
מאת מרדכי גולדמן

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הנשיא  עם  ליחסיו  אמש  התייחס 
דונלד  הברית  ארצות  של  הנבחר 
המיליארדר  עם  בראיון  טראמפ, 
האמריקני חיים סבן, במסגרת 'פו־
רום סבן' הנערך בוושינגטון. בשי־
דור הלווייני, הזכיר סבן כי טראמפ 
איראן  עם  הגרעין  הסכם  את  כינה 
בהיסטוריה",  הגרועה  "העסקה 
הוא "מצפה  כי  ולכך השיב נתניהו 
לדבר עם טראמפ על מה ניתן לע־
שות לגבי העסקה הגרועה הזאת".

כי  וטען  שב  הממשלה  ראש 

לשש  טהרן  בין  שנחתם  ההסכם, 
ברי־ הברית,  ארצות  המעצמות – 

ורוסיה  סין  גרמניה,  צרפת,  טניה, 

לפני שנה וחצי, "לא מונע מאיראן 
נשק גרעיני, אלא סולל את דרכה 

נתניהו: "אדון עם טראמפ על 
ההסכם הגרוע עם איראן"

בשיחת וידיאו בפורום סבן הצהיר ראש הממשלה כי לא יהיו בחירות בקרוב, 
והבהיר שישראל תעשה הכל כדי למנוע גרעין איראני 

‰ערב ‰ילול˙ כ"˜ מרן ‡„מו"ר ‰'„ברי 
יחז˜‡ל ˘ר‚‡' מסטר‡פ˜וב זˆו˜"ל

בנו כ"ק האדמו"ר שליט"א יערוך את שולחנו הערב ^ 
לאחמ"כ יעלו לציונו הק' בהר המנוחות

מאת כתב 'המבשר'

ימלאו  כסלו,  לו'  אור  הערב, 
רום  לשמי  להסתלקותו  שנה  כ"ב 

'דברי  בעל  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
מסטראפקוב  שרגא'  יחזקאל 
הקודש  שושלת  ממשיך  זצוק"ל, 
סטראפקוב,  שינאווא  צאנז  לבית 
שהיה דמות קמאית מלפני השואה 
והאציל מזיו קדושתו בתוככי ירו־

שלים עיה"ק. 
סעודת  תערך  ההילולא  לרגל 
דחסידי  ביהמ"ד  בהיכל  הילולא 
סטראפקוב בשכונת מאה שערים, 
קונו  את  ההילולא  בעל  עבד  שם 

לה־ השלושים  כלות  לאחר 
וצדיק  גאון  האי  של  סתלקותו 
שמואל  מוהר"ר  ופרישא  חסידא 
רבים  אשר  זצוק"ל  לידר  אהרן 
הנוראות  בתפילותיו  לחזות  הגיעו 
לשמוע  וכן  העצומה  ובהתמדתו 
מפיו שיחות חיזוק בתורה ועבודה, 
בראותם בו דמות קמאית – תערך 
 20:15 בשעה  ברק  בבני  הערב 
במרכז  והתעוררות  מספד  עצרת 
הכינוסים 'אש קודש' ברחוב רש"י 

פ. בעל שם טוב. 
הטהור  זכרו  יועלה  בעצרת 
והנהגות  עובדות  נס  על  ויעלו 

שראו אצלו בעבודת הקודש. 
ישאו דברים הרבנים הגאונים 
יואל  ישראל  רבי  הצדיקים: 
אלימלך  רבי  שליט"א,  הלפרין 

בידרמן שליט"א, רבי יוסף נחמיה 
הירשלר שליט"א, חתנו רבי מאיר 
שצ'יגל שליט"א, ואחד מתלמידיו 

שליט"א. 

מאת כתב 'המבשר'

בצער נוקב וביגון קודר התקב־
אמשינוב  חסידי  בקרב  אתמול  לה 
הק־ הידיעה  ווארקא  בית  ואוהדי 
הפתאומית  פטירתה  אודות  שה 
של  טובה  ובשיבה  טוב  בשם 
הרבנית הצדקנית מרת חיה נחמה 
כ"ק  של  בתו  ע"ה  מיליקובסקי 
יהודה  ירחמיאל  רבי  אדמו"ר  מרן 
של  ואמו  זי"ע,  מאמשינוב  מאיר 
מא־ אדמו"ר  מרן  כ"ק   יבלחט"א 

צ"א  בת  והיא  שליט"א,  משינוב 
שנים.

מעולמנו  נעקרה  בפטירתה 
ות־ אראלים  מגזע  גדולה  אשה 

ווארקא,  לבית  רבוה"ק  רשישים, 
מפשיסחא  הק'  היהודי  אמשינוב, 
וקוריץ  משפטיווקא  והרה"ק 
מבית אביה, ורבוה"ק מבית קאצק 
ועדות  נצר  אמה.  מבית  וראדזמין 
חיה לחצרות הקודש שבפולין של 
בשנות  הכורת  עלות  לפני  מעלה 
הזעם, שספגה ונצרה אל לבה את 
גדלה  בו  הגדול  הבית  תהלוכות 
חיה  בצלם  הגדולים  והאישים 

והנחילתם לדורות הבאים. 
הרבנית ע"ה נולדה באטוואצק 
שבפולין ביום י' אב תרפ"ה לאביה 
ירחמיאל  רבי  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
בן  זי"ע  מאמשינוב  מאיר  יהודה 
מאמ־ שלום  שמעון  רבי  הרה"ק 

שינוב זי"ע, ולאמה בת הרה"ק רבי 
מווישקוב־ראדזמין  אריה  יעקב 
הירש  צבי  רבי  הרה"ק  בן  הי"ד, 
מלאמאז'־קוצק זי"ע, וחתן הרה"ק 

רבי מנחם מאמשינוב זי"ע. 
מסופר, כי בעודה תינוקת בי־

קרו אצל אבי זקנה, הרבי מלאמאז 
האחרונה  בשנתו  אז  שהיה  זי"ע, 
לאחר  זאת  הדין,  בעלמא  לחייו 
הוריה  את  כן  לפני  שנה  שבירך 
שנים  כו"כ  שעברו  לאחר  בזש"ק, 
הרה"ק  נפקדו.  ולא  מנישואיהם 
ידיו  על  ונשאה  הרימה  רצ"ה 
את  טוב,  ממקור  באה  "את  וקרא: 
בע"ה  ממך  ויצאו  טובה,  בעצמך 

ההז־ תהיה  זו  תת"ה,  כסלו  ט' 
את  שיפסיד  למי  הבאה  דמנות 
ההזדמנות שביום שישי הקרוב, בו 
תחול עת השעה התשיעית, כאשר 
פעם  רק  המתרחש  נדיר  באורח 
המ־ הרצון  עת  תחול  שנה,  ב־28 
התשיעית  בשנה  בדיוק  פורסמת, 
ההזדמנות  לרגל  גדול.  למחזור 
הנדירה, תקיים אי"ה 'קופת העיר' 

מערך תפילה אדיר שלא היה כדו־
גמתו עד היום, ובמסגרתו יתקיימו 
תפילות ב־81 מקומות, בבתי גדולי 

המסוג־ במקומות  שליט"א,  הדור 
לים בארץ בקודש, ובסך הכל ב־10 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הגיב  רוחאני  חסן  איראן  נשיא 
האמריקאי  הסנאט  להחלטת 
נגד  הסנקציות  חוק  את  להאריך 
ואמר  נוספות,  שנים  בעשר  איראן 
מחוייב  הגרעין  הסכם  פי  על  כי 
לתת  אובאמה  ברק  ארה"ב  נשיא 
ב־31  להתפוגג  הסנקציות  לחוק 
לפני  שבועות  שלושה  בדצמבר, 
השבעתו של הנשיא הנבחר דונלד 

טראמפ. 
איראן  כי  הבהיר  רוחאני 
להסכם  מוחלט  באופן  מחויבת 

יחליט  אובאמה  אם  אך  הגרעין, 
לחתום על החוק שהועבר בסנאט 
בעשר  הסנקציות  את  ולהאריך 
איראן  של  התגובה  נוספות,  שנים 

תהיה מהירה ואפילו מיידית. 
אמור  המקורי  הסנקציות  חוק 
השנה  של  האחרון  ביום  לפוג 
של  והארכתו  הנוכחית,  האזרחית 
המצב  את  להמשיך  נועדה  החוק 
מבוטלות  הסנקציות  לפיו  הקיים 
על פי החלטת הנשיא, והן תלויות 
ועומדות כשבכל רגע יכול הנשיא 
להחליט שהוא מבטל את חתימתו 
ולהחזיר  איראן,  עם  ההסכם  על 

באופן  המלאות  הסנקציות  את 
אוטומטי. 

למעשה להארכת החוק בעשר 
להיות  אמורה  לא  נוספות  שנים 
השלכה מעשית על המצב הקיים, 
לבטל  מחליט  לא  הנשיא  עוד  כל 
שהצ־ הסיבה  זאת  חתימתו.  את 

ידי  על  אחד  פה  עברה  החוק  עת 
במליאה  שנכחו  הסנאט  חברי   99
הסיבה  גם  וזו  ההצבעה,  במהלך 
שהנשיא  נמסר  הלבן  שמהבית 
אובאמה יחתום על החוק ללא כל 

עיכוב. 
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4 שבועות ספורים לפני המועד האחרון: 

מסתמן: חוק ההסדרה ישונה; עמונה 
תפונה במסגרת 'נכסי נפקדים'

על פי המתווה המסתמן חוק ההסדרה ישונה ויאושר בכנסת ללא הסעיף המחיל את החוק רטרואקטיבית 
על פסקי דין קיימים ^ בכל הנוגע לעמונה יבוצע מתווה 'נכסי נפקדים' בתצורתו המלאה ^ מטה עמונה: 

"מי שנבהל מאיומי סרק פוליטיים לא יוכל לעמוד גם במבחנים האמיתיים"

מאת מאיר ברגר

שר  של  התנגדותו  בעקבות 
האוצר משה כחלון להכללת סעיף 
בחוק ההסדרה המבטל את פסיקת 
בג"ץ לפינוי עמונה, מסתמן כי חוק 
בכנסת  ויאושר  ישונה  ההסדרה 
ללא הסעיף המחיל את החוק רט־
קיימים  דין  פסקי  על  רואקטיבית 

בעפרה  הבתים  תשעת  עמונה,   –
ונתיב האבות.

לעמונה,  הנוגע  בכל  במקביל, 
בת־ נפקדים'  'נכסי  מתווה  יבוצע 

נוכחות  ותישאר  המלאה  צורתו 
יהודית על הגבעה בה נמצא כעת 
במ־ יישארו  המפונים  היישוב. 

תקופה  למשך  יועתקו  אליו  קום 
ממושכת של עד 3 שנים ולא ל־8 

חודשים בלבד. 
נפתלי  החינוך  שר  בסביבת 
בנט הביעו שביעות רצון מהמהלך 
המתגבש ואמרו כי אם היועץ המ־

שפטי לממשלה אביחי מנדלבליט 
ש"זה  הרי  הסיכומים  את  יאשר 
ההישג המשפטי ההיסטורי הגדול 
בתולדות ההתיישבות מאז 1967". 
'חבילת  את  יסכל  היועמ"ש  אם 

לה־ צפויה  הקואליציה  ההסדרה' 
תמודד עם משבר לא פשוט.

בנוסף  כי  אמש  דווח  בערוץ 7 
ההסד־ לחוק  בטחון'  'רשת  תהיה 

רה, כך שאם חוק ההסדרה יבוטל 
המ־ בתוקף  יישאר  בג"ץ,  ידי  על 

תווה הקפריסאי ולפיו מפצים את 
טריבונל  באמצעות  הקרקע  בעלי 

הרב יעקב פרנקל חבר מועצת הקהילה היהודית:

"אוסטריה אמרה לא 
לשנאה; אנו מעודדים"

"אלכסנדר ואן דר בלן, הינו ידיד קרוב של הקהילה היהודית 
עוד שנים רבות לפני שהיה מועמד לנשיאות, ואוזניו היו 

קשובות בכל עת לקהילה ולצרכיה" 

מאת א. למל

אמש  נשמו  אוסטריה  יהודי 
להגיעו  החלו  כאשר  לרווחה 
התברר  מהם  המדגמים  תוצאות 
לנשיאות  העצמאי  שהמועמד 
על  מוביל  בלן,  דר  ואן  אלכסנדר 
נו־ הקיצוני  הימין  מפלגת  מנהיג 
כששאף  מפלה  שנחל  הופר  רברט 
הימין  של  הראשון  הנשיא  להיות 

הקיצוני באירופה. 
ב"ה  נושמים  אוסטריה  "יהודי 
סבירות  והיתה  היות  לרווחה 

החי־ מפלגת  מועמד  כי  גבוהה 
מה  השלטון,  את  ייקח  הופר  רות 
שיהפוך אותו למנהיג הראשון של 
שזוכה  באירופה  הקיצוני  הימין 
הוא  שנבחר  מי  בפועל  בנשיאות. 
קרוב  ידיד  בלן,  דר  ואן  אלכסנדר 
שנים  עוד  היהודית  הקהילה  של 
לנ־ מועמד  שהיה  לפני  רבות 

בכל  קשובות  היו  ואוזניו  שיאות, 
עת לקהילה ולצרכיה. 

מאמ־ עשה  שהופר  "למרות 
צים רבים להתקרב יותר לקהילה 

נשיא איראן הגיב לחוק הסנקציות 
האמריקאי: "התגובה שלנו תהיה מיידית" 

תכנית חסכון לכל ילד יוצאת לדרך: 

ועדת הכספים אישרה את תכנית 'חסכון לכל 
ילד'; כספי החסכון יופקדו החל מהחודש הבא

האוצר והביטוח הלאומי קוראים להורים לבחור את תכנית החסכון ארוכת הטווח עבור ילדיהם

מועמד הימין הקיצוני הובס בבחירות 
החוזרות לנשיאות אוסטריה 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הקיצוני  הימין  מועמד 
אוסטריה  לנשיאות  בבחירות 
מפלגת  נציג  ידי  על  אתמול  הובס 
בלן.  דאר  ון  אלכסנדר  הירוקים 
ני־ כבר  בלן  דאר  שון  לאחר  זאת, 
שני  הצבעה  בסיבוב  הופר  את  צח 
והוכתר  חודשיים  לפני  שהתקיים 

כנשיא הנבחר של אוסטריה. 
הקודמות  הבחירות  תוצאת 
על  בהמשך  בוטלה  באוסטריה 
שקבע  העליון  המשפט  בית  ידי 
שני  בין  הזעום  הפער  בשל  כי 

שנרשמו  והעובדה  המועמדים, 
קל־ במספר  נרחבים  סדרים  אי 

שהתוצאה  יתכן  במדינה,  פיות 
הסופית הושפעה מזיופים או מאי 
בחי־ לערוך  יש  כך  ובשל  סדרים, 

מועד  נדחה  בהמשך  חוזרות.  רות 
תקלה  בגלל  החוזרות  הבחירות 
על  שהוזמנו  ההצבעה  במעטפות 

ידי ועדת הבחירות במרכזית. 
אתמול  התקיימו  כאמור 
תחי־ ועם  באוסטריה,  הבחירות 

התפרסמו  הקולות  ספירת  לת 
תקשורת,  כלי  במספר  מדגמים 

מאת שלמה גרין

ילד,  לכל  חסכון  תכנית 
דרישת  בעקבות  שהושגה 
במו"מ  התורה  יהדות  נציגי 
וע־ לדרך:  יוצאת  הקואליציוני, 
את  סופית  אישרה  הכספים  דת 
לכל  טווח  ארוך  חסכון  תכנית 

חודש.  בעוד  לפועל  שתצא  ילד 
סופית  להצבעה  תועלה  התכנית 

הקרו־ בימים  הכנסת  במליאת 
בים, והמענקים במסגרת התכנית 

יופקדו החל מהחודש הבא.
האוצר  משרד  במקביל, 
כי  הודיעו  הלאומי  והביטוח 
תפקיד  בינואר 2017  מה־1  החל 
חודש  בכל  שקלים   50 המדינה 
בחשבון ייעודי עבור כל ילד עד 
גיל 18, בנוסף לקצבה החודשית 

חיסכון לכל ילד: נקודות עיקריות
מדריך / שלמה גרין עמוד ב

הערב בבני ברק: עצרת מספד והתעוררות לאחר כלות 
השלושים להסתלקות הגה"צ רבי שמואל אהרן לידר זצוק"ל 

הזדמנות של פעם ב־28 שנה בלבד:

בשנה התשיעית: דריכות וכוננות ב'קופת העיר', לנצל במערך תפילה 
אדיר את עת הרצון הנדירה השעה התשיעית שתחול ביום שישי

לרגל ההזדמנות הנדירה יוצאים ב'קופת העיר' בפרוייקט מיוחד: "לא מוותרים על שום מקום שיכול 
להביא ישועה", במסגרתו יתקיימו 81 תפילות, ע"י גדולי הדור שליט"א, במקומות הקדושים בארץ הקודש 

ובסך הכל ב־10 מדינות בעולם

הרבנית מרת חיה נחמה מיליקובסקי ע"ה
בתו של כ"ק מרן אדמו"ר רבי ירחמיאל יהודה מאיר מאמשינוב זצוק"ל 

ואמו של יבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר מאמשינוב שליט"א

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד



עמוד ב | יום ב', ה' בכסלו תשע"ז | המבשר

בועת סבן
בשנה  פעם  קורה  זה 
ההון  איל  גבוהה.  בתכיפות 
ההתגלמויות  אחת  סבן,  חיים 
הסי־ הקשר  של  האנושיות 
לבין  הון  בין  הכורך  מביוטי 
אחד  לפונדק  מכנס  שלטון, 

את כל המי ומי. 
מתיימרת  אינה  הוועידה 
לקרוא לעצמה באחד השמות 
נוהגים  שבהם  הגרנדיוזיים 
שכ־ מאומה  ועידות  לעטוף 
במחוזותינו  פועלות  מותן 
כולו,  העולם  במחוזות  כמו 
כפטריות אחר הגשם. היא אף 
לא נושאת שם של גוף ציבורי 
כנהוג  לכינוסה,  שאחראי 
בקרב כלי תקשורת או גופים 
הנוכחית  הוועידה  אקדמיים. 
שלה  הראשי  למחותן  קוראת 
רוצה  סבן.  ועידת  בשמו: 
לומר, אם אין סבן אין ועידה. 
כו־ מזמין,  סבן  וכשחיים 

הממשל  מצמרת  באים.  לם 
הש־ צמרת  עד  האמריקני 

שאינו  מי  הישראלית.  לטון 
למקום  בגופו  להגיע  יכול 
קובעי  באצולת  ולהיפגש 
אך  פנים,  אל  פנים  המדיניות 
צפוף  זמנים  לוח  מפאת  ורק 
היש־ הממשלה  ראש  (כגון 

באמצעות  זאת  עושה  ראלי), 
הוועי־ לבאי  שמשודר  נאום 

בכורסאותיהם,  המסבים  דה 
מקשיבים לכל מלה ודוק של 
כובד ראש נח על פניהם משל 
על  נח  כולה  האנושות  עתיד 

כתפיהם.
אף  הנוכחית  הוועידה 
כמקבילותיה  נודדת  אינה 
פני  על  אל מחוזות אקזוטיים 
הגלובוס. דאבוס, למשל, היא 
על  במיוחד  חביב  קבע  מקום 
ועידות  ומשתתפי  מפיקי 
כי  זר  למיניהן.  בינלאומיות 
המובילים  המלון  בבתי  יבקר 
הלובי  קירות  כי  יגלה  בעיר 
מכוסים,  מהם  אחד  כל  של 
בת־ הטפחות,  ועד  המסד  מן 

מונות מנהיגים מהעולם כולו 
המתארחים במקום, במסגרת 
כשמבע  האמורות  הוועידות 
פניהם נע בין שלווה מדושנת 
משמעות  רב  מבט  לבין  עונג 
השעה  בבעיות  בהתבוננות 
כדור  של  לפתחו  הרובצות 

הארץ.
זו  סבן.  בוועידת  כן  לא 
נערכת דרך קבע בוושינגטון, 
מוכרעים  שבו  למוקד  כיאה 
הגורלות. בפעם שעברה היה 
זה הנשיא אובאמה שטרח ובא 
להשיב  מנת  על  רק  לוועידה 
שהציג  מהשאלות  אחת  לכל 
בפניו חיים סבן. ככלות הכל, 
שב־ כמי  ידוע  המאה  בעל 

והחריפות  הנבונות  שאלותיו 
העולם  ליושבי  כפה  משמש 
אסרטי־ בחדות  בהציגו  כולו 

בית את כל מה שבאמת חשוב 
ובוער להקשות.

