
מאת מנחם ברגמן

שבע רקטות נורו במהלך סוף 
בשבת  ישראל.  לשטח  השבוע 
רקטות   2 נורו  הצהריים  אחר 
העיר  באזור  פתוחים  לשטחים 
לאחר  ספורות  ושעות  שדרות 
נוספות  רקטות  שתי  נחתו  מכן, 
המועצה  באזור  פתוח  בשטח 

האזורית אשכול. 
אזעקת  נשמעה  לכן,  קודם 
שני  זיהוי  בעקבות  אדום"  "צבע 
המערבי.  הנגב  לעבר  שיגורים 
ברגלה  נחבלה   29 בת  מקומית 
למרחב  רצה  כאשר  קל  באורח 
צוות  על-ידי  פונתה  היא  המוגן. 

מד"א לבית החולים ברזילי.
התפוצצו  לכן  קודם  עוד 
בשטחים  קסאם  רקטות  שתי 

במועצה  לישוב  סמוך  חקלאיים 
נש־ אזעקה  אשכול.  האזורית 

לא  זה  במקרה  גם  בישוב.  מעה 
על נפגעים, ולא נגרם נזק.  דווח 
בשטח  התפוצצה  נוספת  רקטה 
חוף  האזורית  במועצה  פתוח 

אשקלון. 
שעבר  השבוע  לאורך  גם 
שנורו  רקטות  של  היה "טפטוף" 

הת־ רביעי  ביום  ישראל.  לכיוון 
פוצצה רקטה במועצה האזורית 
בשטח  נפלה  היא  הנגב.  שער 
או  לנפגעים  לגרום  מבלי  פתוח 
שתי  נורו  לכן  קודם  יום  לנזק. 
רקטות מרצועת עזה - אחת מהן 
כיפת  מערכת  על-ידי  ייורטה 
ברזל, והשניה לא גרמה לנפגעים 

או לנזק ונפלה בשטח פתוח.

מאת מנחם ברגמן

בתים של אנשי סוכנות הביון 
שהוצבו   CIA-ה האמריקאית 
מסתורי  באורח  נפרצו  בישראל 
הידיעות  סוכנות  מדווחת  כך   –
AP. בתחקיר נרחב ובו האשמות 
גורמי  מפי  ישראל  כלפי  חמורות 
לשעבר  אמריקניים  מודיעין 
חרי־ בלשון  הגורמים  השתמשו 
אותה  ומכנים  ישראל  נגד  פה 
"איום הריגול-הנגדי מספר אחת 
התיכון".  במזרח  ארה"ב  על 
עדויותיהם  על  הסתמך  הדיווח 
לשעבר  בכירים  שלושה  של 
האמריקאית.  הביון  בסוכנות 
להגיב  סירבה   CIA-ה סוכנות 
המועלות  לטענות  רשמי  באופן 

בתחקיר.
המתוארים  המקרים  באחד 
 CIA-ה משרד  ראש  בתחקיר, 
בתל-אביב,  לביתו  שב  בישראל 
מטה  עם  קשר  ליצור  וכשניסה 
גילה  הוא  בווירג'יניה  הארגון 
הוא  בה  התקשורת  קופסת  כי 
דיווח  הוא  נפרצה.  משתמש 
המקרה.  על  עליו  לממונים 
המצוטטים,  הגורמים  לדברי 

בשירות היו מתייחסים לתקרית 
הדבר  אותו  אלמלא  יד,  כלאחר 
לקודמו  גם  קורה  היה  בדיוק 
בישראל.  שהוצב  בעת  בתפקיד 
במקרה אחר, קצין CIA שהוצב 
בישראל חזר לביתו וגילה שסדר 
שלו  במקרר  שהחזיק  המוצרים 
בארה"ב  הגורמים,  לפי  השתנה. 
מקרי  כל  שמאחורי  מאמינים 
הפריצה הללו עומדת לא אחרת 

מאשר ישראל.
נכתב  כך  מקרים,  אותם  כל 
שדו־ מה  את  חושפים  בדיווח, 
המודיעין:  במעגל  רבות  בו  בר 

בין  החזקים  הקשרים  למרות 
הקרובה  בריתה  ובעלת  ארה"ב 
ולמרות  התיכון  במזרח  ביותר 
המ־ מנהיגי  של  הצהרותיהם 

גורמי  אותם,  שמהללים  דינות 
מגדירים  אמריקניים  בטחון 
מתסכלת  ברית  "בת  ישראל  את 

ואיום אמיתי בריגול נגדי".
ישראל  כי  מסבירים  בדיווח 
משום  נגדי  ריגול  איום  מהווה 
ששירותי הביון שלה מקצועיים 
על  גוברים  שאף  ומתוחכמים 

מקביליהם בארה"ב ביכולותיהם 
משאבי  ובגיוס  הטכנולוגיות 
למדינות  בניגוד  כמו-כן,  אנוש. 
כבעלת  וסוריה,  איראן  כמו 
לרמות  גישה  יש  לישראל  ברית 
המ־ במערכות  ביותר  הגבוהות 
והמודיעיניות  הצבאיות  דיניות, 

בארה"ב.
הללו,  לאירועים  נוסף 
בעבר  מעורבת  היתה  ישראל 
מהן  שכתוצאה  ריגול  בפרשות 
נגד  משמעתיים  הליכים  ננקטו 
אחדים מאנשי הסי-איי-אי. היא 
מרגל  של  במותו  הואשמה  גם 
בסוריה  הסי-איי-אי  של  חשוב 
הנשיא  של  ממשלו  בתקופת 

ג'ורג' בוש.
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אלף תשע מאות ארבעים וארבע שנה לחורבן בית מקדשנו

יֹונָה ּבֶַּמְרָחבִים ּתֹועָה
ּכָ ּכְנֶֶסת יְִׂשָרֵאל
יִָמים ַרּבִים ּבָכְָתה

וְָחְרבּו ִריֵסי ַאלְְמנּוָתּה

לְַרגְלָּה א ָמצְָאה ָמנֹוַח
וְַּתכַל ָהרּוַח ִמּכְנָפֶיָה
ְּתבֵַּקׁש ֶאת ֵּתבַת נַֹח

וְכָהּו עַפְעַּפֶיָה

ַמֲאכָלָּה עָלֶה ֶׁשל זַיִת
ּכֹוסֹות ְמרֹוִרים ִהיא ׁשֹוָתה

ֵאין לָּה ְמנֵַחם ּובַיִת
ַאף ֶאָחד א ּבָא לְִקָראָתּה

•

ּפְִתאֹום יָבֹואּו יִָמים טֹובִים
אֹו ָאז נֵַדע ַהּטֹוב

ּכִי א ֲאֶׁשר ָׁשַאלְנּו
ּבְעֵת עֹוד א יַָדעְנּו

ּבֵין ַרע לְטֹוב -
ּבֵין טֹוב לְטֹוב

ּפְִתאֹום יִָמים טֹובִים יֹופִיעּו
ּפֵרּוׁש ָחָדׁש לְטֹוב יָבִיאּו

בחזקה  היו  ישראל  שלקו  שהמכות  כשם 
והישועות  הנחמות  כך  הטבע,  בדרך  שלא 
שיבואו על ישראל אי אפשר שיעלה על דעת 
למעלה  שהם  וטובם  גודלם  להשיג  האדם 
מהר"ל  אנוש. [ע"פ  בן  והבנת  הטבע  מדרך 

נצח ישראל פרק מ"ט]

נר סבי ישראל 
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אסיפת הנשיאות ה-30 של "מפעל הש"ס העולמי":

"אשרי מפעל הש"ס העולמי 
המרומם את יקר התורה"

ריגול נגדי בלב תל אביב

דיווח: סוכנים ישראלים פרצו לבתים 
של אנשי CIA המוצבים בארץ

גורמים בארגון הביון האמריקאי אמרו כי במספר מקרים, סוכנים גילו כי "התעסקו" עם הציוד שלהם 
ואף הזיזו להם מוצרי מזון במקרר  ^ ישראל: הפרסום שקרי

עם י˘ר‡ל מ˜ונן ומ˙‡בל 
על חרבן בי˙ ‰מ˜„˘

מאת סופר 'המבשר'

המוני עם בית ישראל בכל 
רחבי תבל שרוי באבל ובצער, 
בהיותו מתאבל היום צום תש־
עה באב על חרבן בית מקדשנו 
כבוד  נוטל  כאשר  ותפארתנו, 
תשע  אלף  לפני  חיינו  מבית 

מאות ארבעים וארבע שנה.
השבת  צאת  עם  אמש 
יש־ בית  עם  המוני  התכנסו 

בבתי  ועדותיו  לשבטיו  ראל 
המדרשות,  ובתי  הכנסיות 
לבכות ולקונן יחדיו על חורבן 
ישראל  חמדת  ועל  המקדש 
שהיו  והמקדש  הקודש  כלי 

למדורת אש.
המערבי  הכותל  לרחבת 
באב  תשעה  ליל  אמש  נהרו 
הושבת  נועם  ש'ויהי  בשעה 
בני  רבבות   - שבת'  במוצאי 
איכה  מגילת  לאמירת  ישראל 

בכאב  נשמעה  כל  כשמפי 
בכיה  אנא  'עד  התחינה  וביגון 
כל  בירושלים'.  ומספד  בציון 
בפני  נתכנסה  וקהילה  קבוצה 
כדי  הארץ  על  בישיבה  עצמה 
לקונן על חרבן הבית בהתאם 
למסורת והמנהגים בהם נהגו.
בס־ נשארו  רבים  אלפים 

לאמירת  המקדש  למקום  מוך 
קוננו  רב  ובבכי  חצות,  תיקון 
  המשך בעמ' ב

ימי  של  בעיצומם  "בעמדנו 
הכמיהה של כל עם ה' לבנין בית 
הנכון  העת  הוא  החרוב,  מקדשנו 
תורה  יגדיל  למען  לעשות  ביותר 
עוסקי  של  בזכותם  כי  ויאדיר, 
בית  לבנין  מהרה  נזכה  התורה 
אלו  נרגשים  דברים  המקדש". 
היוו את הציר המרכזי באסיפתם 
גדולי  ורבנן  מרנן  של  השנתית 
נשיאות  חברי  שליט"א  התורה 

שהת־ העולמי"  הש"ס  "מפעל 
ערב  האחרון,  שישי  ביום  כנסו 

שבת חזון. 
במעמד המרגש של האסיפה 
של  הקודש  משא  נושאי  ניצבו 
מזמנם  והקדישו  התורה  עולם 
של  הלימוד  נתיבות  את  לסלול 
הלומדים  התורה,  עמלי  אלפי 
הגדו־ התורה  ממלכת  במסגרות 
העו־ הש"ס  "מפעל  בדורנו  לה 

שלושה  לפני  נוסד  אשר  למי", 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  ע"י  עשורים 
מצאנז זי"ע בעצה אחת עם גדולי 

ומאורי הדור.
עם  שהתקיימה  האסיפה 
להסתלקותו  השבעה  ימי  תום 
מרן  והדרו,  הדור  פוסק  של 
אלישיב  שלום  יוסף  רבי  הגאון 
זצוק"ל, עמדה בצל האבל הגדול 

באסיפת מפעל הש"ס העולמי ביום שישי האחרון | שוקי לרר

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

באוצר ממשיכים לגבש את גזירות התקציב:

מתרחב היקף העלאות המס; מס הכנסה 
יעלה ב־1% למשתכרים מעל הממוצע

גזירות המיסים יכניסו לקופת המדינה כ־14.4 מיליארד ש"ח ב־2013
מאת שלמה גרין

המע"מ,  העלאת  אחרי 
גם  להעלות  באוצר  מתכננים 
חבילת  הישירים:  המיסים  את 
הצעדים הכלכליים שיביא מחר 
הממשלה,  לאישור  האוצר  שר 
הכנ־ למס  תוספת  גם  תכלול 
השכר  מעל  למשתכרים  סה 
שכר  מקבלי  במשק.  הממוצע 

גבוה ישלמו מס נוסף של 2%.
שגובש  המתווה  פי  על 
 1% התוספת  לצד  באוצר, 
למע"מ (ל־17%), שתיכנס לתו־

גם  יועלה  מה־1.8.12,  החל  קף 

למשתכרים  ב-1%  הכנסה  מס 
מעל השכר הממוצע העומד על 
המשתכ־ עובדים  ש"ח.   8881
בחודש  ש"ח   67,000 מעל  רים 
של  הכנסה  מס  תוספת  ישלמו 
2%. בנוסף, הוחלט על הקדמה 
בשנה של מס מעסיקים (0.6% 
בינואר  במקום   2013 בינואר 

2014 כפי שנקבע).
שיובאו  נוספים  צעדים 
הכנסה  הם  הממשלה  לאישור 
לפחות  ש"ח  מיליארד   3 של 
גדולות  שחברות  מרווחים 
מס;  עליהן  שילמו  לא  עדיין 
סיגריות  על  מיסוי  העלאת 

הארכה  בוצעה;  שכבר  ובירה, 
הקו־ השעה  הוראת  של  בשנה 

בעת פטור ממס רכישה לבעלי 
בדצמבר   31 עד  יחידה,  דירה 
2013; לבעלי דירת מגורים נו־

ספת, תוארך הוראת השעה על 
גבוהים,  בשיעורים  רכישה  מס 
עדכון   ;2013 בדצמבר   31 עד 

נוסחת מיסוי ירוק ברכבים.
הצעדים  חבילת  הכל,  בסך 
המדינה  להכנסות  תתרום 
כ־14.4 מיליארד ש"ח ב-2013. 
רוח־ הפחתה  תתבצע  בנוסף, 
ממשלה  משרדי  בתקציב  בית 
ויחידות סמך, בשיעור של 5% 

ובשיעור  תקציב 2012,  בבסיס 
תקציב  בבסיס  נוספים  של 3% 
התק־ התוספות  למימון   ,2013

ציביות הנדרשות.
חבילת  כי  אומרים  באוצר 
הצעדים גובשה במשרד האוצר 
בתום סדרת דיונים שהתקיימו 
בשבועיים האחרונים עם ראש 
ונגיד  נתניהו  בנימין  הממשלה, 
סטנלי  פרופ'  ישראל,  בנק 
יאפשרו  אלו  צעדים  פישר. 
ביעד  לעמוד  ישראל  למדינת 
על  שנקבע  המעודכן  הגרעון 
צמי־ על  ולשמור  ב-2013   3%

חה גבוהה ואבטלה נמוכה.  

הירי מעזה אינו פוסק

7 רקטות נורו לעבר ישראל 
במהלך סוף השבוע האחרון

ריגול נגד ריגול. מטה ה-CIA בלנגלי וירג'יניה
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מאת אליעזר פרידמן

כי  דיווחו  בסוריה  המורדים 
כוחות  של  עזה  מתקפה  הדפו 

אסד על חלב. 
שעבר,  בשבוע  שדווח  כפי 
בליל  פתחו  אסד  של  כוחותיו 
העיר  על  הגדול  בקרב  שבת 
הסו־ באופוזיציה  גורמים  חלב. 

אסד  של  אנשיו  כי  דיווחו  רית 
כי  נמסר  עוד  רב.  הרג  זרעו 
הסורי  האוויר  חיל  של  מסוקים 
בתי  מעל  נמוך  בגובה  טסים 
העיר והמטירו על המורדים ועל 
האזרחים אש תופת ממקלעים. 

הבהירו  הסורים  המורדים 
כי מבחינתם הקרב על חלב הוא 
פרוץ  מאז  ביותר  החשוב  הקרב 
העיר  הינה  חלב  כה.  ועד  המרד 
אחרי  בסוריה  בגודלה  השניה 
ספגו  שעבר  ובשבוע  דמשק, 
המורדים מכה כאשר אנשיו של 
לעצמם  להחזיר  הצליחו  אסד 

את השליטה על דמשק. 
רוסיה  של  החוץ  במשרד 

הבהירו אתמול כי הקרב על חלב 
וכי  מוסקבה,  את  מאוד  מדאיג 
של  חייהם  את  לגבות  עלול  הוא 
אזרחים רבים. עם זאת, הרוסים 
מדינות  של  הציפיה  כי  הבהירו 
על  להגיב  שלא  מסוריה  העולם 
מתקפות המורדים ושלא לנסות 
השטחים  את  לידיה  להחזיר 
היא  המורדים,  ידי  על  שנכבשו 

ציפיה "בלתי אפשרית". 
בגבול  גם  גוברת  המתיחות 
ירדן-סוריה. ביום חמישי בלילה 
פרצו קרבות בין צבא ירדן לצבא 
חיילים  שני  נפצעו  מהם  סוריה, 
ירדניים שנזקקו לטיפול רפואי. 
עם  לחצות  שניסה  סורי  ילד 
נפ־ לירדן,  הגבול  את  משפחתו 

מאוד,  חמור  באופן  בתקרית  צע 
הוא פונה על ידי צבא ירדן לבית 
מפצעיו.  מת  הוא  שם  החולים 
לחזור  נאלצו  משפחתו  בני  יתר 

על עקבותיהם ונותרו בסוריה. 
הסו־ הכוחות  הדיווח,  לפי 

לגבול,  סמוך  באש  פתחו  ריים 
סוריים  פליטים  שמאות  בעת 

של  הירדני  לצידו  לעבור  ניסו 
הגיבו  הירדנים  החיילים  הגבול. 
מכך  וכתוצאה  משלהם,  בירי 
ירי  שכלל  קרב  במקום  התפתח 
הקר־ כיוונים.  משני  ארטילרי 
שעות  כמה  במשך  התנהלו  בות 
הגבול,  של  אזור  באותו  ורק 
אחד  שקט.  השתרר  מכן  ולאחר 
החיילים הסוריים שנכנס לשטח 
על  נתפס  לחימה  כדי  תוך  ירדן 
בחקירתו  ירדניים.  חיילים  ידי 
הוא טען כי הוא ערק מצבא אסד 
וניצל את המצב כדי למצוא מק־

לט בירדן. לאחר שעות ספורות 
הוחזר החייל לסוריה. 

