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מרנן  ובראשם  המונים  קהל 
שליט"א  ישראל  גדולי  ורבנן 
הגאון  בהלוויית  אתמול  השתתף 
זצוק"ל,  שפירא  משה  רבי  הצדיק 
מדרשו  בבית  לפנה"צ  אתמול 
בירושלים,  שלמה  רמת  בשכונת 
בהשתתפות אלפי תלמידיו ושומ־
עי לקחו שביכו את לכתו של הארז 
בלבנון שהעמיד עולה של מחשבה 

ודעת ועולה של תשובה. 
תה־ באמירת  החלה  ההלויה 

מכן  ולאחר  בפסוק,  פסוק  לים 
מרן  ההספדים  מסכת  את  פתח 
פוברסקי  דב  ברוך  רבי  הגאון 
פוניבז',  ישיבת  ראש  שליט"א 
היכרותו  אודות  נהי  בקול  שתינה 
רבת השנים עם גדלותו ורוממותו 
של הגאון זצוק"ל. והפליג באהבת 
התורה המופלגת שהיתה לו, וזוהי 
אמיתי,  וגדול  חכם  בהיותו  זכותו 
שזיכוהו משמיא להיות יחיד בדור 
כתוב  שהרי  התשובה,  בהחזרת 
ברמב"ם בפיה"מ שקודם הגאולה 
ד',  את  דעה  הארץ  ומלאה  יהיה 
שהרבי  יודעים  מקום  בכל  וכך 
בכולם  שהשקיע  משה,  רבי  הוא 
עשי  יחיד  'אבל  זהו  ממש.  כבניו 
אחד  וכל  בוכה,  ישראל  כלל  לך', 
בו  שחש  היחיד  אבלו  על  בוכה 
של  הייחודיות  זוהי  ממש.  כאביו 
ממוסרי  מיוחד  בהיותו  משה  רבי 
נכו־ מידה  בכל  ומושלם  התורה 

ממעתיקי  להיות  ד'  בחר  ובו  נה, 
ימינו,  ועד  רבינו  ממשה  השמועה 

שתחי'  להרבנית  הנחמה  וזוהי 
שהולכים  הרוממה,  ולמשפחה 
בדרכיו, ובזכות זאת נזכה ל'ובלע 

המות לנצח'. 
עדס  יהודה  רבי  הגאון 
יעקב'  'קול  ישיבת  ראש  שליט"א 
תינה בקול בוכים כי מלבד האבל 
לש־ 'ווי  זועקים  כולנו  לרבים, 
קברניטה,  שאבדה  וגן  בית  כונת 
שאיבדה  יעקב  קול  לישיבת  ווי 
וכשדיבר  כגופה',  שאהבה  מי 
לאחר  תורה  שמחת  מדי  בישיבה 
את  חיזק  בראשית,  לחתן  עלותו 
אני  יכול  החנוכה.  לימי  עד  כולנו 
כשהגעתי  שנה   55 שלפני  להעיד 
דמות  היתה  כבר  וגן,  בבית  לדור 
זצוק"ל.  משה  רבי  גדול,  אדם  של 
זך  מח  איזה  מאד',  לי  'ונעמת  זהו 
בצידי  התהלך  ימיו  שכל  וטהור, 
דרכים, אבל בכל רחבי העולם יש 
בגדיהם  שקורעים  תלמידים  לו 
מן  נסתלק  אביהם  כאילו  וחשים 

רבה  וציפיה  התעניינות 
הר־ ההודעה  פרסום  עם  נרשמה 
תחרות  על  'לבית'  בחוברת  שמית 
לקראת  הייחודית  המתכונים 
עתה  כבר  המסתמן  'לבית' 7,  יריד 
לבית  והמרכזי  הגדול  כאירוע 

היהודי.
הז־ רבות  עשרות  אתמול  עד 

מפתיעים  מתכונים  לשלוח  דרזו 
הקריטריונים  על  בדיוק  שענו 
גלם  חומרי  חמישה  המתבקשים: 
בכמות  סידן  מכיל  מהם  שאחד 
שה־ המתכונים  במיוחד.  גבוהה 

