיקר מבחינה רוחנית. היום, 
עם האכלוסים החדשים הקיימים 
ואם  עיר  תהיה  זו  בקרוב,  ושיהיו 

בישראל".

שר הפנים חנך מרכז לימודי מחשבים 
וגינות משחקים חדשות בביתר עילית

ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין: "תושבי ביתר מלאים הכרת הטוב לעשיה 
הכבירה של השר דרעי"

מאת מאיר קליין 

וגינות  מחשבים  לימודי  מרכז 
עילית,  בביתר  חדשות  משחקים 
והפ־ הפנים  שר  במעמד  נחנכו 
שהגיע  דרעי,  אריה  הרב  ריפריה 
של  כאורחו  בעיר,  מיוחד  לסיור 

ראש העיר.
כאלו  הינם  שנחנכו,  המיזמים 
שבוצעו במימון משרד הפריפריה 
השתתפו  בסיור  והגליל.  הנגב 
ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין, 
חברי מועצת העיר ומנכ"ל משרד 

הפריפריה אריאל משעל.
הרב  השר  חנך  סיורו  במהלך 
דרעי גינת שעשועים חדשה ברח' 
נערכה  שם  בעיר,  לוי  קדושת 
הגרלה חגיגית על אופניים לילדי 
העיר. השר ערך את ההגרלה ומ־

המאושר,  לילד  האופניים  את  סר 
לאחר מכן, חנך השר גינת שעשו־

בעש"ט,  ברח'  נוספת  חדשה  עים 
הרה"ח  ע"ש  ראובן',  'דודאי  בשם 
ר' ראובן ברים ז"ל ממייסדי העיר. 

דרעי  השר  התקבלו  זו  בגינה  גם 
ורה"ע ע"י מאות מילדי העיר. 

כמו כן, חנך השר מרכז לימודי 
העי־ ע"י  שנפתח  חדש,  מחשבים 

בו  הפריפריה,  משרד  במימון  ריה 
מקיף  קורס  נשים  עשרות  החלו 
אפ־ שיעניק  המחשב,  במקצועות 

שרויות תעסוקה לתושבות העיר. 
בהמשך ייפתח גם קורס לגברים.

השעשועים  גינות  כי  יצוין 

מיליוני  של  בהשקעה  שנבנו 
הפריפריה,  משרד  ע"י  שקלים 
חלק  רק  הם  המחשבים  מיזם  וכן 
שהשקיע   – היקף  רחב  מסיוע 
כמו  עילית,  בביתר  המשרד 
סיוע  וקעמפים,  קייטנות  סבסוד 
שיפוץ  ביתרלנד,  פארק  ללונה 
את  שמשפרים  ועוד,  ציבור  מבני 

איכות חייהם של התושבים. 
השר  השתתף  הביקור  בסיום 
'ועי־ של  כבוד  כאורח  דרעי  הרב 
בה־ עילית  בביתר  העסקים'  דת 

עסקים  מנהלי  עשרות  שתתפות 
בכי־ אמר  דרעי  הרב  השר  בעיר. 

לידתה  בערש  להיות  "זכיתי  נוס: 
של העיר הזו והיא התפתחה מאד. 
להמראה.  מהבראה  עברה  היא 
במסי־ אותה  מטפח  העיר  ראש 

התוצאות  ואת  ובמקצועיות,  רות 
היפות רואים כולנו".

את  בדבריו  הביע  העיר  ראש 
הפ־ לשר  ביתר  העיר  של  תודתה 

נים: "מאז קום המדינה לא היה שר 
לאוכלוסיות  שקשוב  כזה,  פנים 
בר־ מהקופסה  ויוצא  החלשות, 

עיונות מקוריים כיצד לסייע בכל 
ביתר  העיר  אחר.  מכיוון  פעם 

חייבת לו הכרת הטוב".

'הימין המאוחד' השיק את קמפיין 
הבחירות; המפלגה תיקרא מעתה 'ימינה'

מאת מאיר ברגר

ראשי מפלגת הימין המאוחד 
הבחי־ קמפיין  את  אמש  השיקו 
כפר  במלון  שנערך  באירוע  רות 
נחשף  האירוע  במהלך  המכביה. 
כי שם הרשימה ישונה ל'ימינה'. 
הב־ סיסמת  גם  הושקה  באירוע 
ימינה".  רוצה  "ישראל  חירות: 

אותיות הרשימה יישארו טב.
לש־ השרה  המפלגה,  יו"ר 
כי  בנאומה  אמרה  שקד,  עבר 
שמירת  על  אמונה  מפלגתה 
אסון  אותו  "מאז  הימין.  ערכי 
(ההתנתקות), ולנוכח השלכותיו 
הרודפות אותנו יום יום, הציבור 
הפיק לקחים, והבין שאם אנחנו 
חפצי חיים, עלינו לבחור בימין. 
הציבור אכן זז ימינה, אבל מוצא 
נגרר  פעם  אחר  פעם  עצמו  את 
חרף רצונו שמאלה. זה לא חייב 

להיות כך".
משולחן  לי:  "האמינו 

דבר  שום  ראיתי  לא  הממשלה 
כל  מהבית.  שראיתי  ממה  אחר 
ההבדל הוא שמשולחן הממשלה 
ראיתי את זה הרבה יותר ברור. 
לא רק שראינו את זה, גם הוכחנו 

את זה", הוסיפה שקד.
הש־ "בארבע  כי  ציינה  היא 

שאנחנו  הוכחנו  האחרונות  נים 
הימין היחיד שלא חושש להפוך 
לתכנית  שלו  האידיאולוגיה  את 
בערכים  בוגד  ושאינו  עבודה, 
למ־ אותם  מתרגם  אלא  שלו, 

שהוכיח  היחיד  הימין  עשים. 
ממה  אין  מאמינים,  שאם 

לפחד".
שקד דיברה על השם החדש 
של המפלגה. "ימינה היא לא רק 
שם – היא גם המהות. ימינה היא 
הכיוון אליו אנחנו רוצים להוביל 
את ישראל. ימינה היא רוח הדו־

שלנו.  במפרשים  המנשבת  רות 
בישראל  שהעם  מה  היא  ימינה 

רוצה – ולא באמת מקבל".

נת־ בגנות  דיברה  בדבריה 
הערכים  שעולם  גם  "הבנו  ניהו. 
בסכנה  נתון  הימין  של  והחזון 
הכל  חודשיים  ולפני  ממשית 
ושותפיו.  לגבאי  למכירה  עמד 
הסכנה  אבל  לדרכו,  הלך  גבאי 
חיסול  למכירת  הסכנה  נשארה. 
אידיאולוגית עדיין כאן. שם, על 
החולות הזהובים של גוש קטיף, 
הבנתי דבר נוסף: עם כל אהבתי 
הולכת  אני  הישראלי,  להיי־טק 
הכי  ומכוונת  הפוליטי  לשדה 
המדינה.  להנהגת  שאוכל,  גבוה 
שלא  כדי  הכל  לעשות  בכוונתי 
שיהפוך  חידלון  עוד  יתרחש 

לבכיה לדורות".
שניה,  הזדמנות  "קיבלנו 
תהיה.  לא  שלישית  הזדמנות 
וג־ חזק  אידיאולוגי  ימין  בלי 

עם  ליכוד  ממשלת  תקום  דול, 
אין  ימין,  שרוצה  למי  השמאל. 
סי־ ימינה",  מלבד  אלטרנטיבה 

כמה שקד.

רשם העמותות הודיע על ביטול 
פטור מאגרה שנתית לרשם העמותות

מאת חיים מרגליות

האזרחית  מהשנה  החל 
תקנות  לתוקפן  נכנסות  הבאה, 
העמו־ ברשם  חדשות  אגרות 
תות, אשר מבטלות את הפטור 
לעמותות,  כה  עד  נהוג  שהיה 
אינו  שלהן  ההכנסות  שמחזור 
ואינן  ש"ח  אלף   300 על  עולה 
מעסיקות עובדים, ומפחית את 
על  כך  השנתית.  האגרה  סכומי 
 – העמותות  רשם  הודעת  פי 
שבמשרד  התאגידים,  רשות 

המשפטים.
הרא־ בשנתיים  עמותה 

התאגדותה  שנת  לאחר  שונות 
ההכנסות  שמחזור  עמותה  או 
בדו"ח  דיווחה  שעליו  השנתי, 

ל־2018,  שהגישה  המילולי 
ש"ח,  אלף   300 על  עולה  אינו 

– תידרש לשלם 150 שקלים.
ההכנסות  שמחזור  עמותה 
300 על  עולה  שלה  השנתי 

האגרה  את  תשלם  אשר  אלף, 
תש־  ,31/3/2020 עד  השנתית 

לם סכום מופחת, לאחר המועד 
תעריף  לשלם  תידרש  האמור 

מלא, בדומה לחברה.
ל־2020 האגרה  תעריף 

שיימצא  המידע  לפי  ייקבע 
העמותות  רשם  במערכת 
עמותה   .31.12.2019 ביום 
מילולי  דו"ח  תגיש  שלא 
אגרה  סכום  לשלם  תידרש 
אגרה  שוברי  יישלחו  לא  מלא. 

בדואר.