תורו  זה  היה  אתמול 
המאפיר  המדינה  מזכיר  של 
באשר  משנתו  את  לשאת 
מראות  ישראל  של  לעתידה 
ג'ון  הרואי.  קצרות  עיניו 
קארי, האיש שהחותם היחיד 
שהטביע בעולם המדיני אותו 
שבועיים,  בעוד  עוזב  הוא 
שהוטבעו  בחותמות  מסתכם 
ממדינות  אחת  בכל  בדרכנו 
נשא  והרחוב,  הקרוב  האזור 
משלו באומרו כי הוא "מודאג 
מעתיד ישראל". בטון מלנכו־

שנותיו  במרוצת  כי  סיפר  לי 
כמזכיר המדינה הספיק לשו־

 375" בטלפון  נתניהו  עם  חח 
פעמים שהם כ־130 שעות של 
שיחות טלפון" (היה לו כנראה 

הרבה זמן לספור לאחרונה).
הגדולה  שהדאגה  דומה 
מפני  היא  קארי  של  ביותר 
סיבה  לו  תהיה  לא  ששוב 
אוקיינוסים  לחצות  מוצדקת 
הגי־ השעות  שספירת  ומפני 

עה לתומה.

עננת דחלאן
שהפלסטינים  חשבנו 
את  לבכות  מכבר  זה  סיימו 
יאסר  המרצחים  רב  של  מותו 

ערפאת. 
בנוהג שבעולם, כשמנהיג 
עומד לפנות את כסאו יורשיו 
מתקוטטים  הפוטנציאליים 
אצל  בזה.  זה  ומתגוששים 
הגדול  היריב  הפלסטינים 
שאמור  המכהן  היו"ר  הוא 
בכלל לפנות את מקומו ובש־

נים האחרונות לא חדל להלך 
החזיקו  מתפטר.  אני  אימים: 

אותי.
של  תורו  זה  היה  אתמול 
אבו מאזן להאשים את מוחמד 
המסתמנים,  מיורשיו  דחלאן, 
למוות  מהרעלתו  פחות  בלא 

של ערפאת. המשך יבוא. 

הולכת שולל
בג־ אבסורדי  משהו  יש 
השמאל  של  העיניים  לגולי 
שהם  הקרקעות  עושק  לנוכח 
עמונה,  ליושבי  מייחסים 
כשהם שבים ומתריסים: "הם 
פלסטי־ קרקע  על  יושבים 

נית".
הכל מודים כי אין כל סי־

כוי הנראה לעין שהפלסטינים 
הטוענים לבעלות על הקרקע 
את  בה  ויבנו  אליה  ישובו 
שבשם  אלא  זאת  אין  ביתם. 
מחוללים  המשפטי  הנימוק 
להתיישבות.  לגיטימציה  דה 
הנהי על בעלות הקרקע נגוע 
מלאכותיות מעושה ומאוסה. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר
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חוצפתה של המשטרה 
ישראל  משטרת  של  החקירות  אגף  אנשי  הדליפו  אכן  אם 
שהתלונן  כפי  הממשלה,  ראש  רעיית  של  מחקירתה  פרטים 
פרקליטה בפני היועץ המשפטי לממשלה ובמחלקה לחקירות 
יש  ולפרקליטות  שלמשטרה  התברר  שוב  אז  כי  שוטרים, 
המופקד  הארגון  משלהם.  ומסוכנת  עצמאית  חוקים  מערכת 
על שמירת החוק ועל מניעת פגיעה באזרחים חושף את עצמו 
צוותי  בהזמנת  שוטרים,  של  באלימות  חמורה;  בהתנהגות 
של  משרדיהם  על  מתוקשרות  לפשיטות  וכתבים  צלמים 
אנשי ציבור ובהדלפות מחדרי החדרים של החקירות, הוצאה 
את  להביך  כדי  שקריים  או  נכונים  פרטים  של  הרבים  לרשות 
פעולה  לשתף  אותו  ולאלץ  ברבים  פניו  את  להשחיר  הנחקר, 

ואף לשבור אותו נפשית.

עוולה נוספת של המשטרה היא מתן המלצות להעמיד לדין 
וזאת על אף הוראות מפורשות של היועץ המשפטי לממשלה 
לישות זאת. חקירתה של נתניהו מבוססת על העיקרון של שוויון 
אופוזיציוניים  לכתבים  המגמתית  ההדלפה  אבל  החוק,  בפני 
היא הפרה בוטה של עיקרון השוויון. וכאשר ההדלפה מיועדת 
ניצול  זאת  הרי  משפחתו  בקרוב  או  פוליטית  באישיות  לפגוע 

עוצמתה של המשטרה למטרות פוליטיות.

השב"כ,  מבכירי  אלשיך  רוני  של  לבחירתו  הסיבות  אחת 
כאיש שלא משורות המשטרה, לעמוד בראשה, היתה לתקן את 
העיוותים שהשתרשו בארגון האכיפה העיקרי של החוק. ציפו 
בחקירה  וכהתערבות  כהדלפות  פסולים  נהלים  יעקור  שהוא 
ואלימות. ואולם לפי התוצאות בשטח נראה שאלשיך מצטרף 
לחבורה גדולה של מפקדים שהכזיבו. הוא לא השכיל להעביר 
למשטרה את הנורמות של העבודה החשאית ושמירת הסודות 

ואי ניצול הכוח למטרות פסולות כפי שהן רווחות בשב"כ. 

ובמידה  המשטרה  נהנית  הללו  הפסולים  בתרגילים 
לגונן  המתיימרים  גורמים  מתמיכת  הפרקליטות,  גם  רבה 
כמדינת  ישראל  של  אופיה  על  ולשמור  הדמוקרטיה  על 
והאלקטרונית,  המודפסת  בתקשורת  בכירים  לרבות   – חוק 
הספרות  אנשי  למשפטים,  במחלקות  פרופסורים  האקדמיה, 
והתרבות. ואין בכך שום פליאה שהרי חוגים אלה מהווים ביום 
מי  ולאומית.  יהודית  למדינה  עצמם  בפני  האלטרנטיבה  את 
עושים  בפלסטינים  כוזבת  או  אמתית  פגיעה  כל  על  שנזעקים 
כל שביכולתם לשלול את זכויותיהם של אלה הנמצאים מן הצד 

השני של המתרס הפוליטי.

את  ולמצות  בדיקה  צוות  להקים  עתה  נדרש  המפכ"ל 
התלונה עד תומה. בשל חשדות של לשכת ראש הממשלה על 
ובכירים  לחקור  השב"כ  נדרש  בטחוניים  בעניינים  הדלפות 
תאומת  אכן  אם  האשמים,  מציאת  בפוליגרף.  להיחקר  נדרשו 
הציבור  אמון  את  להשיב  להתחיל  עשויה  והענשתם  התלונה 
במשטרה. אבל לא פחות יש בכך חשיבות לביעור האלמנטים 
היהירים, האנטי דמוקרטיים והסוברים כי המטרה מקדשת את 

האמצעים משורות המשטרה. 

הרצוג: "תחושה אזורית של 
היחלשות במעמדה של ארה"ב"

מאת מאיר ברגר

המ־ ויו"ר  האופוזיציה  ראש 
הרצוג,  יצחק  ח"כ  הציוני,  חנה 
הנערך  סבן  בפורום  התייחס 
של  החוץ  למדיניות  בוושינגטון 
התיכון  במזרח  אובאמה  ממשל 

ולמדיניות הממשל הנכנס.
הנו־ "הממשל  כי  אמר  הרצוג 

כחי בארה"ב, ללא ספק המעצמה 
החזקה בעולם, מסיים את כהונתו 
במזרח התיכון עם תחושה אזורית 
התופסת את ארה"ב כמי שנחלשה 

במעמדה".
עוד הוסיף כי בלי לגרוע מת־

ארה"ב  של  המשמעותית  רומתה 
"המדינות  ישראל,  של  לבטחונה 
של  בריתה  בנות  עצמן  שרואות 
בשל  מאוכזבות  נותרו  ארה"ב, 
מה־ אמריקאיות  החלטות  שורת 

כעת  ומצפות  האחרונות  שנים 
של  הברורה  עמדתו  מה  לדעת 
התחומים  בכל  החדש  הממשל 
התיכון  המזרח  את  שמעסיקים 
המל־ האיראני,  ההסכם  ובראשם 

חמה בדאע"ש, המלחמה בסוריה, 
המו"מ  המתונה,  האזורית  החזית 

הישראלי־פלסטיני ועוד".
הוא  כי  אמר  האופוזיציה  יו"ר 
שאסור  ליברמן  השר  עם  מסכים 
שתי  בין  ביחסים  הפתעות  שיהיו 
ישראל  "על  כי  ואמר  המדינות 
מדיניות  על  להסכים  וארה"ב 
בנושאים  ומתואמת  אחידה 
ברורה  ומדיניות  המשותפים 
המדינות  שתי  בפתרון  שתתמוך 

לשני עמים".
התייחס  האופוזיציה  יו"ר 
שצפוי  ההסדרה  לחוק  בפורום 
בכנ־ להצבעה  היום  לעלות 

נגיע  שני  "ביום  כי  ואמר  סת 
נגד  להצביע  האופוזיציה  כל 

החוק".
בחירת  שבשל  שחושב  "מי 
היתר  פה  יש  לנשיאות  טראמפ 
טו־ רוחו,  על  העולה  ככל  לעשות 
כש־ כעת  ודווקא  קשה  טעות  עה 

ממשל חדש בפתח, ניצבת ישראל 
חייבת  והיא  אמת  של  רגע  בפני 
ההיפרדות  לגבי  בעצמה  להחליט 

מהפלסטינים". 
הרצוג הוסיף כי "ישראל צרי־

משאירה  היא  האם  להחליט  כה 
מאחור,  המדינות  שתי  חזון  את 
הגורל  הרות  המשמעויות  כל  על 
אמיצה  החלטה  לוקחת  שהיא  או 
שיביא  היסטורי,  להסכם  ללכת 
המדינות,  שתי  חזון  להשלמת 

בשלום ובטחון".
של  לתפקידה  בהתייחס 
הר־ אמר  על,  כמעצמת  ארה"ב 

ומאזני  השינויים  "לאור  כי  צוג 
התיכון,  במזרח  שנוצרו  הכוחות 
להיות  לחזור  צריכה  ארה"ב 
באזור  אקטיבית  מעצמת־על 
את  להבהיר  מסוימות  ובנסיבות 
בכוחניות  יותר  לפעול  מוכנותה 
להשת־ יודעת  שהיא  ולהראות 

הטראומה  למרות  בכוחה,  מש 
בעיראק".

להערכתו יהיה מי שעלול לנ־
סות לבדוק את הנשיא החדש בי־
וההחלטה  הראשונים  כהונתו  מי 
הנכונה של הנשיא תהיה להראות 

שארה"ב לא נרתעת מאיומים.

יחימוביץ': שוקלת להתמודד 
לראשות ההסתדרות

הבהירה כי בקרוב תודיע אם תתמודד על ראשות 
ההסתדרות בבחירות שיערכו בעוד כחצי שנה

מאת מאיר ברגר

במה־ הבהירה  יחימוביץ'  ח"כ 
בקרוב  כי  האחרון  השבוע  סוף  לך 
ראשות  על  תתמודד  אם  תודיע 
שיערכו  בבחירות  ההסתדרות 

בעוד כחצי שנה.
חשוב  גוף  היא  "ההסתדרות 
לי  היקר  בנושא  שעוסק  ומרכזי 
בכבוד  להתפרנס  הזכות  מכל, 
וזכויות עובדים שהן תנאי ראשון 
להיותנו חברה מתוקנת שמכבדת 
שמדובר  ספק  אין  אזרחיה.  את 
בתפקיד מאתגר, משמעותי ומש־

פיע", אמרה יחימוביץ'.
היא  כי  הבהירה  זאת,  עם 
לא  זה  "מאידך,  בדילמה.  שרויה 
מה  את  אוהבת  מאד  שאני  סוד 

ההש־ ויכולת  כיום,  עושה  שאני 
גם  ביותר,  נרחבת  היא  שלי  פעה 
שב־ מעריכה  אני  באופוזיציה. 
שינויים  יתרחשו  הקרובה  שנה 
בכל  לכת  מרחיקי  פוליטיים 
ששמירה  ההבנה  תחת  הגושים, 
יעד  היא  וערכיה  הדמוקרטיה  על 
גור־ הרבה  סביבו  שמכנס  מרכזי 
רוצה  כמובן  אני  פוליטיים.  מים 
להיות חלק מזה ולהניע תהליכים 
קלה",  לא  הדילמה  לכן,  בעצמי. 

הסבירה.
לת־ מריצה  העבודה  מפלגת 

היו"ר  את  ההסתדרות  יו"ר  פקיד 
יחי־ כן  ועל  ניסנקורן  אבי  המכהן 
סיעה  בראש  זאת  תעשה  מוביץ' 
עצמאית – אם תחליט בסופו של 

דבר להתמודד.

ישראל דורשת הבהרות מאקוודור בעקבות ההשוואה 
של שגרירם באו"ם בין הנאצים למדינת ישראל

הממונה על שגרירות אקוודור זומן למשרד החוץ בעקבות השוואה שערך שגריר אקוודור באו"ם בין זוועות 
המשטר הנאצי למדיניות ישראל

מאת מרדכי גולדמן

הלטינית  אמריקה  סמנכ"ל 
זימן  אפרים,  מודי  החוץ,  במשרד 
את הממונה על שגרירות אקוודור, 
דחופה.  לפגישה  פונסה,  אנריקה 

ההבהרה  לשיחת  זומן  הממונה 
הממשלה  ראש  להנחיית  בהתאם 
ושר החוץ, בנימין נתניהו, בעקבות 
שגריר  של  השערורייתי  נאומו 
סביה  הוראסיו  באו"ם  אקוודור 

בסוף השבוע.

היתר,  בין  בנאומו  אמר  סביה 
מעשי  את  כוחנו  בכל  מגנים  "אנו 
הנאציזם  של  והרצח  הרדיפה 
יכול  איני  אך  היהודי,  העם  נגד 
לזה  דומה  יותר  במשהו  להיזכר 
מאשר  העכשווית  בהיסטוריה 

המבוצעים  העם  ורצח  הרדיפות 
והציונות  האימפריאליזם  ידי  על 

נגד העם הפלסטיני".
הסמנכ"ל אפרים הביע מחאה 
הרצוף  הנאום  תוכן  על  חריפה 
היסטוריים  ועיוותים  דיוקים  באי 
שנעשתה  ההשוואה  על  ובמיוחד 
לזוועות  לפלסטינים  היחס  בין  בו 
אף  הסמנכ"ל  הנאצי.  המשטר 
הבהיר כי ישראל דוחה בכל תוקף 
המ־ זה  מסוג  אמירה  או  השוואה 
לד־ למציאות.  קשר  כל  שוללת 
מתהדקים  בהם  אלו  בימים  בריו, 
הלטינית  ואמריקה  ישראל  קשרי 
כאן,  מבקרים  ממנהיגיה  ורבים 
לצאת  בחר  אקוודור  שנציג  חבל 
המ־ ביחסי  הפוגעות  בהכפשות 

דינות ואינן תורמות לשלום.
מקי־ הבהרות  דרש  הסמנכ"ל 
את  להעביר  הבטיח  הממונה  טו. 
מיידית  חומרתם  במלוא  הדברים 

למשרדו.

קניה: שני איראנים מואשמים בתכנון 
פיגוע נגד שגרירות ישראל בקניה

אוהיו, ארה"ב: אושרה הצעת חוק אוסרת על קיום קשרים 
עסקיים על ארגונים וחברות המחרימות את ישראל

החוק החדש מחייב חברות שנמצאות בקשר עסקי עם המדינה לחתום על התחייבות לפיה הן לא שותפות 
לתנועת ה־BDS ^ החתימה מחייבת לאורך כל משך החוזה

מאת א. למל

בית הנבחרים של מדינת אוהיו 
חקיקה  הצעת  העביר  בארה"ב 
אוהיו  של  הכרתה  את  המחזקת 
במזרח  מרכזית  כשותפה  בישראל 
מספר  החקיקה  הצעת  התיכון. 
הר־ הנציג  ע"י  הוצעה  אשר   476
פובליקני קירק שורינג, אוסרת על 
מדינת  מצד  עסקיים  קשרים  קיום 
אשר  וחברות  ארגונים  עם  אוהיו 
כשותפים  עצמם  על  מצהירים 

לחרם על ישראל.
המדינה,  על  אוסר  החוק 
ומוסדות  חברות  באמצעות 
חב־ עם  סחר  לקיים  שבבעלותה 

 ,BDSה־ בתנועת  התומכות  רות 
בין אם אותן חברות מטילות חרם 
שטחי  על  "רק"  או  ישראל  על 
אפילו  החוק  ושומרון.  יהודה 
אנשים  עם  סחר  קיום  על  אוסר 
אשר מחרימים חברות ישראליות, 

מה שמכונה "מעגל חרמות שני".
חברות  מחייב  החדש  החוק 
עם  עסקי  בקשר  נמצאות  אשר 
התחייבות  על  לחתום  המדינה 

לתנועת  שותפות  לא  הן  לפיה 
מחייבת  אשר  חתימה   ,BDSה־

לאורך כל משך זמן החוזה.
יש־ עם  שלנו  העסקי  "הקשר 

דולר  מיליון   200 לנו  שווה  ראל 

מאפש־ הזו  החוק  והצעת  בשנה, 
רת לנו לשמר את הקשר הכלכלי 
אומר  הזה",  החשוב  והדיפלומטי 
כולל  החוק  הנבחרים.  בית  חבר 
ישראל  החרמת  על  איסור  בתוכו 

ישרא־ חברות  החרמת  כמדינה, 
ושירותים  תוצרת  והחרמת  ליות, 
נחשבים  שלא  בשטחים  שמקורם 
נשל־ אך  מישראל,  חלק  רשמית 

טים על ידיה.

דונלד טראמפ: "אטיל מס של 35 אחוזים על חברות 
אמריקאיות שיעברו לייצר מחוץ לארה"ב" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

פרסם  הנבחר  ארה"ב  נשיא 
הוא  כי  הבהיר  בה  הודעה  אתמול 
מחברות  מאוד  יקר  מחיר  יגבה 
להעביר  המבקשות  אמריקאיות 
מחוץ  אל  שלהן  המפעלים  את 
להרוויח  בנסיון  ארה"ב,  לגבולות 

כח עבודה זול. 

שחוש־ אמריקאיות  "חברות 
בות להעביר את המפעלים שלהן 
אל מחוץ לגבולות ארה"ב, ולאחר 
שלהן  המוצרים  את  למכור  מכן 
מרה",  טעות  טועות  ארה"ב  בתוך 
הללו  "החברות  טראמפ.  כתב 
של 35  בשיעור  מס  לשלם  יחויבו 
שלהן  המוצרים  יבוא  על  אחוזים 

לשטחי ארה"ב". 

בכוונתו  כי  הבהיר  טראמפ 
את  ולפשט  המיסים  את  להוזיל 
למפעלים  לאפשר  כדי  הרגולציה 
ללא  ארה"ב  שטחי  בתוך  לפעול 
להעביר  ואף  מיותרות,  עלויות 
למדינה  ממדינה  המפעלים  את 
בתוך 50 המדינות של ארה"ב. עם 
המפעלים  העברת  לדבריו,  זאת, 
ארה"ב  של  לגבולותיה  מחוץ  אל 

שלצד  משום  מרה  טעות  תהיה 
מתכוון  שהוא  הגבוהים  המיסים 
כך,  שינהגו  החברות  על  להטיל 
הליך  אותן  להעביר  גם  בכוונתו 
מייגע ומתיש של התמודדות מול 

רגולציה מחמירה. 
טראמפ  ביקר  לכן  קודם  ערב 
באוהיו,  מזגנים  לייצור  במפעל 
חלופה  לו  הקימו  כבר  שבעליו 
כל  את  לפטר  ותכננו  במקסיקו 
ייצור  פס  פתיחת  תוך  העובדים 
באופן  הבהיר  טראמפ  במקסיקו. 
ייאבק  כי  המפעל  לבעלי  אישי 
את  יבצעו  אם  חורמה  עד  בהם 
ני־ אכן  והמפעל  שלהם,  התכנית 

צל מסכנת סגירה. מאות הפועלים 
את  לקבל  מאוד  התרגשו  במפעל 
שנשא  הנאום  ובמהלך  טראמפ, 
בעיתונאים  השתלח  הוא  במקום 
כשהקהל  האירוע,  את  שסיקרו 
בלעג  אחריו  מחזיק  מחרה  כולו 
העיתונאים  עשרות  כנגד  מרוכז 

שנכחו במקום. 
עלב  ארוכות  דקות  משך 
כללי,  באופן  בעיתונות  טראמפ 
חיקה שדרנים ופרשנים שצפו לו 
תבוסה מוחצת, והזכיר אחת מהם 
שאף דמעה מרוב צער לאחר שה־

המנצח  הנראה  ככל  שהוא  תברר 
בבחירות. 

את  טראמפ  עדכן  אתמול 
הירוקים  מועמד  כי  תומכיו 
הערעור  את  זנחה  סטיין  הגב' 
הבחירות  תוצאות  על  שהגישה 
שהעתירה  וציין  בפנסילבניה, 
צפויה  בוויסקונסין  המשפטית 
המשפט.  בית  ידי  על  להידחות 
סטיין,  הגב'  של  הדרך  היתה  "זו 
הוא  במרמה",  כספים  לגייס 

טוען. 