וטעם  בריאות  משלבים  גיעו, 
בכל  מוגשים  להיות  ויכולים  טוב, 

ארוחה חגיגית.
המתכונים  צילום  נושא  גם 
קו־ השולחות  מן  רבות  העסיק 
לרא־ התנסה  מהן  וחלק  ראות, 
עם  ביתי,  אוכל  בצילום  שונה 
שהוענקו  הטיפים  במאגר  שימוש 

לקוראות 'לבית' האחרון.
המתכונים  תחרות  כזכור, 
ייחודית בשנה זו והיא שונה מאלו 
בר־ מדובר  הקודמות.  שבשנים 

מאתגרות  מטלות  שש  של  שימה 
מדי  לקוראות  הניתנות  ביותר 

המתכון  ייבחר  שבוע  בכל  שבוע. 
לענות  שיצליח  ביותר  המרשים 
ששלחה  ומי  הקריטריונים  על 

אותו עולה לשלב הגמר. 
שייערך  הסופי  הגמר  בשלב 
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טרור בירושלים: ארבעה נרצחו בפיגוע דריסה 
שבוצע על ידי נהג משאית ממזרח העיר

המשטרה עצרה תשעה חשודים לאחר הפיגוע, חמישה מהם בני משפחתו של המחבל, תושב ג'בל מוכבר
מאת חיים מרגליות

בירו־ קטלני  דריסה  פיגוע 
דרס  ערבי  משאית  נהג  שלים. 
חיילים  קבוצת  ובאכזריות  במכוון 
הנציב  בארמון  במדרכה  שעמדה 
במספר  פוגע  שהוא  תוך  בעיר, 
נהרגו  מהפגיעה  כתוצאה  חיילים. 
ארבעה, ה' יקום דמם, ונפצעו עוד 

קרוב ל־20. 
בשעות  התרחש  האירוע 
שפורסם  כשבתיעוד  הצהריים, 
עו־ חיילים  נראים  הפיגוע,  לאחר 

סמוך  החונה  אוטובוס  ליד  מדים 
החיילים  בעוד  לפתע,  למדרכה. 
חבילו־ ארגון  בתהליכי  נראים 

גדולה  משאית  מגיחה  תיהם, 
שעולה על המדרכה, מצד ימין של 

פוגעת  כשהיא  החונה,  האוטובוס 
בנוכחים.

על  חולפת  המשאית  כאשר 
וממשיכה  העומדת,  הקבוצה  פני 
בקור  מבצע  הנהג  מטרים,  כ־20 
וחוזר  אחורי  הילוך  מרושע  רוח 
לפגוע בפצועים ששכבו על הקר־
קע מהפגיעה הראשונה. בשלב זה 
ופתחו  הנוכחים  במקום  התעשתו 

בירי לעברו עד שהוא נעצר.
הפצועים,  פינוי  החל  כאשר 
מתחת  לכודים  חלקם  כי  התברר 
המשאית. עגורן שהובא במהירות 
למקום על ידי צוותי הכיבוי הרים 
לחלץ  כדי  הכבדה  המשאית  את 
ללא  היה  שחלקם  הנפגעים,  את 

רוח חיים, הי"ד.

אמבו־ צוותי  כי  נמסר  ממד"א 
לנסים וניידות טיפול נמרץ נאלצו 
ושלוש  גבר  של  מותם  את  לקבוע 
ופינו  לחייהם,  ה־20  בשנות  נשים 
 13 בירושלים  החולים  לבתי 
שתי  בהם  ה־20,  בשנות  פצועים 
פצועות ופצוע באורח קשה שפונו 
לבתי החולים הדסה עין כרם וש־

ערי צדק כשהם סובלים מחבלות 
האירוע,  במהלך  ובגפיים.  בראש 
סיפקו שירותי בנק הדם של מד"א 
לבתי החולים בירושלים 42 מנות 

ורכיבי דם.
בזירה  שהיה  טיולים  מדריך 
היה  בסיור,  הקבוצה  את  וליווה 
וירה  האישי  נשקו  את  ששלף  זה 

‰ערב ‰ילול˙ כ"˜ מרן 
‡„מו"ר מזווע‰יל זי"ע

סעודת ההילולא תתקיים הערב בבית המדרש הגדול זוועהיל שכ' 
בית ישראל בראשות בנו כ"ק מרן אדמו"ר מזוועהיל שליט"א
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יומא  חל  טבת  לי"ב  אור  הערב 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  דהילולא 
לג"מ  שהסתלק  זי"ע  מזוועהיל 
בהר  ומנו"כ  תש"ע  טבת  בי"ב 
הרה"ק  זקנו  לציוני  סמוך  הזיתים 
רבי  הרה"ק  ואביו  זי"ע  שלמה  רבי 