אדם  לזכויות  הסורי  הארגון 
השבוע  בסוף  כי  אתמול,  דיווח 
מאז  ההרוגים  אלף   20 קו  נחצה 
במ־ ההתקוממות  גל  שהחלה  

כ-5,000  הארגון  לדברי  דינה. 
ואנשיו  חיילים  הם  מההרוגים 
אזרחים  הינם  והשאר  אסד,  של 
ולוחמים מקרב כוחות המורדים.

חמישים שנה להסתלקותו

היום הילולת כ"ק מרן אדמו"ר 
בעל השארית יוסף מדעעש זצוק"ל

על זה היה דוה לבנו
על היכל ארמון מתנוסס על תלו, תל תלפיות, שחרב ואינו. 
בית המקדש, מקום השראת השכינה, אשר איננו. על זאת חשכו 
עינינו כי נעדר מאתנו הבית הגדול המקרב לבן של ישראל לא־

ביהן שבשמים. געגועי ישראל ודמעות כיסופיהם לאותם ימים 
מאתנו  ירחק  אנה  עד  אוי!  לשנה.  משנה  מתחזקים  קדמונים 
שנה  כאלפיים  לאחר  השנה,  גם  יקרנו.  ותפארת  נפשנו  משיב 
מאז אותו יום מר ונמהר, ישבו לארץ זקני בת ציון, העלו קינת 
מרורים בפיהם, ויהי נועם הושבת במוצאי שבת בהגיע עת בה 
שרף באש כל מחמודיה, נפלה עטרת תפארת ישראל. הלב נכמר 
על  מקדש  בהיות  העם  רוממות  את  זכרון  על  בהעלותו  ונצבט 
מכונו, כאשר כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם וישראל במעמדם 

עסקו בעבודת הבית.

על הצדיקים ועל החסידים, ראשי הגולה, עיני העדה, ארזי 
העבר –  קיץ  מאז  מעמנו  נסתלקו  אשר  התורה,  אדירי  הלבנון, 
נקונן בלי הפוגה. הם אשר הלכו בראש המחנה כעמוד אש וענן 
מי  אוי!  ארצה.  תפארתם  נפלה  המסילה,  וליישר  הדרך  לנחות 
יתן לנו תמורתם. הלא בהעלותנו נר זכרונם תזל עפעפינו דמעה, 
איכה תפארתנו מראשותנו השליכו. צדיקים אלו, ראשי עם בית 
לנו  היו  ובגשם,  ברוח  דרכנו  את  וניווטו  הנהיגונו  אשר  ישראל, 
פצועה,  נפשנו  אותם,  שחסרנו  ומיום  תמך.  ועמוד  נוחם  מקור 
כואבת, דוויה ודואבת. איתני מצוקים אלו אשר אמרנו לנפשנו 
בצלם נחיה בגויים, נלכדו במצודות אראלים, המה סעו למנוחות 
ועזבונו לאנחות. אוי נא לנו כי נפלה עטרת, גברה כתף סוררת 

וחדל הוד תפארת.

על כנסת ישראל, על בית ישראל ועל עם ה' כי נפל עליהם 
מים  פלגי  תרד   – תורה  שטנת  בגלגלי  המתהפכת  החרב  להט 
שופכי  ואנטישמים  צרים  בין  הנתונה  ישראל  גולת  על  עינינו. 
דם – נחגור שק. על אזלת יד תורה בישראל ועל בורות נשברים 
אשר כרו להם אחינו תינוקות שנשבו – נשב בדמע. אויה לנו בג־

לות מר ממר זה, בו נתונים אנו למשיסה ולביזה בין יהודים, אשר 
אינם יודעים שמע ישראל מהו, שמירת שבת מהי, הליכות משה 
עד  ולהרוס  למוטט  יחדיו  נועצו  כי  לנו  אויה  הם.  מה  וישראל 
היסוד את בנין התורה עליו נשען כל כרם בית ישראל ולהוציאנו 
לנו  אללי  ישותנו.  ואוות  חיותנו  כל  שם  אשר  תורה  של  מימה 
כי מעלים הם בדעתם להציק ולמרר את הוגי התורה, לומדיה, 

עוסקיה ומשכיליה, היה לא תהיה. 

בדרכו  המתמהמה  חמור,  על  ורוכב  עני  צדקנו,  משיח  על 
כי  שלמה  באמונה  אנו  מאמינים  ונקונן.  ניילל  ונתאונן,  נבכה   –
יבוא, ואף על פי שמתמהמה, בכל יום נצפה לו, נייחל לו, נחכה 
לו ונתפלל על ביאתו, נפלל ונקווה. 'משיח זאהל שוין קומען' – 
משאת נפשו של כל יהודי במשך אלפי שנים. 'אוי – ווען וועט 
משנה  ליום,  מיום  יהודי.  כל  של  תחינתו   – משיח'  קומען  שוין 
לשנה, מדור לדור, מתעצמת ומתגברת הכמיהה לימיו של משיח 
צדקנו, בו נזכה ליום שכולו ארוך, ליום שצדיקים יושבים, עט־

עלינו,  אבינו,  נא,  חוס  השכינה.  מזיו  ונהנים  בראשיהם  רותיהם 
רחם עלינו ועל דורותינו, בריינג אים שוין לגאלנו גאולת עול־

מים, ויצמח פורקניה ויקרב משיחה בעגלא ובזמן קריב. השיבנו 
אליך ונשובה, כקדם נחדש ימינו.
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מאת אהרן פקשר

חל  באב  עשרה  היום 
של  החמישים  דהילולא  יומא 
השא־ בעל  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
זצוק"ל,  מדעעש  יוסף  רית 
האדמו"ר  כ"ק  של  בנו  שהיה 
מדעעש  יחזקאל  הכנסת  בעל 

זי"ע.
השארית בעל  מרן  כ"ק 

העיר  של  רבה  היה  יוסף 
דעעש,  באזור  אילאנדא 
למקום  שב  המלחמה  ולאחר 
הקדושים  אבותיו  מגורי 
את  מחדש  והקים  בדעעש 
המפוארת.  החצר  חורבות 
יסד ישיבה, עודד, תמך ויקרה 
היהודים  החרב,  שרידי  את 
מהמחנות  ששבו  הרצוצים 
מזוועות ונאנקים  כואבים 

הצוררים. 
עבר  כשנתיים  לאחר 
מד־ בית  פתח  שם  לארה"ב 

תלפיות  לתל  שהיה  רשו, 
שיחרו  ורבים  שואבת,  ואבן 
בר־ בזכות  ונושעו  לפתחו 
יוסף  השארית  בעל  כותיו. 
ישועות  כפועל  התפרסם 

דישראל  צלותהון  וכעמוד 
ששפך  הנשגבות  בתפילותיו 
ישראל.  של  לישועתן  והעתיר 
וצדיקי  לכל,  האירה  דמותו 
גדולות.  עליו  התבטאו  הדור 
פעמים,  מס'  בארה"ק  ביקר 
וזיו פניו הקרינו מיראתו והודו 
בצילו,  שהסתופפו  הרבים  על 
ואשר דפקו על פתחו לישועה 
בעבודת  ולהדרכה  לברכה 
במוצאי  נסתלק  רבינו  השם. 
ומנו"כ  תשכ"ב  באב  תשעה 

באיילאנד.
תש־ הצום,  במוצאי  הערב 

תפילת  אחר  נדחה,  באב  עה 
ערבית וקידוש לבנה, תתקיים 
דעעש  דחסידי  המדרש  בבית 
בבני  טרפון  רבי  ברחוב 
הילו־ וסעודת  שולחן  ברק, 

אדמו"רים  בהשתתפות  לא 
כ"ק  נכדו  בראשות  ורבנים, 
שליט"א  מדעעש  האדמו"ר 
ממשנת  מדברותיו  ישא  אשר 
חייו  ומאורחות  הגדול,  זקנו 
השולחן  במהלך  הטהורים. 
שנלמד  הש"ס  סיום  יתקיים 
לעי"נ  החסידים  קהל  ע"י 

הטהורה.

ּבְנֵי צִּיֹון ַהּיְָקִרים ַהְמֻסּלִָאים ּבַּפָז ֵאיכָה ָהיּו לְִמְרָמס לִפְלְַסֵּתר
ּכָל רֹוְדפֶיָה וְצֶָריָה ּבְִחּצִים ְׁשנּונִים ּבְיַד ּכָל לַבְלָר

ָפר ֻ̇ ‰ ו¿ ָ̂ ן! ֻעˆּו ע≈ ּיו… ƒ̂

ּבְנֵי צִּיֹון ַהּיְָקִרים ַהְמֻסּלִָאים ּבַּפָז ַאּיֶּכָה ָהיּו לְָמָׁשל ּבְפִי ׁשֹוֵתי ֵׁשכָר 
ָאְרבּו לָּה ּבְׁשּולֶיָה, ֲחכֶָמיָה ּונְבֹונֶיָה ָהיּו לָּה כִבְנֵי נֵכָר 

ר ַ̂ ּמ≈ ƒיב מ ƒח ָר‡ּו ַ‡ר¿ ƒ ּ̇ ן! ַ‡ל  ּיו… ƒ̂

ּבְנֵי צִּיֹון ַהּיְָקִרים ַהְמֻסּלִָאים ּבַּפָז ֵאיכָה ָהיּו ּבֲַהָדָרם ּובִצְנִיעּוָתם לְבִּזָה
ּכָל ׁשֹוֶסיָה צָדּו צְעֶָדיָה עִּנּו ּבְצִּיֹון ּבַת ֶמלֶ כְבּוָּדה ּפְנִיָמה

‰ ּכָ ל¿ ˙ ַ‰ּמַ ך¿ ‡∆ ƒָרן ָעָלי ן! ַ‰„¿ ּיו… ƒ̂

ּבְנֵי צִּיֹון ַהּיְָקִרים ַהְמֻסּלִָאים ּבַּפָז ֵאיכָה ָהיּו לְנֵֶטל, לְאֹוכֵל וְֵאין עֹוֶׂשה
ּכָל ׁשֹופְֶטיָה ַמְקנִיֶטיָה וְקֹונְֶסיָה ִמיִמין ּוִמְּׂשמֹאל ֵאין ׁשֹווֶה לְַהּנִיָחּה

יָנ‡ ƒי ֲחנ ƒנ יל ּב¿ ƒב ¿ ׁ̆ ƒים ּב ƒנ ּזו… ƒם נ ן! ‰≈ ּיו… ƒ̂

ּבְנֵי צִּיֹון ַהּיְָקִרים ַהְמֻסּלִָאים ּבַּפָז ֵאיכָה ּכְֶמכֶר וַָסַחר ּבְיַד ּפֹולִיִטיֶקיָה
ּכָל לֹוכְֶדי"ָה ּוְמַקְּדֵמ"י ֻחְרּבָן ּבֵיָת"ה ִמִּקיר לְִקיר צָרּו יְִׁשיבֹוֶתיָה

יָ‰ ∆̇ ָר ו… ּ̇  ‡ ≈̂ ≈ ּ̇ ן  ּיו… ƒּ̂ ƒי מ ƒן! ּכ ּיו… ƒ̂

ּבְנֵי צִּיֹון ַהּיְָקִרים ַהְמֻסּלִָאים ּבַּפָז ֵאיכָה לְלִיּבַ"ת ֵאׁש לְִׁשּבֹר ּבַחּוֵרי ַּתְׁשּבַ"ר
ּכָל יְוָנֶיָה ּבִפְֹרץ ִמגְָּדלֶיָה ָּדלְקּו ַאַחר ּפַ ַהֶּׁשֶמן ַהּנְִׁשָאר

ַכח ‰' ָ‡ַמר ָ ׁ ּ̆ ƒ̇ י ל…‡  ƒן! ּכ ּיו… ƒ̂

ּבְנֵי צִּיֹון ַהּיְָקִרים ַהְמֻסּלִָאים ּבַּפָז ֵאיכָה ָהיּו ְמַקְּדֵׁשי ְׁשבִיעִי לְַמּכֵה ּוַמס
ּכָל לֹוֲחֶמיָה ׁשֹוְטֶריָה ִחילּו ּבָּה וְִהפְלּו ּבְׁשֹוְמֵרי ַׁשּבָת ּכַַּדת

ָח‰ ַעל ַמֲחַב˙ נ¿ ƒמ ָרˆּו ּכ¿ ן! י≈ ּיו… ƒ̂

ּבְנֵי צִּיֹון ַהּיְָקִרים ַהְמֻסּלִָאים ּבַּפָז ֵאיכָה ָהיּו ּכְפֵָאה וְּכַדֶֹמן ּבְיַד ַאְרכִיאֹולֹוגְיָה
ּכָל ּבֵית מֹועֵד ּכְָׂשֶדה ֵּתָחֵרׁש עַל יְֵׁשנֶיָה ּומֹוֵחי עַל ּכְבֹוֶדיָה

‰ י ֲ‡ַחּי∆ ƒנ‡ֲ ‰ ּיָ ƒח ¿ ּ̇ י  ל≈ ַטּל¿ ן! ּב¿ ּיו… ƒ̂

ּבְנֵי צִּיֹון ַהּיְָקִרים ַהְמֻסּלִָאים ּבַּפָז ֵאיכָה ָהיּו מצוקים טרופים לְא ָאב
ּכָל ּבֵית יְִׂשָרֵאל הֹוִרידּו ּכַּנַַחל ִּדְמעָה עַל ּפֹוֵסק ַהּדֹור ָהַרב

ָטרֹוף טַֹרף יֹוֵסף וְָׁשלֹום ֵאין ִמי יֹוֶרה ּוִמי וְיִָׁשיב נְִמצָא ּבֵין ֲחזַ"ל
ּבְִאּבּוד ַמְתִמיד ַהּתֹוָרה עַּמּוד ַההֹוָרָאה ְּדא ִמְׁשַּתּכְִחין ֲחבָל

ל  ַ̇ ָ ׁ̆ ַרח, ‰'  ז¿ ƒר י ∆ ׁ̆ ע ַע„ ֲ‡ ַ̃ ¿ ׁ̆ ƒן! ל…‡ י ּיו… ƒ̂
ַעל ּמַ ƒמ ׁ̆ ּמ≈ ַ ׁ̆ ‰ ּומ¿ ָ ּ̇ ם ַע ַ‚ּ „ מ≈ עו…

ּוָב‰ ׁ̆ ָנ יָך ו¿ ל∆ נּו ‰' ‡≈ יב≈ ƒ ׁ̆ ‰ֲ
יָך ָ‡סּוָר‰ ל∆ ָנ‰, ‡≈ ח¿ ּכַ ָ ׁ̆ ƒ ּ̇  ‰ ּל∆ ם ‡≈ ַ‚ּ

קאלישר ל  הרשי

ן... ּיו… ƒ̂ י  נ≈ יָכ‰ ָ‰יּו ּב¿ ≈‡
שהיה  והמקדש  הקודש  עיר  על 
שממו  כאשר  ולביזה,  למשסה 
כששועלים  האבלות  ציון  דרכי 

מהלכים להם בהר הקודש.
ימשיכו  למסורת  בהתאם 
ישראל  אלפי  רבבות  לנהור 
במ־  - המערבי  הכותל  לרחבת 
לשהות  כדי  היום,  שעות  כל  שך 
המקדש  למקום  ונראה  סמוך 
ולקונן שם בנהי ובכי על חורבנו, 
בגלות  שרוי  ישראל  עם  כאשר 
וזועק  שנה  לאלפים  קרוב  המר 
בשבי  עוזך  מתי  'עד  לבו  במר 

ותפארתך ביד צר'.
ביום  נוהרים  רבים  אלפים 
במ־ אבות  לקברי  זה  כבד  אבל 

ול'קבר  בחברון,  המכפלה  ערת 
זעקתו  את  לזעוק  אמנו'  רחל 

הבנים  על  הנביא  ירמיהו  של 
וכך  אביהם,  שלחן  מעל  שגלו 
ההב־ לקיום  אבות  זכות  לעורר 

בנים  'ושבו  של  האלוקית  טחה 
של  וגאולתן  בישועתן  לגבולם' 

ישראל במהרה.
מנחה  לתפילת  שנה  כמדי 
רבים  המונים  מגיעים  וערבית 
ותפארתו  מקדשנו  בית  לשריד 
לבם  ושופכים  המערבי'  'הכותל 
אבלי  את  'נחם  ובקשה  בתחינה 
בסיום  כאשר  וירושלים',  ציון 
ערבית,  תפילת  לאחר  הצום 
מתגלה במלוא תפארתו האהבה 
ישראל,  בעם  השוררת  והאחווה 
כאשר   - להגאל  נזכה  שבזכותה 
לשרת  עומדים  רובין'  'האחים 
ה',  בית  באי  המוני  את  נאמנה 
וש־ מזונות  נדיבה  ברוח  לחלק 

תיה לקהל הרחב לשבירת הצום. 
העם  המוני  מקדשים  מכן  לאחר 
ותפלה  תקוה  מתוך  הלבנה  את 
ציון  לנחמת  נזכה  בקרוב  כי 

וירושלים.
'קידוש  עריכת  של  זה  מנהג 
ליד  באב  תשעה  במוצאי  לבנה' 
המ־ הכותל  מקדשנו  בית  שריד 

ערבי, היא מסורת שהונהגה ע"י 
צבי  דוד  רבי  האדמו"ר  הרה"ק 
שלמה מלעלוב זי"ע ונמשכת כל 
האדמו"רים  שושלת  ע"י  השנים 
כשרבבות  לעלוב,  לבית  הק' 
בהיותם  הקודש  למקום  מגיעים 
רצון  לעשות  ושמחים  'ששים 
שב־ ותפילה  בקשה  תוך  קונם', 

הגדול  היעוד  לקיום  נזכה  קרוב 
החמה'  כאור  הלבנה   אור  'ויהי 

בביאת משיחנו בב"א.