איטליה: עשרות בתים וכלי רכב נפגעו 
מחלקי מתכת שנשרו ממטוס בואינג

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

חוו  במיוחד  טראומתי  אירוע 
הסמוכה  פיומיצ'ינו  העיירה  תושבי 
לרומא בירת איטליה. בעיצומה של 
גשם  לפתע  נפל  האחרונה,  השבת 
של חלקי מתכת על עירם, וגרם נזק 
לעשרות בתים וכלי רכב. אדם אחד 

נפגע באורח קל מרסיס. 
אך  גדולה,  היתה  התדהמה 
והת־ התעלומה  נפתרה  בהמשך 

ממנועו  נשרו  אלו  חלקים  כי  ברר 
של מטוס בואינג 787 (דרימליינר) 

שחלך בשמי האזור. הטייסים הר־
גישו בתקלה ומיהרו לחזור לנחי־

ההמראה,  לאחר  דקות  כ־20  תה, 
הצוות  ואנשי  הנוסעים   298 וכל 

שהיו על המטוס לא נפגעו. 
באיטליה  התקשורת  כלי 
של  ה'נשירה'  אם  כי  מציינים 
במרחק  מתחוללת  היתה  המטוס 
יכולה  היתה  היא  משם,  גדול  לא 
הרוגים  של  גבוה  למספר  לגרום 
היו  הרחצה  חופי  שכן  ופצועים 
עמוסים בנופשים, וכך גם מרכזים 

עירוניים אחרים. 
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מוקדשת  הזמנים'  'בין  תקופת 
לרוב לזמן משפחתי הכולל טיולים 
הצ־ למרבה  משפחתיות.  וחוויות 
אח־ גורמת  מהשגרה  היציאה  ער, 
ובהן  נעימות,  לא  תופעות  גם  ריה 
שונות  מתאונות  ילדים  היפגעות 

בבית, בדרכים ובמרחב הציבורי.
לבטיחות  בטרם  ארגון  מנתוני 
תש"ע  שנת  מאז  כי  עולה  ילדים 
'בין  בתקופת  חייהם  את  קיפחו 
מתוכן  חרדים,  ילדים   25 הזמנים' 
נהרגו  ילדים  ו־7  למוות  טבעו   11
בתאונות דרכים. ב־44% מהמקרים 

הילדים היו בני פחות מ־4 שנים.

כי  מהנתונים  עולה  עוד 
לחדרי  פנו  המדוברת  בתקופה 
המיון בבתי החולים 1,044 ילדים 
ניכרת  למיון,  הפונים  בין  חרדים. 
אופ־ תאונות  בשל  בפניות  עליה 
ניים, כוויות ופגיעות בעלי חיים.

מנכ"לית  סילבינגר,  א.  הגב' 
ילדים:  לבטיחות  'בטרם'  ארגון 

מהשגרה  יציאה  של  "בתקופות 
ילדים.  בתאונות  עליה  רואים  אנו 
לח־ ואוהבים  סקרנים  הם  ילדים 

להם  אין  אבל  סביבתם,  את  קור 
לזהות  והיכולות  הכישורים  את 
השגחה  מהן.  ולהימנע  סכנות 
אימוץ  אחראי,  מבוגר  של  צמודה 
והתאמת  בטוחה  התנהגות  הרגלי 

הסביבה לילדים הן הכרחיות כדי 
ולהימנע  בטיחותם  על  לשמור 

מתאונות".
ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים 
פועל בשיתוף פעולה יחד עם אר־

סכנות  למניעות  ליעקב'  'אמת  גון 
לאחרונה  בפרט.  ולילדים  בכלל 
חתו־ עליו  הלכה  פסקי  פורסמו 

רבי  הגאון  הגאונים  הרבנים  מים 
יצחק יוסף הרב הראשי לישראל, 
ה'פסקי  בעל  רבינוביץ  הגר"ש 
נו־ נפתלי  רבי  והגאון  תשובות' 

בהלכות  העוסק  שליט"א.  סבוים 
לריבוי  ומתייחס  הנפש  שמירת 
חופשה  בימי  הטביעות  מקרי 

ובבית.

ארגון 'בטרם לבטיחות ילדים' חושף נתונים מזעזעים: 

בשמונה השנים האחרונות נהרגו 25 ילדים חרדים בתקופת 
'בין הזמנים', מרביתם כתוצאה מטביעות ותאונות דרכים

ביקורת בקהילה היהודית בפולין: בכירים בממשלה 
השתתפו בטקס זכרון למשתפי פעולה עם הנאצים 
הרב הראשי של פולין, הרב מיכאל שודריך, שהוזמן לטקס, דחה את ההזמנה 

והוסיף כי "מדובר בעלבון אישי עבורי"

מאת א. למל

כשביד אחת פולין מכחישה כל 
קשר לשואה הנאצית ותובעת אנ־
שים שמצדדים בכך, בידה השניה 
היא מוכיחה כי היה לה קשר ואולי 
פעולה  ששיתפו  כאלו  עם  הדוק 

עם הנאצים ימ"ש.
פולין  נשיא  של  חסותו  תחת 
נציגי  ובהשתתפות  דודא  אנדז'יי 
וצדק',  'חוק  השלטון  מפלגת 
טקסים  בוורשה  השבוע  התקיימו 

ששיתפה  פולנית  חטיבה  לזכר 
פעולה עם הנאצים במלחמתם נגד 
המחתרות הקומוניסטיות שהחלו 
מלח־ סוף  לקראת  לשלוט בפולין 

מת העולם השניה.
בה  הפולנית,  החטיבה  מפקדי 
סירבו  חיילים,   1,417 חברים  היו 
הפולני  האומה'  ב'צבא  להתמזג 
ופעלו בצורה נפרדת לצד הנאצים 
שהשתל־ בקומוניסטים  במאבקם 

טו על פולין.
הרב  פולין,  של  הראשי  הרב 

לטקס,  שהוזמן  שודריך,  מיכאל 
כי  הוסיף  ואף  ההזמנה  את  דחה 

"מדובר בעלבון אישי עבורי".
זכה  המחלוקת  מעורר  הטקס 
ילדיהם  מצד  חריפות  לביקורות 
של חברי המחתרת הפולנית בזמן 
שחלקם  השניה,  העולם  מלחמת 
"אבותינו  כי  דודא  לנשיא  כתבו 
לחמו נגד הנאצים כי הם הבינו את 
חובתם כלפי המולדת. כל שיתוף 
פעולה עם הכובשים לא היה עולה 

על דעתם".

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
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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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שש חברות חלוקה יקבלו עשרות 
מיליונים לחלוקת גז טבעי בגליל

מאת חיים מרגליות

על  הודיע  האנרגיה  משרד 
של  השניה  בפעימה  במכרז  הזוכים 
לגז  צרכנים  לחיבור  ההאצה  תכנית 
ש"ח.  מיליון  של 84  בהיקף  הטבעי, 
משרד  בשיתוף  הכוללת,  התכנית 
כ־600 של  בהיקף  הינה  האוצר, 
מעל  לחבר  צפויה  והיא  ש"ח  מיליון 
הח־ לרשת  נוספים  מפעלים  ל־250 
לוקה. הפעימה הראשונה של תכנית 
ההאצה, עמדה על סכום של כ־200

צפויה  הבאה  הפעימה  ש"ח.  מיליון 
להתפרסם בחודש הקרוב.

תהיינה  החלוקה  חברות  שש 
פעימה  במסגרת  לקבל  זכאיות 
בהתאם  ש"ח  מיליון  כ־84  זו 
כאשר  הפרויקטים,  להתקדמות 
כבונוס  מוגדר  מהסכום  חלק 
השל־ בעת  לחברה  יוענק  והוא 
צעדים  ברשימה.  הקווים  כל  מת 
חברות  כנגד  יינקטו  רגולטוריים 
המ־ הזמנים  בלוחות  יעמדו  שלא 
חייבים. באמצעות מענק זה, יוכלו 
כ־15 של  הקמה  לקדם  החברות 
כ־124 של  כולל  באורך  מקטעים 

ק"מ. בנוסף, מענק של מיליון ש"ח 
יינתן להקמת תחנת הפחתת לחץ 

עלות  את  שיפחית  מה   ,(PRMS)
החלוקה  לרשת  הצרכנים  חיבור 

וישפר את יתירות המערכת.
במסגרת פעימה זו, קיבלה חב־

רת מרימון גז טבעי צפון בע"מ סכום 
הקמת  עבור  ש"ח  מיליון  כ־29  של 
כ־45 של  באורך  מקטעים  ארבעה 

פריסה  העליון.  הגליל  באזור  ק"מ 
זו תאפשר חיבור צרכנים ומפעלים 
חדשים בקרבת הרשויות חצור הג־

לילית, כרמיאל וצפת, שעד כה הגז 
הטבעי טרם הגיע אליהם. מהלך זה, 
מהווה את המשך חיבור אזור הצפון 
לאחר שבמסגרת הפעימה הקודמת 
אזור  עד  שיגיע  תוואי  תכנון  קודם 

צומת קדרים. 

מטיילים נכון – חוזרים לשלום הנחיות ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים למניעת טביעה:
• במים ובסביבתם יש להשגיח על ילדים מתחת לגיל 5 ושאינם יודעים לשחות במרחק נגיעה וללא 

הסחת דעת.
• כאשר יש יותר ממבוגר אחד, קובעים מבוגר תורן שתפקידו להשגיח על הילדים.

• לא נכנסים לחוף הים ללא שירותי הצלה פעילים.
• בצימרים ובבריכות פרטיות יש לוודא שיש גדר ובה שער הננעל באופן אוטומטי למניעת כניסת 

ילדים ללא השגחה.
• מצופים מומלצים לשימוש אך אינם מהווים תחליף להשגחה.

הנחיות ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים לרכיבה בטוחה:
• יש לחבוש קסדה בכל רכיבה – הקסדה מצמצמת משמעותית את הסיכון לפגיעת ראש.

• יש להתאים את האופניים לגובה הילד.
• לא רוכבים על אופניים/קורקינטים חשמליים מתחת לגיל 16. חובה לעבור מבחן תיאוריה לפני 

הרכיבה על כלי חשמלי.
• לפני הרכיבה יש להכיר את חוקי התנועה ולהישמע להם.

מאת כתב 'המבשר'

יצא לדרך פרויקט משותף של 
זק"א,  וארגון  והגנים  הטבע  רשות 
התאונות  את  לצמצם  שמטרתו 
הדתי  הציבור  בקרב  בטיולים 

והחרדי.
הזמנים  בין  תקופת  במהלך 
ומשפחו־ בחורי  אלפי  מבקשים 

מנת  על  התקופה  את  לנצל  תיהם 
לנפוש  הטבע,  חיק  אל  לצאת 
הטבע  על  ישראל,  בארץ  ולטייל 
הרבים  המורשת  וערכי  שבה 
מל־ המר  הנסיון  לצערנו,  שבה. 

יוצאים  רבים  במקרים  כי  מד 
היערכות  ללא  לטיול  האנשים 
על  מקפידים  אינם  והם  נכונה 
להגן  נועדו  אשר  הבטיחות,  כללי 
למ־ שישובו  מנת  על  חייהם  על 
בשלום.  וללימודים  שפחותיהם 
הטבע  רשות  בין  פעולה  שיתוף 
לשים  ינסה  זק"א  וארגון  והגנים 
קץ לתופעה ולפגיעות המיותרות, 

אשר לעיתים מגיעות גם לפגיעות 
בנפש. 