מרדכי זי"ע.
כ"ק האדמו"ר זי"ע נולד בשנת 
החומות  שבין  בירושלים  תרצ"ד 
דמלכא  היקרא  בעל  הק'  לאביו 
זקניו  ברכי  על  ונתגדל  זיע"א, 
והרה"ק  זיע"א  שלמה  רבי  הרה"ק 
חי־ אשר  זיע"א  משה  גדליה  רבי 

חותמם  בו  והטביעו  ביותר  בבוהו 
ודמות דיוקנם הק', וכל אורחותיו 

הושתתו על פיהם. עם הסתלקות 
אביו הק' בשנת תשל"ט מילא את 
ודבקותו  בעבודתו  נודע  מקומו 
פו־ המופלגת  וענוותנותו  בקונו, 

ליבם  הארץ,  בקרב  ישועות  על 
השיב  ורבים  ישראל,  של  ואוהבם 

מעוון.
תתקיים  ההילולא  סעודת 
הגדול  המדרש  בבית  הערב 
זוועהיל שכ' בית ישראל בראשות 
מזוועהיל  אדמו"ר  מרן  כ"ק  בנו 
שליט"א, שישא מדברותיו לכבוד 
סיום  בשילוב  זי"ע  ההילולא  בעל 
החסידים  עדת  ע"י  הנלמד  הש"ס 

לטובת נשמתו במשך השנה.
הק'  לציונו  המרכזית  העליה 

דיווח: ראה"מ נחקר בשל הקלטה 
של שיחה עם נוני מוזס מו"ל ידיעות

יריד 'לבית' 7 – תחרות המתכונים יצאה לדרך

הערב המועד האחרון לשליחת 
המתכון השבועי הראשון

הרה"ח ר' הרשל קליין ז"ל

הגה"צ ר' משה 
זייבאלד זצ"ל

שבוע לסיום המבצע במלאת שמונה שנים ל'המבשר'

ממריאים בשמונה: התעניינות שיא 
במבצע היומי למנויים ומצטרפים וותיקים 
לרגל מלאות שמונה שנים להקמת 'המבשר', מוגרל מדי יום בין מנויים מצטרפים וותיקים שובר 
הטבה בסך 300 שקל למסע לציון הק' בליז'ענסק ^ בעוד שבוע – ביום שני י"ח בטבת תתקיים 
הגרלה מיוחדת בה יזכו שמונה מנויים בשובר הטבה ^ המבצע בשיתוף ובחסות 'עקיבא טורס' 
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הגדול  המבצע  לסיום  שבוע 
'ממריאים בשמונה' שהוכרז לציון 
ל'המבשר',  שנים  שמונה  מלאות 
התע־ על  נמסר  המנויים  ומאגף 
למבצע  רבה  והצלחה  שיא  ניינות 

עד כה. 

בו  טבת –  י"ח  לקראת  כזכור, 
ל'המבשר',  שנים  שמונה  יציינו 
בש־ 'ממריאים  מבצע  על  הוכרז 
בהנהלת  טורס'  'עקיבא  מונה'. 
נאמן  ידיד  שליסל,  שלמה  הר"ר 
מצדי־ היווסדו,  מיום  ל'המבשר' 

יומית  הגרלה  עם  ל'המבשר'  עים 
ולמנויים  מצטרפים  למנויים 

וותיקים, כשמדי יום מוגרל שובר 
למסע  שקל   300 בשווי  הטבה 
יומא  לרגל  בליז'ענסק,  הק'  לציון 

דהילולא כ"א אדר הקרוב. 
שני  ביום  ימים  כשבוע  בעוד 
'המבשר'  ייסוד  יום   – בטבת  י"ח 
תתקיים בע"ה הגרלה מיוחדת בה 