שפעת עופות התגלתה 
בקיבוץ עין צורים

במשרד החקלאות מדגישים כי ניתן להמשיך ולצרוך 
עופות וביצים ^ ככלל במשרד מדגישים כי יש לצרוך 
ביצים ועופות שנקנו במקומות מסודרים ובושלו כיאות

מאת מאיר קליין 

של  חריגה  תמותה  בעקבות 
הלולים  בארבעת  הודו  תרנגולי 
סוף  במהלך  צורים  עין  שבקיבוץ 
העופות  אתמול  נשלחו  השבוע, 
המכון  של  במעבדה  לבדיקה 
החקלאות.  במשרד  הווטרינרי 
כי  עולה  שהתקבלו,  מהתוצאות 

מדובר בשפעת עופות. 
של  לולים  בארבעה  מדובר 
שלא  לפיטום  הודו  תרנגולי 
החקלאות  במשרד  כן,  על  שווקו. 
מדגישים כי ניתן להמשיך ולצרוך 
להקפיד  יש  אולם  וביצים,  עופות 
במקומות  אלו  מוצרים  לקנות 
מסודרים ולצרוך אותם רק לאחר 

שבושלו כיאות. 
העול־ שפעת  לנוהל  בהתאם 

מי, המבוצע גם בישראל, העופות 
הנגועים יומתו ויוטמנו כדי למנוע 
משרד  צוותי  המחלה.  התפשטות 
כבר  הכפר  ופיתוח  החקלאות 
הסגר  וביצעו  בשטח  נמצאים 
וכבר  במקום  חיים  בעלי  לתנועת 

הבוקר יחלו בהמתה.
בידי  שמצוי  המידע  פי  על 
במשרד  הווטרינריים  השירותים 
שפעת  קיימת  כרגע  החקלאות, 
במדינות:  באירופה,  גם  עופות 

הונגריה  דנמרק,  שוויץ,  גרמניה, 
ואוסטריה. ולא מן הנמנע שציפו־

מעל  חולפות  שעתה  נודדות  רים 
הביאו  דרומה,  מאירופה  ישראל 
כן  כמו  לישראל.  גם  המחלה  את 
נרחבת  תחלואה  על  השבוע  דווח 

של שפעת עופות במצרים. 
החקלאות  במשרד  כן,  על 
הכנף  בעלי  את  להכניס  ממליצים 
בתקופה  בעיקר  סגורים,  למבנים 
לבין  בינם  מגע  למנוע  כדי  זו, 
במ־ המשרד  הנודדות.  הציפורים 

אפידמיולוגי  בתחקיר  החל  קביל 
מקור  אחר  להתחקות  מנת  על 

המחלה.

התנועה לאיכות השלטון דורשת לחקור 
את ההדלפות מחקירת רעיית ראה"מ

קודם לכן הגישו עוה"ד של גב' נתניהו תלונה ליועץ המשפטי 
לממשלה ולמח"ש על זיוף הפרוטוקולים וההדלפות מהחקירה

מאת חיים מרגליות

השלטון  לאיכות  התנועה 
לממשלה  המשפטי  ליועץ  קוראת 
מחקירתה  ההדלפות  את  לחקור 
בנימין  הממשלה  ראש  רעיית  של 
לאחר  באים  הדברים  נתניהו. 
הממשלה  ראש  של  חריפה  מחאה 
מסולפות  שלדבריו  ההדלפות,  על 

ואינן נכונות.
פרטים  פורסמו   2 בחדשות 
נתניהו  הגב'  חקירת  מתוך  רבים 
מעונות  'פרשת  המכונה  בפרשה 
כוללת  זו  פרשה  הממשלה'.  ראש 

מספר פרשיות משנה. 
הח־ טרם גיבשה  הפרקליטות 
בע־ אישום  כתב  להגיש  אם  לטה 

ניינה ואם נדרשת השלמת חקירה 
"עוד  המשטרה.  ידי  על  נוספת 
"חו־ בתנועה,  אומרים  להבנתנו", 

לגב'  הועברו  טרם  החקירה  מרי 
בנסיבות  מטעמה.  למי  או  נתניהו 
פרסומים  כי  החשד  עולה  אלו 
אלו התאפשרו, למעשה, בעקבות 
הדלפות של גורמים מתוך מערכת 
הפר־ או  המשטרה  החוק,  אכיפת 

קליטות של חומרי חקירה פעילה 
בה  ומהותיות  חשובות  בסוגיות 

מעורבת אשת ראש הממשלה".
בתנועה טוענים כי לא זו בלבד 
להליך  מפריעות  אלו  שהדלפות 

פו־ שאלו  אלא  התקין,  החקירה 
של  בתדמיתה  קשה  פגיעה  געות 
במע־ מאפשרת,  אשר  המשטרה 

חומרי  של  דליפה  במחדל  או  שה 
עלו־ אלו  הדלפות  כאלו.  חקירה 

לות אף לעלות כדי שיבוש הליכי 
קשה  פגיעה  ופוגעות  חקירה 
ובטוהר  הפלילי  ההליך  בתקינות 

ההליך המשפטי כולו.
הרצון  ונוכח  הדברים  "נוכח 
ולמצות  האמת  לחקר  להגיע 
ותקין,  מלא  באופן  החקירה  את 
לפעול  ליועמ"ש  התנועה  קוראת 
למח"ש  ולהורות  מיידי  באופן 
לפתוח בחקירה לאיתור הגורמים 
יישנו  שלא  מנת  על  המדליפים 
מנת  ועל  בעתיד  כאלה  מקרים 
פלילי  הליך  של  קיומו  להבטיח 

תקין וטהור", נמסר. 
עצמו  הממשלה  ראש  כאמור, 
כבר  להדלפות  הוא  אף  התייחס 
במוצאי שבת, אז אמר כי "מדובר 
הציטוטים  מזויפים.  בתמלולים 
הוציא  מי  לבדוק  יש  שקריים. 
לא  זה  שקרי.  תמלול  לתקשורת 
ושיבוש  עבריינית  מפעולה  פחות 
זאת".  לחקור  דורש  אני  חקירה. 
נתניהו  הגב'  של  הדין  עורכי 
ולמח"ש  ליועמ"ש  תלונה  הגישו 
על זיוף הפרוטוקולים וההדלפות 

מהחקירה.

מאת סופרנו הצבאי

וקנייתי  איראנים  שני 
טרור  מתקפת  בתכנון  מואשמים 
בבירת  ישראל  שגרירות  נגד 
קניה, ניירובי. לפי דיווחים שפו־
בתקשורת  השבוע  בסוף  רסמו 
שנעצרו  השלושה,  המקומית, 
בזמן ששהו ברכב השייך לשגרי־

שגרירות  את  צילמו  איראן,  רות 
ישראל.

נאסרולה  סאייד  החשודים, 
סאפה  עבדול־חוסיין  איברהימי, 
ומוזס מבוגה, הובאו לבית משפט 
והם צפויים להישאר במעצר עד 
השבוע הבא, אז יוחלט אם לאפ־

שר את שחרורם הזמני בערבות. 
של האיראנים טענו  עורכי דינם 

דיפלומטית,  חסינות  להם  יש  כי 
אבל השופט דחה את טענתם.

טען  אונדימו  דאנקן  התובע 
ביקרו  שהם  המשפט  בית  בפני 
את  המקומי  בכלא  לאחרונה 
מוסטבי,  וסאייד  מוחמד  אחמד 
נפץ,  חומרי  בהחזקת  שהורשעו 
במתקפת  להשתמש  תכננו  בהם 

טרור.

בית הנבחרים באוהיו

חסכון לכל ילד: נקודות עיקריות

תכנית חסכון לכל ילד שתצא לדרך בחודש 
אך  ולילדים,  להורים  טובה  בשורה  היא  הבא 
היא גם מציבה אתגר בפני ההורים הנדרשים 
המ־ הרצוי.  החסכון  למסלול  באשר  להכריע 

דינה מציעה להורים להחליט בין חסכון בבנק 
לבין חסכון בקופת גמל, ובין מסלולים שונים 
המסלו־ בין  הפערים  מהאופציות.  אחת  בכל 

לים השונים, לאורך תקופת החסכון המלאה, 
עשויים להגיע לאלפי שקלים ואף יותר בתום 

תקופת החסכון. 
באוצר אמנם חשבו גם על ההורים שיתק־

שו לקבל החלטה, וקבעו כי במקרה שההורים 
הכספים,  ניהול  דרך  את  בעצמם  יקבעו  לא 
שנקבעה  מחדל  לברירת  בהתאם  ינוהלו  הם 
מראש. עם זאת, רצוי ללמוד על האפשרויות 
בשורות  מושכלת.  החלטה  ולקבל  השונות 
הבאות נציג מספר נקודות הראויות לתשומת 
לב לצורך קבלת ההחלטה באשר לאופן ניהול 

החסכון. 
התכנית הבסיסית: החל מינואר הקרוב, יפ־
מילדיכם  אחד  כל  עבור  הלאומי  הביטוח  תח 
שבה  חסכון,  תכנית  ילדים,  לקצבת  הזכאי 
(במועד  חודש  לכל  ב־20  שקלים   50 יופקדו 
תשלום קצבת הילדים). הכסף יועבר לחסכון 
ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה 
תב־ לא  אם  לבחירתכם.  בהתאם   – בבנק  או 

חרו, הביטוח הלאומי יבחר עבורכם את הגוף 
החסכון  בתכנית  החסכון.  כספי  את  שינהל 
רטרואקטיבית  לתקופה  כספים  גם  יופקדו 
הסכומים   .2016 דצמבר  ועד   2015 ממאי 

שיופקדו אינם ניתנים למשיכה עד גיל 18. 
הכפלת החסכון: הורים רבים מודעים לצורך 
שו־ מסיבות  אך  הילדים,  עבור  חסכון  לנהל 

החדשה  התכנית  היום.  עד  זאת  עשו  לא  נות 
מהווה הזדמנות להתחיל. אם אתם מעוניינים 
סכום  את  גם  וכך  החסכון  סכום  את  להכפיל 
בהגיעו  הילד  לרשות  שיעמוד  הכולל  הכסף 
לגיל 18, אתם יכולים להוסיף לחסכון עוד 50 
שקלים בחודש. לצורך כך אינכם צריכים לב־

להודיע  אלא  חודשית,  הפקדה  בעצמכם  צע 
אותם  את  שיפריש  הלאומי,  לביטוח  כך  על 
50 שקלים נוספים מקצבת הילדים החודשית 
לח־ אותה  ויצרף  ילד,  אותו  עבור  המשולמת 

שבון החסכון. 
להחליט  יוכל  הורה  כל  השקעה:  מסלולי 
לתאריך  עד  ילדיו,  של  החסכון  ינוהל  היכן 
1.7.2017. אם ההורה לא יחליט בפרק זמן זה, 
חסכון  תכנית  לילד  הלאומי  הביטוח  יפתח 
בהתאם  בבנק,  או  גמל  בקופת  אקראי  באופן 

למסלול ברירת מחדל. 
הפי־ והגופים  ההשקעה  מסלולי  רשימת 
ננסיים בהם ניתן לנהל את החסכון היא ארו־

השקעה.  גופי  ו־12  בנקים  תשעה  ומונה  כה, 

אבל ניתן לחלק אותה בראש ובראשונה לשני 
או  להשקעה,  גמל  קופת  עיקריים:  מסלולים 

חשבון בנק. 
להשקעה  גמל  בקופת  שבחרתם  לאחר  גם 
מס־ באיזה  לבחור  תצטרכו  בנק  בחשבון  או 

לול ינוהלו כספי החסכון. במסלול קופת גמל 
שונים:  מסלולים  מספר  לבחירתכם  ממתינים 
מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (ברי־

רת מחדל); מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון 
סיכון  המעדיפים  לחוסכים  מסלול  בינוני; 
מוגבר ומסלול חסכון על פי כללי ההלכה (אפ־

מהקופות). אם תבחרו לחסוך  שרי רק בחלק 
בבנק – תוכלו לבחור לחסוך באחד משלושת 
קבועה  ריבית  עם  מסלול  הבאים:  המסלולים 
עם  מסלול  מחדל);  למדד (ברירת  צמודה  לא 
ריבית  ומסלול  למדד,  הצמודה  קבועה  ריבית 

משתנה.
בנק או קופת גמל: האם לבחור בבנק או בקו־
פת גמל? האם לבחור במסלול בעל סיכון גבוה 
אך עם תשואה פוטנציאלית גבוהה? האם לב־

תקופת  כל  תשתנה  שלא  קבועה  בריבית  חור 
צמודה  אך  יותר  נמוכה  בריבית  או  החסכון, 
כל  שעל  מורכבות,  שאלות  אלה  כל  למדד? 
מקצועית  החלטה  בהן  ולקבל  להתייעץ  אחד 

לפי שיקוליו, וכמובן לפי כללי ההלכה. 
בבנק,  שחסכון  לציין  ניתן  כללי,  באופן 
מציע  הקבועה,  הריבית  במסלולי  במיוחד 
הגמל  לקופת  ביחס  נמוכה  קבועה,  תשואה 
זאת,  לעומת  ובטוחה.  מראש  ידועה  אך 
שמעוניינים  למי  מתאים  גמל  בקופת  חסכון 
בתשואה גבוהה יותר, ומוכנים לשם כך לוותר 
על הוודאות שמציע המסלול הבנקאי. בקופת 
גמל הכסף מושקע בשוק ההון, והתשואה על 
וכמובן  השוק,  לביצועי  בהתאם  היא  הכסף 
הכס־ את  המנהלת  החברה  לביצועי  בהתאם 

האחרונות  בשנים  שהשיגו  חברות  ישנן  פים. 
תשואות נאות, אך אין בכך כמובן כדי לספק 
המסלולים  בין  הפערים  העתיד.  לגבי  וודאות 
השונים עשויים להגיע לעשרות אלפי שקלים 
בתום תקופת החסכון, ולכן חשוב לברר מידע, 

להתייעץ ולקבל החלטה מושכלת. 
חשוב לדעת: אם בחרתם לנהל את החסכון 
בקופת גמל, תוכלו להעביר את כספי החסכון 
בכל שלב של החסכון לקופת גמל אחרת, אך 
לא לבנק. אם בחרתם לנהל את החסכון בבנק  
לבנק  החסכון  כספי  את  להעביר  תוכלו  לא   –

אחר או לקופת גמל.
הילד  החסכון  כספי  את  הכספים:  משיכת 
במקרים  למעט   ,18 מגיל  החל  למשוך  יוכל 
רפואיים חריגים  שבהם ניתן למשוך את הכסף 
שייצברו  הרווחים  על  לגיל 18.  הגיעו  לפני  גם 
לכללי  בהתאם  הון  רווחי  מס  ישולם  בחשבון 

התכנית. 

מדריך / שלמה גרין

דיווח בהולנד: מנהיג הימין הקיצוני נחשד 
בניהול קשרים קרובים מדי עם מדינת ישראל

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בהולנד,  הקיצוני  הימין  מנהיג 
כשש  לפני  נחקר  וילדרס,  חירט 
קרו־ קשרים  שניהל  בחשד  שנים 
כך  ישראל,  מדינת  עם  מדי  בים 
בכלי  אתמול  שפורסם  דיווח  לפי 
הדיווח,  פי  על  בהולנד.  תקשורת 
לשאלות  להשיב  נאלץ  וילדרס 
למ־ הגיעו  שאלו  לאחר  החוקרים 
סקנה שיתכן שהקשרים הקרובים 
ישראליים  בכירים  עם  שלו  מדי 
חובתו  את  מלמלא  ממנו  מונעים 

ההולנ־ למולדת  אמונים  לשמור 
דית. 

בז־ בהולנד  התפרסם  וילדרס 
כות התבטאויות חריפות במיוחד 
שסיפק בכל עת מצוא נגד המוס־

הגיע  הוא  למדינה.  שהיגרו  למים 
וקיים  בישראל,  ביקורים  למספר 
במיל'  האלוף  עם  קרובים  קשרים 

עמוס גלעד. 
חבר מפלגה אחר של וילדרס, 
להתפטר  אולץ  מרקוסזוור,  גידי 
ההול־ הפרלמנט  כחבר  מתפקידו 

נדי לאחר שנטען כי קיים קשרים 

שמועות  לפי  זר.  ביון  גוף  עם 
גוף  אותו  מאומתים  לא  ודיווחים 
מה  הישראלי,  המוסד  היה  ביון 
שעשוי אולי להסביר מדוע נחקר 

גם וילדרס תחת חשד דומה. 
כלי התקשורת בהולנד ציטטו 
המ־ היהודית  מהקהילה  גורמים 
קומית שטענו כי היחסים בין ויל־
כבר  היהודית,  הקהילה  ובין  דרס 
שהיו  כפי  וקרובים  חמים  אינם 
בעבר. יתכן שהחקירה שהתנהלה 
להסביר  יכולה  עת  באותה  נגדו 

את ההתקררות היחסים. 

ועדת הכספים אישרה את תכנית 'חסכון לכל ילד'
חודש.  מדי  להורים  המשולמת 
שנים  במהלך  שייצבר  הסכום 
בבנק  חסכון  בתכנית  ינוהל  אלו 
לבחירת  בהתאם  גמל  בקופת  או 

ההורים. 
את  להכפיל  שיבקשו  הורים 
להפקיד  יוכלו  החודשי,  החסכון 
שישולמו  נוספים,  שקלים   50
המשולמת  הילדים  קצבת  מתוך 
תגדיל  זו  הפקדה  ילד.  כל  עבור 
מ־600  בשנה  החסכון  סכום  את 
שקלים ל־1,200 שקלים עבור כל 

ילד.
הז־ לכלל  נשלחו  לאחרונה 
ילדים  קצבאות  מקבלי  כאים, 
המ־ מכתבים  הלאומי,  מהביטוח 

הבחירה  אפשרויות  את  פרטים 
העומדות בפני ההורים. במכתבים 
שנשלחו להורים מופיע מידע על 
קופות  על  ומידע  החסכון,  תכנית 
הגמל להשקעה והבנקים שנבחרו 

לנהל את החסכון. 
עד  לבחור  יוכלו  ההורים 
הח־ כספי  ינוהלו  היכן   1.6.2017

גמל  בקופת  הילדים,  של  סכון 
יושקעו  מסלול  ובאיזה  בבנק,  או 
קופות  רשימת  מתוך  הכספים, 

הב־ את  שנבחרו.  והבנקים  הגמל 
חירה ההורים יוכלו לבצע במוקד 
02- או   *2637 שמספריו  טלפוני 

מידע  גם  ימצאו  שם   ,5393700
ופרטים נוספים אודות התכנית.

יבחרו  לא  וההורים  במידה 
הכסף  החסכון,  כספי  ינוהלו  היכן 
ברירת  למסלול  בהתאם  יחסך 
מחדל, לילדים עד גיל 15 בקופת 

גמל, ולילדים מעל גיל 15 בבנק.
שנים,   18 לילד  כשימלאו 
בסך  נוסף  מענק  המדינה  תפקיד 
500 שקל לכל ילד. כספי החסכון 
הילד,  לרשות  יעמדו  שנצברו 
באישור  אותם  למשוך  יוכל  והוא 
לא  החסכון  כספי  אם  ההורה. 
יימשכו עד שימלאו לילד 21 שנה 
בסך  נוסף  מענק  המדינה  תפקיד 

500 ש"ח לחסכון.
תשלום  גם  יופקד  בתכנית 
התקופה  עבור  רטרואקטיבי 
 ,2016 דצמבר  עד   2015 ממאי 
במספר פעימות, ובהתאם לזכאות 
אלה.  בחודשים  ילדים  לקצבת 
הרטרואקטיבי  התשלום  סכום 

הוא כ־3 מיליארד שקל.
הרב  ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר 
על  האוצר  את  בירך  גפני  משה 

הסכמתו להקדים את הוצאת הת־
כנית אל הפועל כבר בינואר 2017 
אימץ  דבר  של  ש"בסופו  ועל־כך 
התורה  יהדות  סיעת  דרישת  את 
עוד מתקופת המו"מ הקואליציוני, 
לה־ הסיעה  דרשה  בתחילה  אז 
ואף  הילדים  קצבאות  את  גדיל 
קודם  המקורית  לרמתן  להחזירם 
כולל  ב־2013  בהם  שחל  הקיצוץ 
השבת כספים רטרואקטיבית בגין 
התקופה שבה הן קוצצו". כאמור, 
שהקצבאות  ולאחר  המו"מ  בתום 
רטרואקטיבי,  פיצוי  ללא  הוגדלו, 
סיעת  יוזמת  את  אימץ  "האוצר 
תכנית  לכינון  התורה  יהדות 
ואני  ילד,  לכל  טווח  ארוך  חסכון 
הרב  אמר  על־כך",  אותו  מברך 

גפני.
הרב גפני הוסיף כי "היה מקום 
החס־ תכנית  את  לחלוטין  לפטור 

הון  רווחי  על  ממס  ילד  לכל  כון 
בכוונתי  הכספים.  משיכת  בעת 
שהתכנית  לאחר  זה  בנושא  לדון 
אישור  ולאחר  הפועל  אל  תצא 

התקציב וחוק ההסדרים".
לי־ יעקב  הרב  הבריאות,  שר 

צמן אמר כי "הקמת תכנית חסכון 
חברתית  בשורה  מהווה  ילד  לכל 

לצמצום  נכון  וצעד  ישראל  לילדי 
אני  במדינה.  החברתיים  הפערים 
שמח שהמהלך יוצא לפועל אחרי 
הצעדים  והכנת  רבות  היערכויות 
האוצר  לשר  תודתי  המקצועיים. 
כחלון שתמך וקידם את היוזמה". 
מתן  כי  הדגיש  ליצמן  הרב  השר 
באפש־ לבחור  להורים  אפשרות 

חשובה  לו,  הנוחה  ההפקדה  רות 
כדאיות  שקיפות,  של  בהיבטים 

כלכלית ומקצועיות.
שר האוצר, משה כחלון, אמר 
צעד  מהווה  החסכון  "תכנית  כי 
החבר־ הפערים  לצמצום  נוסף 

הזדמנות  לקידום  בישראל,  תיים 
שווה לכל ילד ולחיזוק כלכלי של 
האוכלו־ שכבות  מכל  משפחות 
כאן  עושים  כמדינה  אנחנו  סיה. 
צעד משמעותי כשאנחנו מוודאים 
אלף   20 לפחות  יהיו  ילד  שלכל 
החיים,  את  איתם  להתחיל  שקל 
נוסיף   21 גיל  עד  ויחסוך  ובמידה 
קורא  אני  לחסכון.  נוסף  סכום  לו 
ל־60,000  להצטרף  הורה  לכל 
מסלול  את  בחרו  שכבר  ההורים 
נהנים  שילדיהם  ולוודא  החסכון 
מהתכנית הטובה והמתאימה להם 

ביותר".