מיוחד  פרויקט  במסגרת 
זק"א  יפעלו  לשלום'  'תחזירנו 
בין  בתקופת  הגנים  הטבע  ורשות 
הזמנים בהדרכות לבחורי ישיבות 
בעשרות קמפים וחלוקת חוברות 
הוראות  ובהם  ומידע,  מסלולים 

הטיול,  מתכנון  לטיולים,  בטיחות 
דרך ההליכה במסלול ועד לחזרה 

הביתה – לשלום.

שר החוץ הגרמני בביקור תמיכה בקהילה 
היהודית: "האנטישמיות הפכה לאגרסיבית יותר"

שבוע אחרי הביקור המפתיע של נשיא גרמניה, שר החוץ הייקו מאס, מספר 2 בממשלה אחרי הקנצלרית, מגיע לביקור חיזוק 
̂ "אם יהודים חוששים להראות את יהדותם בציבור, זאת בושה למדינה", אמר שר החוץ בנאום נוקב בקהילה היהודית 

מאת א. למל

מאס,  הייקו  הגרמני  החוץ  שר 
אחרי  בממשלה   2 מספר  הבכיר 
שי־ ביום  הגיע  מרקל,  הקנצלרית 
מיוחד  חיזוק  לביקור  בצהריים  שי 

בקהילה היהודית בברלין.
לחזק  במטרה  נערך  הביקור 
יהודה  הרב  ברלין,  של  רבה  את 
טייכטל, שבועיים לאחר שהותקף 
על ידי דוברי ערבית, בדרכו חזרה 
יחד  צועד  כשהוא  הכנסת,  מבית 

עם בנו.
הכ־ לבית  הגיע  הבכיר  השר 

נאום  ונשא  בכיפה,  חבוש  נסת, 
"אנחנו  האנטישמיות.  נגד  תקיף 
עומדים כאן יחד, גם פיזית", אמר 

לרב  שקרה  מה  "כי  מאס,  השר 
כל  הוא  שבועיים,  לפני  טייכטל 
נסבל,  בלתי  כך  וכל  ייאמן  לא  כך 
שאני לא רוצה שהוא יעמוד לבד.

התגנבה  לא  "האנטישמיות 
היא  אבל  לילה,  בן  הזאת  למדינה 

אגרסיבית  יותר,  קולנית  נעשתה 
לה־ חוששים  יהודים  אם  יותר. 

זאת  בציבור,  יהדותם  את  ראות 
בושה למדינה". 

את  לחזק  שהגיע  החוץ,  שר 
הרב טייכטל שבוע לאחר שנשיא 

מפתיעה  פגישה  קיים  גרמניה 
הראשון  הוא  הרב,  של  בביתו 
בג־ אנטישמיים  אירועים  לגנות 

רמניה. 
הרב  נשא  החוץ,  שר  לאחר 
בקו  והמשיך  דברים,  טייכטל 
חושך.  דוחה  אור   – מוביל  שהוא 
בגר־ חיובי  עתיד  יהיה  "ליהדות 

תשואות  לקול  הרב  אמר  מניה", 
המשתתפים. 

כי  הוסיף  טייכטל  הרב 
הח־ "החלטנו  האירוע  בעקבות 

החינוך  בתחום  מעשיות  לטות 
הספר  בבתי  פרויקט  והשקנו 
עו־ בורא  שיש  הידע  את  לחזק 

לכבוד  אחריות  לקיחת  לצד  לם, 
הדדי".

שר החוץ במחיצת הרב טייכטל

jpg.הפרלמנט בוורשה
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שגרמה לשרשרת הפיצוצים. לד־
בריהם, השריפה אירעה כתוצאה 
בתחמושת  טיפול  וחוסר  מהזנחה 
בתוך  השוכן  במתחם  המוחזקת 
הפדראלית  המשטרה  של  בסיס 

של עיראק. 
המחסן  בפיצוץ  כי  נמסר,  עוד 

יל־ מרביתם  אדם,  בני   14 נפצעו 
בזירות  נפגעים  על  דווח  לא  דים. 
שהתעופפו  רקטות  נפלו  בהן 

כתוצאה מהשרפה. 
במקביל דווח גם על נפילת רק־
הש־ למתחם  סמוך  זון',  ב'גרין  טות 

גרירות האמריקאית. לפי הדיווחים 
לא  אך  במתחם,  הופעלה  אזעקה 

קשורה  הרקטות  נפילת  אם  ברור 
או  התחמושת,  במחסן  לשריפה 
שמדובר באירוע נפרד, שכן ה'גרין 
זון' – האזור המאובטח בבגדד, היה 
רקטות  של  מתקפות  למספר  יעד 

בשנה האחרונה. 
המיליציה שלה היה שייך מח־

סן התחמושת, 'אל חשד א־שעבי', 

המהפכה  משמרות  עם  מזוהה 
וב־ בחסות  ופועלת  האיראניות, 

מימון ישיר של איראן. 
תקיפות  בוצעו  באחרונה 
בעיראק,  יעדים  בכמה  מסתוריות 
 – עיראק'  חיזבללה  'גדודי  וארגון 
גם הוא ארגון שיעי המופעל על ידי 
איראן, טען בעקבות אחת התקיפות 
הללו כי היא כללה "טביעות אצבע 
בישראל  ואמריקאיות".  ציוניות 
הטענות  לנוכח  שתיקה  על  שמרו 
שתקפו  הם  ישראליים  טיס  כלי  כי 
בעיראק, אך ראש הממשלה נתניהו 
של  הארוכה  ידו  כי  באחרונה  רמז 
לאינטרסים  להגיע  יודעת  צה"ל 
סוריה  בשטחי  רק  לא  האיראניים 

אלא גם בשטחי עיראק. 

רוסיה הודתה כי הפיצוץ שאירע במהלך ניסוי הטיל היה גרעיני 

נערך  ומרגש  השראה  רב  מסע 
של  התמיכה  ומערך  פעילות  במסגרת 
בתי  לראשי  ישראל'  אלמן  'לא  ארגון 
ארץ  ערי  מכל  שהגיעו  אלמנים  אבות 
מכל  יקרים  יהודים  צפון,  ועד  מדרום 
הגוונים, העדות והחוגים, מראשי ישיבות 
ותלמידי חכמים מובהקים ועד עמלי יום 

ובעלי עסקים.
ביום  צפת  בעיה"ק  התקיים  המסע 
שלישי יומ"ד דרבינו האר"י הקדוש זי"ע, 
הציון  על  רבים  לתפילת  פנו  תחילה 
לישועת  הנפש  בהשתפכות  הקדוש 
הכלל והפרט, משם פנו לאולם המיוחד 
בצפת שם נערך סעודת הילולא מפוארת 

ומושקעת.
הארגון  יו"ר  בדברים  פתח  תחילה 
אשר  שליט"א,  פרנקל  מאיר  חיים  הרב 

והרחיב  המשתתפים,  פני  את  קידם 
הבאים  הזמנים  בן  לימי  להיערך  כיצד 
הנכונה  הגישה  דרכי  וכן  לקראתנו, 
עסוקים  אשר  אלו,  בימים  לנהוג  שיש 
וטרודים, והקושי פי כמה כאשר לצערנו 
הגדול לקח ה' את האמא עקרת הבית, 
כן שיתף את הנוכחים בתכניות להמשיך 
סכל  וייעוץ  מקצועיות  סדנאות  במגוון 

רחבי הארץ.
משא הוד ורווי אמונה נשא דברים, 
אורח הכבוד מארה"ב, הרה"ח המפורסם 
שליט"א,  רובשקין  מרדכי  שלום  הרב 
המ־ בסיפורו  ריתק  שעה  במשך  אשר 
דהים, והמחיש איך שרד בעוז ובאמונה 
בכלא,  המרים  הרגעים  את  בשמחה 
נפגעים  יוצאים  האדם  בני  שרוב  בשעה 
בנפשם, אצלו היה להיפך, הוא יצא הר־

בה יותר מחוזק ושמח, והתעלה בעוצמה 
וגילה  חיים,  ושמחת  אמונה  של  אדירה 
נתן  השי"ת  כי  הדבר  סוד  את  בהרחבה 
רגשותיו  על  לשלוט  לאדם  בחירה  כח 

התנאים  או  הסביבה  ולא  ותחושותיו, 
האדם  אלא  קובעים,  המציאותיים 
יתברך  עולם  בבורא  ובבטחונו  באמונתו 
קובע את מצבו ומעמדו, ובכך מוצא את 
עצמו חי דווקא בתוך הקשיים והנסיונות 

חיים מאושרים ושמחים.
מע־ היה  והמרומם  היחודי  הכינוס 

עוצמה  נסך  אשר  השם  קידוש  של  מד 
אדירה בכוחות אמונה והתעלות לאבות 
לילדיהם  להיות  משמים  נבחרו  אשר 

ובגבורה  בכבוד  ומתמודדים  וכאם  כאב 
באתגר שמשמים הועידו עבורם – גידול 

ילדים ללא נוות ביתם.
בהנהלת  ישראל'  אלמן  'לא  ארגון 
הרב חיים מאיר פרנקל שליט"א, ובהכ־

וונת ובברכת גדולי וצדיקי הדור שליט"א 
נטל על עצמו להקל על אלמנים שמת־

מודדים עם שכול במשפחה. כמי שחרט 
על דגלו את המקצועיות והיכולת לסייע 
לאנשים כאלה, מקיים הארגון פעילויות 
וסיוע  עזרה  של  שוטף  ומערך  שונות 
מק־ סדנאות  מקיים  הארגון  לאלמנים. 

שבתות  נושאים,  במכלול  וייעוץ  צועיות 
בייעוץ  מסייע  בנוסף  וגיבוש,  התאחדות 
מעגל  סביב  תמיכה  ומעניק  מקצועי 

השנה.
והתועלתי,  המהנה  הערב  בסיום 
רגשי  את  להביע  מהם  רבים  ביקשו 
על  פרנקל  להרב  והוקרתם  הערכתם 
הפעילות הענפה במשך כל השנה סביב 
השעון ובמיוחד על המסע רב ההשראה, 
אשר הווה מקור להענקת אנרגיה ועוצ־

מות רוחניות.