צה"ל יחקור: מדוע חיילים 
חמושים נמלטו מהזירה 

בצה"ל יערכו תחקיר מקיף מדוע חיילים חמושים נמלטו מהזירה ולא חתרו לחיסול המחבל ^ "היו 
פה עשרות אם לא מאות חיילים עם נשק. אני מרגיש שיש קשר לפרשת אלאור אזריה, שהיה היסוס"

מאת סופרנו הצבאי

מקיף  תחקיר  יבצעו  בצה"ל 
מזי־ נמלטו  רבים  חיילים  מדוע 
חתרו  ולא  הרצחני  הפיגוע  רת 
 ,1 בה"ד  מפקד  המחבל.  לחיסול 
הגיע  אלאלוף,  יניב  משנה  אלוף 
ופתח  הרצחני  הפיגוע  לזירת 

הפי־ השתלשלות  על  בתחקיר 
גוע. אלאלוף מסר כי לפחות שני 
לעבר  קצר  מטווח  ירו  צוערים 
הדריסה.  פיגוע  לאחר  המחבל 
אומ־ לעומקו,  יתוחקר  האירוע 

רים בצה"ל.
שג־ הדריסה  פיגוע  בתיעוד 
צוע־ ארבעה  של  חייהם  את  בה 

נראו  לחייהם,  ה־20  בשנות  רים 
חיילים נמלטים מהמקום. איתן, 
צוע־ קבוצת  של  אזרחי  מדריך 

רים מבה"ד 1, שהיה אחד מאלו 
את  העלה  במחבל,  למוות  שירו 
בהריגה  שהרשעתו  האפשרות 
למ־ שירה  אזריה,  אלאור  של 

ירושלים  מתושבי  רב  קהל 
שבת  ערב  ביום  למנוחות  ליווה 
ר'  הרה"ח  של  מיטתו  את  קודש 
ויקירי  מחשובי  ז"ל  קליין  הרשל 
קשה  מחלה  לאחר  בעלזא,  חסידי 

בה התמודד בגבורה ובאמונה. 
בש־ כאש  פשטה  השמועה 

כדי  התאספו  ורבים  קוצים,  דה 
המומים  כשהם  כבוד  לו  לחלוק 
פטירתו  על  ומצרים  וכואבים 
באדם,  היקר  של  שנותיו  במיטב 
שמים  שם  שקידש  ומיוחד  חביב 
המ־ בכל  לאלפים  וסייע  ברבים, 

שע־ בשבוע  ליווה  חשוב  קהל 
בר בבני ברק ובירושלים למנוחות 
את הגה"צ ר' משה זייבאלד זצ"ל, 
של  התורה  מאוצרות  דלה  אשר 
גדולי הדור הקודם, מחשובי וותי־

קי מרביצי התורה, שהשיב נשמתו 
לחייו.  התשעים  בשנת  לבוראה 
בפטירתו אבדה דמות של אורה זו 

תורה ושמחה של מצוה.
תמוז  ז'  ביום  בירושלים  נולד 
שלמה  ר'  הרה"ג  לאביו  תרפ"ז, 

ראה"מ במקום הפיגוע: 
"המחבל – תומך דאע"ש"

הקבינט שהתכנס לאחר הפיגוע בירושלים קיבל החלטה 
לעצור מנהלית אנשים שמביעים הזדהות עם ארגון דאע"ש

מאת מרדכי גולדמן

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ליברמן  אביגדור  הבטחון  ושר 
בא־ הפיגוע  למקום  אתמול  הגיעו 
רמון הנציב בירושלים שבו נרצחו 
סקירות  וקיבלו  חיילים  ארבעה 
במשטרה,  ירושלים  מחוז  ממפקד 
יודעים  "אנחנו  הלוי.  יורם  ניצב 
את זהות המפגע ולפי כל הסימנים 
מדובר בתומך של ארגון דאע"ש", 

אמר נתניהו.
כי  ואמר  המשיך  נתניהו 
מוכבר,  ג'בל  על  כתר  "הושם 
אנחנו  המחבל.  יצא  שממנו  הכפר 
לא  שאני  אחרות  פעולות  עושים 
מדיון  עכשיו  בא  אני  כאן.  אפרט 
ראש  הרמטכ"ל,  הבטחון,  שר  עם 
הפעולות  לגבי  ואחרים,  השב"כ 
שיש  יודעים  אנחנו  המתבקשות. 
ובהחלט  פיגועים,  של  רצף  פה 