עם י˘ר‡ל מ˜ונן ומ˙‡בל על חרבן בי˙ ‰מ˜„˘

על הסתלקותו של האי גאון וצ־
ומתו־ דרכו  ממאורי  שהיה  דיק 

מכיו הנלהבים של "מפעל הש"ס 
עמדה  כן  יסודו.  מאז  העולמי" 
האסיפה תחת רושם סילוקם של 
האח־ בשנה  הגדולים  המאורות 

מויזניץ  אדמו"ר  מרן  כ"ק  רונה: 
עוזו  בימין  תדיר  שעמד  זצוק"ל, 
הג־ המפעל  את  ולעודד  לחזק 

חברי  ומרנן  הזה,  והקדוש  דול 
הנשיאות, הגאון רבי חיים פנחס 
ישיבת  ראש  זצוק"ל  שיינברג 
תורה אור, וכ"ק גאב"ד אונגוואר 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  וכן  זצוק"ל, 

מנדבורנה זצוק"ל.
שני  צויינו  האסיפה  במרכז 
זו  בתקופה  הגדולים  המאורעות 
כאשר  העולמי",  הש"ס  ב"מפעל 
לחודש  דף   30 מסגרת  לומדי 
לי־ את  השלישית  בפעם  סיימו 

מוד כל הש"ס, ולומדי מסגרת 20 
דף לחודש סיימו בפעם השנייה 
את לימוד כל הש"ס. כן צויין, כי 
הש"ס  לימוד  התחלת  עם  עתה 
מחדש במסגרות אלו, מצטרפים 
עוד מאות רבות של אברכים וב־
ומ־ הלימודים,  למסגרות  חורים 
רנן ורבנן גדולי התורה שליט"א 
אימצו וחיזקו את הנהלת "מפעל 
קוראים  כשהם  העולמי",  הש"ס 
עצמו  על  לקבל  הקדוש  לציבור 
יוכל  למען  אברכים,  להחזיק 
ביע־ להמשיך  זה  כבירים  מפעל 

תלמידי  של  לגיונות  ולהקים  דו 
חכמים מופלגים.

ברכות לבביות ונלהבות לא־
"מפעל  ולהנהלת  הלומדים  לפי 
כ"ק  השמיעו:  העולמי"  הש"ס 
מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א, מרן 
שטיינמן  לייב  אהרן  רבי  הגאון 
חיים  רבי  הגאון  מרן  שליט"א, 
הגאון  ומרן  שליט"א,  קנייבסקי 

רבי נסים קרליץ שליט"א גאב"ד 
רמת אהרן ב"ב וראש כולל חזון 

איש.
כן השתתפו והאצילו מהודם 
רבי  הגאון  ורבנן:  מרנן  וברכתם, 
שליט"א  אזרחי  מרדכי  ברוך 
ישראל,  עטרת  ישיבת  ראש 
אידלשטיין  גרשון  רבי  הגאון 
פונביז',  ישיבת  ראש  שליט"א 
ארנסטר  מנחם  רבי  הגאון 
ויז'ניץ,  ישיבת  ראש  שליט"א 
הגאון רבי יצחק ברטלר שליט"א 
רבי  הגאון  איתרי,  ישיבת  ראש 
ראש  שליט"א  ברלין  צבי  מנחם 
הגאון  עוזר,  חיים  רבינו  ישיבת 
שליט"א  גנחובסקי  אברהם  רבי 
הגאון  טשעבין,  ישיבת  מראשי 
ראש  שליט"א  דרבקין  צבי  רבי 
משה  רבי  הגאון  גרודנא,  ישיבת 
הלל הירש שליט"א ראש ישיבת 
סלבודקה, הגאון רבי חיים מאיר 
וואזנר שליט"א אב"ד קהל שבט 
זילבר  מיכל  רבי  הגאון  הלוי, 
זוועהיל,  ישיבת  ראש  שליט"א 
זילברשטיין  יצחק  רבי  הגאון 
שליט"א גאב"ד רמת אלחנן ב"ב, 
שליט"א  זקס  עמרם  רבי  הגאון 
הגאון  סלבודקה,  ישיבת  ראש 
שליט"א  חדש  מרדכי  משה  רבי 
הגאון  אלחנן,  אור  ישיבת  ראש 
רבי דוד כהן שליט"א ראש ישי־

לנדא  דוב  רבי  הגאון  חברון,  בת 
סלבוד־ ישיבת  ראש  שליט"א 

נוסבוים  נפתלי  רבי  הגאון  קה, 
משה,  חיי  ישיבת  ראש  שליט"א 
פוברסקי  דוב  ברוך  רבי  הגאון 
פונביז',  ישיבת  ראש  שליט"א 
פיינשטיין  חיים  רבי  הגאון 
שליט"א ראש ישיבת בית יהודה, 
שליט"א  קוק  שמחה  רבי  הגאון 
צבי  רבי  הגאון  רחובות,  גאב"ד 
ישיבת  ראש  שליט"א  רבינוביץ 
הגאון  רוז'ין,  ישראל  תפארת 

שליט"א  רוזנגרטן  שמואל  רבי 
רבי  הגאון  בעלזא,  ישיבת  ראש 
ראש  שליט"א  רוטשטיין  נחום 
רבי  הגאון  התורה,  נזר  ישיבת 
שליט"א  שמרלר  שמואל  אליהו 
רבי  הגאון  צאנז,  ישיבת  ראש 
דוד יצחק שפירא שליט"א ראש 

ישיבת באר יעקב.
השנה  התקיימה  האסיפה 
ראש  אצל  סלבודקה,  בישיבת 
הגאון  הנשיאות  חבר  הישיבה 
והיות  שליט"א,  זקס  עמרם  רבי 
נשא  הבריאות  בקו  אינו  והוא 
הישי־ ראש  גיסו  בשמו  דברים 

הירש  הלל  משה  רבי  הגאון  בה 
וכ־ זכות  כי  ציין  אשר  שליט"א, 
בוד גדול הוא להם להיות המא־

גדולי  לאסיפת  זו  בשנה  רחים 
חיזוק  למען  המתכנסים  התורה 
העולמי"  הש"ס  "מפעל  וביסוס 
למען  הברוכה  בעשייתו  הנודע 
בישראל.  התורה  אור  ריבוי 
בהמשך עמד בהרחבה על חובת 
אז  שרק  התורה  לעסק  יקר  מתן 
ניכרת חביבותה וחשיבותה, ועל 
כך שבזמן חורבן הבית היה חסר 
"מפעל  לתורה.  החביבות  ענין 
תורה  להרבות  וזוכה  זכה  הש"ס 
את  להחדיר  יחד  וגם  בישראל 
זמן  אין  ואכן  התורה,  חשיבות 
בערב  להתאסף  יותר  מתאים 
מפעל  חיזוק  למען  באב,  תשעה 

קדוש זה".
דברים לזכרו של מרן הגאון 
נשא  זצוק"ל,  אלישיב  מוהרי"ש 
חבר  חתנו,  רבה  בהתרגשות 
זילברשטיין  הגר"י  הנשיאות 
שליט"א, שפתח בדברי רבי יוסי 
עליך  'שלום  אליהו  לו  שאמר 
לו  ואמר  נענה  יוסי  ורבי  רבי', 
'שלום עליך רבי ומורי' וכו'. דייק 
איך  זצוק"ל,  אלישיב  הגרי"ש 
לרבי  'רבי'  הנביא  אליהו  קרא 

אלא  היה.  רבו המובהק  וכי  יוסי 
היה  יוסי  שרבי  שכיון  השיב, 
בכל  כמותו  והלכה  הדור  גדול 
מקום, לכן הוא נקרא רבי מובהק 

אפילו כלפי אליהו הנביא.
שיחה  על  סיפר  בהמשך 
מרן  כ"ק  עם  בשעתו  לו  שהיתה 
יסד  עת  זי"ע,  מצאנז  אדמו"ר 
הש"ס",  "כוללי  את  לראשונה 
70 דף לחו־ בהם התקין שילמדו 
דש וייבחנו עליהם, ותמה לפניו 
האדמו"ר  וכ"ק  כזאת,  יתכן  איך 
בכך  שמטרתו  השיבו,  זצוק"ל 
בתורה  "גדולים"  שוב  שיקומו 
השואה  לאחר  ישראל  בעם 
האיומה בה נכחדו גדולים רבים.

אחריו  החרה-החזיק 
נוסבוים  הגר"נ  הנשיאות  חבר 
ביקוריו  על  שסיפר  שליט"א, 
הרב  הגאון  אצל  התקופתיים 
מתעניין  שהיה  זצוק"ל,  אלישיב 
הלימודים  תכניות  על  תדיר 
ועל  העולמי"  הש"ס  ב"מפעל 
גילויי  תוך  הלומדים,  הצלחות 
חיבה מיוחדים כלפי מפעל גדול 

וקדוש זה.
הדיונים  נערכו  מכן  לאחר 
החזרות  הלימודים,  בתכניות 
השנה  חודשי  במשך  והמבחנים 
אלפי  עבור  תשע"ג,  הקרובה 
השונות  במסגרות  הלומדים 
את  העולמי.  הש"ס  מפעל  של 
ראש  שנה,  כמדי  ניהל  הדיונים 
שמרלר  הגרא"ש  צאנז  ישיבת 
דיווח  במסירת  שפתח  שליט"א, 
הלימודים  תוכניות  על  מפורט 
חודשי  במשך  הש"ס,  במפעל 

השנה החולפת.
ומע־ ערים  דיונים  לאחר 

הלימודים,  בתוכניות  מיקים 
 30" במסגרת  כדלהלן:  הוחלט 
את  שסיימו  לאחר  לחודש"  דף 
בלימוד  שוב  והתחילו  הש"ס 

יל־ החולף,  אייר  בחודש  הש"ס 
מדו את המסכתות: ברכות, שבת 

ועירובין.
לחודש"  דף   20" במסגרת 
והת־ הש"ס  את  שסיימו  לאחר 

חילו שוב בלימוד הש"ס בחודש 
המס־ את  ילמדו  אב,  מנחם  הזה 

במסגרות  ושבת.  ברכות  כתות: 
 - ופוסקים"  ש"ס   - "הוראה 
ימשיכו  משפט"  "חושן  בתוכנית 
הקרובה  השנה  חדשי  במשך 
משפט  חושן  טושו"ע  בלימוד 
ומקח  שלוחין  שותפין,  בהלכות 
דעה"  "יורה  בתוכנית  וממכר. 
ימשיכו במשך חדשי השנה הק־

רובה בלימוד טושו"ע יורה דעה 
הלכות  ק"י,  סימן  עד  פ"ג  מסימן 

בשר בחלב ותערובות.
הגר"א  הנשיאות,  חברי 
והגרב"ד  שליט"א  גניחובסקי 
השמיעו  שליט"א,  פוברסקי 
מביקו־ אישיות  התרשמויות 

מפעל  במבחני  לאחרונה  ריהם 
וראו  מקרוב  עמדו  בהם  הש"ס 
ופירי  פירותיו  תפארת  את 
ואת  הש"ס  מפעל  של  פירותיו 
דורנו  להארת  הגדולה  תרומתו 
באור תורה. כן נשא דברים חבר 
הנשיאות הגר"מ זילבר שליט"א, 
לכבוד סיום הש"ס של הלומדים 
שיסד  הדף"  "מפעל  במסגרת 
כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א 

במסגרת מפעל הש"ס העולמי.
הביעו  שליט"א  הרבנים 
הכ־ חובת  את  נלהבים  בדברים 

כלפי  ה'  עם  לכל  שיש  הטוב  רת 
מציינים  כשהם  הש"ס,  מפעל 
הרו־ המהפיכה  את  רב  בסיפוק 

הקדוש  הרעיון  שחולל  חנית 
התורה  ידיעת  עטרת  בהחזרת 
של  רבים  לגיונות  וכי  ליושנה, 
רבנים  אמיתיים,  תורה  גדולי 
כוללים  ראשי  ישיבות,  וראשי 

כבר  והוראה,  תורה  ומרביצי 
הש"ס.  ממפעל  ויוצאים  יצאו 
כן ציינו את הוקרת כלל ישראל 
והקדוש  הגדול  המפעל  למייסד 
מצאנז  אדמו"ר  מרן  כ"ק  הזה, 
זי"ע, ולבנו ממשיך דרכו העומד 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  בנשיאותו, 
ומזכים  שזיכו  שליט"א,  מצאנז 
זה  כביר  ברעיון  דורינו  את 
התמדה  של  רוח  בכנפיו  המביא 
ושיעור.  ערוך  לאין  ושקידה 
רפו"ש  ברכת  איחלו  בדבריהם 
זקס  עמרם  רבי  הגאון  למארח 

שליט"א.
הוצגו  גם  האסיפה  במהלך 
לפני גדולי התורה שליט"א מס־

כמה  ידי  על  שהופנו  שאלות  פר 
הש"ס.  מפעל  במסגרות  לומדים 
הדברים הועלו על שלחן מלכים 
רב  שליט"א  שמרלר  הגר"ח  ע"י 
ביהמ"ד 'היכל צבי' וראש ישיבת 
אורייתא, והובאו להכרעתם של 

חברי הנשיאות.
הש"ס  "מפעל  הנהלת  בשם 
המנכ"ל,  דברים  נשא  העולמי" 
הרב שמואל הלברשטאם, שציין, 
ההתאספות  חשיבות  מלבד  כי 
סדרי  את  לקבוע  עם  ראשי  של 
מפעל  לומדי  אלפי  של  הלימוד 
התכנסות  נותנת  העולמי,  הש"ס 
להמשיך  וכוח  מרץ  זאת  שנתית 
של  הכבד  הכספי  בעול  לשאת 
שלהחזקתו  זה,  אדיר  מפעל 
מגייסים  אותו  עתק,  הון  דרוש 
חודש  מדי  רב  בקושי  המנהלים 
על  דו"ח  מסר  גם  הוא  בחדשו. 
בציינו  הש"ס,  מפעל  של  היקפו 
זו  שנתית  נשיאות  אסיפת  כי 
היא ה-30 במספר, והחודש היה 
הש"ס),  (כמנין  ה-365  המבחן 
רצופים  חודשים   365 כלומר 
ללא הפסק של לימודים וחזרות 

ומבחנים.

"אשרי מפעל הש"ס העולמי המרומם את יקר התורה"
  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

הרבנית מרת עטל פרצוביץ' ע"ה
בתו של ראש ישיבת מיר מרן הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל ואשת 

חבר לראש הישיבה מרן הגאון רבי נחום פרצוביץ' זצ"ל

התק־ קודר  וביגון  רב  בצער 
סילוקה  על  המרה  הבשורה  בלה 
עטל  מרת  הצדקנית  הרבנית  של 
פרצוביץ' ע"ה והיא בשנת הפ"ב 

לחייה.
נצר  שהיתה  ע"ה  המנוחה 
וארא־ תרשישים  לגזע  מפואר 
שבפו־ מיר  בעיירה  נולדה  לים 

לאביה  תרצ"א  שבט  בטז'  לניה 
מרן הגר"ח זצ"ל, שהיה נכדו של 
ה'סבא' מנובהרדוק זצ"ל, ולאמה 
שהיתה בתו של מרן ראש הישי־

יהודה  אליעזר  רבי  הגאון  בה 
ה'סבא'  של  ונכדתם  זצ"ל  פינקל 
מסלבודקה זצ"ל ומרן רבי אליהו 
ברוך קמאי ר"מ ואב"ד מיר זצ"ל.