בנסיבות  אירע  מותם  גם  בריו, 
דומות: "היה כשל שהלך והחמיר, 
ובמקום לברוח על נפשם הם ניסו 
המ־ עם  להתמודד  רבה  בגבורה 

שלבסוף  הפיצוץ  את  ולמנוע  צב 
לרשויות  קרא  הוא  למותם".  גרם 
על  גבורה  אותות  להם  להעניק 
תרומתם הגדולה ועל התמסרותם 

המוחלטת למען המולדת. 
סול־ וייצ'לב  המדעי,  המנהל 
בייב, הוסיף והסביר באופן מעור־

פל מה היה מוקד הפיצוץ. לדבריו, 
סודי  פרויקט  על  עבדו  המדענים 
ומתקדם במיוחד, שמטרתו היתה 
באמצעות  חשמל  ייצור  לאפשר 
"למע־ רדיואקטיביים.  חומרים 

על  עובדים  רבות  במדינות  שה, 
"בשנה  אמר,  דומים",  פרויקטים 
האמריקאים  הצליחו  שעברה 
ואנחנו  קטן,  גרעיני  כור  לבנות 

ממשיכים לפעול בכיוון הזה". 
ניתן  סולבייב  של  מדבריו 

ניסו  הרוסים  המדענים  כי  להבין 
ובגלל  זעיר,  גרעיני  כור  לבנות 
אירע  שבוצע,  ניסוי  במהלך  כשל 
שנכ־ לניסוי  כי  ציין  הוא  הפיצוץ. 
של קדמו הכנות קפדניות שנמש־

כו למעלה משנה. 
את־ דיווחו  טיימס'  יורק  ב'ניו 
בפיצוץ  ההרוגים  מספר  כי  מול 
עומד על שבעה, ולא חמישה כפי 

שטוענים הרוסים. 
יורק  ב'ניו  ציטטו  כן  כמו 
שמ־ אמריקאים  מומחים  טיימס' 

עבדו  עליו  הפרויקט  כי  עריכים 
לטיל  נוגע  שנהרגו  המדענים 
פי־ שעל  מנוצח',  ה'בלתי  השיוט 

תוחו הכריז נשיא רוסיה ולדימיר 
פוטין בשנה שעברה. 

עתי־ רוסיה  כי  אז  טען  פוטין 
שאף  שיוט  טיל  בקרוב  להציג  דה 
משום  לו,  תוכל  לא  הגנה  מערכת 
מטילי  בהרבה  מהיר  יהיה  שהוא 
לשוט  יוכל  הוא  הקיימים,  השיוט 
מוגבל,  בלתי  זמן  לטווח  באוויר 

בגובה  תעופה  יכולות  לו  תהיה 
לח־ לו  שיסייע  מה  במיוחד,  נמוך 

הוא  ובנוסף  המכ"ם,  ממסכי  מוק 
ותהיה  חדות  פניות  לבצע  יוכל 
לו  שתאפשר  מיוחדת  גמישות  לו 
קיימת,  הגנה  מערכת  כל  לחדור 
תחפוץ  שבה  מטרה  בכל  ולפגוע 

רוסיה לפגוע. 
סבו־ האמריקאים  המומחים 

פוטין  דיבר  עליו  הטיל  כי  רים 
כור  באמצעות  מונע  להיות  אמור 
אנרגיה  לו  שיעניק  קטן,  גרעיני 
חזקה במיוחד ולזמן בלתי מוגבל, 
ויאפשר לו לשוט במהירות גבוהה 
בהרבה מהטילים הקיימים, למשך 

זמן לא מוגבל. 
ציטט  אף  האמריקאי  העיתון 
מומחים שתהו אם הפיצוץ וכשלון 
לבי־ ויגרום  מאוד  מהותי  הניסוי 

טול הפרויקט שבו התהדר פוטין, 
נקודתי  בכשלון  רק  שמדובר  או 
הנסיונות  המשך  על  ישליך  שלא 

לפיתוח הטיל המדובר. 

מבקר המדינה מרחיב את ועדת ההיתרים
פו־ היתרים  למתן  הוועדה 
ואינה  המדינה  מבקר  ליד  עלת 
למרות  אלא  בהחלטותיה  כפופה 
הוועדה  של  פעילויותיה  הדין. 
ד'  בפרק  מעוגנות  וסמכויותיה 
לכללים למניעת ניגוד עניינים של 

שרים וסגני שרים. 
הוועדה  עבודתה  במסגרת 
לאי  היתר  למתן  לסרב  רשאית 
היתר  לתת  מהכללים,  כלל  קיום 
הדבר  אם  מותנה,  היתר  לתת  או 
נראה לה מוצדק בנסיבות המקרה 
נק־ עוד  ציבורית.  מבחינה  ותקין 

על  יעלה  לא  ההיתר  תוקף  כי  בע 

תקופת כהונת הממשלה.
לוועדה  מעניקים  הכללים 
לשנותו  או  היתר  לבטל  סמכות 
לוועדה  פניה  לנסיבות.  בהתאם 
שמוע־ וממי  משר  להיות  יכולה 

הוועדה  כי  נקבע  שר.  להיות  מד 
מבקר  של  דעתו  חוות  את  תשמע 
וכי  החלטתה  מתן  לפני  המדינה 

החלטתה תהיה סופית.
אנ־ מתניהו  המדינה  מבקר 

את  עשינו  "היום  הסביר  גלמן, 
ליישום  בדרך  הראשון  הצעד 
בונה  ביקורת  המקדמת  רפורמה 
ואיכותית. העצמת הרכב הוועדה 
למתן היתרים תאפשר שילוב של 

מומחים מתחומים שונים (משפט, 
הרח־ לצד  ציבורי)  וניהול  כלכלה 

בת מגוון הדעות ופתיחת הוועדה 
הוועדה  בחברה.  שונות  לקבוצות 
תפעל ללא משוא פנים והיא אינה 
למרות  אלא  בהחלטותיה  כפופה 
השלימה  היוצאת  הוועדה  הדין. 
ואני  שנתיים  בת  מלאה  קדנציה 
הווע־ לחברי  להודות  מבקש 

התקין  למנהל  תרומתם  על  דה 
בישראל".

"בי־ הוסיף,  אנגלמן  המבקר 
מים אלו אני עמל ביחד עם הצוות 
וזאת  המבקר,  במשרד  המקצועי 
לצוותי  מרובה  הערכה  מתוך 
לנ־ במשרד,  הפועלים  הביקורת 

גיבוש  על  ולמקצועיותם,  סיונם 

בונה  לביקורת  הרפורמה  מתווה 
אני  המדינה  כמבקר  ואיכותית. 
מעמיקה  מקיפה,  בביקורת  דוגל 
העשיה  בליבת  המתמקדת  ובונה 
נפעל  אנו  המבוקר.  הגוף  של 
של  וכלשונו  ככתבו  העוז,  במלוא 
לפרט  המבקר  על  ולפיו  החוק, 
בדו"ח הביקורת כל פגיעה בטוהר 
פגיעה  או  ליקוי  וכל  המידות 
לי־ יפרט  זאת  עם  יחד  אך  בחוק, 

קויים על פגיעה בעקרונות חסכון 
פעולות  או  שיפור  ויציין  ויעילות 
לדעת  הראויות  לטובה  בולטות 
וחשבון.  בדין  להיכלל  המבקר 
הרפורמה  לגיבוש  המטה  עבודת 
לציבור  ותוצג  בהקדם  תושלם 

כמקובל". סמוטריץ': "נאמרו דברים שלא היו צריכים להיאמר"
בצלאל  השר  את  הצהריים  אחר 
והבהיר  נזיפה  לשיחת  סמוטריץ' 
על  פומבית  יתנצל  לא  אם  כי  לו 
ההשתלחות נגדו – יפוטר לאלתר 
הדברים,  בעקבות  מהממשלה. 
סמוטריץ' התנצל. ראש הממשלה 
תהיה  'לא  לסמוטריץ':  הבהיר 
הודעת  לשון  נוספת'",  אזהרה 

הגורם.
השניים  בין  הפוליטי  העימות 
פרץ לאחר שסמוטריץ' הגיב בש־

אנשיו  את  שהכעיסו  פרסומים  ני 
קורא  "אני  הממשלה.  ראש  של 
לכנס  נתניהו  הממשלה  לראש 
החלטה  ולקבל  הקבינט  את  דחוף 
ליהודים  הבית  הר  פתיחת  על 
ראש  אדוני  הקרובות.  בשעות 

הממשלה, אם אין לך אומץ לקבל 
אותנו  כנס  לבד  הזו  ההחלטה  את 
כבוד  האחריות.  את  אנחנו  וניקח 
לאומי ועמידה נחושה מול הטרור 
הם האלף בית של תפיסת הבטחון 

שלנו".
השע־ הדין  לפסק  בתגובה 

ההפרדה  אירוע  אודות  רורייתי 
בעפולה כתב סמוטריץ' כי "מער־
פרו־ טמטום  הזויה...  המשפט  כת 

ומאחר  פונדמנטליסטי.  גרסיבי 
נפתור  לא  אנחנו  משילות  וחסידי 
על  האחריות  את  בלגלגל  עצמנו 
חלש  ממשלה  ראש  המשפטנים: 
מתר־ הזה  מהטרלול  אחוז  שמאה 

חש במשמרת שלו. אפס מנהיגות. 
היא  זילבר  הגב'  משילות.  אפס 

ראש הממשלה האמיתי".

לא  המאוחד  הימין  ברשימת 
האפש־ אודות  מהאיום  התרגשו 

בכירים  יפוטר.  שסמוטריץ'  רות 
נתניהו  "איומי  ציינו  ברשימה 
הוכחה  הם  סמוטריץ'  את  לפטר 

שפניו לממשלה עם גנץ".
המז־ "ההתייחסות  לדבריהם, 

הדתית  לציונות  נתניהו  של  לזלת 
היא קבועה. העובדה שהוא בכלל 
סמוטריץ'  פיטורי  על  לדבר  מעז 
לממשלה  נתניהו  שפני  מוכיחה 
הע־ לא  הוא  בחיים  השמאל.  עם 

או  כחלון  את  לפטר  דעתו  על  לה 
ליברמן שתקפו אותו ללא הרף".