  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום ב', ה' בכסלו תשע"ז | עמוד ג

מאת כתב 'המבשר'

ערוץ  חדשות  עיתונאי  האם 
הגבול?  את  עבר  דרוקר  רביב   10
מקורבו של תת אלוף עופר וינטר, 
אתמול  סיפר  סבוראי,  הדין  עורך 
בגלי  סגל  אראל  לעיתונאי  בבוקר 
צה"ל כיצד לפני ארבע שנים שלח 
הק־ מכשירי  עם  תחקירן  דרוקר 
חובש  וינטר  את  להפיל  כדי  לטה 
שהוא  שהתברר  לאחר  הכיפה 
צפוי לקבל את הפיקוד על חטיבת 

גבעתי. 
כשעופר  שנים,  ארבע  "לפני 
הצ־ החטיבה  מפקד  היה  וינטר 

סוכם  וכבר  עזה  ברצועת  פונית 
שיהיה מח"ט גבעתי, קרה האירוע 
הבא", סיפר עו"ד סבוראי בגל"צ. 
"התקשר לעופר חייל שלו לשעבר 
כשהוא  אמינות,  בעיות  לו  שהיו 
לעופר  התקשר  הוא  אזרח.  היה 
אליי  שחוזר  אירוע  'היה  לו  ואמר 
לישון'.  יכול  לא  ואני  בחלומות 
כיפה  חבוש  לעופר  הגיע  החייל 

קודם  כיפה  חבש  לא  כשמעולם 
שהוא  סיפור  לספר  והתחיל  לכן, 
הרג בטעות נער פלסטיני, לא לפי 
בלתי  בנער  כשמדובר  הפקודות, 
'אתה  לעופר  אומר  הוא  מעורב. 
ההנ־ בו'.  לירות  ההוראה  לי  נתת 

לדובב  ניסה  שהוא  היא  שלנו  חה 
את עופר להודות או לנסות לטייח 

ולהוריד אותו מהסיפור". 
וינטר  כי  מספר  סבוראי 
אמר  "עופר  ההפך.  בדיוק  עשה 
אותך  לחבר  רוצה  'אני  לחייל 
לפסיכיאטר. אני רוצה לעזור לך'. 
ראתה  וינטר  עופר  של  המזכירה 
משהו מאוד מוזר בבחור וחיטטה 
דברים  ראתה  שם  בטלפון,  לו 
לח־ לה  שגרמו  מחשידים  מאוד 

שוב שתוכו אינו כברו. היא נכנסה 
שהיא  פתק  לעופר  ונתנה  לחדר 

חושבת שהבחור מקליט אותו. 
ואז  מהחדר  יצאה  "המזכירה 
היא שמעה צעקות מבפנים. עופר 
אם  אותו  ושאל  הבחור  אל  פנה 
הוא מקליט אותו. הבחור הכחיש. 

הודה  הוא  ואז  ושאל  שב  עופר 
הקלטה.  מכשירי  ארבעה  והוציא 
מקליט  אתה  'למה  שאל  עופר 
נשלח  שהוא  אמר  הבחור  אותי?'. 

שאל  עופר  דרוקר.  רביב  ידי  על 
ממני?'  רוצים  אתם  מה  'למה? 
והבחור השיב 'רביב שמע שסוכם 
והחלטנו  גבעתי  מח"ט  שתהיה 

עו"ד  גבעתי'".  מח"ט  תהיה  שלא 
התקשר  וינטר  כי  מספר  סבוראי 
שאמר  שוטר  והגיע  למשטרה 
"עופר  עבירה.  רואה  לא  שהוא 

בטחון  מחלקת  לקצינת  התקשר 
מידע ואמר לה 'פעלו אצלי בחדר 
כשיש  הקלטה  מכשירי  ארבעה 
עם  ומחשב  בחדר  קשר  מכשיר 

מידע מסווג'". 
היום  ועד  מאז  סבוראי  לדברי 
שנראה  מהסיפור  נרגע  לא  וינטר 
עי־ פניו  "על  ממוקד.  סיכול  כמו 

להדיח  כדי  תחקירן  שולח  תונאי 
מח"ט, לא כי יש לו מידע שהמח"ט 
לא בסדר אלא כי הוא רוצה ליצר 
אירוע ... אני שואל את עצמי למה 
תחקיר  עורך  דרוקר  רביב  היום 
הפוליטיזציה  זה  מה  וינטר.  על 
שנעשית בתקשורת כלפי הצבא? 
האפשרות  כנגד  מתקומם  אני 
קצין  מחפש  בתקשורת  שמישהו 

עתיר זכויות". 
"לפ־ דרוקר:  רביב  תגובת 

למערכת  הגיע  שנים  מספר  ני 
טענות  עם  לשעבר  חייל  'המקור' 
חמורות על ירי לא מוצדק שביצע 
והרג  שיתכן  וינטר,  עופר  תא"ל 
סיבה.  שום  ללא  פלסטיני  ילד 
של  חבר  עם  העדות  את  בדקנו 
אותו חייל לשעבר שאישר אותה. 
לה־ ביקש  לשעבר  "החייל 

את  ולהקליט  המח"ט  עם  תעמת 
של  בסופו  נעשה.  וכך  השיחה 
דבר, לא המשכנו עם התחקיר רק 
הת־ לשעבר  חייל  שאותו  מכיוון 

עצמו  את  לחשוף  רצה  ולא  חרט 
בתקשורת". 

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ואמר:  לפרסום  הוא  גם  הגיב 
מזמן  כבר  הבינו  ישראל  "אזרחי 
ההכפ־ לתאגיד  חבר   10 שערוץ 

דרוקר  רביב  מוזס,  נוני  של  שות 
 10 ערוץ  משדר  ערב  מדי  ושות'. 
שידורי תעמולה שקרית נגדי ונגד 
בני משפחתי במטרה להפיל ראש 

ממשלה מכהן של הליכוד.
פרסם  סג"ל  אראל  "העיתונאי 
שק־ עלילה  לרקום  ניסו  גם  שהם 

כדי  וינטר,  עופר  תא"ל  נגד  רית 
גבעתי.  כמח"ט  מינויו  את  לסכל 
מז־ פשוט  זה  כנכון,  יוכח  זה  אם 

עזע. מעניין לראות אם יקיר הקרן 
שמפיץ  דרוקר,  רביב  החדשה 
חם  אוויר  מלאי  בלונים  יום  מדי 
עליי ועל משפחתי ודורש עליהם 
על  חקירה  גם  ידרוש  חקירה, 
נגדו  שהעלה  החמורה  ההאשמה 
אראל סג"ל", כתב ראש הממשלה.

גורמי תקשורת מאשימים: מזימה עיתונאית לסיכול 
מינוי וינטר למח"ט גבעתי באמצעות הקלטת סתר

העיתונאי שניצב בראש החץ נגד נתניהו בעין הסערה 

מקורבו של תא"ל וינטר: "לפני ארבע שנים שלח דרוקר תחקירן עם מכשירי הקלטה כדי להפיל את וינטר חובש הכיפה לאחר שהתברר שהוא צפוי 
לקבל את הפיקוד על חטיבת גבעתי" ^ ראש הממשלה נתניהו: "מעניין לדעת אם דרוקר ידרוש חקירה גם בענין זה"

אחינו הנתונים 
במצוקת הדיור

ביטוי הולם | הרב י. טוורסקי

כולנו חזרנו לשגרה ב"ה. גשמי ברכה הציפו את ארצנו 
הקדושה והרוו את האדמה הצמאה והיבשה למים. הכל 

שמחים ומודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו.
אך הדברים לא מדויקים. לא כולם חזרו לשגרה. אלפי 
לפני  להן  שאירע  ממה  מתאוששות  בקושי  עדיין  נפשות 
ואת  ביתן  את  שאיבדו   – רבות  משפחות  ספורים.  ימים 
כל רכושן באש הגדולה שכילתה  חמתה בעצים ובאבנים 
אחת  בבת  להן  שקרה  מה  את  מעכלות  לא  עדיין   – ב"ה 

ללא הכנה מוקדמת.
עמונה  תושבי  של  צרתם  הועלתה  הקודם  בטור 
אלפי  לצרת  מקביל  כערך  מביתם,  להיזרק  העשויים 
יראי  יהודים  של  כדרכם  האש.  מפאת  מבתיהם  המפונים 
ה' המשתדלים ללמוד מכל מה שמתרחש בעולם ולהפנים 

את המסר השמימי המושחל בכל דבר לכלל ולפרט.
למקומות  ויגיע  יילמד  הנ"ל  המסר  שאכן  תקוותנו 
אותם  של  לליבם  יבין  אכן  הקדוש  ושהקהל  הנכונים, 
יהודים יקרים ויעתיר בתפילות ובתחנונים שהמקום יקרע 

את רוע גזירת הגלות מעל ראשם.
שכדאי  חשוב  פן  נכבדים  קוראים  הוסיפו  במקביל, 
צורך  אין  לב.  ותשומת  מחשבה  לכך  ולהקדיש  להזכיר 
אמנם  עמונה.  לצרת  עד  מעירים,  הם  נדוד,  להרחיק 
למנוע  הכל  לעשות  שיש  מאוד  נוראה  במצוקה  מדובר 
אותה בס"ד, אולם מלבד זאת יכול כל אחד להביט מסביב 
ולראות מצוקה גדולה מאוד של משפחות שאין להן בית 

משלהן.
לא מדובר בכאלו המפונים מבתיהם, אלא במשפחות 
בית  אפילו  להם  שאין  ילדים,  כמה  עם  כבר  חלקן  יקרות, 
ממנו יוכלו להתפנות... רבבות מבני הציבור החרדי נאנקים 
במצוקת הדיור החריפה ללא קורת גג מתאימה למגורים. 
אין להם בכלל בית, ולהם אף אחד לא ידאג לפינוי־פיצוי, 

או פינוי־בינוי ושלל האלתורים השונים.
בקבוצות  מתארגנים  בהן  בודדות  קהילות  למעט 
רכישה בערים מעורבות, כלל הציבור סובל מאוד ממצוקה 
זו, ולכן בעת שחושבים על יהודים הסובלים מצרת דיור, 
אם על אלו שהאש כילתה את ביתם, או אלו שיד זדונית 
 – שלהם  המשפחתי  מהקן  באכזריות  לגרשם  מתכוונת 
נחשוב גם על אלפי ורבבות הצעירים הנאנקים מצרה כזו 

בדיוק.
נתפלל על כולם יחד. נעתיר ונבקש מהקב"ה שישלח 
על  הדיור,  ובמצוקת  הבית  בצרת  הנתונים  לכל  ישועתו 
עם  יחד  ועוד,  מאיר  ובית  נטף  יעקב,  זכרון  חיפה,  תושבי 
תחילה.  נענה  הוא  חבירו  על  והמתפלל  עמונה;  תושבי 
תבוא אפוא בקרוב הישועה הנכספת לכל מחוסרי הדיור 

בארץ הקודש. 

קובה: תשעת ימי האבל על מותו של פידל קסטרו הגיעו לסיומם 
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ליוו  קובנים  אזרחים  רבבות 
הרודן  של  אפרו  את  השבוע  בסוף 
הקב־ בבית  שנקבר  קסטרו,  פידל 
קובה,  דה  סנטיאגו  העיר  של  רות 
השניה בגודלה במדינה אחרי הבי־
רה הוואנה. קסטרו ביקש לפני מו־
תו שגופתו תישרף, ושאפרו יוטמן 
מארטיי,  חוסה  של  לקברו  בסמוך 
העצמאות  תנועת  של  מנהיגה 
עמו  בני  בקרב  המוגדר  קובה,  של 

כגיבור לאומי. 
נמ־ קסטרו  של  ההלוויה  מסע 
שריפת  ולאחר  ימים,  תשעה  שך 
גופתו נלקח אפרו בשיירה צבאית 
כולה,  המדינה  פני  על  שחלפה 

למעלה  לפני  עשה  אותו  במסלול 
המהפכה  במהלך  שנים,  מיובל 
מהשלטון  קובה  את  שחרר  בה 
פולח־ הנשיא  של  הטוטליטארי 

בידי  נתמך  אשר  באטיסטה  נסיו 
ארה"ב. 

כדי להספיק את המסע הארוך 
ולהשלים אותו עד תום שבעת ימי 
בימים  השיירה  התקדמה  האבל 
יצאו  ועיר  עיר  כשבכל  ובלילות, 
המתו־ במסלול  והמתינו  המונים 
כנן שלה, כשהם מניפים את דגלי 
של  מותו  על  ומתאבלים  הלאום 
רבים  במקומות  הנערץ.  העריץ 
כשהם  לרחובות  מוזיקאים  יצאו 
מצויידים בכלי זמר, וניגנו אל תוך 
ערנותם  על  לשמור  כדי  הלילה 

ממתינים  בעודם  המתאבלים  של 
השיירה  להגעת  ארוכות  שעות 

הצבאית. 
קשה לדעת כמה אחוזים מבין 
אזרחי קובה אכן מתאבלים בכנות 
מהם  וכמה  קסטרו,  של  מותו  על 
ולחוץ,  השפה  מן  רק  זאת  עשו 
הרודני  שהשלטון  העובדה  בשל 
לאזרחים  מאפשר  אינו  במדינה 
והשמעת  בחופשיות,  להתבטא 
קסטרו  של  לאלו  מנוגדות  דעות 
הקובני,  בשלטון  בריתו  ובעלי 
ממושך  במאסר  להסתיים  עלולה 
רו־ רוב  זאת,  עם  מכך.  גרוע  ואף 

לאחר  נולדו  קובה  אזרחי  של  בם 
והת־ לפניה,  מעט  או  המהפכה 

הממלכתיים  הספר  בבתי  חנכו 

לאומי  כגיבור  קסטרו  הוצג  בהם 
כדי  רבים  מאמצים  והוקדשו 
להאדיר את אישיותו ואת השיטה 
ושאותה  דגל  בה  הקומוניסטית 
כנשיא  כהונתו  תום  עד  שימר 

המדינה. 
קסטרו,  ראול  הנוכחי,  הנשיא 
הודיע  פידל,  אחיו  את  שהחליף 
פידל  של  בקשתו  את  יכבד  כי 

וכיכ־ ערים  לקרוא  שלא  קסטרו 
רות על שמו של מנהיג המהפכה, 
קסטרו  פידל  של  בקשתו  לנוכח 
לפני מותו להימנע מיצירת פולחן 
קסטרו  זאת,  עם  אישיותו.  סביב 
לפעול  התחייב  ה־85  בן  הצעיר 
לשימור מורשתו של אחיו הגדול 
כחמש  לפני  בתפקיד  ירש  אותו 

וחצי שנים. 

ליברמן: "יש לחכות עם חוק ההסדרה 
עד לאחר השבעת טראמפ"

שר הבטחון התייחס בכנס בארצות הברית לחוק השנוי במחלוקת וגם לסכסוך הישראלי־
פלסטיני̂  "אין שום הגיון בחתימה על הסכם עם הפלסטינים מבלי לחתום על הסכם עם 

כל העולם הערבי המתון", אמר

עופר שב ושאל ואז הוא הודה והוציא ארבעה מכשירי הקלטה. בית חטיבת גבעתי

מאת מרדכי גולדמן

התייחס  ליברמן  הבטחון  שר 
בפורום  בנאומו  השבוע  בסוף 
חוק  להצעת  בוושינגטון  סבן 
לדחות  יש  כי  ואמר  ההסדרה, 
השבעתו  לאחר  עד  ההליך  את 
הנבחר  הברית  ארצות  נשיא  של 

דונלד טראמפ בחודש הבא. 
במכון  התכנס  סבן'  'פורום 
לכינוס  בוושינגטון,  ברוקינגס 
שכותרתו 'אתגרי ממשל טראמפ 
שלי  "ההצעה  התיכון'.  במזרח 
היא לחכות לממשל החדש ויחד 
חדשה",  מדיניות  ניצור  איתו 
להצעת  ביחס  הבטחון  שר  אמר 
במ־ לעלות  אמורה  אשר  החוק, 

"הקפאנו  השבוע.  הכנסת  ליאת 
בי־ ביו"ש,  הבניה  את  מעשית 
מרוצה  לא  אישית  אני  רושלים. 
לא  שאנחנו  מכיוון  לא  זה  מכך. 
רוצים לבנות. זה מכיוון שהיו אי 
האמריקני  הממשל  עם  הסכמות 
שה־ לנו  ברור  שזה  חושב  ואני 

הוא  ההתנחלויות  לעתיד  מפתח 
הבנות עם ארצות הברית. לא רק 

רצוננו, אנחנו לא בוואקום".
את  לדחות  צריך  "לדעתי 
הליך החקיקה עד לאחרי 22 בי־

"הבהרתי  ליברמן.  הוסיף  נואר", 
בקבינט  בענין  שלי  העמדה  את 
תהליך  על  כשנשאל  ובפומבי". 
אמר  הפלסטינים,  עם  השלום 
הוכחנו  תהליך.  ואין  שלום  "אין 
שלו  בפתרון  רוצים  שאנחנו 
כזה  פתרון  בשביל  אבל  והגיוני, 
צריך פרטנר אמיתי וחזק – ואני 
יש  הפלסטיני  שלצד  חושב  לא 
מאזן  לאבו  הללו.  המנהיגים  את 
אין סמכות לייצג את העם הפל־
סטיני, אין לו לגיטימציה. הבחי־

רות ברשות היו אמורות להיערך 
ברצועת  שליטה  לו  אין  ב־2010, 
עזה... מה שצריך היום זה הסכם 
אמון  לבנות  שנים,  לכמה  ביניים 
להזדמנות  ולחכות  הצדדים  בין 

אמיתית".
השג־ העברת  אפשרות  על 

אביב  מתל  האמריקנית  רירות 
"ראינו  השר:  אמר  לירושלים 
בארצות  בחירות  מערכת  בכל 
את  שיעבירו  שאומרים  הברית 
נחכה  לירושלים.  השגרירות 
אתגרים  מספיק  לנו  יש  ונראה. 
טעות  שזו  חושב  ואני  מסביבנו 
השגרירויות  ענין  את  להפוך 

לענין המרכזי".
בנושא האיום האיראני אמר 
עם  לעסקה  "התנגדתי  ליברמן: 
איראן אבל זה לא משנה. הצורך 
האמיתי הוא להבין מה קרה מאז 
חדירה  ראינו  ההסכם.  חתימת 
הם  לעיראק.  ללבנון,  איראנית 
מנסים לערער את היציבות במ־

רואים  שאנחנו  מה  התיכון.  זרח 
זה טילים עם כתוביות הקוראות 
יש  ישראל.  מדינת  את  למחוק 
שם תחרויות לציור הטוב ביותר 
הקיצונים  כל  שואה.  להכחשת 
בעולם היום, המשוגעים, עושים 
מה שהם רוצים ולא משלמים על 

מעשיהם", הוסיף.
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התק־ כלי  בפני  והצהיר  היהודית 
שורת כי הוא רוצה יחסים טובים 
הח־ היהודית,  הקהילה  עם  יותר 

משתמש  הוא  כי  היה  הגדול  שש 
ביהודים כעלה תאנה, בכדי שיוכל 
כמפל־ העולם  במדינות  להתקבל 

גה מן הישוב.
הנחה  מנקודת  נצא  אם  "גם 
באופן  מפלגתו  ולראשי  לו  שאין 
ברור  יהודים,  נגד  שנאה  אישי 
על  שליטה  להם  שאין  הוא  וודאי 
לסבר  בכדי  רק  עצמם.  הבוחרים 
את האוזן, באוסטריה הצביעו לי־

מין הקיצוני בבחירות הראשונות, 
איש.  מיליון  וחצי  לשניים  קרוב 
זהו מספר חסר תקדים. הם קיבלו 

אחוז אחד פחות מהמועמד המת־
חרה. ברור שראשי המפלגה אינם 
יכולים לשלוט במספר עצום כזה 
של אנשים. ברגע שברחובות יש־
מעו סיסמאות כמו 'זרים החוצה', 
למהגרים  היא  שהכוונה  למרות 
לדעת  נוכל  לא  לעולם  מוסלמים, 

לאן זה עלול להגיע.
של  בבשורה  אפוא  "מדובר 
זאת,  עם  אוסטריה.  ליהודי  ממש 
יהודים  שהיו  כך  על  להצר  יש 
הקיצוני  בימין  לתמוך  שצידדו 
חשוב  ההגירה.  משבר  בעקבות 
לדעת כי שנאת זרים אינה מבחי־
נה בין מוסלמים ליהודים ועובדה 
היא שגורמים במפלגת הימין אס־

השחיטה  את  לאסור  חתימות  פו 

היהודית". 
הבחירות  לקראת  כי  יצוין 
היהודית  הקהילה  ראשי  קראו 
להצביע  הקהילה  לחברי  בווינה 
עבור המועמד העצמאי אלכסנדר 
הראשונה  הפעם  זו  בלן.  דר  ואן 
קו־ היהודית  הקהילה  שראשי 
הקהילה  לחברי  בפומבי  ראים 
המועמדים  אחד  עבור  להצביע 

בבחירות לנשיאות במדינה.
בלן  דר  בואן  לבחור  ההמלצה 
הגיעה לאור התמודדותו מול נציג 
נורברט  הקיצונית,  הימין  מפלגת 
בהתב־ בעבר  שהואשם  הופר, 

טאויות אנטישמיות.
במי־ הרע  אינו  בלן  דר  "ואן 
יותר  הטוב  המועמד  הוא  עוטו. 