עליה  עברו  ילדותה  ימי 
וטוהר  קדושה  מחוזות  באותם 
כמשמעו  פשוטו  ספוגים  שהיו 
בתורה ועמלה. מרכז חיי העיירה 
שהיתה  הישיבה  היתה  הקטנה 
פרי־ בשיא  ימים  באותם  נתונה 

בחורים  מאות  ושגשוגה.  חתה 
נהרו  הישיבות  עולם  ממובחרי 
ואף  היבשת  רחבי  מכל  אליה 
תורה  לקנות  כדי  לה  מחוצה 
ויראת אלוקים טהורה מפי ענקי 
הרוח שכיהנו בה ועמדו בראשה. 
על  גדלה  מינקותה  החל 
כשכל  הקדושה  התורה  רוממות 
הערב  קולו  סביב  סובבים  חייה 
פסק  שלא  התורה  לימוד  של 
ולא חדל אף לרגע קט. המראות 
ונ־ נחרטו  שראתה  המופלאים 

היסוד  והיו  וליבה  במחה  חקקו 
ברבות  השתיתה  עליהם  המוצק 
החיבור  חייה.  כל  את  הימים 
האדיר  התורה  למבצר  העמוק 
חייה  תמצית  היה  מיר  דישיבת 
ימי  דברי  כל  שהרי  בכדי –  ולא 
חייה שזורים היו נימה בנימה עם 
תולדות ומאורעות הישיבה הק'. 
גו־ הישיבה  גלתה  כאשר  גם 

לה אחר גולה גלתה המנוחה ע"ה 
עמה עד אשר קבעה הישיבה את 
מקומה בעיר שנחאי שם שהתה 
באותם  המלחמה.  ימי  רוב  משך 
בני  יתר  עם  יחד  למדה,  ימים 
מאלף  פרק  הישיבה,  משפחת 
בראותה  נפש  מסירות  בהלכות 
של  אנושיים  העל  מאמציו  את 
נשא  נפשו  במסירות  אשר  אביה 
את משא הישיבה באותם תנאים 

הישיבה  כלכלת  עול  נוראים. 
טרופים  ימים  באותם  וניהולה 
ולא  עולם  מוסדי  התגעשו  עת 
התמידית  העמידה  מכך  פחות 
הכי־ שלטונות  נגד  המשמר  על 

היו  המרושעים  היפניים  בוש 
לשם דבר וכבר נחקקו באותיות 
עולם  ימי  דברי  בספרי  זהב  של 

התורה.
עם  ויחד  המלחמה  לאחר 
אביה  יצאו  הישיבה  בני  אחרוני 
לארץ  והגיעו  ומשפחתו  הגדול 
בלהט  התמסרו  שם  הקודש, 
למלאכת קימום עולם התורה מן 

השבר והתבערה הנוראה. 
תשי"א  שנת  טבת  בחודש 
מן  שהיה  הגדול  לבעלה  נישאה 
התורה  אריות  בין  המיוחדים 
ישיבות  שהעמידו  הרוח  וענקי 
כולה  כל  התמסרה  היא  ליטא. 
על  לשקוד  לבעלה  לאפשר  כדי 
והסח  הפרעה  כל  ללא  התורה 
המשימה  היתה  קלה  לא  דעת. 
ששררו  הקשים  בתנאים  ובפרט 
באותם ימים אולם היא לא חתה 
הקימה  אדירים  ובכח  כל  מפני 

בית שהיה לשם ולתפארת. 
שימשה  שנים  עשרות  משך 
וסיפורים  ישראל  לבנות  כמורה 
תלמידותיה  מפי  שנשמעו  רבים 
מאצילות  טפח  מגלים  הרבות 
המ־ הכחות  ומן  העדינה  נפשה 

בתלמידותיה  שהשקיעה  רובים 
ממידותיה  עליהן  בהקרינה 

והנהגותיה.
בשנת תשכ"ה התמנה בעלה 
בישיבה  ישיבה  כראש  לכהן 
והיסודיים  העמוקים  ושיעוריו 
קצ־ בכל  להתפרסם  הוסיפו 

וחריפי  מטובי  רבים  תבל.  ווי 
נהרו  והאברכים  הבחורים 
אוזנם  מטים  כשהם  לשיעוריו 
מילה  אף  יאבדו  לבל  כאפרכסת 
והמדודות.  השקולות  ממילותיו 
אשר  לדור  העביר  בשיעוריו 
תורתו  ממתק  יוסף  את  ידע  לא 
ארץ  מצוקי  מרבותיו  ינק  אותה 
מרן רבי אלחנן וסרמן הי"ד ומרן 
הגאון רבי ברוך בער לייבאוויץ' 
זצ"ל. כל מילה ממילותיו נצרפה 
אחר  ורק  הזהב  בכור  והתלבנה 
בחינה מדוקדקת נמסרה הלאה. 
בעלה  חלה  תשכ"ח  בשנת 

בחייה,  חדש  פרק  החל  אז  ומני 
תמכה  רבות  שנים  משך  כאשר 
הכבד  בחליו  אותו  וסעדה  בו 
אנוש  שבכח  כל  עושה  כשהיא 
לו  ולאפשר  סבלו  מעל  להקל 
התורה  על  לעמול  נפש  מנוחת 
היתה  ימיה  כל  ימימה.  כמימים 
נפש  למסירות  ומופת  לסמל 
וקשיים  יסורים  מתוך  לתורה 
רבים אולם למרות כל אלו קראו 
בחובות  החסיד  דברי  את  עליה 
בליבו  דאגתו  "החסיד  הלבבות 
לא  מימיה  פניו".  על  וצהלתו 
נשמעה מפיה כל תלונה וטרוניה 

ואף לא גניחה או אנחה. 
והמזו־ המזוככות  מידותיה 
קקות היו לשם דבר ובפרט דא־

גתה כל הימים לטובתו ורווחתו 
באופן  דאגה  היא  השני.  של 
פקדו  אשר  לב  לשבורי  מיוחד 
הקלה  בחכמתה  והיא  ביתה  את 
כפי  אחד  כל  מייסוריהם  עליהם 
הזד־ האחרונות  בשנותיה  צרכו. 
ככה מרות בייסורים קשים אולם 
והמשיכה  באהבה  אותם  קיבלה 
בני  לכל  אצילותה  את  להקרין 

משפחתה וסובביה.
דו־ אחריה  והותירה  זכתה 

ההולכים  מבורכים  ישרים  רות 
בדרך אותה התוותה בדם נפשה 
תורה  כמרביצי  מכהנים  והם 
רבי  הגאון  בנה  ה"ה  מפורסמים, 
צבי שליט"א מראשי ישיבת מיר 
רפאל  רבי  הגאון  בנה  ברכפלד, 
שליט"א ראש כולל מיר בביתר-

חיים  רבי  הגאון  חתנה  עילית, 
הישיבה  ראש  ברודצקי  מנדל 
בטורונטו, חתנה הגאון רבי יצחק 
הלמן שליט"א ר"מ בישיבת מיר 
אריאלי  אשר  רבי  הגאון  וחתנה 

שליט"א ר"מ בישיבת מיר.
הש־ בה  הגדולה  בהלוויה 

יצאה  ואשר  רבים  אלפים  תתפו 
המנוחות  להר  מיר  מישיבת 
הגאון  ש"ב  תמרורים  הספידוה 
ראש  שליט"א  פינקל  אריה  רבי 
גיסה  מיר-ברכפלד,  ישיבת 
הגאון רבי יצחק אזרחי שליט"א 
מראשי ישיבת מיר, גיסה הגאון 
רבי ישראל מאיר ווייס שליט"א 
ראש ישיבת נחלת הלויים ובניה 
רפאל  ורבי  צבי  רבי  הגאונים 

שליט"א.  

ישראל  שגרירות  דובר 
ויינטרוב,  ליאור  בוושינגטון, 
המו־ "סוכנויות  לדיווח:  הגיב 
ישראל  של  והבטחון  דיעין 
קרוב,  פעולה  שיתוף  מקיימות 
האמ־ עמיתיהם  עם  ורצוף  רחב 

ריקנים. הם השותפים שלנו מול 
כל  משותפים.  אתגרים  הרבה 
בסיס  חסרת  היא  אחרת  טענה 
ומנוגדת לרוח ולתוכן של שיתוף 

הפעולה בין שתי המדינות".
הממשלה  ראש  מלשכת 
בעניין  לפרסום  בתגובה  נמסר 
אנשי הCIA  כי מדובר בפרסום 

שקרי.
ארצות  נשיא  חתם  כך  בתוך 
חוק  על  אובאמה,  ברק  הברית, 
הבט־ היחסים  להעצמת  חדש 

הגעתו  ערב  ישראל.  עם  חוניים 
הבחירות,  במערכת  יריבו  של 
הרפובליקני מיט רומני לישראל, 
מדגיש אובמה כי "מערכת היח־

ההדוקה  היא  ישראל  עם  סים 
הבטחוני".  בתחום  מאי-פעם 
לאחרונה  שאושר  החדש,  החוק 
את  מפרט  הקונגרס,  בתי  בשני 
יש־ בין  הפעולה  שיתוף  תחומי 

למערכות  הסיוע  וארה"ב:  ראל 
ו-"כיפת  "חץ"  היירוט  טילי 
אנרגיה,  פנים,  בטחון  ברזל", 
מודיעין ואבטחת מחשבים. עוד 
תעניק  ארה"ב  כי  החוק  קובע 
תח־ תידלוק,  מטוסי  לישראל 
תרגי־ ותקיים  מיוחדת  מושת 
האוויר  לחילות  משותפים  לים 

החוק,  לפי  המדינות.  שתי  של 
מעמדה  בשדרוג  תומכת  ארה"ב 

של ישראל בנאט"ו.
את  מסמיך  החוק  כן,  כמו 
להג־ האמריקני  ההגנה  משרד 

דיל את מלאי הנשק והתחמושת 
החירום  במחסני  ארה"ב  של 
ב-400  בישראל  הנמצאים  שלה 
מיליון דולר בשנתיים הקרובות. 
להשתמש  אישור  קבלה  ישראל 
במהלך  אלה  ממחסנים  בציוד 
ותוכל  השנייה  לבנון  מלחמת 
לעשות זאת שוב במקרה הצורך 
להג־ גם  מתייחס  החוק  בעתיד. 

המודיעיני  הפעולה  שיתוף  ברת 
הפעם  וכולל  המדינות  שתי  בין 

גם "מודיעין לוויני".
המו־ בישראל  נחת  אמש, 

רומני,  מיט  הרפובליקני  עמד 
הממשלה,  ראש  עם  שייפגש 
שמעון  המדינה,  ונשיא  נתניהו, 
הנראה  וככל  בכותל  יבקר  פרס, 
עם  לפגישה  לרמללה  גם  יקפוץ 
ראש הממשלה הפלסטיני סאלם 
פיאד. חבר הכנסת דני דנון מה־

ליכוד מברך על הביקור. "אנחנו 
המו־ את  לארח  שמחים  מאוד 

מגיע  הוא  בישראל.  רומני  של 
בחירות  לפני  חודשים  שלושה 
העובדה  את  ומבליט  צמודות, 
שהנשיא אובאמה בחר לא לבוא 
נסע  "אובאמה  דנון,  אמר  לפה", 
לטו־ למצרים,  הסעודית,  לערב 

רקיה - אך לישראל אובאמה לא 
ידיד  הוא  רומני  המושל  הגיע. 

אמיתי של מדינת ישראל". 

סוכנים ישראלים פרצו 

חיזבללה פרסם תיעוד של חטיפת רגב וגולדווסר

  המשך מעמ' ראשון

20,000 הרוגים מאז תחילת ההתקוממות

סוריה: המורדים דיווחו כי הדפו 
מתקפה עזה של כוחות אסד על חלב

מאת מנחם ברגמן

בסוף  פרסם  חיזבללה  ארגון 
מרגעי  מיוחד  תיעוד  השבוע 
חטיפתם של שני החיילים אהוד 
גולדווסר ואלדד רגב, ב־2006 – 
חטיפה שהובילה לפרוץ מלחמת 

לבנון השניה. 
ששודר  הצילומי  בתיעוד 
הלבנונית  התקשורת  בתחנת 
קבוצה  נראית  "אל-מיאדין", 
של פעילי חיזבללה המתקדמים 
וגו־ רגב  נסעו  שבו  הג'יפ  לעבר 

משתלטים  שהם  ברגע  לדווסר. 
שני  את  ומוציאים  הג'יפ  על 
החיילים, התמונה מוקפאת ולכן 
השניים  אם  לדעת  אפשר  אי 
חיים.  הוצאו  שמא  או  נהרגו 
לשדר  הוחלט  מדוע  ברור  לא 
דווקא  החטיפה  צילום  את 

כעת.
בתחילתו  כולל  התיעוד 
חיזבללה  לוחמי  של  התקדמות 
ברו־ חמושים  כשהם  בסבך 

וטילי  קסדות  מגן,  אפודי  בים, 
הצילום  אורך  לכל  כמעט  נ"ט. 
של  ירי  קולות  אותם  נשמעים 

פיצו־ הדי  פעם  ומדי  מקלעים, 
את  תואמים  בהכרח  שלא  צים 

התמונות.
נדמה  ומהקולות  מהתיעוד 
נוסף  כוח  פעל  הפריצה  שבזמן 
שכפי הנראה שכב במארב ופתח 
לעבר  נ"ט  וטילי  מקלעים  באש 
וגול־ רגב  נסעו  בו  ההאמר  ג'יפ 

מתאים  זה  לחימה  מצב  דווסר. 
שבועות  צה"ל  שביצע  לחשיפה 
בעת  המלחמה,  אחרי  ספורים 
חשפו  וגולני  שריון  שכוחות 
ממקום  הרחק  לא  נשק  מצבור 
ששימש  הסבך  בתוך  החטיפה 

כפי הנראה חוליית רתק. 
שהגיעו  בכירים  קצינים 
לבחון  כדי  החטיפה  לנקודת 
שאמצעי  העריכו  האירוע,  את 
בשטח  בסבך  שאותרו  הלחימה 
פנימה,  מלבנון  הוברחו  ישראל 
אלא  החטיפה  ביום  בהכרח  לא 
עולה  עוד  לכן.  קודם  שאף  יתכן 
חיזבללה  לוחמי  כי  מהצילום, 
החדירה,  בזמן  בערבית  דיברו 
מדובר  כי  אומרים  שהם  תוך 
התצפיות  מבחינת  מת"  ב"שטח 

של צה"ל בגזרה.
שיצא  חיזבללה  חיילי  כוח 

וחדר  הגדר  את  חתך  מהסבך, 
לשטח ישראל, פעל כפי הנראה 
ששכב  מהכוח  אישור  לאחר  רק 
הישראלי.  השטח  בתוך  במארב 
הכוח נראה בצילום חודר פנימה 
הצבאי  הג'יפ  לעבר  ומתקדם 
יורים  חיזבללה  שלוחמי  תוך 
בצילום  רגע  בשום  הג'יפ.  לעבר 
מתוך  באש  התנגדות  נראית  לא 

הג'יפ הצבאי.
חיזבללה  לוחמי  כשישה 
וכששניים  הג'יפ  אל  התקרבו 
מהם פתחו את דלת הרכב – נע־

צר התיעוד. הערכות קציני חיל 
הרפואה בימים שאחרי החטיפה 
שכמויות  האפשרות  את  כללו 
שללו  בשטח  והממצאים  הדם 
ולגולדווסר  לרגב  הסיכוי  את 
האש  מהתקפת  בחיים  לצאת 
ולכן  חיזבללה,  של  המתוזמנת 
כפי הנראה נהרגו עוד לפני הח־

טיפה ללבנון. 
הל־ בערוץ  הדיווח  פי  על 

עימאד  חיזבללה  בכיר  בנוני, 
דמשק  בלב  שחוסל  מורנייה, 
בעצמו  פיקח   ,2008 בפברואר 

על החטיפה.