השר  של  החריפה  המתקפה 
נת־ הממשלה  ראש  על  סמוטריץ' 

ניהו הובילה לתגובת נגד חריפה לא 
פחות של שרי הליכוד שיצאו מגד־

רם כדי לירות בנגמ"ש ולמתוח בי־
קורת על התנהלותו של סמוטריץ'. 

על  להתנצל  לך  קוראת  ''אני 
ראש  את  כינית  שבהם  המילים 
התרבות  שרת  תקפה  הממשלה", 
רגב. "אתה כנראה מסתובב לאח־
בנט  שקד  בקרבת  מדי  יותר  רונה 
במחלת  מהם  נדבקת  אתה  וגם 

'יורים בתוך הנגמ"ש'", אמרה.
חוטו־ ח"כ  החוץ,  שר  סגנית 

כי  ואמרה  היא  אף  תקפה  בלי, 
"אני מאוד מקווה שנזכור שהיריב 
ולא  הישראלי  השמאל  הוא  שלנו 
שסמוט־ איך  כי  הממשלה,  ראש 
זה  האחרונה  ביממה  התנהל  ריץ' 
נראה כאילו היריב שלו הוא ראש 
מאוד  גדולה  טעות  זו  הממשלה. 
לאבד כל זיק של ממלכתיות ולר־

רו־ הוא  בסוף  כי  הזאת  לרמה  דת 
צה לשבת בממשלה עם נתניהו". 

אם  גם  כי  טענה  חוטובלי 
מפלגתי,  מקמפיין  בחלק  מדובר 
"אס־ ראויה.  לא  היתה  המתקפה 

במקום  לא  היא  קמפיין  טרטגיית 
ודאי  הממשלה,  לראש  כבוד 
אני  שלך.  המחנה  מתוך  כשהוא 

תוהה איפה כאן הענייניות?".
והטכנולוגיה,  המדע  שר 
על  ביקורת  מתח  אקוניס  אופיר 
התבטאויותיו סמוטריץ' נגד ראש 

הממשלה וטען כי הן "מביכות".
התנ־ שמחייבת  אמירה  "זאת 

על  האחריות  תזכורת:  וגם  צלות, 
האח־ בקדנציה  המשפט  מערכת 

מפלגתו  בידי  נתונה  היתה  רונה 
שהוא  מהרשימה  ושרה   – שלו 

חבר בה עמדה בראש המערכת".
היא  הפוליטית  "המסקנה 
שמי שבטוח שהוא רוצה ממשלת 
ויצביע  הקלפי  אל  שילך  ליכוד, 

ליכוד", הוסיף אקוניס.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

הודעות חוק תכנון ובניה - 13/08/19

איש את רעהו יעזורו

בארגון 'לא אלמן ישראל' מסכמים מסע רב השראה ומרגש בעיה"ק צפת
הנואם המרכזי: האורח מארה"ב הרה"ח הרב שלום מרדכי רובשקין שליט"א

jpg.יו"ר הארגון הרב חיים מאיר פרנקל מקדם את פני הרב רובשקין

חיל הים נערך לתרחיש צונאמי בשיתוף עם עשרה ציים זרים

החי־ רשות  ואזרחיים,  צבאיים 
הממשלה,  משרדי  הלאומית,  רום 

רשות  האוכלוסין,  המכס,  רשויות 
חיפה.  ונמל  והנמלים  הספנות 
להעצמת  רבות  תרם  התרגיל 

הציים  בין  והידע  הפעולה  שיתוף 
המ־ השפה  לחיזוק  וכן  השונים, 
שותפת בין הגופים המשתתפים.

הים  זרוע  האחרון  "בשבוע 
ובו  היקף  רחב  תרגיל  הובילה 
ימית  אופרציה  ביטוי  לידי  באה 
זרוע  מפקד  תיאר  משמעותית", 
הים אלוף אלי שרביט. "אנו רואים 
עליונה  חשיבות  זה  מסוג  בתרגול 
זרוע  של  הקשר  חיזוק  למען 
היא  איתם  הזרים  הציים  עם  הים 
באירועים  פעולה  לשתף  עתידה 

שונים ומגוונים".

  המשך מעמ' ראשון

מחסן תחמושת של מיליציה המזוהה עם איראן התפוצץ בבגדד 



המבשר | יום שלישי, י"ב במנחם־אב תשע"ט | עמוד ה

ירושלים | מכירהֳ
חדרים,   3-5 דירות  מבחר  בכדורי, 
שוורץ  וגבוהות,  נמוכות  בקומות 

נדל"ן 052-765-6888
[20053566]

בכדורי 4 חד' ק''ב דירה טובה! 8500
0504-165- נכסים''  ''אברמציק  שח 

775 או 02-9966522
[20053562]

נוחות  בקומות  חד'   3/4/5 בכדורי 
''אברמציק נכסים 0548-456-212 או 

029966522
[20053561]

פוטנציאלית  ק''ק,  אילן  בבר 
2.5מ''ש  מ''ר,  כ80  להשקעה, 
0548-456-212 נכסים''  ''אברמציק 

או 029966522
[20053560]

 + חד'   4 תורה  בעזרת  בבלעדיות! 
ק''ג,   ,$2000 כ-  מכניסות  יחי''ד   2
''אברמצי'ק   $1,250,000 משופצת! 
02- או   0548-456-212 נכסים'' 

9966522
[20053559]

חדרים,   3 בכדורי,  בשוק!  חדשה 
 + גדולה,  מרפסת  גבוהה,  קומה 
2,200,000 צמודים,  וחניה  מחסן 
ש"ח, 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]

חדרים   4 דירת   ,80 לגוש  קרוב 
דיור,  ליחידת  אפשרות   + מרווחת 
תכנון לפי דרישת הלקוח, מעלית, 

סוכה. שוורץ נדל''ן 052-765-688
[20053555]

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]

כ-105 חדרים   4 בשוק!  חדשה 
א',  קומה  ומיוחדת,  חדשה  מ"ר, 
מעלית,  לחזית,  מ"ר   12 מרפסת 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20053550]

מ80 דירות  וברוממה  ברוך  במקור 
כולל  שניה  ויש  חדש  ומעלה,  מ"ר 
052- רוזן  צביקה  תיווך  ומחסן  חניה 

763-4444
[20053540]

חד   4 שערים  במאה  מזומן  לבעלי 
שח   1550.000 רק  חדשה  מטר   90
052- משכנתא  ללא  בטאבו  רישום 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053536]

חזית  מטר  כ80  חד  פנינה 3.5  באזור 
052- 2120.000ש"ח  רק  3כ"א  ק"ב 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053535]

דירת 45 מטר 2 חד' + סלון מטבח 
י-ם  ילין  בדוד  חדשה  משופצת 
מעולה  תשואה  הזדמנותי  במחיר 
תיווך  לרציניים  ש"ח   1.220.000

0527692073
[20053505]

4חד'  מאירות,  בפנים  ענין!  למביני 
כ-110מ"ר + תב''ע מאושרת ל-80מ"ר 
 - נדל''ן  יעד  מצוין,  מחיר  נוספים, 

072-3969911
[20053504]

חדש  דופלקס  ד'  אונגוואר  ברמות 
100 חלל   .4,100,000  .88 וגינה   154

למספר יח"ד.058-3295524
[20053494]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053422]

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053399]

הנביא  בשמואל  בוטיק!!  בפרוקיט 
כל  מטר   115 חד   5 דירות  דושנסקי, 
דירה בקומה, רמת בניה גבוהה מאד!! 
2890.000ש"ח  רק  חודש   18 כניסה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20053398]

חד   4 שמונים  -גוש  גרוסברג  באיזור 
לחזית,  גדולה  מרפסת   + מטר   95
שכנים  מעלית  ביותר  מושקעת 
052-7658- 3050.000ש"ח  היימשע 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053397]

בסורצקין!! 4 חד 95 מטר + שלד בנוי 
ק"ג  מדהים  נוף  אופציות,   + מטר   32
052-7658-638 2820.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053396]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053395]

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

[20053362]

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

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

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053221]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053220]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053219]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053218]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053217]

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053091]

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

הנדלס"
[20053090]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס'
[20053089]

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

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20053088]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053087]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20053086]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053054]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053044]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20053043]

מצפה  במחיר"  ירדו   " בבלעדיות! 
מחסן   + ק"ד  מטר   88 חד   3 נוף 
רק  הטשופרים  וכל  מחניה 
052-7658-638 2400.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052996]

6 מטר   180 כ  פנטהוז  בסנהדריה!! 
מעלית   + ענק  וגג  דיור  יחידת   + חד 
מדהים  נוף  חניה,   + גדול  מחסן   +
052-7658-638 3930.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052916]

במקור  בבלעדיות!  בשוק  חדשה 
כ82 חד   4 טוב,  הכי  מקום  ברוך 
בניה  להתר  התחיבות   + מטר 
לממד ומרפסת ק"א 3 כיווני אוויר, 
052-7658-638 2290.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052890]

הנביא  בשמואל  בוטיק  בפרויקט 
(סמוך לכותל) דירות 5 חד 115 מטר 
ברמת פאר רק 2890.000ש"ח כניסה 
"היימשע   052-7658-638 חודש   18

תיווך-הנדלס"
[20052829]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052827]

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

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

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052564]

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

053-3179474 ,5379474
[20052386]

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

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

מ"ר,   85 ק"ב,  חד'   3 פנינה   80 גוש 
גאולה  בבלעדיות   * ש''ח   2,700,000
מ"ר.   75 חדשה,  ק,   2.5 חד',   3 יואל 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20052384]

מטר   96 חד'   4 בסורצקין  מציאה! 
20 בניה  התר   + מטר   12 מחסן   +
מדהים!!  נוף  מוכנה,  רצפה  עם  מטר 
רק  מעלית  ק"ה,  מעולים,  שכנים 
052-7658-638 2790.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20052373]

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

תיווך-הנדלס"
[20052225]

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

תיווך-הנדלס"
[20052224]

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

היימשע תיווך-הנדלס"
[20052223]

ירושלים | השכרה
נוף  גבוהה  קומה  חד'   4 ברוממה 
 ,$2600 קומפלט  מרוהטת  מדהים 
או   0504-165-775 נכסים  אברמציק 

029966522
[20053563]

בדחיפות  דרוש  רציני  ללקוח 
להשכרה  מטר   1000 כ  גדול  בנין 
(תקציב  אלול  מזמן  החל  לישיבה 
"היימשע   052-7658-638 גדול) 