היה  ארוכים  עשורים  ולאורך 
היהודית  הקהילה  של  קרוב  חבר 
ושל ישראל", אמר אוסקר דויטש, 
היהודיות  הקהילות  איחוד  נשיא 

באוסטריה.
לדבריו  התייחס  גם  דויטש 
של הופר נגד ההגירה המוסלמית 
לאוסטריה, לאחר שהופר טען כי 
"האיסלאם אינו חלק מאוסטריה", 
הצדף  לתוך  "התכנסות  כי  ואמר 
להיות  תוכל  לא  לעולם  האוסטרי 
בינלאומיים.  למשברים  התשובה 
כל  את  לכבד  אוסטריה  נשיא  על 
הדתות, כולל האסלאם, ולהילחם 

בכל נטיות אנטי־דתיות".
נמ־ אירופה'  רבני  מ'ועידת 

מרוצים  "אנו  בתגובה:  אמש  סר 
המתנגדים  השפויים  שהכוחות 
ולשנאת  לגזענות  לאנטישמיות, 
באוסטריה.  הפעם  ניצחו  האחר 
אנחנו גם מרוצים מהעובדה שקו־
לות מן הקהילה היהודית שבעבר 
תמכו בימין הקיצוני חדלו לעשות 

זאת". 
מדינות ברחבי העולם.

כפי שנתגלה ונתפרסם בשנים 

האחרונות ע"י 'קופת העיר' מתוך 
ספרי הראשונים והאחרונים, ולפי 
עצתם והדרכתם של גדולי וצדיקי 
הדור שליט"א המנתבים את פעו־

לות 'קופת העיר' על כל מפעליה, 
לי־ מאוד  מסוגל  רצון  שזמן  הרי 

שועות הוא בחודש התשיעי, ביום 
ואז  התשיעית,  ובשעה  התשיעי 
בתשע הדקות שהן השעה התשי־

עית לפי כל השיטות, עת מיוחדת 
היא לפעול ולהשיג בכל העניינים, 

והרי הם צינור לכל השפע.
לקראת יום שישי הבעל"ט, ט' 
כאמור  תחול  בו  תשע"ז,  בכסלו 
התשיעית  השעה  נדיר  באורח 
שביום התשיעי שבחודש התשיעי 
בשנה זו השנה התשיעית, נערכים 
ב'קופת העיר' בהכנות קדחתניות 
בהדרכתם  מקיף  תפילה  למערך 
שליט"א,  הדור  וצדיקי  גדולי  של 
לכל  בהן  אשר  הדקות,  בתשע 
הדעות היא השעה התשיעית, על 
מנת לנצל את הרגעים המיוחדים, 
לישועות  כמסוגלים  נודעו  אשר 
מירב  את  ולעשות  העניינים,  בכל 
ולז־ לתפילה  ההשתדלות  דרכי 

כויות בשעת הרצון.
גדולי  יקדישו  שנה,  כמידי 
הבודדות  הדקות  את  ישראל 
והמסוגלות הללו, עבור התורמים 
עליהם  ויעתירו  העיר'  ל'קופת 

בזמן המיוחד, למילוי כל משאלו־
תיהם ובקשותיהם לטובה. כאשר 
השנה בנוסף, על מנת שלא לוותר 
את  להביא  שיכול  מקום  שום  על 
העיר'  'קופת  יוצאת  הישועה, 
היה  שלא  ענק  תפילה  במערך 
השעה  לרגל  ושולחת  כדוגמתו, 
ה',  יראי  תפילה  בעלי  התשיעית, 
לציוני הקודש ברחבי הארץ העו־
המ־ מקומות  ל־45  הכל  ובסך  לם, 

הפרוסים  ובעולם  בארץ  סוגלים 
ב־10 מדינות, זאת על מנת לעשות 
את המקסימום האפשרי לנצל את 
עת הרצון הנדירה והמיוחדת הזו.

היו  בהם  העבר,  נסיון  לאור 
את  להעביר  הצליחו  שלא  רבים 
המיוחדות  לתפילות  שמותיהם 
מע־ לקראת  הגובר  הלחץ  עקב 

להקדים  מומלץ  התפילה,  מדות 
למעמדות  השמות  את  ולהעביר 
התפילה של השעה התשיעית הנ־

דירה בשנה התשיעית, ולתפילות 
הקדושים  במקומות  המיוחדות 
שמות  ובעולם.  בארץ  והמסוגלים 
מרן  שבבית  במוקד  להעביר  ניתן 
הגר"ח קנייבסקי שליט"א, במוקד 
או   ,1800-39-47-47 הטלפוני 

במוקדים ברחבי הערים. 

פירות טובים". 
ונערותה  ילדותה  שנות  בכל 
להיות  זכתה  נישואיה  לאחר  ואף 
הרבי  סבה,  של  בחצרו  שרויה 
שמעון  רבי  הרה"ק  מאמשינוב 
באטוואצק  בתחילה  זי"ע,  שלום 
מסעות  בכל  ואח"כ  שבפולין, 
השואה  בשנות  שעברו  הנדודים 
ושאפה  בארה"ב,  ואחריהם  ועד 
והחסד  החן  את  נשמתה  לתוככי 
של חצר הקודש אמשינוב, ולימים 

העבירה זאת לדורות הבאים. 
מיד עם פרוץ השואה האיומה 
חמת  מפני  הוריה  עם  יחד  נמלטה 
מסע  לאחר  שזכו  עד  המציק, 
להתאחד  ותלאות  נדודים  רווי 
הסבא  עם  יחד  שבליטא  בווילנא 
לשם  שנמלט  זי"ע  רש"ש  הרבי 
שנה  של  שהות  לאחר  בנפרד. 
בווילנא עשו את כל הדרך בנתיב 
הבורא  שהזמין  המופלא  ההצלה 
רוסיה  כל  דרך  שעבר  ברחמיו, 
ומשם ליפן ושאנחאיי שבסין יחד 
במרכזם  הפליטים  קבוצות  עם 
תלמידי ישיבות מיר, יח"ל ותו"ת־
בדברי  כמפורסם  ליובאוויטש, 
היתה  שם  גם  ההם.  הימים  קורות 
הרבי  הסב  בבית  העת  כל  שרויה 
ממנהיגי  לאחד  שהוכר  רש"ש 
מקור  ושימש  הפליטים  היהודים 
איתן של אמונה ומבטח עוז, עידוד 
המנותקים  הפליטים  עבור  ונוחם 
ומארצם  ממשפחותיהם  עידן  זה 
אותם  שפקדו  התלאות  עם  יחד 
הרבנית  אף  העיתים.  בצוק  שם 
צעירה  שהיתה  למרות  המנוחה 
לימין  במסירות  עמדה  לימים 
המוני  את  להחיות  הגדול  אביה 
נוחם  למצוא  שבאו  הפליטים 
בביתם ולדאוג לכל מחסורם. כבר 
אז, באותם ימים קשים, עודדה את 
משפ־ בני  את  שאיבדו  הפליטות 

לא  אמונה  בהם  ונסכה  חותיהם 
ליפול בזרועות הייאוש ולהמשיך 
המפוארת  השלשלת  את  הלאה 

של כלל ישראל. 
בהיותם בגולת שנחאיי דיברו 
העילוי  הבחור  עם  נכבדות  בה 
מיליקובסקי  חיים  רבי  הגאון 
שבחבורה  מהאריות  שהיה  זצ"ל 
ובשנת  בשנחאי  מיר  בישיבת 
בשנחאי.  חתונתם  נערכה  תש"ז 
וב־ לאמריקה,  היגרו  שנה  באותה 

שנת תשט"ז לאחר פטירת הרה"ק 
הרה"ק  אביה  ועליית  זי"ע,  רש"ש 
הם  גם  עלו  לארה"ק  זי"ע  ריי"מ 
וגן  בית  בשכונת  ביתם  את  וקבעו 

בירושלים, לצד אביה הגדול.
בלו"נ  מסורה  היתה  הרבנית 
ארץ  מוסדי  לקומם  לאביה 
בית  מורשת  את  מחדש  ולהקים 
הטובים  היסודות  על  אמשינוב 
אביה  לבית  פעם.  של  והנאמנים 
שבו־ פולין  יוצאי  הגיעו  הגדול 

את  שאיבדו  לאחר  ורצוצים  רים 
להם.  היקר  כל  ואת  עולמם  כל 
אמה  מעשי  אחזה  ע"ה,  הרבנית 
ועזרה  ועמדה  הימים,  משכבר 
ולסייע  לצרכיהם  לדאוג  לאביה 
הקשה  התקופה  את  לעבור  להם 
הר־ מסירתה  לצד  זאת  בחייהם. 

הרבנית  ולזקנתה  אביה  לבית  בה 
הצדקנית המפורסמת מרת פייגא 
שמעון  ר'  הרה"ק  א"ח  ע"ה  ברכה 
שלום מאמשינוב זי"ע שעלתה אף 

לארה"ק יחד עם בנה. 
החורבן  שלפני  לדור  כשריד 
לסיפורים  אכזב  לא  מקור  היתה 
המ־ מלפני  אמשינוב  חצר  על 

של  קודש  תהלוכות  על  לחמה, 
שה־ נעלות  דמויות  ועל  רבותיה 

כתובת  היתה  כן  כמו  בה.  סתובבו 
סיפור  את  החוקרים  עבור  ידועה 
ורבים  בשנחאי  היהודים  הצלת 

נעזרו בידיעותיה. 
אביה  של  לימינו  עמדה 
מכן  ולאחר  זצוק"ל  האדמו"ר 
מרן  כ"ק  יבלחט"א  בנה  מ"מ,  לצד 
האדמו"ר שליט"א לסייע בהקמת 
החסידים  ואירוח  הקודש  חצר 
טובים,  בימים  להסתופף  הבאים 
בניהול  עסקה  ימיה  סוף  ועוד 
מסורה  היתה  כן  הק'.  הישיבה 
ויוצאי  משפחתה  לבני  למאד  עד 

חלציה. 
נהגה  ומעמדה  ייחוסה  למרות 
כל ימיה ובכל הליכותיה בעממיות 
ובשיא הפשטות והצניעות. בחלה 
ופ־ עזרים  ואף  ממותרות  מאד 

עליה  היו  גרידא  לנוחיות  עולות 
נוסעת  היתה  יוצא  כפועל  לזרא. 
העם  כאחד  ציבורית  בתחבורה 
האחרונה  בשנתה  אף  נהגה  וכך 
זקינה  לציון  לטבריה  כשנסעה 
לקחת  לבקשות  בתוקף  וסירבה 

אותה ברכב פרטי. 
ארוע  עברה  וחצי  שנה  לפני 
לבבי חמור ועמדה על שערי מוות, 
אולם בחסדי שמים מרובים חזרה 
ממושך  אשפוז  ולאחר  לאיתנה 
שבה לביתה וניהלה חייה כמימים 
ערב  האחרון  שישי  ביום  ימימה. 
בטלפון  שוחחה  עוד  קודש,  שבת 
שלום  שבת  ברכת  לאחל  כדרכה 
ולעודדם.  לב  שבורי  ליהודים 
רא־ וביום  נחלשה,  בבוקר  בשבת 

שון בבוקר התאוננה כי חשה ברע 
נשמתה  את  השיבה  קט  וברגע 
ביומא  לבוראה,  הזכויות  עתירת 
הרה"ק  סבה,  סב  של  דהילולא 
רבי יעקב דוד זי"ע הרבי הראשון 
לה  ניתן  'חיה'  ששמה  מאמשינוב, 
ע"ה  הצדקנית  מחברתו  שם  על 
(והשם 'נחמה' בגלל הולדתה ביום 

מוצאי ת"ב).
אתמול  שיצאה  בהלווייתה 
הפסגה  ברח'  מביתה  בצהריים 
רבות,  מאות  השתתפו  וגן,  בבית 
ברא־ אמשינוב  חסידי  במרכזם 
מאמ־ אדמו"ר  מרן  כ"ק  בנה  שות 

תורה  גדולי  מרנן  שליט"א,  שינוב 
בית  ותושבי  שליט"א  ואדמו"רים 
להר  רגלי  הלכה  ההלוויה  וגן. 
דמדומי  עם  נטמנה  שם  המנוחות 
הגדול,  אביה  לציון  בסמוך  חמה 

אמה וסבתה ובני המשפחה. 
בכו־ בנה  את  אחריה  הותירה 

שליט"א,  האדמו"ר  מרן  כ"ק  רה 
מיליקו־ משה  רבי  הגה"ח  בנה 
הצוה"ח  ובתה  שליט"א,  בסקי  
זונאבנד  אברהם  רבי  הגאון  אשת 
ברך  זרע  ונינים  נכדים  שליט"א, 
הזהב  שושלת  את  הממשיכים  ה', 

לתפארת בית אבות. תנצב"ה.

www magna isa gov il
www maya tase co ilאמות השקעות בע"מ

("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על תוצאות הנפקה של אגרות חוב (סדרה ד') בנות 1 

₪ ע.נ. כל אחת ואגרות חוב (סדרה ה') בנות 1 ₪ ע.נ. כל אחת, בדרך של 

הרחבת סדרות קיימות במחזור ("אגרות החוב"), על פי דוח הצעת מדף 

1 בדצמבר 2016), שפורסם  ביום  (כפי שתוקן  בנובמבר 2016  מיום 30 

מכוח תשקיף מדף של החברה מיום 20 במאי 2016. במסגרת דוח הצעת 

המדף הציעה החברה לציבור עד 200,000,000 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה 

תוצאות  בעקבות  ה').  (סדרה  חוב  אגרות  ע.נ.   ₪  160,000,000 ועד  ד') 

המכרז לציבור שהתקיים ביום 1 בדצמבר 2016, תקצה החברה לציבור, 

בסך הכל: 151,410,000 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד') ו-127,732,000 ₪ 

ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה'), שהוצעו לציבור. התמורה המיידית שתתקבל 

על ידי החברה בגין ההנפקה כאמור תסתכם בכ-291 מיליון ₪ ברוטו.

דוח מיידי של החברה  נוספים אודות תוצאות ההנפקה, ראו  לפרטים 

באתרי   (2016-01-135961 אסמכתא:  (מס'   2016 בדצמבר,   4 מיום 

האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 

שכתובתם: www.magna.gov.il ו-www.tase.co.il, בהתאמה.

איסתא חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ
("החברה")

מודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת
ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה, בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") 
("מועד  בבוקר   10:00 2017, בשעה  בינואר   9 בעלי המניות בחברה ביום שני,  של 
8, תל-אביב שעל סדר  מנורת המאור  ברחוב  כינוס האסיפה"), במשרדי החברה, 

יומה:
שינוי תקנון החברה;  .1

אישור מדיניות התגמול של החברה;  .2
(בעל  גל  מר אחישי  מנכ"ל החברה,  וההעסקה של  הכהונה  תנאי  אישור המשך   .3

השליטה בחברה).
המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה כאמור בסעיף 182 לחוק 

החברות, תשנ"ט-1999 הוא יום ראשון, 11 בדצמבר 2016 ("המועד הקובע").
סדר-היום  שעל   3-2 החלטות  לאישור  בקשר  באסיפה,  להצביע  רשאי  מניות  בעל 
לפני  שעות   6 עד  החברה  למשרדי  שיומצא  הצבעה  כתב  באמצעות  לעיל,  כמפורט 

מועד כינוס האסיפה.
בעל מניות לא רשום רשאי להצביע בקשר לכל אחת מההחלטות שעל סדר היום 
גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

עשרה (10) ימים לפני מועד  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא 
כינוס האסיפה.

פרטים נוספים בדבר הנושאים שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה והרוב 
שפרסמה  המיידי  בדיווח  למצוא  ניתן  סדר-היום,  שעל  ההחלטות  לקבלת  הדרוש 
החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il, ביום 4 

דצמבר 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-135904).

לידר החזקות והשקעות בע"מ ("החברה")

בעלי  של  מיוחדת  כללית  אסיפה  כינוס  על  להודיע  מתכבדת  החברה 

 12:00 בשעה   2017 בינואר   10 ג',  ביום  שתתקיים  החברה  מניות 

במשרדי החברה ברחוב הארבעה 21 (קומה 17), תל-אביב ("האסיפה"). 

על סדר יומה של האסיפה תעמוד ההחלטה: לאשר את מינויו של מר 

 2017 בינואר   21 מיום  החל  בחברה,  חיצוני  כדירקטור  ברומברג  צבי 

("ההחלטה").

מיידי  דוח  ראו  המלא  ולנוסחה  ההחלטה  אודות  נוספים  לפרטים 

שפרסמה החברה ביום 4 בדצמבר 2016 ("הדוח המיידי").

ידי  על  או  אישי  באופן  להחלטה  ביחס  להצביע  רשאים  המניות  בעלי 

אלקטרונית.  הצבעה  באמצעות  או  הצבעה  כתב  באמצעות  או  שלוח 

האסיפה  בגין  שתינתנה)  (ככל  עמדה  והודעות  ההצבעה  כתב  נוסח 

בכתובת:  ערך  ניירות  רשות  של  ההפצה  באתר  למצוא  ניתן  האמורה 

בכתובת הבורסה  ובאתר  ההפצה")  ("אתר   www.magna.isa.gov.il

www.tase.co.il. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, 

כפי שפורסם באתר ההפצה או במערכת ההצבעה האלקטרונית בכתובת: 

.votes.isa.gov.il

העתק מהדוח המיידי על נספחיו ומהנוסח המלא של ההחלטה יועמדו 

בימים  ,03-6845500 בטל':  מראש,  בתיאום  החברה,  במשרדי  לעיון 

וכן  האסיפה  כינוס  למועד  עד  וזאת   16:00-09:00 השעות  בין  א'-ה' 

להשתתף  מניה  בעל  זכאות  לעניין  הקובע  המועד  ההפצה.  באתר 

בדצמבר   13 ביום  בבורסה  המסחר  יום  תום  הינו  באסיפה,  ולהצביע 

ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי  ("המועד הקובע"),   2016

ביום המסחר האחרון שלפניו. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה 

לחברה: 1 בינואר 2017. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון 

להודעות עמדה: 5 בינואר 2017. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה 

לחברה הנו: 10 בינואר 2017, בשעה 08:00. המועד האחרון להצבעה 

במערכת ההצבעה האלקטרונית הנו: 10 בינואר 2017, בשעה 06:00.

לידר החזקות והשקעות בע"מ
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הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
והבניה  התכנון  לחוק   149 סעיף  פי  על  הודעה 
זו  לועדה  בקשה  הגיש  משה  עזרא   1965  - תשכ"ה 
תוספת  בקשה:  מהות   201600251 מספר:  בתכנית 
בבניין  קיימת)  בניה  (מעל  ב'  בקומה  לדירה  בניה 
ברחוב הירדן  בכתובת:  בן שלש קומות על הקרקע. 
ג'  גוש:6122 חלקה: 1376 ביעוד: מגורים  בני ברק   4
מיוחד. בהקלות הבאות: 1. הקלה בקו בנין בצד דרום 
ב- 30 ס"מ דהיינו קו בניין יהיה 2.70 מ' במקום 3.00 
מק/105/ 105/ב,  לתכניות  בהתאם  שלא  וזה  מ'. 

הודעה על פי סעיף 2ב'  אגפים, 707 החלות במקום. 
(2) ו- 2ב' (3) לתקנות התכנון והבניה התש"ל – 1970. 
2ב', 
נוכח העדר מענו של הזכאי. כל המעוניין יכול לעיין 
בבקשה האמורה במשרדי הועדה המקומית בעירית 
בני ברק. בשעות קבלת קהל ורשאי להגיש התנגדות 
מנומקת לועדה המקומית תוך 14 יום מיום פרסום 
 -  13:00 השעות  בין  ה'  ג'  א',  ימים  קהל:  קבלת  זה. 