חוליית החיזבללה ברגע החטיפה



המבשר | יום א', י' באב תשע"ב | עמוד ג

נח־ בלבד,  האחרון  בחודש 
מקוואות  ארבעה  ברוסיה  נכו 
ונפתחו  נבנו  המקוואות  חדשים. 
מוסקבה,  בערים:  זה,  אחר  בזה 
ובריאנסק.  אורנבורג  קוסטרמא, 
הפיקוח  תחת  נבנו  המקוואות 
ההלכתי ורב הנסיון של דייני ור־
רוסיה  של  הראשית  הרבנות  בני 
בראשות רבה הראשי של רוסיה 
ובסיוע  שליט"א,  לאזאר  הגר"ב 
כספי של ידידים ותומכים רבים, 
של  אבנר'  'אור  קרן  ביניהם: 
קרן  לבייב,  לוי  ר'  החסידי  הנגיד 
'צדקת משה' של הנגיד ר' מיכאל 
בפ־ ותומך  העומד  מירלשווילי, 

במשך  ברוסיה  היהודית  עילות 
איש  של  הקרן  כולה,  השנה  כל 
החסד ר' יצחק משען, קרן ג.מ.ר. 
של משפחת אלשווילי ושמילש־
ווילי, ו'מרכז רבני אירופה' ע"י ר' 
מוסקבה,  בעיר  מרגולין.  מנחם 
בית  בבנין  פועל  החדש  המקוה 
רב  בניהול  שלום'  'דרכי  הכנסת 

הקהילה הרב דוד קארפאוו.
נבנה  קוסטרמא,  בעיר 

למע־ לפני  בראשונה  המקוה 
נפש  במסירות  שנה  ממאה  לה 
שמונים  לפני  השבוע  גדולה. 
נשלח  כאשר  בדיוק,  שנה  וחמש 
לגלות  נ"ע  הריי"צ  האדמו"ר 
הפצה  ב"עוון"  בקוסטרמא 
יהדות בכל רוסיה, שופץ המקוה 
דבורקין  מיכאל  ר'  החסיד  ע"י 
תלמוד  בעיר  פתח  שאף  ע"ה, 
תורה שפעל מתוך מסירות נפש, 
אך בהמשך נסגר ונהרס ע"י הש־

בחסדי  כעת  הקומוניסטי.  לטון 
ע"י  לעדנה,  המקום  זכה  השם, 
בוגר  רופו,  ניסן  הרב  העיר  רב 
'תומכי  גדולה  הישיבה  ותלמידי 
במוסקבה,  הוותיקה  תמימים' 
ששיפץ בשנית את המקוה לשם 

ולתפארת.
המ־ נבנה  אורנבורג,  בעיר 

קוה בסמוך לבית הכנסת במרכז 
גואל  הרב  העיר  רב  ע"י  העיר, 
מאיירס. המקוה ישמש כעת את 

מאות  בהם  העיר,  יהודי  אלפי 
'אור  ביה"ס  לתלמידי  הורים 

אבנר' באורנבורג.
בעיר בריאנסק, נבנה ונפתח 
סמוך  והמפואר,  החדש  המקוה 
הכ־ ובית  היהודי  למרכז  ונראה 

נסת החדש שנבנה ע"י רב העיר 
המפ־ זקלס,  מענדל  מנחם  הרב 

ילדים  גני  ספר,  בית  בעיר  עיל 
ומוסדות נוספים לאלפי המשפ־

חות היהודיות בבריאנסק.
לא־ הגר"ב  רוסיה  של  רבה 
מוסק־ בין  שבטיסות־פנים  זאר, 

אישית  השתתף  אלו,  לערים  בה 
בפתיחת המקוואות שיבח מאוד 
של  ומסירותם  השקעתם  את 
חב"ד  שלוחי   – הערים  רבני 
משמר  על  העומדים  והקהילות, 
הטהרה והקדושה במקומותיהם, 
לחינוך  לתורה,  פעלים  ומרבים 
השנה,  ימות  כל  במשך  ולחסד 

בשבתות, במועדים ובכל זמן.

מאת מנחם ברגמן

ומשופר  חדיש  מיירט  טיל 
ל'כיפת ברזל': בקרוב ייכנס לשי־
הדגם  בחיל־האויר  מבצעי  מוש 
המשודרג של ה'טמי"ר', אשר בו 
כנגד  היירוט  מערכת  משתמשת 
החד־ הטילים  ורקטות.  טילים 
'כיפת  סוללות  את  ישמשו  שים 

ברזל' במקביל למיירט הנוכחי.
שתי  בין  העיקרי  "ההבדל 
ראש  הוא  הטיל  של  הגרסאות 
נמצאת  בעצם  שבו  שלו,  הקרב 
לטיל  אותו  שהופכת  המערכת 
מדור  ראש  מסביר  'חכם'", 
ההגנה  במערך  תחתונה  שכבה 
של  הנוכחית  "הגרסה  האוירית. 
הגרסה  ביותר.  מתקדמת  הטיל 
במ־ לשימוש  שתיכנס  הבאה, 
לבלוק  המערכת  עדכון  סגרת 
גם  יותר.  אף  אותו  תאדיר   ,2
את  ישדרגו  החדשים  המכ"מים 

המערכת בהרבה".
הח־ המיירט  כניסת  עם 

של  הטילים  סד"כ  יוגדל  דש, 
מרחב  שיאפשר  מה  המערכת, 
מגוונות  ויכולות  רחב  תמרון 
ההחלטות  קבלת  במערכת  יותר 
הדגם  כן,  כמו  ברזל'.  'כיפת  של 
את  יגדיל  אף  הטיל  של  החדש 

המערכת  של  הפעולה  מרחב 
בתנאי פריסה ופעולה שונים.

צברה  ברזל'  'כיפת  מערכת 
מעל 100 יירוטים מוצלחים מאז 
הראשונה  המבצעית  הפעלתה 
ההצל־ אחוזי  זאת,  עם  ב־2011. 
המע־ של  הגבוהים  והיירוט  חה 

רכת לא מסנוורים את מפעיליה 
וגם  האוירית  ההגנה  במערך 

נחושים  אשר  מפתחיה,  את  לא 
של  התפקוד  רמת  את  להעלות 
זוכה  זו,  במסגרת  ברזל'.  'כיפת 

חדשים,  למכ"מים  המערכת 
ושדרוגי  משופרים  מיירטים 

גרסה.

ירושלים | מכירהֳ
כל  ב˘ו˜!  ח„˘‰  ברוממ‰, 
 + ‚ינ‰   + מ"ר   40 זוכ‰!,  ‰˜ו„ם 
ר˜  ˘"ח,  ב-1,600  מו˘כר˙  יחי„‰ 
 " סכסון  "‡נ‚לו  ˘"ח   1,100,000

מיכ‡ל 02/9666-774
[20020535]

מחול˜˙  מ"ר   100 ‰כ‰ן,  ב‡בי˙ר 
סוכ‰,  מרפסו˙   + „יור,  יחי'  ל2 
מו˘˜ע˙, 2.040.000 ˘"ח לל‡ ˙ווך 

050-418-2486
[20020534]

ב„ו„, „יר‰ ח„˘‰, 180 מ"ר, ˜"‰ + 
 ,‚‚‰ על  ‡ופˆי‰   + מחסן   + מעלי˙ 
נוף מ„‰ים $950,000 "‡נ‚לו סכסון" 

‡‰רן 02-9666-770
[20020533]

לרמו˙  ˆמו„  ˘˜ט  רח'   06 ברמו˙ 
‚„ול‰  ח„',מרפס˙   4 מ"ר,   110  ,‚
מיכ‡ל  סכסון"  "‡נ‚לו  מ„‰ים  נוף 

02-9666-774
[20020532]

מˆוין  מי˜ום  מ"ר,   60 ברוך,  במ˜ור 
 1.250.000 מרפסו˙.   2  + מ˘ופˆ˙ 
מיכ‡ל  סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח 

02-9666-774
[20020531]

ב˘מו‡ל ‰נבי‡, כל ‰˜ו„ם זוכ‰ !!! 
ˆמו„ ל‡רזי ‰ביר‰, ˜"‡, 3.5 ח„', 70 
˘"ח,   1.150.000  ,ıיפו˘ טעון  מ"ר, 
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020530]

במוסרר‰, 167 מ"ר, ˜"‡, + מעלי˙, 
+ מרפס˙ סוכ‰, 6.5 ח„', 2.500.000 
מיכ‡ל  סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח, 

02-9666-774
[20020529]

מ"ר,   60 ח„',   3 ‰נבי‡,  ב˘מו‡ל 
מו˘˜ע˙,  ˜"כ,  ‚„ול‰,  חˆר   +
סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח,   1.090.000

מיכ‡ל 02-9666-774
[20020528]

במ"‚ 4 ח„', 80 מ"ר + מרפס˙ סוכ‰ 
‡נ‚לו  ˘"ח   1.750.000 ‡ופˆי‰   +

סכסון - מיכ‡ל: 02-9666-774
[20020527]

כולל  מ„‰ים  נוף  ‰ע˙י˜‰,  בעיר 
מ"ר   120  + מ"ר,   140 ‰כו˙ל, 
מעול‰,  מי˜ום  מ˘ופˆ˙,  מרפסו˙, 
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020526]

מ"ר   250 פרטי!  בי˙  בעיר-‰ע˙י˜‰, 
מעול‰!  מי˜ום  ‰בי˙,  ל‰ר  נוף   +
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020525]

 250 ויל‰  מעול‰,  במי˜ום  בבי˙-ו‚ן 
"‡נ‚לו  ‰ז„מנו˙י!  במחיר  מ"ר, 

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020524]

נוף   ,‡"˜ ח„'   3 ב‚בע˙-˘‡ול, 
 1.600.000 מעול‰  מי˜ום  מ„‰ים, 
מיכ‡ל  סכסון"  "‡נ‚לו  ˘"ח 

02-9666-774
[20020523]

מ˘ופˆ˙  מ"ר,   160 ב‚בע˙-˘‡ול, 
"‡נ‚לו   ‚‚  + מר‰יב  נוף   + ביו˙ר 

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020522]

 4 מ"ר,   90 „ופל˜ס,  „פנ‰,  במעלו˙ 
ח„', 1.650.000 ˘"ח, "‡נ‚לו סכסון" 

מיכ‡ל 02-9666-774
[20020521]

 4  !!! מ„‰ים  -˜וט‚'  ברוממ‰ 
ברמ‰  מ˘ופˆ˙  מ"ר,   300 ˜ומו˙, 
‚בו‰‰, + נוף מ„‰ים + ‚ינ‰, במחיר 
סכסון"  "‡נ‚לו  בלב„  לרˆינים  טוב, 
זוכ‰  מיכ‡ל 02-9666-774כל ‰˜ו„ם 

!!!
[20020520]

„יר‰  מעול‰,  מי˜ום  בסנ‰„רי‰, 
˘טופ˙  מ"ר,   120 ח„',   5 ‚„ול‰, 
‡ופˆי‰   + ‡ויר,  כיווני   3 ˘מ˘, 
‚מי˘,  ˘"ח   2.400.000 ל‰רחב‰, 
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020519]

 ,'‡ ˜ומ‰   ! ב‰מ"‚  ב˘ו˜  ח„˘‰ 
˘מור‰.  ‡ופˆי‰   + מ"ר   70 ח„'   3
 " סכסון  ‡נ‚לו   "  ! ˘"ח   1.500.000

מיכ‡ל 02/9666-774נ
[20020518]

 + חני‰   + מ"ר   125 ח„'   5 ביסמין 
"‡נ‚לו   –  $780,000 ˆמו„  מחסן 

סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774
[20020517]

ח„˘‰ ב˘ו˜, בסנ‰„רי‰, נכס מיוח„, 
ח„רים,   6 מ"ר,   150 פרטי,  בי˙ 
 – ˘"ח   3,500,000 מרכזי,  במי˜ום 
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774.
[20020516]

 3 ב˘יכונים)  (ל‡  ‰נבי‡  ב˘מו‡ל 
˘"ח   1.190.000 נוח‰,  ˜ומ‰  ח„', 

"‡נ‚לו סכסון" רוזן 02-9666-773
[20020515]

 200 יˆח˜,  במנח˙  יכול˙,  לבעלי 
יחי„'   + מ"ר,   40 מרפס˙   + מ"ר, 
מו˘כר˙, + מחסן ‡פ˘רו˙ ל‰˘כר‰, 

"‡נ‚לו-סכסון" רוזן 02-9666-773
[20020514]

ח„',   4 נוף,  ב‰ר   ! ל‰ימכר  חייב˙ 
 + מ"ר   30 ‡ופˆי‰   + מפו‡ר˙ 
מרפס˙ מול ‰נוף "‡נ‚לו סכסון" רוזן 

02-9666-773
[20020513]

למבינים ב‰ז„מנו˙! ב‚ו˘ 80. 5 ח„', 
+ מעלי˙, + מרפסו˙, ר˜ 700.000 $ 

"‡נ‚לו סכסון" רוזן 02-9666-773
[20020512]

 130 מר„כי,  ב˙כל˙  ח„˘  בפרויי˜ט 
‡ופˆי‰   + ‚ינ‰,  מ"ר   100  + מ"ר 
רוזן  סכסון"  "‡נ‚לו  נוספ˙,  ליחי„' 

02-9666-773
[20020511]

מרפס˙,   + ענ˜י˙  במנח˙-יˆח˜ 
 $825,000 ר˜  מחסן   + חזי˙י˙, 

"‡נ‚לו סכסון" רוזן 02-9666-773
[20020510]

מרפס˙   + ח„'   3.5 ‚ר˘ום  ברבנו 
נוח‰  ˜ומ‰  מטופח˙  ‚„ול‰  סוכ‰ 
1,700,000 ˘"ח "‡נ‚לו- סכסון" רוזן 

02-9666-773
[20020509]

ל‰˘˜ע‰. במרכז ‚‡ול‰,ענ˜י˙,טוב‰ 
רוזן  סכסון"  "‡נ‚לו   ! מיי„י˙ 

02/9666773
[20020508]

 5 ‡לי‰ו  בנופי   ! ב˘ו˜  ח„˘‰ 
 + מ"ר   30 מחסן   + מ"ר   135 ח„', 
מרפסו˙ 16 מ"ר "‡נ‚לו סכסון" רוזן 

02-9666-773
[20020507]

למ‰ירי  מעול‰,  מי˜ום  ב‚‡ול‰, 
ח„רים,   3 מ"ר,   75 ‰חלט‰, 
סכסון"  "‡נ‚לו   – ˘"ח   1,350,000

מיכ‡ל 02-9666-774.
[20020506]

ב‚ני ‚‡ול‰, „יר‰ מפו‡ר˙, 130 מ"ר, 
 –  $750,000 מˆוין,  מי˜ום  ח„רים,   5
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774.
[20020505]

ח„˘‰ ב˘ו˜, בסנ‰„רי‰, נכס מיוח„, 
ח„רים,   6 מ"ר,   150 פרטי,  בי˙ 
‡טר˜טיבי  מחיר  מרכזי,  במי˜ום 
"‡נ‚לו סכסון" מיכ‡ל 02-9666-774.
[20020504]

ירושלים | השכרה
במ˜ור ברוך ˜רוב ל‚ור „יר˙ ח„ר + 
למבו‚ר  מ˙‡ים  ˜ומפלט,ח„˘‰  מז‚ן 

052-7161552 052-7122342
[20020488]

חל˜י˙ +  מרו‰ט˙  ח„'   4 בסורוˆ˜ין 
 + ח„'   1.5 ‡לי‰ו  בנופי   *  *  * נוף 

מרפס˙ בלע„י ל˙יווך 057-3152127
[20020449]

דמי מפתח בירושלים 
ˆוו˙  ‰חר„י,  ‰מ‚זר  סכסון  ב‡נ‚לו 
„ירו˙,  נכסים,  לני‰ול  מ˜ˆועי 
‰ר˘ויו˙,  מול  ספרים  ני‰ול  מבנים, 
‰מבנ‰,  ‡חז˜˙  ˘כירו˙,  ‚ביי˙ 
רייכמן  ‡‰רן  סכסון"  "‡נ‚לו  ועו„. 