תיווך-הנדלס"
[20053095]

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

053-3179474 ,5379474
[20052389]

מ"ר,   100 ק"9 חדשה  חד'   4 שמגר 
מרוהט, 8,500 ש''ח * זכרון יעקב ק"א 
חיים 3 דברי  ענקית *  מרפסת  חד'   5
 ,02-5379474 תיווך   $1,550 ק"3 חד' 

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
חירם  פינת  שמגר  ברחוב  להשכרה 
כמו  משופץ   ! גדולה  חצר   + מ"ר   60
חדש!!  *  *  * בגאולה 15 מ"ר במחיר 
מציאה! תיווך צביקה רוזן -052-763

4444
[20053541]

בני ברק | מכירה
ק"ג  140מ'  חד'   6 דופלקס  במיכה 
"ביבלה- גמיש   2.120.000 חזית 

נכסים" 03-5-600-900
[20053565]

בני ברק | השכרה
רמת  קומפלט,  מרוהט  חד'   2
בנינים  חדש,  בבנין  כוכבים,   5

חרדיים, מיידי.052-7631082
[20050489]

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

הקודם זוכה! 0527674262
[20053361]

ביתר עילית | מכירה
140 חד   6 יצחק  בפחד  בבלעדיות 
ממש  וחדשה  ביותר  מושקעת  מטר 
052- 1810.000ש"ח  רק   2- קומה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20053537]

5 בחבד  משותף  בטאבו  מציאה!! 
1320.000ש"ח  רק  ק"ג  מטר   130 חד 
מלא  ולרישום  למשכנתא  אפשרות 
"היימשע   052-7658-638 בטאבו 

תיווך-הנדלס"
[20053337]

מפואר  קוטג  ישראל  לאוהב  סמוך 
5 כניסה  גג   + מטר   220 קומות   3
052- 2380.000שח  רק  חודשים 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052610]

חיפה | מכירה
700,000 יח'  ל3  מחולקת  בהחלוץ 
 *   *   * ש''ח   4,500 הכנסה  ש''ח 
במיכאל 2 ח' - 45 מ"ר + חצר 550,000
ש''ח מושכרת לגן 1750 ש''ח  *  *  * 
מבחר בנינים באיזור החרדי והחילוני 
*  *  * מבחר בנינים חנויות ועסקים ... 

תיווך וילינגר 050-4141206/9
[20053548]

85 מרפסות   + חד'   3 גיורא  בבר 
 *   *   * ש''ח  ק"ב 840,000  נוף   + מ"ר 
מרפסות   + חד'   3 (גור)  בארלוזורוב 
יפיפיה  משופצת  מעלית   + מ"ר   120
בחרמון   *   *   * ש''ח   1,200,000
 *   *   * ש''ח  יח' 200,000   2 מחולקת 
בעית  מ"ר   20 ק"ק  חד'   1 בעקיבא 
וילנגר  תיווך  ש''ח   170,000 רטיבות 

050-4141206
[20053547]

"שוק-  ליד  הקישון  פינת  בהרצל 
650,000 מ"ר   70 חד'   2.5 מהדרין" 
(בקרוב  ש''ח   2,000 מושכרת  ש''ח 
בבר-   *   *   * במחיר)  גדולה  עליה 
גיורא (ביה"ס "בית יעקב") 2.5 חד' 70
מ"ר + נוף לשיפוץ ק"ג 650,000 ש''ח + 

נוף + גג. תיווך וילנגר 050-4141206
[20053546]

ק"ב  מ"ר   95 חד'   4 (צאנז)  במיכאל 
ק"ב  כחדשה  משופצת  ש''ח   900,000
ש''ח *  *  * בעקיבא  מושכרת 2,800 
 + סוכה   + חד'   4 החדשים  בבנינים 
וילנגר  תיווך  ש''ח   950,000 מחסן 

050-4141206
[20053545]

חיפה | השכרה
מ"ר   100 ח'   4 "גור")  (יוסף-  במלצ'ט 
 *   *   * סוכה   + ש''ח   2,800 מעלית   +
 *   *   * ש''ח   2,000 ח'  כ3  בגאולה 
במיכאל 3 ח' 1,400 ש''ח *  *  * ביוסף 
050- וילינגר  תיווך  ש''ח   2,000 ח'   3

4141206/9
[20053549]

אשדוד 
באשדוד  דירה  לקנות  מעוניין 
מחולקת)  (גם  למגורים/להשקעה 

לל"ת 052/7120124
[20053394]

אשדוד | מכירה
פנטהוז למכירה 7 חד' 3 אמבטיות 
165 מ"ר * 2 מפלסים ק"4 + מעלית 

2,900,000 ש''ח. 077-2060909
[20053198]

באר שבע | מכירה
מחולקת  חדרים   4 דירת  להשקעה 
הדתית  הקהילה  בלב  דירות,   2 ל 
650,000 גבוהה!  תשואה  ה'  בשכונה 
052- הערב)  (בשעות  יצחק  ש''ח. 

7168793
[20053453]

קרית גת 
למכירה  דירות  דרושות  ללקוחותינו 
ולהשכרה בקריה ובעיר ניהול נכסים 
לשירותכם  ואמין  מסור  מקצועי 

תיווך"פסגות" (יוסף) 0556780665
[20053245]

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
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]

קרית גת | השכרה
דיור  ויחידות  חדרים   3 דירת 
בקריה  מיידית  להשכרה  פנויים 
0533161345 לשרותכם  החרדית 

תיווך נכסים והשקעות
[20053428]

עמנואל 
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]

עמנואל | מכירה
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]

לדירות ֹ המוביל  התיווך  קליין  תיווך 
לפרטים:  ובאשדוד  בירושלים  נופש 

053-4186130
[20053229]

בערי  נופש  דירות  תיווך  חופשים- 
053- חיפה  נתניה-  אשדוד-  החוף, 

3137961
[20053131]

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]

ביתר עילית 
דרושה דירה בביתרB גדולה, חדשה 
כ8-10 ונדנדות  גינה   + וממוזגת 

מיטות 052-7170434
[20053569]

אשדוד 
"תיווך אשדוד ים " מאגר דירות קייט 
053- לביה"ז.  החלפה  להשכרה/ 

3132432
[20053511]

חצר  שינה  חדרי   5 מפוארת  וילה 
התאריכים  בין  גדולה  בריכה  ענקית 

י"ד באב -י"ח באב 052-7191801-
[20053501]

 + ענקית  חד'   4 דירת  ז'  רובע  במרכז 
מרפסת ענקית ממוזגת, נקיה בין י"ב 

אב - ט"ז אב. 08-8661598
[20053479]

במרכז רובע ז' דירת 4 חד' גדולה 
בין  וממוזגת  יפייפיה  מרווחת 
052- באב  י"ז-כ"ד  התאריכים 

7629550
[20053424]

דירת  מבעלז"א  האדמו"ר  ברחוב 
ממוזגת  מרווחת  גדולה  חד'   4
י"ז- התאריכים  בין  ונקיה  יפייפיה 

כ"ד באב 053-3171869
[20053423]

או  להשכרה  דירות  נופשים"  "תיווך 
באשדוד  האזורים  בכל  להחלפה 

לביה"ז. 054-8542377
[20053371]

ענק  מאגר   - הנופש"  "טיב  תיווך 
052- באשדוד.  לביה"ז  דירות  של 

7675296
[20053309]

צפת 
מצוין,  מיקום  גדול  בית  לביה"ז 
050-4180365 לרשב"י.  נוף  מרפסת, 

052-7141877
[20053534]

2 צימרים מהממים בפסגת הר כנען. 
לפרטים: 077-7925770

[20053533]

העיר  במרכז  4חדרים  דירת 
נקיה  משופצת,  ממוזגת,  העתיקה 

ומאובזרת 052-7174934
[20053531]

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 
050-4106132\9 לווילה  צמודה 

0504109000
[20053517]

מדהים  נוף  מיטות,   11 חדרים,   4
מס'  הגליל.  ולהרי  מירון  להר 

טלפון: 0548429331
[20053491]

שלכם  המושלם  לנופש  דירה 
בצפת: מיקום מעולה, נוף מדהים, 
מרפסת.   + מזגנים   + נפלא  אויר 
054- 052-7603473 לתיאום: 

6155555
[20053482]

יוקרתית  זוגית  סוויטה   * בעתיקה- 
מפנקת נקיה במיוחד, ג'קוזי, מרפסת 
 + מיטות   10 יפהפיה  5חד'   * ונוף.  
מרפסות,   3 לולים   2  + מזרונים   4
ונקיה  ממוזגת  נדנדה,  בריכה,  נוף, 
י"ד- פנוי  ללילה  ש"ח  במיוחד! 1500 

י"ז/ כ"א-ר"ח אלול 052-7636932
[20053443]

6 עד  מקסים  צימר  העתיקה  "בלב 
לעתיקה  צמוד  לרשב"י.  נוף  אנשים 
דירת נופש יפיפיה לעד 9 אנשים. נוף 

לכנרת. 035230030"
[20053377]

דירה גדולה 5 ח. שינה ממוזגת, נקיה 
לפרטים:  מאובזרת  חצר  ומטופחת, 

053-4107093
[20053375]

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

052-7172678 7617780
[20053332]

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

3129516
[20052434]

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

072-3926958
[20052372]

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

8433088
[20052313]

חד'   3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
חדשה, 2 חדרי שינה, סלון- מטבח, 7
מרפסת,  נפתחת,  ספה   ,(2/5) מיטות 
נדנדה,בימי החול: 300 ש''ח לזוג, 3-5
ש''ח   500  :  6-8 ש''ח,   400  : נפשות 
חמישי- מוצ"ש 1200 ש''ח למשפחה, 
הנחה ללילה שני 50 ש''ח ביה"ז -800

052-7614435 .900
[20050449]

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

ruty7686@gmail.com
[20048749]

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

054-8642403 054-8408470
[20045324]

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

3157706 בשעות אחה"צ וערב.
[20045199]

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

2840299
[20042205]

מרום כנען צפת 
חדשים  צימרים   2 בצפת  כנען  בהר 
 + גדולה  חצר  למשפחות  ומפוארים 

בריכה. 0504174677
[20052366]