10:00. יום ג' בין השעות 17:00 - 15:30. 
חנוך זייברט יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק 

נשיא איראן הגיב לחוק הסנקציות 
האמריקאי: "התגובה שלנו תהיה מיידית" 

מועמד הימין הקיצוני הובס בבחירות 

מסבכת  האיראנית  התגובה 
החתימה  את  והופכת  המצב,  את 
לבעייתית  החוק  הארכת  על 
מאוד, כשבעצם איראן מנסה לה־

החוק,  לביטול  ולהביא  יתרון  שיג 
אמריקאי  נשיא  על  שיקשה  מה 
הסנקציות  את  להחזיר  עתידי 
חקיקה  של  מחודש  הליך  ויצריך 
ארה"ב  נשיא  יחליט  וכאשר  אם 

לבטל את הסכם הגרעין. 
טראמפ  דונלד  הנבחר  הנשיא 
שיבטל  אחת  מפעם  יותר  איים 
השב־ עם  מיד  הגרעין  הסכם  את 

עתו לתפקיד. אם אובאמה יחליט 
שלא לחתום על החוק שעבר בס־

אחר  למלא  טראמפ  יתקשה  נאט, 
יזדקק  שהוא  משום  התחייבותו, 
בשני  מחדש  החוק  של  להעברתו 
על  חתימה  מנגד,  הקונגרס.  בתי 
עלולה  אובאמה  של  מצדו  החוק 
מיידית  איראנית  לתגובה  להביא 
צעד  הגרעין,  הסכם  ולביטול 
למנוע  מעדיף  בוודאי  שאובאמה 
הגרעין  הסכם  את  שהציג  לאחר 
שהצ־ העיקריים  ההישגים  כאחד 

שנות  שמונה  במהלך  לרשום  ליח 
כהונתו כנשיא. 

בינלאומי.
הביעו  מנגד  עמונה  מתיישבי 
אכזבה מהמתווה המתגבש. ממטה 
המאבק של עמונה נמסר בתגובה 
ניתן  לא  טיפש:  אינו  "הציבור  כי 
הקי־ השמאל  לתכתיבי  להיכנע 

לגרש  פורח,  ישוב  להחריב  צוני, 
ועוד  מביתם,  ילדים  מאתיים 
לה־ הטבות  'חבילת  לזה  לקרוא 

תיישבות'.
מנהיגות  עמונה,  מטה  לדברי 
האמת.  ברגע  נבחנת  אמיתית 
ארץ  נאמני  אלפי  מאות  "עבור 
וסמל  המבחן  היא  עמונה  ישראל 
עמונה  על  שיוותר  מי  המאבק. 
נתיב  עפרה,  על  גם  שיוותר  סופו 
כולה.  ההתיישבות  ועתיד  האבות 
מי שנבהל מאיומי סרק פוליטיים 
במבחנים  גם  לעמוד  יוכל  לא 

האמיתיים. אנו חוזרים ומבהירים: 
החרבת עמונה לא תעבור בשקט. 
כל האחראים לכך לא יינקו. אנחנו 
נהיה כאן באלפינו להגן על בתינו 
ולמחות על אזלת היד של הפולי־

טיקאים", נמסר. 
במהלך מוצאי השבת האחרו־

נתניהו  הממשלה  ראש  נפגשו  נה 
נפתלי  השר  היהודי  הבית  ויו"ר 
נועדו  שהשניים  לאחר  זאת  בנט, 
ארבע  במשך  שעבר  חמישי  ביום 
שעות ולא הגיעו להבנות. נתניהו, 
שמתנגד לחוק ההסדרה במתכונ־

תו המלאה, הציע לבנט שורה של 
הצעות על בסיס הפתרון של 'נכסי 

נפקדים' אך הפתרון טרם הושג.
על פי דיווחים שונים, במהלך 
בצלאל  ח"כ  השתתף  הדיונים 
סמוטריץ' אך זה סולק מהדיון על 
בשל  נתניהו,  הממשלה  ראש  ידי 

על  מתח  שסמוטריץ'  ביקורת 
נתניהו בראיון לעיתון 'הארץ'. על 
פי הדיווח, נתניהו גער בסמוטריץ' 
שאני  עליי  "אמרת  לדיון:  שהגיע 
תיכנס  אל  אז  אמין,  ולא  ימין  לא 

לכאן. לא רוצה לשבת אתך".
סמו־ אמר  ל'הארץ'  בראיון 

"לצערי  כי  שעבר  בשבוע  טריץ' 
כשה־ ימין.  לא  הוא  נתניהו  הרב, 

על  לדבר  אפשר  בשלטון  שמאל 
בשלטון,  כשהימין  הארץ.  חלוקת 
אין על מה לדבר. בא נתניהו ויצר 
מצג שווא, שלפיו יש קונצנזוס בין 
שתי  פתרון  לגבי  לשמאל  הימין 

המדינות".

מסתמן: חוק ההסדרה ישונה; עמונה תפונה

נצחון  על  מצביעים  כשכולם 
הירוקים  מפלגת  למועמד  ברור 
אלכסנדר ון דאר בלן, על פי יריבו 
נורברט  הקיצוני  הימין  ממפלגת 
הספירה  שהחלה  לאחר  הופר. 
בפועל והתברר כי קיים פער גדול 
לטובתו של ון דאר בלן, הודה נו־

רברט הופר בתבוסתו, ונשא נאום 
שנספרו  לפני  עוד  זאת,  הפסד. 

מחצית מהקולות. 
למרות שבסופו של דבר הובס 
שהוא  העובדה  בבחירות,  הופר 
עלה לסיבוב הצבעה שני, והצליח 
ל־45  קרוב  המדגמים  לפי  לקבל 
ללמד  כדי  בה  יש  תמיכה,  אחוזי 
השוררת  הפוליטית  האווירה  על 
מפל־ מתחזקות  שם  באוסטריה, 

גות הימין על פני השמאל שנכשל 
בהגנה על גבולותיה של אוסטריה.

"אוסטריה אמרה לא לשנאה; אנו מעודדים"

הרבנית מרת חיה נחמה 
מיליקובסקי ע"ה

הוא  גרעיני".  לנשק  איראן  של 
למנוע  מחויבת  ישראל  כי  הבהיר 
והוסיף,  גרעיני,  נשק  מאיראן 
מחויבים,  לפרט: "כשאנחנו  מבלי 

אנחנו מחויבים".
הברית  ארצות  כי  מאמין  "אני 
ביותר  הגדולה  המעצמה  היא 
ועליה  התיכון,  ובמזרח  בעולם 
נתניהו.  הוסיף  כך",  להישאר 
שאין  להגיד  יכול  אני  "כישראלי, 
מארצות  יותר  טובה  ידידה  לנו 
בא־ מישהו  בתור  אבל  הברית, 

שלארה"ב  להגיד  יכול  אני  זור, 
באזור  יותר  טובה  ידידה  אין 
חיזוק  כולו.  ובעולם   – מישראל 
האינטרסים  חיזוק  הוא  ישראל 

האמריקניים".
הוא שב והודה לנשיא ארצות 
על  אובאמה  ברק  היוצא  הברית 
והוסיף:  הבטחוני,  הסיוע  הסכם 
כיצד  על  נדון  טראמפ,  עם  "יחד 

לתמוך  יכולה  הברית  ארצות 
הזדמנויות  לנצל  ואיך  בישראל, 
"שוחחתי  לדבריו,  משותפות". 
עם טראמפ לאחרונה, כשביקרתי 
המועמ־ עם  וגם  הברית,  בארצות 

דת קלינטון, ועם שניהם הסכמתי 
כי יש להם חזון ברור בנוגע לתפ־
והדומי־ הברית  ארצות  של  קידה 

ננטיות שלה בעולם".
טען  השלום,  לתהליך  בנוגע 
לשתי  שלי  "החזון  כי  נתניהו 
מאמין  אני  השתנה.  לא  מדינות 
דרך  ורק  הדדי,  וכבוד  קיום  בדו 
לד־ לשלום".  נגיע  הדדית  הכרה 

ללכת  מנסים  "הפלסטינים  בריו, 
פת־ להביא  שווא  בנסיון  לאו"ם 

השלום".  את  ירחיק  רק  זה   – רון 
"אולי  כי  הוסיף  הממשלה  ראש 
אזו־ גישה  דרך  שלום  לקדם  ניתן 

מדינות  עם  יחסינו  במסגרת  רית, 
שנוכל  להסכם  שתביא  האזור, 

לחיות איתו, פשוטו כמשמעו".

למתחים  בהתייחסות 
ראש  הבהיר  בקואליציה, 
לא  "הקואליציה  הממשלה: 
את  ונעביר  מקום,  לשום  הולכת 
בקרוב".  הדו־שנתי  התקציב 
בנוגע  ספציפי  באופן  כשנשאל 
לבחירות קרובות, השיב: "אני לא 
בעבר  קרה  בחירות.  שיהיו  חושב 
לא  אני  אבל  בחירות,  שרציתי 
בחירות  רוצה  שאני  להגיד  יכול 

עכשיו".
נתניהו עוד טען כי "אין מדינה 
חופשית  תקשורת  עם  בעולם 
שבה  מדינה  ואין  מישראל,  יותר 
את  מבקרים  התקשורת  כלי 
בנוגע  בישראל".  כמו  המנהיג 
"אני  נתניהו:  הוסיף  למורשתו, 
שהזניק  כמי  אותי  שיזכרו  מקווה 
חיזק  הישראלית,  הכלכלה  את 
את  וניווט  הישראלי,  הצבא  את 
ישראל דרך סערה חסרת תקדים 

לחוף מבטחים".

נתניהו: "אדון עם טראמפ על ההסכם הגרוע עם איראן"

בשנה התשיעית: דריכות וכוננות ב'קופת העיר', לנצל במערך תפילה 
אדיר את עת הרצון הנדירה השעה התשיעית שתחול ביום שישי

כ"˜ מרן ‡„מו"ר ‰'„ברי יחז˜‡ל ˘ר‚‡' 
שנה.  ארבעים  במשך  בסילודין 
סעודת ההילולא תחל בשעה 8:00 
אדמו"רים  בהשתתפות  בערב 
כ"ק  מ"מ,  בנו  ובראשות  ורבנים, 
יערוך  אשר  שליט"א,  האדמו"ר 
קדשו.  מדברות  וישא  שלחנו  את 
תחבורה  תצא  המזון  ברכת  לאחר 
המנוחות  בהר  הק'  הציון  לעבר 

לשפוך שיח ותחנונים בהאי יומא 
דהילולא.

לאור  הופיע  ההילולא  לרגל 
שרגא'  יחזקאל  'דברי  ספר  עולם 
חידושים  ובו  ערוך  שולחן  על 
ערוך  השולחן  גליון  על  והערות 
השוה"ט  במהלך  ההילולא.  מבעל 
את  שליט"א  האדמו"ר  כ"ק  יחלק 

הספר.

  המשך מעמ' ראשון
  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום ב', ה' בכסלו תשע"ז | עמוד ה

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. 

לוח תורני - יומי

(100

3.8270

4.8288

3.3590

4.0822

2.8388

2.8768

3.7860

 0.157%

 0.330%

0.069%

0.164%

0.240%

0.725%

 0.016%

1432.95

1253.39

321.44

19170.42

4739.37

0.10%

1.60%

0.37%

0.44%

0.22%

0.11%

0.11%

25

100

1.2727

1.0112

113.5030

1.0661

1.3287

0.7453

1179.00

16.793

21:00 04/12/16

דף היומי בבלי: בבא מציעא ע    דף היומי ירושלמי: יבמות פד    חובות 
הלבבות: חשבון הנפש החמישי (ההבנה)    משנה יומית: מעש"ש ב, ח-ט    
הלכה יומית: או"ח עט, ב-ד    רמב"ם יומי: שבת כא-כג    שו"ע הרב - רב 
יומי: תמז, י    חפץ חיים: לה"ר ח, ג-ד    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ו 

עמ' קכ:
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:108:118:118:128:128:09סו"ז ק"ש מג"א
8:578:598:598:599:008:58סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:169:189:189:199:199:16סוף זמן תפלה מג"א
9:489:509:509:509:509:48סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

11:3011:3111:3111:3211:3211:29חצות היום
12:0012:0112:0112:0212:0211:59מנחה גדולה

16:4016:3516:3616:3916:3816:35שקיעת החמה
זמנים למחר

4:494:514:524:514:524:50עלות השחר
5:295:325:335:325:325:31זמן ציצית ותפילין

6:236:336:256:266:276:23הנץ החמה

ירושלים עוזיאל 052-5677040 עוזיאל 20    בני ברק סנטר פארם 6186536 אהרנוביץ' 12, ב"ב    תל אביב 
סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם מינסטור 077-8880390 
שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה סופר פארם עיר ימים 077-8881910 קניון עיר ימים    
איילון  קניון  סופרפארם 077-8880100  גן  רמת      134 הנשיא  האודיטוריום 077-8881110  פארם  סופר  חיפה 
- אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון אהרון 6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד סופר 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

תורנויות בתי מרקחת

מפלס 
הכינרת

ירושלים
16-8

תל אביב
20-12

חיפה
18-12

גולן
18-10

טבריה
21-12

גליל
13-7

באר שבע
20-9

אילת
23-12

מזג האויר
ירידה קלה של הטמפ'

חמישירביעישלישי

הקו האדום
-208.8

היום: 213.79 -
אתמול: 213.84-

ירושלים | מכירהֳ
זכרון  לבעלז,  קרוב  זוכה!!!  הקודם 
יעקב פינת פתח תקווה, דירת פאר 4 
מטר, מושקעת ביותר,  כ- 96  חדרים, 
בגג  עתידית  אופציה  מדהים,  נוף 
משותף, קומה ד', רק 2.045.000 ש"ח. 

052-7658-638 תיווך
[20042675]

סוכה  מרפסת   + מ"ר  חד', 75  דירת 3 
 2,100,000 הישיבה,  ברחוב  גינה,   +

ש"ח. 058-517-17-52 תיווך
[20042671]

 + ק"ד  מ"ר,   190 ילין  בדוד  מיוחדת! 
כ"א,   4 מצוין,  מצב  למעלית,  היתר 
ש"ח    4,000,000 מרפסות,   2  + חד'   6
מיוחדת!!  דירה  -80אלקנה  גוש   *
כיוונים   3 מ'   80 ק"כ  חד'   4 מיידית, 
לגמרי,  חדשה  משופצת  מ'   26 חצר 
זוכה  הקודם  כל  ש"ח   2,200,000

תיווך 02-5379474, 053-317-9474
[20042647]

ק"ק  חד'   4 גרשום  ר.  בבלעדיות! 
מחסן  גדולה,  מרפסת  מ"ר   100
מ"ר   25 יח"ד  לעשות  שאפשר 
על  ברכה  ישא   *   * חלונות,  עם 2 
ק"א,  מ"ר  סטנדרט גבוה, 3 חד' 75 
מרפסת סוכה, מטבח אמריקאי, מ. 
מרכזי, 2 מ. שירות, 1,900,000 ש"ח 
תיווך, 02-5379474 053-3179474

[20042612]

במקור ברוך, 65 מ"ר 4 חד' משופצת, 
משכנתא  ללא  גבוהה  תשואה 
השבת"  "כיכר    תיווך  ש"ח   1,350,000

052-7171468 מיכאל  
[20042610]

מרכזי,  מיקום  ברוך,  במקור 
משופצת  חד'   2 מ"ר   30 הזדמנות, 
ש"ח   590,000 רק  מרהיב,  נוף  עם 
השבת"  "כיכר    תיווך  משכנתא.  ללא 

052-7171468 מיכאל  
[20042609]

מ"ר   300 יצחק,  במנחת  מיוחדת!! 
מ"ר   80 של  מרפסת  מרפסות,   3
נוף  אמבטיות,   4 שרותים   5 סוכה, 
תיווך,  יכולת!  לבעלי  רק  מדהים! 

053-3179474 02-5379474
[20042482]

 6 ק"ג  דופלקס,  תורה,  בעזרת 
מרפסת  כ"א   3 מ"ר   160 חד' 
הגג  על  מ"ר  ל 80  אופציה  ענקית, 
דולר.   1,800,000 מדהים  נוף   +
חדש  פרי  גאולה  באזור   *   *
ק"כ,  חד'   3 מאד,  משופצת  דירה 
תיווך,  ש"ח   1,600,000 מ"ר   65

053-3179474 02-5379474
[20042479]

ק"ג,  חד',   3.5  * מרדכי:  בתכלת 
פנינת  ליד  גדולה,  מ.  מ"ר,   85
ק"ד,  חד',   3  * טוב  מחיר  חמד, 
ש"ח   2.450.000 מ"ר,   90 מעל 
 3 בצפניה:  (בעלזא)  גדולה  מ. 
סוכה  כ"א   3 מ"ר   95 ק"כ  חד' 
חצר  מ"ר   35 לעוד  אישור  גדולה, 
תיווך,  ש"ח   2,350,000 גדולה 

053-3179474 02-5379474
[20042478]

ל-3  מחולקת  ק"ד,  שפע  מעל 
נוף,  מרפסות,   4 בטאבו,  דירות 
מ"ר,   30  + מ"ר   120 שבת,  מעלית 
מ"ר   100 גמיש,  ש"ח   4.300.000
בעזר"ת,   * גמיש.  ש"ח   2.800.000
סלון  חד',   3 סוכה,  מ.   2 מ"ר,   120
מיידי.  נוחה,  קומה  לחוד,  ומטבח 
 02-5379474 תיווך   $  900,000

053-3179474
[20042477]

חד'   3 גרשום,  רבינו  צבי  בנוה 
משופצת  מ"ר   80 וחצי,  קומה 
 2,100,000 סוכה  מ.  ומאווררת, 
ש"ח  * הזדמנות מיוחדת! בלעדי! 
שטח גדול! ביואל בנין חדש, ק"כ, 
מרפסת  יח"ה,   + חד'   4 מ"ר,   110
 * טוב  מחיר  לרציניים  גדולה, 
תיווך 02-5379474, 053-3179474

[20042476]

חדשה,  אלקנה,   *  :80 גוש 
מ"ר,   80 חד',   4 ק"כ,  משופצת, 
ממוזגת,  מ"ר,   26 חצר  כ"א,   3
יוסף,  אהלי   * ש"ח    2.300.000
 80 מעלית,   + ק"ב  חדשה,  חד'   3
ש"ח.   2.400.000 מ.סוכה,  מ"ר, 
 3  ,7 קומה  מ"ר,   100 בסורוצקין 
ב-7,000, 2,200,000  מושכרת  כ"א, 
תיווך 02-5379474 053-3179474

[20042475]

הקודם  כל  בשוק,  חדשה  בסורוצקין, 
משופצת  חד',   4 מ"ר,   100 זוכה!! 
רק  מדהים.  נוף  גדול +  מטבח  ברמה, 
השבת"  "כיכר    תיווך  ש"ח.   2,200,000

052-7171468 מיכאל  
[20041419]

מחסן  צבי,דירת  נוה  בבוכרים, 
מושכרת  מ"ר   28 כחדשה,  משופצת 
תיווך  ש"ח.   420,000 ש"ח,  ב-2,700 

"כיכר   השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20041417]

שבטי ישראל דירה חדשה, 110 מ"ר, 
ענקית,  חצר   + פרטית  כניסה  חד',   5
"כיכר    תיווך  ש"ח.   2.700.000 רק 

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20040788]

 520 מגרש  שלם,  בנין  ישראל,  בבית 
ש"ח   12,000,000 רק  מהבניה,  מ"ר 
 052-7171468 השבת"  "כיכר    גמיש. 

מיכאל  
[20040460]

 520 מגרש  שלם,  בנין  ישראל,  בבית 
ש"ח   12,000,000 רק  מהבניה,  מ"ר 
 052-7171468 השבת"  "כיכר    גמיש. 