02-9666-770
[20020537]

רבנו  ברח'  („מ"פ)  ‰בוכרים  פרוי˜ט 
"‡נ‚לו-סכסון"  ח„'   3 „ירו˙  ‚ר˘ום 

‡‰רן 02/9666-770
[20020536]

בני ברק | מכירה
ח„רים!!!!   9  ‚‚ „יר˙  ברוזובס˜י! 
מˆויין,  במˆב  נוף,  ענ˜,  מחסן 
 2,900,000 מעלי˙,  חני‰,  חזי˙, 
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  ˘"ח 

03-6199323
[20020274]

פנט‰‡וז  מנחם  ב‡זור  ב‰ז„מנו˙, 
בני‰  ח„˘!  ‡ח„,  מפלס  מ"ר!   220
מיי„י˙!  כניס‰  ‰ל˜וח,  לב˜˘˙ 
"סלומון  בלב„  ˘"ח   2,300,000

נכסים ו‰˘˜עו˙" 03-6199323
[20020270]

ח„רים,   6  ‚‚ „יר˙  ברוזנ‰יים, 
מ˘ופˆ˙  יחי„ו˙,  ל2  ‡פ˘רו˙ 
 1,850,000 מיי„י˙,  לחלוטין, 
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  ˘"ח 

03-6199323
[20020269]

ח„רים   5 ענ˜י˙   ‚‚ „יר˙  במלˆר, 
למט‰ + 2 ח„רים ‚„ולים על ‰‚‚, ‚‚ 
 2,650,000 חני‰,  מעלי˙  חזי˙  ‚„ול, 
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  ˘"ח 

03-6199323
[20020268]

 6  ‚‚ „יר˙  ב‡בטליון  ב‰ז„מנו˙ 
ח„רים, בנין ח„י˘ ומפו‡ר, מו˘˜ע˙, 
בˆפני‰  נ„יר‰!   * ˘"ח   2,500,000
מ‡ו„!  מו˘˜ע˙  ח„רים   6 יפ‰,  בנין 
מיי„י˙  ‚„ול,   ‚‚ חני‰,  מעלי˙,  חזי˙ 
נכסים  "סלומון  ˘"ח   2,450,000

ו‰˘˜עו˙" 03-6199323
[20020267]

ח„רים   5  ‚‚ „יר˙  בטברי‰,  בלע„י 
חני‰,  חזי˙,  מעלי˙,  מטופח,  בבנין 
"סלומון  בלב„!  ˘"ח   1,850,000

נכסים ו‰˘˜עו˙" 03-6199323
[20020265]

ל‚מרי,  מ˘ופˆ˙   5 „ב,  ב‡‰רן 
‡חרונ‰  ˜ומ‰  ל‚ינ‰,  פונ‰ 
 * בלב„!  ˘"ח   1,500,000 (לל‡) 
חני‰,  מעלי˙,  מ˘ופˆ˙,  בזוננפל„,5, 
נכסים  "סלומון  ˘"ח   1,690,000

ו‰˘˜עו˙" 036199323
[20020264]

ח„רים   5 מ˘‰  ב˜רי˙  בלע„י 
˜ומ‰  ˘מ˘,  מרפס˙  מ‡ו„,  מפו‡ר˙ 
 1,890,000 חני‰,  מעלי˙,  נוח‰, 
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  ˘"ח 

036199323
[20020263]

 ,ıל˘יפו מ"ר!!   140 ‰לוי  בי‰ו„‰ 
לר‡ו˙  חוב‰  כ"‡   3 חזי˙   '‡ ˜ומ‰ 
"סלומון  בלב„!  ˘"ח   1,350,000

נכסים ו‰˘˜עו˙" 03-6199323
[20020262]

‰מבו˜˘,  ‰נבי‡  בנ˙ן  בלע„י! 
ב˜יר  ל‰פיכ‰  ‡פ˘רו˙  ח„רים   4
ביו˙ר  ‚בו‰‰  ברמ‰  ח„',  ל5  ‡ח„ 

‡„ריכלי˙, 1,870,000 ˘"ח 
[20020261]

כיווני   4 מ"ר,   140 מ‚ור  ב‡„מור 
„ירים   5 ˘מור‰,  ‡ויר,חזי˙,חני‰, 
"סלומון  ˘"ח   2,200,000 בבניין, 

נכסים ו‰˘˜עו˙" 0542-509296
[20020260]

במנחם, 5 ח„רים ע-נ-˜-י-˙! חזי˙ 3 
חוב‰  פ˙וח,  נוף  חני‰,  מעלי˙,  כ"‡, 
"סלומון  ˘"ח   1,950,000 לר‡ו˙ 

נכסים ו‰˘˜עו˙" 03-6199323
[20020259]

מ˘ופˆ˙,  ח„רים   4 ‰˘˜ט  ˜ו˜  ברב 
בטון, ‡י˘ורים   ‚‚ על  לבני‰  ‡ופˆי‰ 
 1,450,000 חזי˙  ח˙ומים,  מיי„יים 
נכסים  "סלומון  בלב„  ˘"ח 

ו‰˘˜עו˙" 03-6199323
[20020256]

‚ן  י‰ו˘ע  ברחוב  ‰ח„˘  בפרויי˜ט 
חזי˙  מ"ר!   110 ח„רים   4 ‰עיר, 
מו˘˜ע˙  מעלי˙,  חני‰,  מר‰יב,  נוף 
ב˘יכון   * ˘"ח   1,650,000 במיוח„, 
ח„רים   4 בני‰  בסוף  בבנין   '‚
 1,600,000 מפו‡ר,  בבנין  מ„‰ימ‰ 
ו‰˘˜עו˙"  נכסים  "סלומון  ˘"ח 

03-6199323
[20020255]

„יר‰  ל"˙ווך  פנו   ? „יר‰  מוכרים 
ביעילו˙  „יר˙כם  ונמכור  נ‡‰" 

וב„יס˜רטיו˙ 052-7637000
[20020166]

בני ברק | השכרה
6 ח„' ברח' זוננפל„ ˜"„ + מעלי˙ 
מנחם  מי"‚  מז‚נים  מערב,7  „רום 

‡ב 03-5792464
[20020498]

וממוז‚˙,  מרו‰ט˙  ח„ר,  „יר˙ 
˘"ח   2,200 לזו"ˆ  ‰נבי‡  בנ˙ן 

052-7637070
[20020326]

אשדוד | מכירה
ב‰פלמ"ח  בבלע„יו˙!!!  מˆי‡‰ 
מ˘ופˆ˙  ח„ר)  ‰ו‡  (‰חˆי   3.5
ח„˘‰,  סור‚ים, ˆנר˙  מיזו‚,  כליל, 
מ˙חר„  ‡זור  לעלו˙  ˜ומו˙   2.5
סופי  מחיר  ˘"ח   710,000 מ‡ו„, 

052-7166244
[20020485]

השקעות 
‰חל  מ˘ו˙ף  ליזום  ‰ז„מנו˙ 
מחמי˘ים ‡לף ˘"ח ל˜ביע˙ פ‚י˘‰: 

0548475804
[20020340]

‰חל‰ ‰‰ר˘מ‰ לרכי˘˙ מ‚ר˘ים עם 
˙וכני˙ מ‡ו˘ר˙ ע"י ירו˘לים (ט‡בו) 

ל˜ביע˙ פ‚י˘‰: 0548475804
[20020339]

ב‡ר‰"ב  "‰˘˜ע‰-בטוח‰" 
חבר˙  ע"י  ובניו-‚רזי  ב‡טלנט‰ 
˘נ‰ ‰נכסים   15 מעל  ו˙˜   . נ„ל"ן 
מל‡  רי˘ום  ומו˘כרים.  מ˘ופˆים 

בט‡בו 02-6711672
[20020065]

˜רוב ֹ בˆפ˙  ‰זי˙   ıע נופ˘  „יר˙ 
ח„רי   2 ונעימ‰,  ממוז‚˙  לע˙י˜‰, 
 590 ‚„ול‰,  וחˆר  מטבח  סלון  ˘ינ‰ 

˘"ח לליל‰ 052-76-79200
[20020458]

מבˆע ל‡„ם (חול) בח„ר זו‚י + ‡"ב 
 ıרונובי‰‡ ‚ול„רייך  מלון  ˘"ח   120

בב"ב 03-5781005
[20020457]

צפת 
מ‡„  ממוז‚˙,  מרווח˙,  ברסלב  ב˜. 

נ˜י‰ מי"ז ‡ב 052-7625017
[20020539]

מז‚ן,   + ח„רים   3 ל‰˘כר‰  בכנען 
˘בועי   / יומי  ומסו„ר˙,ע"ב  נ˜י‰ 

052-7139638
[20020481]

מטופח˙  סוויט‰  ˆפ˙י"-  "ניחוח 
˘ל  ‰מר‰יב  לנוף  ˆופ‰  ומפו‡ר˙ 
נוף  מרפס˙  ו‰‚ליל,  מרון  ‰רי 
לפנט‰‡וז  ‡פ˘רו˙  מ„‰ימ‰, 
ל‰זמנו˙  למ˘פחו˙,  מפו‡ר 

,04-6922240 052-7600711
[20013495]

בית חלקיה 
ˆימר   + ומו˘˜עים  ח„˘ים  ˆימרים 

כולל ‚'˜וזי 052-7689144
[20019960]

טבריה 
ל‰˘כר‰  נופ˘  „יר˙  עילי˙  בטברי‰ 
מ˘ופˆ˙  ולימים,נ˜יי‰  ל˘ב˙ו˙ 

וממוז‚˙. לפרטים: 0527653556
[20020320]

לכינר˙  נוף  ברמ‰,  נופ˘  „יר˙ 
מיוח„ים  מחירים  ומ˘פחו˙,  לזו‚ו˙ 

052-7698309
[20016621]

חיפה 
‰זמנים,  לבין  בחיפ‰  ‰„ירו˙  כל 
 077-344-14-25 ˘נ‰,  כמי„י 

052-7633-279 מ˘פח˙ פרל
[20020366]

נתניה 
מרווח˙  ח„'   5 נ˙ני‰  בˆ‡נז 
 +  15 לים  ˜רוב  חˆר   + וממוז‚˙ 
 09-8617465 ב‡ב  כ"‡-כ"‚  מיטו˙ 

052-7659355
[20020439]

חצור 
„ירו˙  מבחר  ‰חסי„י˙,  ב˜רי‰ 
בין  לימי  ומטופחו˙,  ממוז‚ו˙ 
‰זמנים, מחירים נוחים 052-7154170
[20020499]

ירושלים 
‚„ול‰  ח„'   4.5 „יר˙  ברוך,  במ˜ור 
ומטופח˙  ממוז‚˙  מ‡וורר˙  נ˜י‰ 

077-3204840
[20020443]

אבני איתן 
ברמ‰,  ˆימרים   5  - ברמ‰  רם 
‡ולם   + ו˜בוˆו˙  למ˘פחו˙ 
מ˜ו‰   + ב‰כנ"ס   + ‡וכל  ח„ר 
 04-6762588 פ˜ס   04-6762088
מ˙‡ים   *  sarram@walla.com

ל˘ב˙ו˙ ‰˙‡ח„ו˙ למורי ˙"˙.
[20013451]

מסעדה בשרית 
ע˘יר  מ‚וון  ‰‰ר"  "מול   – בˆפ˙ 
רבנו˙  בכ˘רו˙   ˘‡‰ על  ב˘רים 
ע„‰  ומוˆרים  ב˘רים  ˆפ˙  מ‰„רין 
ירו˘לים 70  רח'   . ירו˘לים  חר„י˙ 

מ„רחוב 04-6974885
[20020494]

‰ח„˘‰ ִ סופרב   - ס˜ו„‰  למכיר‰, 
י„  מˆויין,  במˆב  ˘מור‰   ,2009
מחיר  ˜“מ,   -120,000 ר‡˘ונ‰ 

מחירון, 052-7144933
[20020429]

„‚ם   2008 מונ„י‡ו  פור„  ב‰ז„מנו˙ 
ל˘נ‰,  טסט  ‰מפו‡ר  ‰„‚ם  טיט‡ניו 
ל‰חלפ‰  ‡פ˘רו˙  ח„˘ים  ˆמי‚ים 

02-5327402
[20020355]

השכרת רכבים 
יומי,  רכב  ‰˘כר˙   sixt ˘למ‰ 
ברוך  ל‰זמנו˙:  חו„˘י.  ˘בועי, 

˜ל‡ר 050-4100300
[2008254]

בכל  סניפים  רכב  ‰˘כר˙   'ıר‰'
‰‡רı עם ‰˘ירו˙ ו‰‡מינו˙ ‰י„וע 

˘ל חיים ‚רוס 052-7617828
[2004492]

בר˜, ֶ מבני   - בכנען  ˆפ˙  מטיילי 
‰מחיר  בחˆי  ˆפ˙  ירו˘לים, 
 20  +  10 נוסעים  ‰סעו˙  ל˜בוˆו˙!, 
ח„י˘ים  ומיניבוסים  ב‡וטובוסים 
„ן,  ˙ל  בני‡ס,  ‚ולן,  טיולים:   +
 ,04-6973888  ,04-6990588 כינר. 

04-6974548
[20020496]

ˆפ˙   – מזוז  ‡ילן  "‡„ר˙"  מוניו˙ 
נ˙ב"‚,  ובˆפון,ל˜ברי ˆ„י˜ים,  בˆפ˙ 
 . ח„י˘ים  רכבים  בר˜.  בני  ירו˘לים, 

1800-801-777 , 1800-44-3030
[20020495]

צפון 
ˆ„י˜ים,טיולים  ˜ברו˙  מ‰ˆפון  ל/ 
˘ב˙  ו‡טר˜ˆיו˙,˘ומרי 
 ,052-7657629  ,1-700500118

050-4150505
[20020425]

„רו˘ מ‚"˘ ב‡י„י˘ למכינ‰ לי˘יב"˜ ַ
‡ח‰"ˆ לפרטים 052-7623987

[20020538]

מב˘ל˙  ברעננ‰  חר„י  למעון 
מב"ב  ‰סע‰   8:00-14:00 טוב‰ 

09-7711116
[20020503]

למ‡פי‰  עוב„  „רו˘  בירו˘לים 
‰מו˜„מו˙  ‰ב˜ר  ל˘עו˙  נסיון   +

057-3111296
[20020497]

בירו˘לים „רו˘ עוב„ לחנו˙ ˘פ˙ ‡ם 
‡נ‚לי˙, מ˘ר‰ מל‡‰ 052-7172408
[20020359]

מ˘רו˙   6000 עבו„‰?  למˆו‡  רוˆ‰ 
ועכ˘יו  ‡ח˙!   ‚‚ ˜ור˙  ˙ח˙ 
טל':  ‚'ובס,  ‚ל‡ט   !! במבˆע 

073-70-55-666
[20012037]

ל‡סיפ˙ ָ מˆויינ˙  ס„נ‡  למנ‰לו˙, 
ל‚יוון  רעיונו˙  מבחר  ‰ערכו˙. 
לפרטים:  ˆוו˙.  ‡סיפו˙  ו˘„רו‚ 

0527112213
[20020321]

במרכז  סטו„יו   + ל˙ופים  מור‰ 
לפרטים  נוחים,  מחירים  ב"ב, 

050-4144033
[20019737]

מ˙˜פלים.. ˘ולחנו˙ ספסלים ומיטו˙ 
וכו'...  מוס„ו˙  כנס˙  לב˙י  מ˙˜פלים 
לכל  מ˘לוחים   054-8415345 טל' 

02-9999152 ıר‡‰
[20015776]

השקעות 
בעל˙  י˘ר‡לי˙  ‡מרי˜‡י˙  לחבר‰ 
 ıב‡ר חוזים  עם  ח„˘ני  ‰ייט˜  מוˆר 
ובחו"ל „רו˘ים מ˘˜יעים / ˘ו˙פים, 
מינימום   $1,500,000 נ„ר˘  סכום 
‰˘˜ע‰ 50,000 $ בליווי רו"ח ועו"„ 

02-6369000
[20020298]

שונות 
מענינ˙  ˙כני˙  למסיבו˙  למ˘פחו˙ 
ומר˙˜˙ בנו˘‡ ˘ל ‡בני חו˘ן ב˘פ˙ 

‰‡י„י˘ 02-9990366
[20020433]

אספנות 
י„  כ˙בי  מכ˙בים,  ‡ספן!!!˜ונ‰ 
וחפˆי  י˘נים  ספרים  מ‡„מ"ורים, 
מחירים  מ˘לם  ע˙י˜ים.  יו„‡י˜‰ 

‚בו‰ים. 052-7662775
[20020176]

בפקס. 072-240-9-240 בטל'. 072-240-8-240
luach@hamevaser.co.il בדוא"ל

מודעות לוח מתקבלות עד השעה 18:00 
הלוח 
הסגול

דף היומי בבלי: נדה סט    חובות הלבבות: חשבון הנפש הי' (היראה)    משנה 
יומית: כתובות ה, ח-ט    הלכה יומית: או"ח צב, ג-ה    רמב"ם יומי: ביה"ה 
ה-ז    חפץ חיים: לה"ר ח, יג-יד    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"א עמ' סה:

סו"ז ק"ש מג"א

סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

סוף זמן תפלה מג"א

סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

חצות היום

מנחה גדולה

שקיעת החמה

זמנים למחר

עלות השחר

זמן ציצית

הנץ החמה

י-ם
8:27
9:19
9:53
10:28
12:45
1:20
7:42

4:09
4:57
5:53

ת"א
8:28
9:21
9:54
10:29
12:47
1:21
7:39

4:10
4:57
5:59

חיפה
8:26
9:19
9:53
10:28
12:46
1:21
7:42

4:06
4:55
5:49

ב"ש
8:31
9:22
9:56
10:31
12:48
1:22
7:40

4:14
5:00
5:56

אשדוד
8:30
9:22
9:56
10:30
12:48
1:22
7:40

4:12
4:59
5:55

צפת
8:24
9:17
9:51
10:26
12:45
1:19
7:38

4:04
4:52
5:50

81
6:30 9:30 02-5822456

שיעורים

שיחות  קול החסידות    03-6171111 טל'  ונושאים.  שפות  במגוון  שיעורים  הלשון  קול   
ומאמרים דא"ח מהרבי מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 
 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים בשפות שונות מרבני ברסלב 02-9950000  קו פתוח 
לשאלות בהלכות שבת משעתיים לפני שבת: 03-6161616  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 