בית חלקיה 
ישיבה,  פינות  נוף,  חדשה,  וילה 
050- מיטות.   20 ומאובזרת  מרווחת 

4162290
[20053476]

נופש ברמה גבוהה, וילה יפהפיה, 28
053-  . בריכה   + אטרקציות   + מיטות 

3130052-1
[20049458]

עד  ומטופחת  נקיה  נופש  דירת 
ערסלים  נדנדות  מיטות,   12

וטרמפולינה . 052-7689144
[20032621]

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

8741443
[20052314]

טבריה 
נקיה  ממוזגת  מיטות   8 חד'   4 בצאנז 

חדשה נוף. 054-8420638/7
[20053544]

וחדשה  גדולה  דירה  צאנז  בקרית 
053- לפרטים:  נוף.   + ממוזגת 

02-5826676 3113209
[20053500]

מטופחת,  נקיה,  ק"א,  מרכזית,  דירה 
אפשרות  עם  מיטות   5 ממוזגת, 

ליותר. 054-8529820
[20053431]

חדשה!  נופש  דירת   - כנרת  נוף 
ממוזגת  טבריה  צאנז  בקרית 
ומאובזרת ל15 איש + חצר ענקית 
052- לפרטים:050-4199919

7185215
[20053214]

בטבריה  קיט  דירות  של  עצום  מגוון 
054- והסביבה)  (בצאנז  עילית 

8519497
[20053206]

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

y0504190057@gmail. Com
[20052135]

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. 
ערד 

פסטורלית  וילה  הדרום"  "פנינת 
נוף! מדשאות, טרמפולינה ענקית 

+ אטרקציות! 052-7141094
[20049385]

עמנואל 
המוקד הותיק והחינמי לדירות נופש 
074-7962594 בעמנואל  איכותיות 

(מענה אנושי)
[20053240]

נתניה 
מרווחת  נעימה,  נקיה,  חד'   4 בצאנז 
ראשון  לשבועות  פנוי  וממוזגת, 

ושלישי. 054-8423822
[20053518]

חדש,  מבנה  הזמנים  בבין  להשכרה 
אוכל  חדר  (ביכנ"ס),  גדול  אולם 
מיטות,   100 שינה,  חדרי   14 מרווח, 

ממוזג. 09-7724778
[20053498]

מפוארת  חד   4 בנתניה  לים  סמוך 
מחיר  החלטה  למהירי  ומושקעת, 

מיוחד לבין הזמנים 0504195522
[20053402]

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

ונדנדות. 0548590252.
[20053341]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
י"ט-כ"ח  מרכזית, 2חדרים,  חדשה, 
מאובזרת  נקיה,  מיטות,   8 באב 

053-316597
[20053487]

אירוח 2חדרים  יחידת  כ"חבאב  כ"א- 
8מיטות חדשה, יפה, נקיה, מאובזרת, 
מרכזית, מול הישיבה, בקרבת מתקני 
חצר  צרכניה,  מקווה,  שעשועים, 

פרטית 053-3165977
[20053485]

יפה,  מרכזית,  12מיטות  אב  י"ב-י"ד 
בקרבת  הישיבה,  מול  גדולה,  נקיה, 
צרכניה,  שעשועים,מקוה,  מתקני 
מדשאות,   2 גדולה,  פרטית  חצר 

נדנדה 053-3165977
[20053484]

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 
ללילה  שח   2000 מיטות   28 וילה 
 . ב1300  מיטות   20 וילה  וכן 

0527143091
[20053506]

וסוויטה  צימרים  המלכות  חצר 
מיוחד,  באווירה  ומשפחות  לזוגות 
04- טלפון:  הרשב"י.  לציון  קרוב 

6980507
[20053477]

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

[20051879]

וילה מושקעת עד 25 מיטות, מחירים 
מיוחדים לתאריכים אחרונים בביה"ז, 

טל0534104219
[20045460]

צפון 
שבתות  מבצע  נופש  דירת 
נוף  מקום,  לכל  קרוב  ש''ח   600

מדהים!! 052-7103364
[20053284]

ירושלים 
באזור צאנז, ענקית, נוף, 3מרפסות + 
בריכה ונדנדה 1250 ללילה מ-כ' באב 

054-8465446
[20053570]

קרוב  ומטופחת,  חדשה  ממוזגת, 
או  באב  מי"ד-י"ז  14מיטות  לגאולה 

חלקי 052-7170434
[20053568]

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

gmail.com
[20053564]

ממוזגים  חד'  תורה2  בעזרת  קייט 
חול  ליום  מיטות,  כ-22  ומאובזרים 

ושבתות. 052-7139293
[20053514]

מרווחת,  גדולים,  חד'   5 80 בגוש 
נוף  מרפסת  מסודרת,  נקיה, 

ענקית. 050-4125549
[20053510]

דירה באזור שמואל הנביא, 5חדרים, 
באב  מכ"א-כ"ח  ממוזגת,  11מיטות, 

052-7121091
[20053508]

נוחה  קומה  נוף  בבעלז  מרכזי  מקום 
ממוזגת לזוג. 052-7687490

[20053503]

ונקיה,  יפה  חדשה,  4חד'  בתנובה 
053- באב  מי"ב-כ'  לנוף  מרפסת 

3103282
[20053483]

דירת 3 חד' יפה ומרווחת בגני גאולה 
מכ"ד- ילדים,   3  + למבוגרים  מדהים 

כ"ח באב 2400 ש''ח 054-8598774
[20053480]

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

T026249468@gmail.com - מייל
[20053455]

חדשה,  חדרים,   4 שערים,  במאה 
מיטות,   7 מדהים,  נוף  ממוזגת, 
עריסה, לשבוע השני של בין הזמנים 
(ראשון - רביעי) קרוב למרכז, מרחק 
וערסל,  מרפסת  מהכותל,  הליכה 
0527148391 ללילה  שקלים   900

7000bir@gmail.com
[20053340]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

4109434
[20041631]

משופצת,  חד',   5 דירת  בסנהדריה, 
02- ומסודרת.  נקיה  ממוזגת, 

.050-4132280 ,5325849
[20041617]

אופקים 
מרווחת  ענקית,  וילה  באופקים 
וממוזגת, 9חדרים + בריכה + פינגפונג 

+ משחקים 054-8486564
[20053507]

למרכז ֶ ומהצפון  לצפון   - הסעות 
נוחים  חדשים  רכבים  הארץ  ולכל 
לקברי  בטיולים  התמחות  ומרווחים 
מים  ואטרקציות  נופים  צדיקים, 
תורה,  לבני  אטרקטיבים  מחירים 
חברה שומרת שבת. -050-41-50-50

052-765-762-9 / 5
[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]

מיוחד ַ לחינוך  לבי"ס  עו"ס  דרושה 
החרדי,  במגזר  מוחין  שיתוק  לילדי 
מעניינת  עבודה  ירושלים,  במרכז 
קו"ח  מנצח.  בצוות  ומאתגרת 

rutikvah@gmail.com
[20053571]

דרושים מלמדים לת"ת בירושלים 
0765- פקס:  ג'  ולכיתה  גן  לכיתת 

101-613
[20053542]

בירושלים  באידיש  חסידי  לת"ת 
ניסיון  עם  ר"מ   * דרושים:  
לכיתה  מלמד   * לישיבה  למכינה 
לכיתת  מלמד   * לפנה"צ  בינונית 
קו"ח  אותיות.  לימוד  תחילת  גן 
למייל:  או   02-5783362 לפקס: 

mefakeach122@gmail.com
[20053532]

דרוש  בירושלים  ספרדי  לת"ת 
טובים  תנאים  נסיון  בעל  מפקח, 

mf7363920@gmail.com :קו"ח
[20053526]

יר"ש  מלמד  בת"א  חסידי  לת"ת 
הסעה הלוך חזור מב"ב קו"ח: -1533

5181735
[20053502]

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

a9665841@gmail.com
[20053497]

בירושלים  באידיש  חסידי  לת"ת 
למכינה  ניסיון  עם  ר"מ  דרושים: 
שישי  וימי  אחה"צ  לשעות  לישיבה 
מלמד לכיתה בינונית לפנה"צ ומלמד 
לכיתת גן תחילת לימוד אותיות. קו"ח 
mefakeach122@gmail. למייל: 

com
[20053490]

לארגון חינוכי חשוב בירושלים דרוש 
אדם נמרץ לסידור מסגרות חינוכיים 
לפקס  לשלוח  נא  קו"ח  נוער,  לבני 
gmail.@4448126 או  0774448126

com
[20053489]

לשנה"ל  בבני-ברק  ילדים  למעון 
נסיון  לתינוקיה,  אחראית  תש"פ, 
למתאימה.  טובים  תנאים  חובה, 

052-7641817
[20053478]

עם  נהג  דרוש  שליחויות  לחברת 
פקס  או   053-3183888 ג'  רישיון 

077-3183562:
[20053474]

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

תתקשר יוסף- 054-7390098
[20053374]

דרוש/ה  וייחודי  מוכר  למגזין 
עורך/ת לשוני/ת עם נסיון בלבד! 
לשלוח  ניתן  ודוגמאות  קו"ח 

editors784@gmail.com למייל
[20053176]

מזכיר/ה  חרדי  עסקים  לאיש 
היומן  לניהול  מהבית.  לעבודה 
ועוד.  נסיעות,  תיאומי  פגישות, 
3-4 שעות ביום. 50 ש''ח * לחברה 
מזכיר/ה,  בי-ם  חוצבים  בהר 
משרדית,  ועבודה  יומנים,  לניהול 
בב"ב  למשרד   * ש''ח   7,500
מזכיר/ה לעבודה משרדית. שעות 
072- קריירה  ש''ח   7,500 נוחות, 

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]

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

052-7632224
[20052259]

השקעות 
רווחים  הסת"ם.  בענף  השקעה 
052-7623142 מאד!!  גבוהים 

שלמה
[20053388]

חברות  לקנות  מחפש  משקיע 
וותק  עם  פעילות  לא  בעמ 

0537161091
[20053327]

שיפוצים ובניה 
מוסדות  צביעת  וגבס  צבע  קבלן 
למוסדות  מבצע!  פרטיות,  ועבודות 

לבין הזמנים. 058-3239465
[20053512]