מיכאל  
[20040460]

מצוינת  דירה  בשוק,  חדשה  נוף  הר 
מיקום  מדהים,  נוף  חד',   6 מ"ר,   140
"כיכר    ש"ח.   2,795,000 מעולה, 

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20039633]

במקור ברוך חדשה בשוק, בנין חדש, 
רק  חד',   3 גדולה,  מרפסת   + מ"ר   70
1,520,000 ש"ח ללא משכנתא. "כיכר   

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20039271]

הקודם  כל  בשוק,  חדשה  באבינדב 
יפה,  דירה  אופציה,   + מ"ר   55 זוכה, 
ש"ח.   1,500,000 רק  נוחה,  קומה 

"כיכר   השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20039270]

 48 חד',   3 בשוק,  חדשה  ישראל  בית 
מרפסת  נוחה,  קומה  חדש,  בנין  מ"ר, 
"כיכר    ש"ח   1,250,000 רק  סוכה, 

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20038738]

מ"ר,   90 בשוק,  חדשה  ישראל  בית 
רק  ומאווררת,  מוארת  כ"א,   3 חד',   4
השבת"  "כיכר  תיווך  ש"ח.   2,000,000

- מיכאל 052-7171468
[20037715]

ירושלים | השכרה
דירת  לרדת,  קומה  חצי  בסנהדריה 
מתאים  קומפלט,  מרוהטת  חדר 
 2,000 ממושכת,  לתקופה  ליחיד, 

ש"ח. 053-3132966
[20042682]

באזור יחזקאל 1.5 חד', ק"ג, מרפסת, 
מזגן, מרוהטת 053-3133311

[20042670]

תורה,  בעזרת  לזו"צ  חד'   2 דירת 
מיידית  כניסה  וומוזגת  מרוהטת 

-052-76-44-235
[20042662]

נהדרת  דירה  יצחק  במנחת   *   *  
תיווך,  ק"כ,  לזוג,  מתאימה 

053-3179474 02-5379474
[20042480]

מפוארת  דירה  יצחק  מנחת  לקייט 
שינה,  חדרי   1-9 מ  וממוזגת, 
מתאים  מאובזר,  ענק,  אוכל  חדר 
 ,052-7654482 ולקבוצות.  לשמחות 

ce0527654482@gmail.com
[20039166]

ירושלים | חנויות ומחסנים
חדשות,  חנויות   2 שערים,  במאה 
רק  מ"ר   90 סה"כ  מרכזי,  במיקום 
השבת"  "כיכר    תיווך  ש"ח   2,450,000

052-7171468 מיכאל  
[20041923]

למגורים,   / לחנות  מ"ר,   48 בגאולה 
רק  מעולה,  מיקום  גבוהה,  תקרה 
 - השבת"  "כיכר  ש"ח   1,350,000

מיכאל 052-7171468
[20038684]

ירושלים | בנינים
 600-800 שלם,  בנין  גאולה  במרכז 
ש"ח   100 במחיר  להשכרה  מ"ר, 
 052-7171468 השבת"  "כיכר    למ"ר. 

מיכאל  
[20038875]

ביקוש דירות | י-ם
לקניה,  בירושלים  דירה  דרושה 
אברהם,  כרם  ברוך,  מקור  באיזור 
נוה צבי, גוש 80 קומה נוחה, מזומן 
 02-5379474 תיווך,  לל"ת  ביד 

053-3179474
[20042481]

בני ברק | מכירה
בפרוייקט  למשקיעים!  מציאה! 
כ-3   ,15 בפרל  בניה,  בתחילת  חדש 
 + ק"ד  מחוברים),  ומטבח  (סלון  חד', 
ש"ח.   1,250,000 מרהיב,  נוף  מעלית, 

"תיווך-ט.זינגר" 03-6190004
[20042688]

בני ברק | השכרה
 7 ק'  חדש,  בנין  בדסלר,  יח"ד 
קומפלט  מרוהטת  מעלית,  עם 
פתוח.  ואויר  נוף  מרפסת,   +

054-8480109
[20042690]

בב"ב,  חד'   4 להשכרה,  דירה  דרושה 
באזור זכרון מאיר / חזון איש / רמת 

אהרון / רמת אלחנן 054-8449273
[20042645]

ביתר עילית | מכירה
 2 מדהים,  ונוף  חזית  חד',   3.5
 1,425,000 בניה,  היתרי  מרפסות, 

ש"ח, ללא תיווך. 050-4155204
[20042689]

 2- קומה  חד'   4  ,5 יחזקאל  בכנסת 
כ"א   3 אופציות,  נוף,  חצר,  מרפסת, 

1,400,000 ש"ח 050-4164872
[20042434]

שלך  -המתווך  נכסים"  "קניג 
דירות  של  ענק  מבחר  בביתר. 
השכרה  למכירה,  הסוגים,  מכל 
ולהשקעה. שירות אדיב ומקצועי, 
העיסקה,  כל  לאורך  אישי  ליווי 
 054-8401612  ,02-5000006

025000006m@gmail.com
[20042207]

טלזסטון 
דופלקסים,  של  פרויקט  טלזסטון, 
גדולות,  מרפסות   / גינות  מ"ר,   +  200
מ-  החל  דופלקס  מכל  מדהים  נוף 
השבת"  "כיכר  תיווך  ש"ח   2,700,000

052-7171468
[20036128]

אשדוד | מכירה
אחוזת  'פרויקט  מיוחדת!!  הזדמנות 
פרוייקט  הינו  אשדוד'  שלמה 
מרובע  דק'   7  ,38 תמ"א  במסגרת 
ומרווחות,  גדולות  חד'   5 דירות  ז', 
גינות  פתוח,  נוף  בקומה,  דירות   2
ש"ח,   500,000 של  חסכון  צמודות, 
הזדמנותיים!!  במחירים  עכשיו 
a035229040@  ,03-5229040

gmail.com
[20041648]

בית שמש | מכירה
בגבעת  לדירה  זכות  שמש  בבית 
תיווך  חזית,   100 מגרש  ירושלים 

058-3216410
[20042646]

חדרים,   3 דירת  הדקל,  בשדרות   .0#
לתחנות  מאוד  קרובה  משגע  נוף  עם 
אוטובוס ומרכזי קניות, אזור מתחרד. 

אנגלו-סכסון 02-9999081
[20042607]

 3 דירת  חי,  איש  בבן  בסלונים, 
עם  מוארת  כניסה  בקומת  חדרים 
ופינתית.  מדהים  ונוף  גדולה  מרפסת 

אנגלו-סכסון 02-9999081
[20042540]

חדרים  דירת 4  שורק,  נחל  א',  ברמה 
ומרווחת  מוארת  הורים,  יחידת  עם 
מטבח  מרפסת,  נוחה,  בקומה 
אנגלו-סכסון  ומעלית.  משודרג 

02-9999081
[20042539]

 4 דירת  חי,  איש  בבן  בסלונים, 
מציאה!  במחיר  חצר  עם  חדרים, 

אנגלו-סכסון 02-9999081
[20042538]

מרדכי,  בתכלת  בעלז,  בקרית 
 + מאוד  שמורה  חדרים,   3 דירת 
מטר   60 מחסן   + להרחבה  אופציה 
אנגלו-סכסון  ש"ח   1200 ב  מושכר   -

02-9999081
[20042537]

בנחלה ומנוחה, הרב מבריסק, יחידת 
דיור + אופציה להרחבה, קומה נוחה, 
מחיר  למשכנתא.  ואפשרות  נוף 

מצויין! אנגלו-סכסון 02-9999081
[20042536]

ברמה ב', בריב"ל, דירת- גן 4 חדרים, 
מהמם,  נוף  חצרות,   2 מאוד,  מרווחת 
מבוקש.  ואזור  מרכזי  במיקום 

אנגלו-סכסון 02-9999081
[20042535]

נאה  4חד',  מיכה,  בנחל  א',  ברמה 
מרחק  שקט,  ברחוב  מדהים  נוף  עם 
להרחבה!  ואופציה  מהמרכז  הליכה 

אנגלו-סכסון 02-9999081
[20042494]

4חד'  ינאי,  ברבי  נריה,  ברמת 
נוף  מוארת,  משופצת,  יפייפיה, 
נוסף.  חדר  לבניית  אופציה  עם  יפה 

אנגלו-סכסון 02-9999081
[20042423]

מזגן  שמורה,  4חד',  דירת  בנרקיס, 
להיתרשם.  לבוא  כדאי  מרכזי.  מיני 
אנגלו-סכסון  גבוהה!  תשואה 

02-9999081
[20042422]

5חד'  ינאי,  ברבי  השמש,  בנופי 
נוף  מחסן,  סוכה,  מרפסת  גדולים, 
אנגלו-סכסון  ב'.  לרמה  קרוב  פתוח. 

02-9999081
[20042421]

בנופי השמש, ברבי ינאי,4חד' גדולים 
מרפסת  מחסן,  מעולה,  במצב 
אנגלו-סכסון  ב'.  לרמה  סוכה,קרוב 

02-9999081
[20042420]

3חד'  ינאי,דירת  ברבי  נריה,  ברמת 
מחסן.   + מדהים  נוף  ויפה,  חדשה 
אנגלו-סכסון  ב'.  לרמה  קרוב 

02-9999081
[20042419]

 + מפוארת  10חד'  ווילה  בנורית, 
גינה  חניה,  3.5חד',  דיור  יחידת 
מרהיב.  נוף  מטבחים,   3 ענקית, 
אנגלו-סכסון  להשקעה!  שווה 

02-9999081
[20042418]

משופצת,  4חד'  דירת-גן  בנורית, 
באזור  בריכה   + 50מ"ר,  גינה  עם 
נוספת.  קומה  לבניית  אופציה  שקט, 
אנגלו-סכסון  מועלה!  השקעה 

02-9999081
[20042417]

שטח  על  גדולה  ווילה  בנורית, 
 + גבוה,  ברמה  משופצת  דונם,  חצי 
יפה.  נוף  מקורה,  חניה  דיור,  יחידת 

אנגלו-סכסון 02-9999081
[20042416]

שטח  וירוק,  שקט  במקום  בנורית, 
אישורים   + בנוי  80מ"ר  דונם,  כחצי 
להשקעה!  שווה  נוספים.  ל200מ"ר 

אנגלו-סכסון 02-9999081
[20042415]

6חד',  גדולה,  וילה  המכתש  ברח' 
יחידת   + מדהים  נוף  ענק,  שטח 
פרטית.  וחניה  שקט  רחוב  דיור. 
אנגלו-סכסון  להשקעה!  גם  מצוינת 

02-9999081
[20042413]

מרווח  גדול  בית  הגליל,  ברח' 
ומשופץ, 5חד' + גינה ומרפסת. באזור 
חנייה  להכל,  קרוב  ומרכזי,  שקט 
בשפע. שווה להשקעה! אנגלו-סכסון 

02-9999081
[20042412]

צמודים  מגרשים   2 המכבים,  בדם 
לבניית  אפשרי  אחד.  כל  400מ"ר 
ל-3  אפשרות  דו-משפחתי.  בית 
אנגלו-סכסון  מרכזי.  מיקום  יחידות. 

02-9999081
[20042411]

4חד',  רזיאל,  בדוד  במתחרדים, 
ומרווח,  גדול  מחסן  ראשונה,  קומה 
מרחק הליכה מגני ילדים ובית כנסת. 

אנגלו-סכסון 02-9999081
[20042410]

4חד',  גונן,  בשמואל  במתחרדים, 
ונוף  מרפסת  עם  ומטופחת  שמורה 
הגג.  על  לבניה  אופציה  עם  מדהים 

אנגלו-סכסון 02-9999081
[20042409]

שטח  על  פרטי  בית  במתחרדים, 
מצוין  במחיר  דונם  חצי  של 
אנגלו-סכסון  להשקעה.  שווה 

02-9999081
[20042408]

מיני  הירדן,  בנהר  ב',  ברמה 
עם  מרכזי  במיקום  3חד',  פנטאוז 
לנןף  הפונה  ענקית  שמש  מרפסת 
אנגלו-סכסון  טובים.  אוויר  וכיווני 

02-9999081
[20042407]

קומה  3.5חד',  בריב"ז,  ב',  ברמה 
עם  בטאבו  רשום  גג  עם  אחרונה 
משופצת  חדש,  מטבח  בנייה.  זכויות 
אנגלו-סכסון  מצוין!  במחיר 

02-9999081
[20042406]

קומה  3.5חד',  בריב"ז,  ב',  ברמה 
עם  בטאבו  רשום  גג  עם  אחרונה 
משופצת  חדש,  מטבח  בנייה.  זכויות 
אנגלו-סכסון  מצוין!  במחיר 

02-9999081
[20042406]

פנטאוז  מיני  איילון,  בנחל  א',  ברמה 
4חד', שמורה עם מרפסת ענקית ונוף 

לפארק. אנגלו-סכסון 02-9999081
[20042404]

אזור  4.5חד',  נועם,  בנחל  א',  ברמה 
ומחסן  סוכה  מרפסת   + ויפה  שקט 
מיקום  להרחבה,  ואופציה  גדול 
אנגלו-סכסון  להכל.  קרוב  מעולה, 

02-9999081
[20042403]

עם  4.5חד',  בחבקוק,  ג',  ברמה 
 *   * ומחסן.   נוף  להרחבה,  אופציה 
מרווחת  3.5חד',  ביחזקאל,  ג',  ברמה 
אנגלו-סכסון  458מ"ר.  גינה  עם 

02-9999081
[20042402]

5חד',  אמיתי,  בן  ביונה  ג',  ברמה   .0#
קומה ראשונה. *  * ברמה ג', במלאכי, 
מציאה!  מחיר  נוחה,  קומה  5חד', 

אנגלו-סכסון 02-9999081
[20042401]

משודרגת  4חד',  בירמיהו,  ג',  ברמה 
עם נוף. *  *  ברמה ג', במרכז, 4.5חד', 
אנגלו-סכסון  וחניות.  מחסן  עם 

02-9999081
[20042400]

ברמה ג', במיקום מרכזי, 5חד', ומחסן  
*  * רמה ג', ביחזקאל, 5חד', עם מחסן 

וחניות. אנגלו-סכסון 02-9999081
[20042399]

ברמה ג', באלישע, 3חד', עם מרפסת 
ונוף. אנגלו-סכסון 02-9999081

[20042398]

4חד',  ונחלה,  בית  החרדית,  בקריה 
לבניה  בניה  אישוריי  נוף,  עם  שמורה 
משותף.  לטאבו  מתאים  הגג,  על 

אנגלו-סכסון 02-9999081
[20042397]

מטבח  4חד',  קיסמא,  בבן  ביפה-נוף, 
60מ"ר,  ענקית  חצר  עם  משופר, 
בחצר.  יחידה  לבניית  אופציה 

אנגלו-סכסון 02-9999081
[20042396]

סלון  4חד',  איש-חי,  בבן  בסלונים, 
קומת  חצר,   + שמש  שטופת  מרווח, 
אנגלו-סכסון  מבוקש.  באזור  כניסה, 

02-9999081
[20042395]

4חד',  איש-חי,  בבן  בסלונים, 
הורים  יחידת  חדש,  מטבח  משופצת, 
+ חדר נפרד להשכרה, באזור מבוקש 

מאוד. אנגלו-סכסון 02-9999081
[20042393]

חד',   4.5 איש-חי,  בבן  בחפציבה, 
מרווח,  סלון  הורים,  יחידת   +
דיור  יחידות   4 חצר,   + משופצת, 
ש"ח.  ב8.500  המושכרות  פעילות 

אנגלו-סכסון 02-9999081
[20042392]

 + חצר   + 5חד',  בצדקה,  בחפציבה, 
קומת  שמש,  ושטופת  מוארת  חזית 

כניסה. אנגלו-סכסון 02-9999081
[20042391]

באר שבע | מכירה
מושכרת  י"א  בשכונה  מחולקת  דירה 

ב 5,200 ש"ח 054-8467402
[20042648]

קרית גת | מכירה
בטרקלין 3 חד' ק"ד מעלית 3 כיוונים 

בניין חסידי ללא תיווך 08-8649830
[20042678]

קריות 
בקריות,  להשקעה  דירות 
ביותר!!!  הנמוכים  במחירים 
 *   * מובטחת  גבוהה  תשואה 
ביאליק  בקרית  נדירה!  הזדמנות 
ל  גם  לחלוקה  מעולה  מ"ר   100
הכנסה  ש"ח   650,000 יחידות   3

5,400 ש"ח גיא 04-8733880-
[20041761]

מקור  בקריות,  להשקעה  דירות 
פחות  מחירים  בהזדמנות,  ראשון, 
כל   *   * בהתחייבות!!!   מהשוק 
הקריות,  באיזור  השיפוצים  סוגי 
 + בתחום  רב  נסיון  חלוקות,  כולל 

המלצות. 052-7687609
[20041722]

הר יונה 
יונה  בהר  דירה  למכירה,   ! מציאה 
וממוזגת  מושקעת  אופציה   + חד'   3

052-7119776
[20042656]

השקעות 
עסקאות  חדר  בגאולה!!!  חדש- 
במניות  למסחר  אקסלוסיבי 
ובחו"ל,  בארץ  ובאופציות 

054-8425448
[20042659]

היוקרתית,  ברוממה   - בירושלים 
מעולה  במיקום  מ"ר,   650 מגרש 
"כיכר    ש"ח.   15,000,000 ומרכזי, 

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20040461]

וברחבי  בקריות  לדיור:  עזרה 
דירות   * בהזדמנות  דירות  הארץ 
מחולקות  דירות   * לחלוקה 
תשואה  ש"ח   250,000 מ-  החל 
 * נכסים  מכונס  וכן   *  11% עד 
לחיסכון  יעוץ   * נכסים  ניהול 
בשפע.  המלצות   * במשכנתא 
לדוגמא.  מחולקות  דירות  מבחר 
לדירות.  הסעות  חמות.  המלצות 

053-3187777
[20038457]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

סאונה  בריכה,  ג'קוזי,  ספא, 
(ליד  זנוח  במושב  ורטובה,  יבשה 
לבייזאם.  אפשרות  שמש)  בית 

02-9999902
[20038802]

ירושלים 
ממוזגת  מרווחת,  יפה,  דירה  בבעלזא 
ולקצרות,  לארוכות  מצעים,   +
 ,02-5386720 וחגים.  שבתות  ימים 

052-7616720-1
[20040110]

צפת 
חדישים  אירוח  חדרי  "אוטנתיקה" 
העיר  במרכז  ומאובזרים  נקיים 
העתיקה 0527679018 0777677018
[20042681]

מרפסת,   + חדרים   4 אירוח  דירת 
גדולה  נוף,  מצוינים,  אויר  כיווני 
לשבתות  ומטופחת,  נקיה  ומאווררת, 
נוספים:  לפרטים  הקיץ.  וימי 

052-7675074 ,052-7196827
[20040745]

ומלון  לנופשים,  מיטות   40 - "צין" 
לזוגות  מחודשים  אירוח  חדרי 
שבעיר  במובחר  ומשפחות, 
 /  054-8479305-6 העתיקה. 

04-6921247
[20040724]

בית חלקיה 
מיטות,   28 כ-  ונקיה,  חדשה  וילה 
ענקית  טרמפולינה  חדרים,   6 עד 
 ,08-8691305 ואטרקציות. 

052-7108505
[20041755]

בבית  ומטופחת  גדולה  נופש  דירת 
איש.   35 עד  וחגים  לשבתות  חלקיה 
או   0587654174 נוספים  לפרטים 
bh0587654174@gmail. במייל 

com
[20039292]

טבריה 
נוף  עם  חלומית  נופש  סוויטת 
צאנז  בק.  מיטות,   15 כ-  מדהים, 
בטבריה, לשבתות וימים. לפרטים: 

054-8462877
[20042486]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
עד  המושב,  במרכז   - היימישער 
ומתקני  גדולה  חצר  מיטות,   55
גנרטור.  מדשאות,  שעשועים, 
052-7612965, 08-9926198 טלפקס
[20040560]

בית מאיר 
נופש  דירות  מדהים,  נופש  מתחם 
בריכה   + חד'   8 מיטות)   12 ו-   15)
בנפרד),  גם  (להשכרה  וגדולה  חמה 
אירועים  גן  מוחלטת,  פרטיות 
מאיר  בית  במושב  משחקים,  ובוסתן 
בקרו   055-2275344  ,02-5344514

באתר אגם מים.
[20040457]

רכב ִ מכירת   - פייבוש  אברהם 
חדש ויד שניה, ליווי צמוד ותנאים 
לך  נשאר  מימון,   100% טובים, 
ולהתרווח,  המפתח  את  לסובב 
ותיאום  לפרטים  טובה.  נסיעה 
 054-8460524 טל:  פגישה, 

a0548460@gmail.com
[20039837]

השכרת רכבים 
השכרת  אוטו  בקל  שלך  הסוכן 
מרכז  טובים!  הכי  במחירים  רכב 

הזמנות ארצי: 02-6-630-630
[20042608]

נופש  רכב,  השכרת  כהנא,  צביקה 
התקשרו  ובעולם.  בארץ  ומלונות 

עכשיו 03-6318999
[20041546]

סניפים  רכב,  השכרת  'הרץ' 
השירות  עם  הארץ,  בכל 
גרוס.  חיים  של  הידוע  והאמינות 

052-7617828
[20040577]

רכב  השכרת  קלאר"  "ברוך 
המובילה  החברה  סיקסט  שלמה 
וניסיון.  אמינות  שירות,  איכות, 
טל':   Klarcar1@gmail.com

0504-100-300
[20038996]

 GPS מכשירי ניווט
עם  ואיכותיים  מתקדמים  מכשירים 
מפות מעודכנות ל2017 בתלת מימד 
מהירות  ומצלמות  עניין  נקודות  עם 
השכרה  מכירה  ולחו"ל-  לישראל 
חרום  ומטעני  דרך  מצלמות  ותיקון. 
ביותר.  הטובים  במחירים  לרכב 

052-7196674
[20042490]

רכבים ֶ הסעות"  "שלוימל'ה 
בני  ירושלים,  ומפוארים,  חדשים 
נסיעות  וארועים,  נתב"ג  ברק, 
מקומות.   14-16-20 העיר,  בתוך 

053-3150159 ,053-3188842
[20040846]

הארץ,  חלקי  לכל  דניאל"  "הסעות 
14-16-20 מקומות, נהגים אדיבים, 
לאירועים  גם  נוחים,  מחירים 

וחתונות. 0527-10-10-20
[20040492]

הסעות לכותל המערבי 
עושים  עירך"  בירושלים  "תתקדש 
מתפללים  מקסימלית,  השתדלות 
התפילות  משם  בכותל-המערבי 
מבני-ברק  בותיקין  בעת-רצון  עולות, 
לקבר-  מברכין  ובער"ש  ביום-שישי 

רחל "עת-רצון" 050-4154454
[20042658]

תודעת ַ בעל  מנהל  דרוש 
המסעדה  בתחום  גבוהה  שירות 
בצפון.  מירון  באזור  והקייטרינג, 
ההסעדה  התחום  ניהולי  נסיון   •
מנהיגות,  כושר   • והקייטרינג 
כושר ניהול וארגון, ראיה מרחבית 
עם הרבה אמביציה • אמין, דייקן, 
קו"ח  לשלוח  נא  אכפתי.  אחראי, 

לפקס: 077-3181845
[20042694]

בירושלים  ברוממה  עסק  לבית 
חרוצים  עובדים  במיידי  דרושים 
דרישות  ומאתגרת.  מלאה  למשרה 
בירושלים,  מגורים  התפקיד: 
תוכנת  ובכל  במחשבים  וידע  הכרה 
גבוהה,  שירות  תודעת  האופיס, 
למייל  חיים  קורות  אנגלית).  (יתרון 
מענה   ,t3336999@gmail.com

מובטח לפניות מתאימות.
[20042693]

בבני  מזון  למפעל  חלוקה  נהג  דרוש 
ברק עד 12 טון רציני, אחראי, מסור, 
הולם  שכר  מאומצת  לעבודה  נכונות 
 03-5293197 בפקס  חיים  קורות   !!!