  קו ההלכה שע"י בתי ההוראה בנשיאות מרן הגר"נ קרליץ שליט"א 1599-50-11-11

הכוונה וחינוך

 שמע בני המרכז להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', 
מוקד  ומצוקות.  ללבטים  מענה  שומע  לב    02-6511613 טל':   .22:30 עד  מ-20:30  ה',  ג', 
לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 03-6145050. מקרים דחופים 
- כללי: 052-7633333 חסידי 052-7632222. מוקד טלפוני לצעירות, א'-ה': מ-21:00 עד 23:00, 
א' מ-9:00 עד 11:00 02-6512222  הישיבה מוקד 'אחינו' לסיוע והכוונה לישיבות -1800
20-18-18  בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ 
וטיפול דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590  עמלנו מסגרות לנוער 

חרדי מתמודד בפריסה ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

  בד"ץ העדה החרדית: טל' 02-6700200    בד"ץ הרב לנדא: טל' 03-6193582 03-6182647  
  בד"ץ התאחדות - קהילות חרדים בארץ הקודש טלפון: 077-2060530    בד"ץ מהדרין 
בראשות הרב רובין: טל' 08-9390816/7    בד"ץ אגו"י: טל' 02-5385251/2    בד"ץ מחזיקי 
הדת: 02-5016777    בד"ץ שארית ישראל: טל' 03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות 
ע"פ התורה בראשות הגרי" אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין טלפון 08-8634225     בד"ץ 
בית יוסף: טל' 02-6550550    בד"ץ חוג חת"ס: טל' 03-5792601    בד"ץ חוג חת"ס פ"ת: 

טל' 03-9317040 

בית הוראה: 

  'מנחת יצחק' העדה החרדית ירושלים 02-6222779 בתא קולי    מענה הלכה 24 שעות 
ביממה מבית ההוראה שע"י הגר"מ גרוס שליט"א 073-7246000
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לוח תורני - יומי

קעמפים 
מל‡כו˙  "ל"ט  ‰מ„‰ימ‰  ‰‰˜רנ‰ 
סמינרים   / ˙˙י"ם   / לי˘יבו˙  ˘ב˙" 

ועו„. ל‰זמנו˙ 05731-20920
[20020035]

סופר מים 
מיני בר מים חמים / ˜רים, מערכ˙ 
במחירים  עכ˘יו  פילטרים,  סינון 
 ,1-800-300-255  !!! מיוח„ים 

052-7677893
[20019962]

מצילי חיים 
בי˙  בכל  חוב‰  בי˙יים  ע˘ן  ‚ל‡י 
‰˙˜נ‰  כולל  מבˆע  מחירי   !!!

052-7632114 !!!
[20019963]

מחשבים ניידים 
‰˘כר‰,מכיר‰, מח˘בים"  "רמ‚ל 
˘ירו˙  ˙י˜ונים,˘י„רו‚ים,מ˜רנים, 

ו‡חריו˙ טל:052-7619979
[20020189]

השבת אבידה 
לפני  ביו˜נעם  טיולים  ˙י˜  נמˆ‡ 
מ‡ור  סי„ור  בפנים  נמˆ‡  כחו„˘, 

ע"˘ חני יפרח 052-7659607
[20020502]

נמˆ‡‰ טבע˙ ברי' עזר ליול„ו˙ בי-ם 
ביום ‚' ‰' ב‡ב 050-4140512

[20020500]

ב‰לווי˙ ‰רב ‡לי˘יב נמˆ‡ ˘עון י„ 
054-8461902 02-5861901

[20020492]

פר'  במוˆ"˘  פנינים  ˆמי„  ‡ב„ 
בר˜  לבני  מ‡˘„ו„  ב‡וטובוס  פנחס 

03-6189487
[20020491]

ברוממ‰  ב‚ינ‰  יל„ים  ספר  ‡ב„ 
בירו˘לים 02-5004276

[20020490]

ב‚ינ‰  ˜ייˆי˙  ˙כל˙  ˘מיכ‰  ‡ב„‰ 
ברוממ‰ בירו˘לים 02-5004276

[20020489]

‡לחוטי  טלפון  עם  ˘˜י˙  ‡ב„‰ 
לב"ב  מי-ם   422 ב˜ו  ˙מוז  ב„' 

03-6193218
[20020486]

לפני כמ‰ ˘ב' נל˜חו בטעו˙ מפ˙חו 
˙˙ ממ˜ו‰ בבי˙ ˘מ˘ בעלז ‰ח„˘‰ 

052-7698554
[20020484]

ו‚ן  בבי˙  ז‰ב  טבע˙  נמˆ‡‰ 
052-7150101

[20020483]

מ˘˜פים  וב‰  ‡„ומ‰  ˘˜י˙  ‡ב„‰ 
ב˙מוז  בכ"ז  בב"ב  ו‡רנ˜ 

03-5799938
[20020482]

הודעות חוק תכנון ובניה

הקו האדום
-208.8

היום: 211.735-
אתמול: 211.735-

שני

מפלס 
הכינרת

רביעישלישי

ירושלים
30-20

תל אביב
31-25

חיפה
31-26

גולן
32-21

טבריה
37-26

גליל
30-19

באר שבע
36-23

אילת
42-30

תורנויות בתי מרקחת

מזג האויר
טמפ' רגילות לעונה

ירושלים פת פארם 6787820 ברל לוקר 3 שכונת פת    בני ברק סופר פארם קניון אילון 077-8880100 
אבא הלל 165    תל אביב סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00  
המרקחה  נתניה      08:00 עד   19:00 מהשעה   4 המלך  שאול  שד'   077-8880390 מיניסטור  סופרפארם 
7724034 שד' ניצה 8    חיפה סופר פארם האודיטוריום 077-8881110 הנשיא 134 משעה 19:00-23:00  
חצות   אחר   01:00 עד   8:00 מהשעה   165 הלל  אבא   077-8880100 איילון  קניון  פארם  סופר  גן  רמת    
  חולון אהרון 6519153 הופיין 52  שעות: 14:00 - 08:00   16:00-23:00    אשדוד סופר פארם בקניון 
ביפר  למחרת,  עד 8:00  משעה 22:30  לילה  מידי  כונן:  רוקח  עד 22:30  משעה 10:00  נורדאו  רח'  אשדוד 

03-6610666 מנוי 23233

היום - מעונן חלקית עד 
בהיר ללא שינוי ניכר במידות 

החום ובעומס החום. מזג 
האוויר יהיה רגיל לעונה. 

שני - מזג האוויר יוסיף 
להיות ללא שינוי ניכר. 

שלישי - תחול התחממות 
קלה ותורגש הכבדה בעומס 

החום. 

רביעי - יוסיף להיות ללא 
שינוי ניכר. 

הועדה המרחבית לתכנון ולבניה ”זמורה“
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, התשכ“ה-1965

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ“ל, כי לועדה המקומית לתכנון ובנייה מרחב
יזראעל 6 ברחוב:  הנמצאת  לקרקע  מתייחסת  זו  בקשה  שאול  ואייל  ענת  פז  ע“י  הוגשה  זמורה 
בגדרה גוש: 4586 חלקה: 389 מגרש: 211 מספר הבקשה: 20120218 מהות הבקשה להקלה:
לעיין יכול  המעוניין,  כל  שטוח.  גג  ותכנון  תב"ע  לפי  כמחייב  רעפים  גג   50% לביטול  הקלה   .1
בבקשה הנ“ל הנמצאת במשרדי הועדה המרחבית זמורה, בניין מרכז ביל“ו צומת עקרון בשעות
נפגע עצמו  הרואה  כל   13:00-15:00 ד‘  יום   08:30-12:00 בשעות:  ה,  ב,  בימים:  קהל  קבלת 
מהבקשה הנ“ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב למשרדי הועדה המרחבית תוך שבועיים
יתקבל ההתנגדות  מכתב  הנ“ל.  הועדה  בפני  לדיון  תובא  ההתנגדות  זו.  הודעה  פירסום  מיום 
את לציין  יש  המכתב  בכותרת  חתימה.   + ברור  בכתב  זהות,  ומס.  טלפון  כתובת  שם,  בצירוף 

מס. הבקשה והיישוב. 
סיגל לחמני  יו“ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה

הועדה המרחבית לתכנון ולבניה ”זמורה“
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, התשכ“ה-1965

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ“ל, כי לועדה המקומית לתכנון ובנייה מרחב
יבנה בגן  צה"ל 18  ברחוב:  הנמצאת  לקרקע  מתייחסת  זו  בקשה  דוד  קוסטה  ע“י  הוגשה  זמורה 
גוש: 562 חלקה: 238 מגרש: ב' מספר הבקשה: 20120332 מהות הבקשה להקלה: 1. העברת
5.71% המהווים 20 מ"ר בניה מקומת עליית גג לקומת קרקע 5 מ"ר ולקומה א' 15 מ"ר כך שיהיה
178 מ"ר במקום 157.5 מ"ר, ללא תוספת שטח. כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ“ל הנמצאת
ב, בימים:  קהל  קבלת  בשעות  עקרון  צומת  ביל“ו  מרכז  בניין  זמורה,  המרחבית  הועדה  במשרדי 
רשאי הנ“ל,  מהבקשה  נפגע  עצמו  הרואה  כל  ד‘ 13:00-15:00  יום  בשעות: 08:30-12:00  ה, 
להגיש התנגדות מנומקת בכתב למשרדי הועדה המרחבית תוך שבועיים מיום פירסום הודעה זו.
טלפון כתובת  שם,  יתקבל בצירוף  מכתב ההתנגדות  הנ“ל.  הועדה  בפני  לדיון  תובא  ההתנגדות 

ומס. זהות, בכתב ברור + חתימה. בכותרת המכתב יש לציין את מס. הבקשה והיישוב. 
סיגל לחמני  יו“ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה

הועדה המרחבית לתכנון ולבניה ”זמורה“
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, התשכ“ה-1965

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ“ל, כי לועדה המקומית לתכנון ובנייה מרחב
זמורה הוגשה ע“י שני אורית וערן בקשה זו מתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: עין גדי 4 בגדרה
הקלה  .1 להקלה:  הבקשה  מהות  הבקשה: 20120105  מספר  מגרש:   373 חלקה:   4586 גוש: 
לבניית בריכת שחייה במגרש הקטן מהמותר 445 מ"ר במקום 750 מ"ר. 2. הקלה בקו בניין אחורי
לבריכת שחיה, 0.7 מ' במקום 3.30מ'. 3. הקלה בקו בניין אחורי למבנה עזר בריכה 4 מ' במקום
5 מ'. 4. הקלה לגג שטוח מלא במקום 50% גג רעפים. 5. הקלה בקו בניין צידי למבנה עזר מ-
יכול המעוניין,  כל  מ'.  ל-2.5  מ-4  מהמבנה  הבריכה  של  מינ'  מרחק  שינוי   .6 מ'.  ל-1.1  מ'   3
עקרון צומת  ביל“ו  מרכז  בניין  זמורה,  המרחבית  הועדה  במשרדי  הנמצאת  הנ“ל  בבקשה  לעיין 
בשעות קבלת קהל בימים: ב, ה, בשעות: 08:30-12:00 יום ד‘ 13:00-15:00 כל הרואה עצמו
תוך המרחבית  הועדה  למשרדי  בכתב  מנומקת  התנגדות  להגיש  רשאי  הנ“ל,  מהבקשה  נפגע 
ההתנגדות מכתב  הנ“ל.  הועדה  בפני  לדיון  תובא  ההתנגדות  זו.  הודעה  פירסום  מיום  שבועיים 
יתקבל בצירוף שם, כתובת טלפון ומס. זהות, בכתב ברור + חתימה. בכותרת המכתב יש לציין

את מס. הבקשה והיישוב. 
סיגל לחמני  יו“ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה

הועדה המרחבית לתכנון ולבניה ”זמורה“
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, התשכ“ה-1965

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ“ל, כי לועדה המקומית לתכנון ובנייה מרחב זמורה
גוש: בתיה  במזכרת  תרצה 5  ברחוב:  הנמצאת  לקרקע  מתייחסת  זו  בקשה  פארג'  לחמי  ע“י  הוגשה 
יח"ד הפחתת   .1 להקלה:  הבקשה  מהות   20120331 בקשה:  מספר   295 מגרש:   49 חלקה:   3715
מהתכנית המאושרת ולאשר 3 יח"ד במבנה דו משפחתי ובודד במקום 4 יח"ד. 2. הקלה בקו בניין אחורי
10% כך שקו הבניין יהיה 4.5 מ' במקום 5.00 מ' 3. הקלה בקווי בניין צידיים ב-10% כך שיהיה 2.70 מ'
במקום 3.00 מ'. 4. העברת שטח עיקרי מיחידה שלא נבנית לטובת היחידה המבוקשת סה"כ העברה
37 מ"ר מהם 15 מ"ר לק. קרקע ו-22 מ"ר לקומה א'. 5. הגדלת תכסית קומה ב-15 מ"ר עיקרי, כך
שיהיה 95 מ"ר במקום 80 מ"ר עיקרי. כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ“ל הנמצאת במשרדי הועדה
בשעות: 12:00- ה,  ב,  בימים:  קהל  קבלת  בשעות  עקרון  צומת  ביל“ו  מרכז  בניין  זמורה,  המרחבית 
08:30 יום ד‘ 13:00-15:00 כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ“ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת
בפני לדיון  תובא  ההתנגדות  זו.  הודעה  פירסום  מיום  שבועיים  תוך  המרחבית  הועדה  למשרדי  בכתב 
הועדה הנ“ל. מכתב ההתנגדות יתקבל בצירוף שם, כתובת טלפון ומס. זהות, בכתב ברור + חתימה.

בכותרת המכתב יש לציין את מס. הבקשה והיישוב. 
סיגל לחמני  יו“ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה של נהריה 
הודעה על פי סעיף 149 (א) (1) ו-(2) לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 

לועדה כי  הנ"ל,  והבניה  התכנון  לחוק  ו-(2)   (1) (א)   149 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
המקומית לתכנון ולבניה של נהריה הוגשה בקשה ע"ש ינקו אלי ואושרת שמהותה פרגולה מעץ
מ' מערבי 0.5  אחורי  בניין  קו  דהיינו:  הקלות  את  כוללת  הבקשה  בכניסה  גגון  קרקע +  בקומת 
18135 בגוש   7 בחלקה  מבוקשת  הבנייה  מעץ.  פרגולה  בניית  עבור  המותרים  מ'   4.0 במקום 
ברחוב הדבורנית 4 נהריה. כל המעונין לעיין בבקשה יוכל לעשות כן במשרדי הועדה המקומית
פתוחים. הם  בהם  ובשעות  בימים  נהריה  הגעתון 19,  שד'  כתובתם  אשר  נהריה,  ולבניה  לתכנון 
ולבניה לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  התנגדות  להגיש  יוכל  לבקשה  להתנגד  המעוניין  כל 
נהריה, אשר כתובתה כאמור לעיל, וזאת תוך 10 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין
בוקר: -8.30 ד'  א',  בימים  במשרדנו:  קהל  קבלת  וימים  שעות  לנוחיותך,  בעיתונים.  הפרסומים 
12.30 אחה"צ: 16.00-18.00 ביום ה בוקר: 12.30-14.00 לאנשי מקצוע בלבד. בימי ב' ו-ג': אין

קבלת קהל טלפון: 04-9879891 פקס:   04-9512324.
ז'קי סבג ראש העיר יו"ר הועדה לתכנון ובניה נהריה 

בקרוב: טיל מיירט חדש למערכת 'כיפת ברזל'

מערכת כיפת ברזל סמוך לאשדוד בפעולה על רקע מנופי הנמל

אושר בקריאה ראשונה: איסור 
מקיף על פרסומת למוצרי טבק

מאת שלמה גרין

בקריאה  אישרה  הכנסת   
הג־ חוק  הצעת  את  ראשונה 
של  והשיווק  הפרסומת  בלת 
בועדת  שנדונה  טבק  מוצרי 

הכלכלה.
את  לצמצם  באה  ההצעה 
כדי  טבק  למוצרי  הפרסומת 
הציבור  חשיפת  את  להקטין 
אלה,  למוצרים  לפרסומת 
ונ־ תחלואה  למוות,  הגורמים 

כות. איסור מקיף על פרסומת 
על  להגן  כדי  במיוחד  חשוב 
הפרסו־ מהשפעות  צעירים 

מת, המייצרת תדמית חיובית 
ומושכת לעישון.