אולמות 
"פריילעך"  אולמי   - ברק  בבני  חדש 
מצוות,  לבר  שמחה  של  יוקרה 
צומת  וכנסים.  ברכות  שבע  אירוסין, 
054- להזמנות:  השומר  עזרא 

8426765
[20051559]

תמלול 

רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 

052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20051562]

משכנתאות 

משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 

עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 

כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 

שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

תפילין 

אצל  ולסופרים  לסוחרים, 

תפילין,  תקבלו  "וקשרתם" 

בהשגחת  מיוחדים.  ומחירים 

שירות  שטרן,  והגרי"מ  הבד"ץ, 

אישי. 0548466552
[20049860]

אומנות 

קורסים  מרתון  עכשיו,  חיל  באשת 

ובכלל,,,,  סוכה  נוי  בנושא  וסדנאות 

03 0504154152 טל'  חומרים,  כולל 

6168364 גם לבנים
[20052703]

דף היומי בבלי: תמורה כה    דף היומי ירושלמי: ערלה יג    חובות הלבבות:
חשבון הנפש הי"ב (ההשתדלות)    משנה יומית: ע"ז ה, ד-ה    הלכה יומית:
או"ח תקנב, ב-ד    רמב"ם יומי: יסוה"ת י. דעות א-ב    שו"ע הרב - רב יומי:
סט, ב - ד, זה נכון    דף היומי - זוהר: ויקהל, תכ-תלו    חפץ חיים: לה"ר י, 

ז-ח    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קמז:
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:348:358:338:378:368:31סו"ז ק"ש מג"א
9:239:259:239:269:259:21סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:579:589:5710:009:599:55סוף זמן תפלה מג"א
10:3010:3110:3010:3310:3210:28סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4412:4512:4512:4612:4612:43חצות היום
13:1713:1913:1813:2013:1913:16מנחה גדולה

19:3019:2719:3019:2819:2819:26שקיעת החמה
זמנים למחר

4:244:244:214:284:264:19עלות השחר
5:085:095:075:125:105:04זמן ציצית ותפילין

6:026:095:596:056:056:00הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
03-5798072 רבי  שפירא 054-8144505 שלמה המלך 9 שד' ממילא    בני ברק סופר פארם ממילא ירושלים
סופרפארם מינסטור 077-8880800 ויצמן 53 מהשעה 19:00 עד 24:00 סופר פארם ויצמן עקיבא 80    תל אביב
077-8881615 שד' ויצמן  סופר פארם ויצמן 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה
077-8880100 קניון  סופרפארם 077-8882240 רחוב שונית 12    רמת גן סופר פארם רמת הנשיא 22    חיפה
סופר  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, 

ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.465-
אתמול: 211.46-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
33-23

תל אביב
33-24

חיפה
31-24

גולן
35-24

טבריה
38-26

גליל
32-22

באר שבע
38-24

אילת
39-30

מזג האויר
עליה קלה בטמפרטורות

היום - תחול עליה קלה 
בטמפרטורות. יוסיף להיות חם 

ויבש בהרים ובפנים הארץ. עומסי 
חום כבדים עד קיצוניים ישררו 

ברוב אזורי הארץ.

רביעי - יוסיף להיות חם ויבש 
בהרים ובפנים הארץ. ברוב אזורי 
הארץ יוסיפו לשרור עומסי חום 

כבדים עד קיצוניים.

חמישי - יוסיף להיות חם ויבש 
בהרים ובפנים הארץ. ברוב אזורי 
הארץ יוסיפו לשרור עומסי חום 

כבדים עד קיצוניים.

שישי - מעונן חלקית עד בהיר. 
תחול ירידה בטמפרטורות וצפויה 

הקלה בעומס החום.

שישיחמישירביעי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



נס בבני ברק: פעוטה חולצה מרכב נעול
מאת חיים מרגליות

נס בעיר בני ברק, פעוטה כבת 
שנה חולצה מרכב נעול בבני ברק. 
ועקנין  ויחיאל  קליין  אהרל'ה 
סיפרו:  הצלה'  ב'איחוד  חובשים 
הרכב  חלון  את  שבר  אורח  "עובר 

הפעוטה  את  והוציא  הרכב  של 
ראשוני  סיוע  לה  הענקנו  מהרכב. 
להמשך  פונתה  היא  מכן  ולאחר 
קבלת טיפול רפואי בבית החולים 
נוזלים  מאיבוד  סובלת  כשהיא 
האורח  עובר  חום.  למכת  וחשד 
ששבר את החלון נפצע באורח קל 

חילוץ  תוך  בגפיו  שנחתך  לאחר 
הפעוטה".

מארגון  חובש  קינן,  יצחק 
עו־ "לדברי  כי  הוסיף  הצלה 

החלון,  את  ששברו  אורח  ברי 
הרכב  בתוך  שהתה  התינוקת 

כשעה וחצי".

הונג קונג: אלפי מפגינים פרצו 
לטרמינל והשביתו את נמל התעופה 
דובר מטעם ממשלת סין מזהיר: "הונג קונג נמצאת בצומת קריטי, אנחנו מזהים 

ניצנים של טרור בקרב המפגינים" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הדמוקרטיה  למען  המחאה 
לשבור  ממשיכה  קונג  בהונג 
פרצו  ואתמול  חדשים,  שיאים 
הטרמי־ לשטח  מפגינים  כ־5,000 
נל, והשביתו לחלוטין את פעילות 
לאחר  קצר  זמן  התעופה.  שדה 
על  המפגינים  של  ההשתלטות 
הנהלת  פרסמה  הנוסעים,  אולמות 
נאמר  בה  הודעה  התעופה  שדה 
אלו  למעט  בוטלו,  הטיסות  כל  כי 
ובמקביל  לנחות,  הורשו  שכבר 
החלה,  כבר  אליהם  שהעליה  אלו 

לקראת ההמראה. 
המפגינים הבהירו כי הם אינם 
חוששים מאיומיה של סין, וכי הם 
המשטרה  עם  להתעמת  מוכנים 
ככל שיידרשו, עד שיתקבלו דרי־
להיות  תחזור  קונג  והונג  שותיהם 

דמוקרטית וחופשית. 
הזהירה  סין  הדיווחים,  לפי 
התעו־ חברות  עובדי  את  במיוחד 
במי־ כי  קונג,  פה הפועלות בהונג 
בהפגנות,  כמשתתפים  ויזוהו  דה 
תיאסר עליהם הכניסה לשטח סין, 
שהם  זו  פעולה  של  והמשמעות 
שלהם,  העבודה  מקום  את  יאבדו 

ביותר  התדירות  הטיסות  שכן 
ולשדות  לבייג'ינג  הן  קונג  מהונג 

תעופה אחרים בסין. 
המשרד  מטעם  דובר 
הממשלתי הסיני האחראי על הונג 
קונג פרסם אתמול הודעה חריפה, 
בה האשים את המפגינים בביצוע 
מזהים  "אנחנו  חמורים.  פשעים 
החרפה והחמרה של מעשי הפשע 
הדו־ אמר  המפגינים,  שמבצעים 

גם  רואים  אנחנו  "באחרונה  בר, 
ניצנים של פעילות טרור במסווה 
קונג  "הונג  לדבריו:  הפגנות".  של 
והמצב  קריטי,  צומת  על  נמצאת 

הזה מסוכן מאוד". 
ו'פשעים  'טרור'  של  האזכור 
הקרקע  כהכנת  נתפס  חמורים' 
של  ברוטלית  התערבות  לקראת 
בש־ הסיניים.  הבטחון  כוחות 

סין  משגרת  האחרונים  בועות 
את  לדכא  כוונותיה  לגבי  רמזים 
שת־ הוא  והחשש  בכח,  המחאה 

עצמו  על  יחזור  טיאננמן  רחיש 
אלפי  ואף  מאות  של  טבח  ויכלול 
ור־ אגרסיבית  בפעולה  מפגינים 

צחנית שתשים קץ למחאה בהונג 
קונג. 

התקין ברכבו 
משבש לייזר ונתפס

מאת חיים מרגליות

כביש  על  אכיפה  פעילות  בעת 
89 סמוך לאזור גוש חלב שבצפון, 
ברכב  התנועה  אגף  שוטר  הבחין 
לוחית  ללא  הכביש  על  הנע  פרטי 

רישוי. 
במהלך הבדיקה, השוטר בעל 
המש־ מכשיר  ברכב  איתר  הנסיון 

בש את פעולת מד מהירות הלייזר 
מודדת  המשטרה  שבאמצעותו 

נהגים במהירויות חריגות.
המכשיר שהוסלק ברכב נמצא 

אותרו  וכן  הקדימי,  הגריל  באזור 
פנים  לתוך  המובילים  חיווטים 
בגין  לחקירה  עוכב  הנהג  הרכב. 
עם  ושוחרר  המיוחסת,  העבירה 
הוא  לרכב,  באשר  לדין.  הזמנה 
שהמכשיר  לאחר  ושוחרר  נתפס 

פורק ממנו.
במשטרה מדגישים כי התקנת 
אכיפה  אמצעי  המשבש  מכשור 
"משטרת  החוק,  על  עבירה  הינה 
האמצעים  בכל  תפעל  ישראל 
העומדים לרשותה על מנת לאתר 
ולמצות את הדין עם פורעי חוק".

הטרמניל המושבת בהונג קונג

תקלת מיון מזוודות בנתב"ג 
גרמה לעיכוב טיסות

מאת חיים מרגליות

קרוב ל־20 טיסות נדחו אתמול 
בשדה התעופה בן גוריון, בעקבות 
המזוודות  מיון  במערכת  תקלה 
שדות  רשות  מדוברות  בשדה. 
של  עיכוב  נוצר  כי  נמסר  התעופה 

17 טיסות.
תוקנה  שעות  חמש  לאחר  רק 
התקלה. ברש"ת אמרו כי "בשעות 
הקרובות יודבק קצב האיחור של 

התקלה  בשל  שנתאחרו  טיסות 
בשעות  שהחלה  המיון  במסועי 
המערכות  עלו  כרגע  הבוקר. 
ותוציא  תמשיך  נתב"ג  והנהלת 
לוח  אחורי  בהדבקת  הטיסות  את 

הטיסות".
ברשות  עוד  מסרו  כך  בתוך 
שדות התעופה כי עד שעת הצה־
ריים עברו בנתב"ג 320 טיסות עם 

53,200 נוסעים.
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