או בטלפון 053-4000200
[20042692]

דרוש  בירושלים  גברים  נעלי  לחנות 
למתאימים.  טובים  תנאים  מוכר, 

052-7612181
[20042687]

אישפוזית  פוסט  חרדית  לפנימיה 
לעבודה  עו"ס  שבע  בבאר  לנערות 
מובטחת  הדרכה  נסיון   + מאתגרת 

sivangil20@gmail.com
[20042674]

נמרצת  סמינר/בחורה  בת  דרושה 
לשעות  בב"ב  בגדים  למכירת 

053-3166626 18:30-20:30
[20042664]

דרוש  ירושלים  סניף  גיל  לנעלי 
השעות  בין  גברים  במחלקת  מוכר 
אידיש  לדוברי  עדיפות   14:00-21:00

או אנגלית 053-318-5605
[20042605]

בתיווך  נסיון  בעלת  דרושה 
בירושלים,  דירות  להשכרת 
קו"ח  למתאימה  מצוינים  תנאים 

לפקס 072-2339473
[20042319]

על  להיות  יכול  שלך  הפטנט 
 !!! אי"ה  חדשים   3 תוך  המדפים 
וליווי  בניה  ייעוץ,  רישום,  שירות 
בניית  קטנות,  בסדרות  לייצור 
מול  סיוע  ליזמים,  פטנט  תיק 

משקיעים 03-6359345
[20040767]

לטיפול  מהבית  לעבודה  מזכיר/ה 
בהוצאת ויזה מארה"ב, עבודה מול 
שכר  גמישות,  שעות  השגרירות, 
בי-ם  חרדי  חינוכי  למוסד   * גבוה. 
ומחנכת  מזכיר/ה,  מנהל,  דרושים 
בי-ם  לישיבה   * ניהולית.  למשרה 
גורמי  מול  לעבודה  מזכיר/ה 
שעות  הישיבות,  וועד  ממשל 
נוחות. * למשרד באיזור ב"ב פקיד

[20039336]

ביקוש עבודה ָ
מעוניין  ומסור,  אחראי  אדם 
בלילות/  יקירכם  על  לשמור 
בבית  או  בבית  שבתות  ימים/ 

חולים 053-3143803
[20042425]

ניקוד 
ניקוד מקצועי של כל סוגי הטקסטים 
זריזות  רב,  ניסיון  ובאידיש,  בעברית 
 054-8428360 גבוהה  ברמה  ודיוק 

okmail.co.il@1020304
[20042627]

ויזות לארה"ב 
ויזות לארה"ב, וכן טיפול בפספורטים 
אל  מוזל,  במחיר  אמריקאיים, 
 ,02-6512789 האחרון.  לרגע  תחכו 

054-8496084
[20040829]

שליחויות 
לאנ"ש  יומי  שליחויות  קו 
בית  אשדוד,  תל-אביב, 
ירושלים  ביתר-עילית,  שמש, 

054-8562844
[20041967]

תמלול 
מתמלל מקצועי עם ניסיון רב, מקבל 

עבודות בתחום. 052-7637743
[20041146]

הלוואות 
ש"ח   300.000 קח   ??? לחוץ 
רכב,   / נכס  שעבוד  ללא  מהבנק 
מתמחים  שנים,   10 ל-  אופציה 
נמוכות.  הכנסות  בעלי  לאברכים 

טלפון: 054-8526180
[20041829]

דיו וטונרים 
עד  ותואמים  מקוריים  וטונרים  דיו 
ביותר.  הזולים  במחירים  הבית, 

02-8000-801
[20040391]

כלי כסף 
כלי כסף חנוכיות יפיפיות מהיצרנים 
כדאי  מפתיעים  במחירים  המובילים 

להזדרז 050-4169667
[20042582]

מהיצרנים  קנדלברות  סיטונאות 
עזרא  לפרטיים)  (מכירה  המובילים 

40 בני ברק 054-8449323 בתיאום
[20042549]

השבת אבידה 
אבד צמיד זהב לבן ביום ד' כ"ט חשון, 

052-7635177
[20042686]

מצאנו תיק ובו מספר דברים הנראים 
במוצ"ש  לבעליהם  מאד  חשובים 
בתחנה  בירושלים  וירא  פרשת 
בכניסה לעיר (ככל הנראה התיק נפל 
המטען)  מתא  נתניה  לכיוון  מקו 407 
לבעליו  מאד  חשוב  שהתיק  נראה 
את  תעבירו  אם  חסד  תעשו  ולכן 
ההודעה הלאה, שאולי כך נמצא את 

המאבד. ניתן ליצור 
[20042680]

תולדות  פרשת  בערב  רביעי  ביום 
של  קצר  שחורק  פרווה  מעיל  אבד 

אשה בבני ברק 052-7145413
[20042679]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 
 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 
התקשר בהקדם ! 1-599-500-003

[20042291]

היום - מעונן חלקית עד 
נאה עם ירידה קלה של 

הטמפרטורות במישור החוף 
והשפלה.

שלישי - מעונן חלקית 
ותחול ירידה קלה נוספת 

בטמפרטורות בעיקר בהרים.

רביעי - לרוב נאה ללא שינוי 
של ממש בטמפרטורות.

חמישי - לרוב נאה ללא שינוי 
של ממש בטמפרטורות.

שיעורים

קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח  קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111    
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  מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי- 079-9379634

הכוונה וחינוך

 שמע בני המרכז להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 
דוד  רבי  הרה"ג  בראשות  בית  ושלום  בחינוך  והכוונה  סיוע  מרכז  יועץ  פלא  עד 22:30. 02-6511613  
לב שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00  א-ה 02-5827080   שליט"א.  לוי 
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 
שליט"א  לורינץ  הגר"י  בהכוונת  הלב  בינת    1800-20-18-18 לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד 
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: 02-6700200    בד"ץ הרב לנדא: 03-6193582 03-6182647    בד"ץ מהדרין 
בראשות הרב רובין: 08-9390816/7    בד"ץ אגודת ישראל: 02-5421228    בד"ץ מחזיקי הדת: -02
5016777    בד"ץ שארית ישראל: 03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות ע"פ התורה בראשות 
הגרי" אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין 08-8634225     בד"ץ בית יוסף: 02-6550550    בד"ץ חוג 

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

בית הוראה: 

ההוראה  בתי  שע"י  ההלכה  קולי    קו  בתא  ירושלים 02-6222779  החרדית  העדה  יצחק'  'מנחת    
ההוראה  מבית  ביממה  שעות  שליט"א 072-2152222    מענה הלכה 24  קרליץ  הגר"נ  מרן  בנשיאות 

שע"י הגר"מ גרוס שליט"א 073-7246000
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מאת א. למל

בגאורגיה  היהודית  הקהילה 
הש־ שאלמונים  לאחר  מזועזעת 
גורי  בעיר  כנסת  בית  קשות  חיתו 
מספרי  חלק  קרעו  שבגאורגיה, 
התורה במקום ר"ל ואף גנבו ספרי 

קודש אחרים. 
עפ"י הדיווח, בית הכנסת היה 
הפריצה  ודבר  לשנה,  קרוב  סגור 
בסוף  התגלו  ההשחתה,  וממדי 
קבוצת  כאשר  האחרון  השבוע 
למקום  הגיעו  לעיר  מחוץ  יהודים 

להתפלל. 
התגלו  הבאים  עיני  לנגד 
ספרי  של  ביותר  קשים  מראות 
האחורית  בחצר  מושלכים  תורה 
קודש  ספרי  וכן  הכנסת,  בית  של 

אחרים שהושלכו בבזיון.
כמעט  יודעת  אינה  גאורגיה 
כל  ונמצאת  אנטישמיים  אירועים 
האנטי־ של  התחתון  ברף  העת 

התקבל  זה  קשה  אירוע  שמיות, 
היהודית  בקהילה  כבד  בהלם 
טביליסי,  הבירה  בעיר  שמרכזה 
על  בוצע  הוא  יתכן  כי  וההערכה 
בית  את  לבזוז  בנסיון  פלילי  רקע 

הכנסת. 
בגורי  התיישבו  גורי  יהודי 
שבגאורגיה בוודאות אחרי המאה 
שהיהודים  היא  וההערכה  ה־17 
בתחילת  לעיר  הגיעו  הראשונים 
היו  תרכ"ו  בשנת  ה־19.  המאה 
כל  סך  כאשר  יהודים   281 בעיר 
איש.  כ־5,000  מנתה  האוכלוסיה 
כללה  גורי  יהודי  אוכלוסיית 

מלא־ ובעלי  מקומיים  סוחרים 
עלתה  ה־20  המאה  בתחילת  כה. 
גורי.  יהודי  של  הכלכלית  רמתם 
יהודים   104 היו  תרע"ה  בשנת 

בגורי שהיו מרוכזים באזור אחד.
השניה  העולם  מלחמת  בימי 
שנרש־ קהילה  בעיר  התארגנה 

לרשותה  תש"ו  בשנת  כחוק  מה 
ברחוב  כנסת  בית  של  מבנה  עמד 
עד  פתוח  שהיה   ,16 צ'לוסקיצנב 

לראשית תשי"ג.
במה־ תשס"ח,  אב  בחודש 

אוסטיה,  בדרום  המלחמה  לך 
לכיבוש  במבצע  גאורגיה  פתחה 
הבדלנית,  אוסטיה  דרום  בירת 
תקפה  למחרת,  ביום  צחינוואלי. 
שונים  בחלקים  כתגובה  רוסיה 
שספגו  הערים  בין  גאורגיה.  של 
גורי,  העיר  היתה  כבדות  הפגזות 
דרום  עם  לגבול  סמוך  שנמצאת 
נמ־ גורי,  ליהודי  מחוץ  אוסטיה. 

צאו בעיר גם ישראלים שהתכוונו 
ביום  משפחותיהם  קברי  לפקוד 
היהודית  הסוכנות  באב.  תשעה 
המתגו־ היהודים  עם  קשר  יצרה 

ובסביבתה,  אוסטיה  בדרום  ררים 

גורי,  באזור  איש  כ־200  מתוכם 
הבירה  לעיר  להעבירם  והציעה 

טביליסי.
המקומית  המשטרה  כי  יצוין 
אחר  ובחיפושים  בחקירה  פתחה 
הוונדליזם,  לאירוע  האחראים 
לעונשי  צפויים  ייתפסו,  ובאם 
פרק  על  לעמוד  שעשויים  מאסר 
שנים.  לחמש  שלוש  שבין  זמן 
סגור  היה  הכנסת  שבית  כיוון 
בדיוק  מתי  ידוע  לא  לשנה  קרוב 

היה האירוע הקשה.

נתוני הלמ"ס:

החרדים הם בעלי אחוז 
ההתנדבות הגבוה ביותר

מאת חיים מרגליות

המ־ ההדדית,  הערבות  מושג 
החיים  אורח  פי  על  משמעות  קבל 
בנתוני  שוב  משתקף  החרדי, 
לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
הבי־ המתנדב  יום  לרגל  שפורסמו 

נלאומי החל היום.
המתייחסים  הנתונים,  פי  על 
הציבור  הקודמת,  הלועזית  לשנה 
החרדי הוא בעל אחוזי ההתנדבות 
 39 באוכלוסיה.  ביותר  הגבוהים 
הנתו־ לפי  כך  מהחרדים,  אחוזים 

שנה.  אותה  במהלך  התנדבו  נים, 
התנדבו. 22  מהדתיים  אחוזים   33
אחוזים מאלה שהגדירו את עצמם 
מאלה  אחוזים  ו־20  כמסורתיים, 

שהגדירו את עצמם כחילונים.
 20 בני  בקרב   ,2015 במהלך 
יש־ מיליון  כ־1.1  התנדבו  ומעלה, 

מנתחם  אחוזים   21 שהם  ראלים, 
באוכלוסיה. 23 אחוזים מהיהודים 
ורק שמונה אחוזים מהערבים. 22 
אחוזים  ו־16  64־20  מבני  אחוזים 
באותה  התנדבו  ומעלה,   65 מבני 

שנה.
במסגרת  התנדבו  אחוזים   45
ארגון או כמה ארגונים, 42 אחוזים 
התנדבו באופן פרטי ו־13 אחוזים 
נוספים התנדבו הן במסגרת ארגון 

והן באופן פרטי. 
במסגרת  המתנדבים  מבין 
ארגון, (632 אלף איש), 35 אחוזים 

פעילותו  שתחום  בארגון  התנדבו 
קשי־ (כגון  לנזקקים  עזרה  הוא 

נוער  יכולת,  מיעוטי  נכים,  שים, 
התנדבו  אחוזים  ו־22  במצוקה) 

בתחום החינוך.  
עו־ מהמתנדבים,  אחוזים   39

סקים בפעילות זו עד תשע שעות 
 10 מתנדבים  אחוזים   40 בחודש, 
שעות ויותר בחודש, ו־14 אחוזים 
קבוע  לא  שעות  מספר  מתנדבים 
התנדבו  אחוזים,  שבעה  (היתר, 
שעות  מספר  או  חד־פעמי  באופן 

לא ידוע). 
עוד עולה מהנתונים כי אנשים 
שמתנדבים מרוצים יותר מחייהם 
כי  מדווחים  מהם  אחוזים   94  –
אחוזים   51 מחייהם:  מרוצים  הם 
מאוד'  'מרוצים  הם  כי  מדווחים 
שאינם  מאלה  אחוזים  (לעומת 32 
נוספים  אחוזים  ו־43  מתנדבים) 

מדווחים כי הם 'מרוצים'.
כמו כן, אנשים שמתנדבים הם 
אופטימיים יותר, 60 אחוזים מהם 
טובים  יהיו  חייהם  כי  מעריכים 
לעומת  הקרובות,  בשנים  יותר 
אלה  מבין  אופטימיים  כמחצית 

שאינם מתנדבים.
סובלים  שמתנדבים  אנשים 
מה־ אחוזים   82 מבדידות:  פחות 

או  רחוקות  רק לעיתים  מתנדבים 
לעומת  בדידות,  חשו  לא  בכלל 
שאינם  אלה  בקרב  אחוזים   75

מתנדבים.

שלושה הרוגים בתאונת דרכים קטלנית
מאת חיים מרגליות

דרכים  בתאונת  נהרגו  שלושה 
במוצאי  שהתרחשה  קטלנית 
השבת בכביש 79 בסמוך לציפורי. 
הת־ מהמשטרה,  נמסר  התאונה, 
בלילה,   1:00 לשעה  סמוך  רחשה 
בעיקול כביש 79 בין צומת ציפורי 
לסוללים שבגליל התחתון, בין שני 
נקבע  במקום  פרטיים.  רכב  כלי 
מותו של נהג אחד הרכבים, תושב 
נוסעות  שתי  של  ומותן  זרזיר, 
נוספות מהרכב. מהרכב השני פונו 
ופעוטה  מבוגרים  פצועים,  עוד 

כבת שלוש.
העניקו  הם  כי  נמסר  ממד"א 
פצועים  לחמישה  רפואי  טיפול 
קשה  באורח  שניים  בהם  נוספים, 
כבת  ילדה  קל.  באורח  ושלושה 
לבית  מד"א  במסוק  פונתה  שלוש 
עם  קשה  במצב  רמב"ם  חולים 
ומונשמת.  מורדמת  ראש  פגיעת 
פצוע נוסף בשנות הארבעים פונה 
של  נמרץ  טיפול  בניידת  לרמב"ם 
מד"א במצב קשה, בהכרה מלאה, 
עוד  בטן.  ופגיעת  ראש  חבלת  עם 
לבית  פונו  קל  פצועים  שלושה 

חולים בנצרת.

רון האס מתנדב 'איחוד הצלה' 
סיפר: "כשהגעתי למקום נתקלתי 
מעו־ עם  תאונה  של  קשה  בזירה 

מכלי  באחד  רכב.  כלי  שני  רבות 
הרכב היו גבר ושתי נשים שנהרגו 
במקום והיו לכודים ברכבם. ברכב 
הנוסף היו מספר נפגעים במצבים 
שונים ויחד עם מתנדבים נוספים 
לנפגעים.  בזירה  טיפול  הענקנו 
כבאים פעלו בזירה לחילוץ גופות 
לתנועה  נחסם  הכביש  ההרוגים. 

עקב אופי התאונה".
כי  סיפר  מד"א  פרמדיק 
היה  המראה  למקום  "כשהגענו 
שתי  ראינו  הכביש  במרכז  קשה, 

גדולה  והמולה  מעוכות,  מכוניות 
של אנשים שרצו לסייע".

כי  נמסר  התחבורה  ממשרד 
התאונה  ארעה  שבו  הדרך  קטע 
למכרז  יצא   79 בכביש  הקשה 
מה־ כחלק  זאת  שדרוגו,  לקראת 

בימים  המתבצע  הנרחב  טיפול 
בכל  האדומים,  בכבישים  אלה 
את  שיבצע  "הזכיין  הארץ.  רחבי 
כבר  להיבחר  צפוי  הפרויקט 
את  יכלול  השדרוג  הבא.  בשבוע 
דו־מסלולי,  לכביש  הדרך  הפיכת 
כיוון  לכל  נסיעה  נתיבי  שני  בעל 
בין  בטיחותית  הפרדה  גדר  עם 

המסלולים", נמסר.

זעזוע בגאורגיה: חולל קשות 
בית הכנסת בעיר גורי

מתפללים שהגיעו לבית הכנסת לאחר שהיה סגור קרוב לשנה מצאו לחרדתם 
את בית הכנסת פרוץ וספרי התורה הקדושים מושלכים בבזיון 
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בית הכנסת שחולל

כתב עת מיוחד של יד לאחים תורגם לרוסית 
על מנת להתמודד עם פעילות המיסיון בישראל

השבוע  השיק  לאחים'  'יד 
מהדורה נוספת ומיוחדת בשפה 
הרוסית של כתב העת 'מחפשים' 
יהודים  בקרב  ומחולק  שנכתב 
להיחשף  עלולים  או  שנחשפו 
המיסיון  כתות  של  לתכנים 
החמישי  הגליון  זהו  בישראל. 
במספר של כתב העת. כתב העת 
מכיל חומרים ייעודיים ומגוונים 

לחשיפת המסווה של המיסיון.
המהדורה הנוכחית מופיעה 
של  ומסיבי  ארוך  קמפיין  לאחר 
בקרב  בעיקר  המיסיון  אנשי 
עם  בישראל,  הרוסית  דוברי 
הסברה  וחומרי  ענק  אירועי 
ביישובים  המחולקים  רבים 

ברחבי הארץ.
כי  מספרים  לאחים'  ב'יד 
בתקופה האחרונה השקיע המי־

בכנסים  גדולים  משאבים  סיון 
לקהל  יועדים  המ  ובאירועים 
למרבית  וכי  מרוסיה  העולים 
מגיעים  ככולם  המיסיון  אירועי 
ומקיימים  לאחים'  'יד  אנשי 
שחושפות  הסברה  פעילויות 

את הסכנות האמתיות של המי־
סיון בישראל לאנשים המגיעים 

להשתתף באירועים. 
'יד  אנשי  הצטיידו  השבוע   
החדשה  במהדורה  גם  לאחים' 
הרוסית  בשפה  'מחפשים'  של 
דוכני  באותם  אותה  וחילקו 

הסברה.
כי  נמסר  לאחים'  מ'יד 
הוא  הרוסית  בשפה  "'מחפשים' 
ומתו־ חשוב  תקשורת  אמצעי 
נגד  במאבק  שיסייע  מאד  מצת 
הגליונות  בישראל.  המיסיון 
בתדי־ להופיע  ימשיכו  הבאים 

רות קבועה, מתוך מגמה ברורה 
המיסיון  כתות  את  להחליש 
יהודים  על  שלהם  וההשפעה 
לצ־ בעקבותיו  שהולכים  רבים 

ערנו".

שער המגזין החדש  