בדברי ההסבר, נכתב "חוק 
והשיווק  הפרסומת  הגבלת 
של מוצרי טבק קובע הוראות 
פרסו־ לגבי  ומגבלות  שונות 

טבק.  מוצרי  של  ושיווק  מת 
תמורות  חלו  חקיקתו  מאז 
בעולם ביחס לעישון ושימוש 
חתמה  ב־2003  טבק.  במוצרי 
המסגרת  אמנת  על  ישראל 
ובאוגוסט  טבק  על  לפיקוח 
סעיף  אותה.  אישררה   2005
המדינות  כי  קובע  לאמנה   13
החברות באמנה מכירות בכך 

פרסומת,  על  מקיף  איסור  כי 
חסות  ומתן  מכירות  קידום 
מו־ של  הצריכה  את  יצמצם 

כי  נקבע  באמנה  טבק.  צרי 
באמנה  החברה  מדינה  על 
בחוקתה  בהתחשב  לקבוע, 
החוקתיים,  בעקרונותיה  או 
פרסומת  כל  על  מקיף  איסור 
מכירות  קידום  טבק,  למוצרי 

ומתן חסות.
ההסבר  בדברי  נאמר  עוד 
למו־ פרסומת  על  "איסור  כי 

לפגוע  אמנם  עלול  טבק  צרי 
ובחופש  העיסוק  בחופש 
הטבק,  חברות  של  הביטוי 
אך בהתחשב בנזקים הכבדים 
וההשלכות  הציבור  לבריאות 
הכ־ האיסור  אלה,  נזקים  של 

ללי המוצע על פרסומת מסוג 
זה והמגבלות של שיווק מוצ־

רי טבק, הם מידתיים. יובהר, 
בעיסוק  לפגוע  שלא  כדי  כי 
של חברות הטבק מעבר לנד־

רש, מוצע שלא לאסור באופן 
למו־ הפרסומת  את  מוחלט 

מספר  להתיר  אלא  טבק  צרי 
פרסומת  ערוצי  של  מצומצם 
הממוקדים בציבור המעשנים 
לפ־ להיחשף  שיבחרו  בלבד, 

רסומת באופן רצוני".

ארבעה מקוואות חדשים נחנכו ברוסיה



לאור דרישת יו"ר ועדת הכספים:

נמנעה סגירת מפעל נעלי 
בריל: משרד הבטחון ירכוש 63 

אלף זוגות נעליים מהמפעל
מאת שלמה גרין

אינטנסיביים  דיונים  בתום 
ועדת  יו"ר  שקיים  דיונים  ובהם 
בועדת  גפני  הרב  ח"כ  הכספים 
משרד  תכנית  אודות  הכספים, 
אלפי  עשרות  להזמין  הבטחון 
מחו"ל  צבאיות  נעליים  זוגות 
עם  ההתקשרות  את  ולהפסיק 
החברה הישראלית 'בריל', הגיעו 
הבטחון  ומשרד  גפני  הרב  ח"כ 
הבטחון  משרד  פיו  על  להסדר 
זוגות   אלף  כ־63  ב־2013,  ירכוש 
כ־25  של  בהיקף  וזאת  מ'בריל' 
מיליון שקלים, ובכך תימנע סגי־

רת המפעל ופיטורי העובדים. 
במהלך  אמר  גפני  הרב  ח"כ 
הב־ משרד  מול  שקיים  הדיונים 
טחון כי לא יתכן שדווקא משר־

די הממשלה השונים ירכשו ציוד 
ישראלים  ממפעלים  ולא  בחו"ל 
המסייעים  בארץ  שמייצרים 

לייצור המקומי ולתעסוקה. 
מחו"ל  הנעליים  "רכישת 
המקומי,  בייצור  פגיעה  תהווה 

נאפ־ ולא  ובעובדיהם  במפעלים 
שר זאת", אמר הרב גפני.

נציגי  הגיעו  שעבר  בשבוע 
הכס־ לועדת  הבטחון  מערכת 

הועדה  את  לעדכן  מנת  על  פים 
כאמור,  הגיעו,  אליו  בהסדר 
עשרות  לרכישת  שיוביל  צעד 
מ'בריל'  נעליים  זוגות  אלפי 
ופיטורי  המפעל  סגירת  ומניעת 

העובדים.

מאת מנחם ברגמן

מפקד חיל האויר אלוף אמיר 
אשל הורה בשבוע שעבר לקרקע 
חשש  בשל   F16 מטוסי  עשרות 
לפגוע  שעלולה  טכנית  מתקלה 
במנועים, כך פורסם בעיתון 'ידי־
בעשרות  מדובר  אחרונות'.  עות 
מטוסים שנמצאים בטייסות חיל 
ובבסיס  דוד  רמת  בבסיס  האויר 

חצור.
החום  מעומסי  כתוצאה 
זיהו  האחרונים,  בימים  הכבדים 
הפ־ הציפוי  כי  לאחרונה  בחיל 

המשמש  האויר  כונס  של  נימי 
המטוס  למנוע  אויר  להזרמת 

התקלף, וכי יש חשש כי חלקים 
ממנו יחדרו למנוע במהלך הטי־

סה – מה שיכול לפגוע בתפקוד 
המנוע.

האויר  בחיל  המקצוע  גורמי 
פועלים לתקן את התקלה ולקלף 
השונים.  מהחלקים  הצבע  את 
קצר  זמן  תוך  כי  העריכו  בצה"ל 
והמטוסים  תושלם  העבודה 

ישובו לטיסות אימון סדירות.
מטוסים  בעשרות  מדובר 
של  השדרה  חוט  את  שמהווים 
תקיפה.  של  במקרה  האויר  חיל 
אם  כי  הבהירו  האויר  בחיל 
מיד  יוזנקו  המטוסים  יידרשו 

לאויר.

נותרו מס' סוויטות ספא מפוארות ברמה שלא הכרתם

מלון צפתי אמיתיי
כשרות מהדרין בהשגחת הרב ביסטריצקי

חדרים אחרונים לבין הזמנים
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בשל החום הכבד: חיל האויר 
השבית עשרות מטוסי קרב 

הצעת חוק של הח"כים הרב מקלב והרב גפני:

ילדים נכים לא יחויבו להופיע בפני 
כל ועדה רפואית שדנה בזכאותם

לדברי ח"כ הרב אורי מקלב שהציע את החוק: "הטרטור והבירוקרטיה 
הזו מיותרים עבור כל אדם, בייחוד כאשר מדובר באדם מוגבל"

סערה בניו יורק: ראש העיר בלומברג 
מתנכל לעריכת ברית מילה כהלכתה
חבר בית הנבחרים ר' דב היקינד ל'המבשר': "זה בלתי נסבל שבלומברג מתערב בדבר שאין לו מושג 

בהם. וכי מי דואג לילדים יותר מההורים שלהם עצמם"

עדר טלאים שנגנב ממשק בבית 
חלקיה אותר בעיירה חורה שבנגב

מאת א. למל

מתמו־ האחרונה  בתקופה 
יורק  בניו  החרדית  היהדות  דדת 
עם התנכלות לעריכת ברית מילה 
והמסורת  ההלכה  לפי  כהלכתה, 

המקובלת מדורי דורות.
הב־ משרד  כאשר  החל  הכל 
ריאות בניו יורק החליט לאחרו־

החולים  בבתי  להורים  לחלק  נה 
מפרטים  הם  ובו  מיוחד  מסמך 
את ה'סכנות', כביכול, שעלולות 
להיגרם לתינוק כשברית המילה 

נערך על פי המסורת.
בעקבות כך, התכנסו בחודש 
והפוס־ הרבנים  גדולי  האחרון 

קים שליט"א בניו יורק לאסיפת 
חירום, ובין השאר הוחלט לקיים 
מפגש מיוחד של גדולי המוהלים 
נציגי  עם  מומחים,  ורופאים 
משרד הבריאות בניו יורק, וזאת 
כדי להסביר להם בפרוטרוט את 
ולהוכיח  ההלכתי  התהליך  כל 
וכי  שווא,  בחשש  מדובר  כי 
כל מראש  למנוע  אפשרות  יש 

בעיה.
נערכה  ואכן בשבוע האחרון 
המדוברת  הפגישה  בקווינס 
המוהלים  הסבירו  במהלכה 
כל  את  הבריאות  משרד  לנציגי 
כל  להם  ותיארו  הברית  תהליך 
מדורי  שנעשה  כפי  ושלב,  שלב 

דורות עד היום.
ותיק  קאהן,  אברהם  הרב 
המוהלים בניו יורק, השמיע דב־
לפני  כבר  כי  ואמר  חריפים  רים 
לעורר  הרשויות  ניסו  שנים   7
ברית  קיום  את  ולאסור  מהומות 
דש־ ובסיעתא  כהלכתו  מילה 
וברור  בידם,  הצליח  לא  זה  מיא 
כדאי  כן  על  כעת.  יהיה  גם  שכך 
מהפ־ לרדת  הבריאות  למשרד 

סערה  הדבר  יעורר  טרם  רשיה 
עולמית.

אולם הסערה הגדולה פרצה 
עי־ שראש  לאחר  השבוע  בסוף 
בלומברג  מייקל  יורק  ניו  ריית 
הודיע לעיתונאים, כי יפעל בכל 
לרשותו  העומדים  האמצעים 
כדי לאכוף ולאסור עריכת ברית 
אינם  וההורים  היות  כהלכתה, 
רשאים לעשות לילדיהם דברים 
שעלולים להכניסם לסכנת חיים, 

לפי דבריו.
ניו  העיר  ראש  של  דבריו 
ראש  להיות  המתיימר  יורק 
העיר של כל תושביה, גרמו לס־

ערה גדולה בציבור התורני בניו 
את  מגבשים  אלו  ובימים  יורק, 
להתמודד  כיצד  הפעולה  דרכי 
הצפויה,  החדשה  הגזירה  עם 
והבושה  הצער  למרבה  המגיעה 
בכך  המתגאה  העיר  מראש 

שהוא יהודי.

'המב־ כתב  שקיים  בשיחה 
ר'  הנבחרים  בית  חבר  עם  שר' 
כש־ היקינד  אומר  היקינד,  דב 

נסבל  בלתי  דבר  זועם: "זה  כולו 
מתערב  בלומברג  העיר  שראש 
בו,  מושג  של  צל  לו  שאין  בדבר 
ההורים  כי  לומר  מעיז  הוא  איך 
מי  וכי  ילדיהם,  חיי  את  מסכנים 
מההורים  יותר  לילדים  דואג 

שלהם עצמם?".
"בתקופה  כי  מוסיף  היקינד 
העיר  ראש  מקדם  האחרונה 
להגבלת  ענק  קמפיין  בלומברג 
מכירת שתיה מתוקה בניו יורק, 
האמ־ בכל  זה  בענין  פועל  והוא 
צעים העומדים לרשותו ובמגוון 

דרכים.
להבין  צריך  העיר  "ראש 
מהותי  נושא  הכבוד,  כל  שעם 
כמו ברית מילה כהלכתו ועל פי 
המסורת, אינו אותו דבר, וההת־
מקוממת  זה  בענין  שלו  ערבות 

אומר  כולה",  בקהילה  ופוגעת 
היקינד.

כינוס החירום של הרבנים שליט"א בניו יורק נגד ההתערבות הבוטה

מאת מאיר ברגר

של  הנכות  אחוזי  קביעת 
תמיד  תצריך  לא  נכים  ילדים 
הבי־ ותוקל  פיזית  נוכחות 
קביעת  שבהליכי  רוקרטיה 
מציעים  כך   – הנכות  אחוזי 
וח"כ  מקלב  אורי  הרב  ח"כ 
חוק  בהצעת  גפני  משה  הרב 
שולחן  על  שהניחו  חדשה 

הכנסת.
נועדה  החדשה  ההצעה 
ילדים  הופעות  את  לצמצם 
נכים בפני הועדות הרפואיות 
נכותם  אחוזי  קביעת  לצורך 
וטר־ סבל  מהם  למנוע  ובכך 

טור מיותר.
נד־ נכים  ילדים  "כיום 

ועדה  בפי  להופיע  רשים 

קביעת  לצורך  רפואית 
בהם  במקרים  גם  זכאותם, 
גופנית,  בבדיקה  צורך  אין 
על  נקבעה  שזכאותם  משום 
פי עצם האבחנה או הטיפול 
נזקקים",  הם  לו  הרפואי 
מסביר ח"כ הרב אורי מקלב 

שהציע את הצעת החוק.
נדרשים  רבים  "במקרים 
לכסא  המרותקים  ילדים 
טיפולים  במהלך  או  גלגלים 
להופיע  מסובכים  רפואיים 
הועדות  בפני  בעצמם 
בעניינם  שדנה  הרפואיות 
נכותם,  רמת  קביעת  לצורך 
בבדיקה צורך  שאין  למרות 

פיזית של הילדים עצמם".
והבירוקר־ הטרטור 

הדיונים  את  שמלווים  טיה 

אדם,  כל  עבור  מיותרים 
באדם  מדובר  כאשר  בייחוד 

מוגבל".
אורי  הרב  ח"כ  לדברי 
אחרות  בגמלאות  מקלב, 
ניתנת  הלאומי  בביטוח 
שלא  האפשרות  לנכים 
ועדות  בפני  בעצמם  להופיע 
על  שחתמו  לאחר  רפואית, 
ללא רופא  לקביעת  'הסכמה 

מסמכים  בסיס  ועל  נוכחות'   
בלבד.

שייעשה  הצדק  "מלבד 
מלקות  הסובלים  ילדים  עם 
האפשרות  חמורה,  רפואית 
פי  על  הזכאות  לקביעת 
מסמכים תחסוך כספי ציבור 
הועדות  צוותי  הפעלת  בגין 

הרפואיות ועוד".

מאת חיים מרגליות

מנסים  לא  שגנבים  דבר  אין 
את  ידיהם.  את  עליו  להניח 
בש־ הציגו  זו,  להנחה  ההוכחה 

שחר  יחידת  שוטרי  האחרון  בוע 
101 דרום, שהגיעו לדיר כבשים 
בעקבות  שבנגב,  חורה  בישוב 
ערד,  מתחנת  שהתקבל  מידע 
כ־110  מוחזקים  במקום  לפיו 
בישוב  ממשק  שנגנבו  טלאים 
לצומת  הסמוך  חלקיה,  בית 

מסמיה.

לוחמי  כי  נמסר  מהמשטרה 
מצאו  למקום,  שהגיעו  היחידה 
את הטלאים כאשר הם תשושים 
למ־ ושלמים.  חיים  אך  ורעבים, 

והטלאים  משאית  הוזמנה  קום 
הושבו לבעליהם החוקי, שהודה 

לשוטרים.
הב־ מן  שנמנע  הכספי  הנזק 

משום  במיוחד,  גבוה  הוא  עלים 
ששווי הטלאים שנגנבו עומד על 
בו  הדיר  בעל  שקל.  אלף  כ־150 
לחקירה  נעצר  הטלאים  נמצאו 

ונכלא.

נמנע נזק בשווי 150,000 ש"ח. הטלאים הגנובים שנמצאו
| צילום: משטרת ישראל

חוק משק הדלק שיסדיר 
את פעילות הענף אושר 

בקריאה ראשונה
מאת שלמה גרין

אישרה  הכנסת  מליאת 
הצעת  את  ראשונה  בקריאה 
שהגישה  הדלק  משק  חוק 

הממשלה.
הצעת החוק באה להסדיר 
את מכלול הפעילויות במשק 
הכ־ בהיבטים  בעיקר  הדלק, 

משטר  קביעת  תוך  לכליים, 
רישוי במשק הדלק ורגולציה

 מתאימה.
של  והפיקוח  ההסדרה 
בחוק  המוצעים  הדלק  משק 
הכ־ במליאת  שאושר  החדש 
שרשרת  כל  את  יכללו  נסת 
הדלק:  במשק  הפעילויות 
הדלק,  זיקוק  הדלק,  ייצור 
והוב־ אחסון  מכירה,  שיווק, 

גם  מסוימים  ובהיבטים  לה, 
ייבוא וייצוא של דלק. כל זאת 
כדי להבטיח אמינות, זמינות, 

רציפות אספקה, איכות ויעי־
תח־ תנאים  יצירת  תוך  לות, 
בהיבטי  לפגוע  ובלי  רותיים, 
ועל  הבטיחות  על  שמירה 

הסביבה.
להצעת  ההסבר  בדברי 
"המה־ כי  נכתב  החוק, 
של  ההיסטוריים  לכים 
במשק  הריכוזיות  הפחתת 
המעור־ והפחתת  הדלק 

את  יצרו  הממשלתית,  בות 
כוללת  בהסדרה  הצורך 
וביצירת  הדלק  משק  של 
והמה־ רישוי,  של  משטר 

תום  של  המאוחרים  לכים 
ההפר־ ושל  הזיכיונות  עידן 

טות חידדו צורך זה.
בהצעת  מוצע  "לפיכך 
של  משטר  ליצור  זו  חוק 
ולהס־ הדלק  במשק  רישוי 
משק  את  כוללת  בצורה  דיר 

הדלק".
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