מאת כתב המבשר

המשמעותית  הפרשה  האם 
פרשת  נתניהו,  נגד  הנחקרת 
2000, היא בעצם פרשה בה הוא 

מוזס  נוני  המר  יריבו  עם  הסתבך 
על  אחרונות?  ידיעות  של  המו"ל 
בחקירה   ,2 חדשות  של  דיווח  פי 
הממשלה,  ראש  של  האחרונה 
בליל שישי האחרון, הציגו בפניו 

השיחות  של  הקלטה  החוקרים 
לנתניהו  הוצע  במהלך  ביניהם 
חו־ טובות  תמורת  אוהד  סיקור 

זרות.
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המונים בהלוויית הגאון הצדיק 
רבי משה שפירא זצוק"ל
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קנה  תלמודו  את  זצ"ל.  צדוק 
'עץ  ובישיבה  תורה  בתלמוד 
גדולה  ובישיבה  בירושלים  חיים' 

קמניץ.
גדולי  אצל  כרוך  היה  מנעוריו 
עולם, לקנות מהם תורה ולהסתו־

פף באורם. ביניהם היו מרנן ורבנן 
זי"ע  מלצר  זלמן  איסר  רבי  הגאון 
והחזון איש זי"ע. אף זכה להעביר 
הגרא"ז  מרן  בין  בהלכה  שאלות 
איש  החזון  מרן  לבין  זי"ע  מלצר 
איש  החזון  שמרן  מסופר  זי"ע. 
זי"ע אמר למשמשו רבי דוד פרנ־
קל, שכשהב' משה זייבאלד נמצא 
בחדרי, לא למהר ולהכניס אנשים 

נוספים. 
כ"ק  אצל  להסתופף  זכה  כן 
כ"ק  זי"ע,  מבעלזא  אדמו"ר  מרן 
מרן אדמו"ר רבי שלמה מזוועהיל 
זי"ע ואף זכה בינקותו לחזות בפני 
החכם הישיש הרב אלפנדרי זי"ע.

שיעור  לו  היה  צעיר  בגיל 
רבי  החסיד  הגאון  עם  בחברותא 
המ־ זצ"ל,  לייזרזון  בונם  שמחה 

'שפת  ישיבת  של  הרוחני  שגיח 
אמת'. כמו כן למד שיעור בחברו־

תא עם מרן הגאון רבי שלמה זלמן 

אויערבאך זצ"ל. בן שמונה עשרה, 
ערך לראשונה סיום הש"ס.

בי־ החברותא?  נוצרה  וכיצד 
שלמה  רבי  אביו,  שאל  ההם,  מים 
רבי  המקובל  הגאון  את  צדוק, 
איך  זצ"ל,  אויערבאך  לייב  חיים 
שלמה  רבי  הגאון  שבנו,  פועלים 
שלו.  משה  עם  שיעור  יקבע  זלמן 
שישלם  לייב  חיים  רבי  לו  אמר 
ניאות  והוא  הגון,  סכום  לגרש"ז 
לכך. למעשה התברר כי רבי חיים 
לייב רק רצה להיווכח שהוא רצי־
שלמה  רבי  ואילו  זו,  בשאיפתו  ני 
זלמן לא רצה את הכסף ולא לקח 
כי טען שחשב שמקבל תלמיד ולא 
ידע שהביאו לו חברותא. הם למ־

הס'  את  השאר  ובין  שנים  שש  דו 
'שב שמעתתא'. כאשר הוציא רבי 
שלמה זלמן לאור את הערותיו על 
שימסרו  ביקש  שמעתתא',  ה'שב 
שיעבור  משה,  לרבי  הגליונות 

עליהם.
'זכרון  בשכונת  הכנסת  בבית 
שיעור  היה  בירושלים,  משה' 
ברזל  עזרא  רבי  הגה"צ  של  קבוע 
זצ"ל. רבי משה היה ממלא מקומו, 
רבי  נסע  לימים  בבחרותו.  עוד 
עזרא לאוסטרליה ושהה שם חצי 
שנה. בשובו, לא הסכים לקחת את 
השיעור בחזרה והשאירו אצל רבי 

משה.
לחתן  נלקח  לפרקו  בהגיעו 
אייכנשטיין,  יהושע  רבי  הרה"צ 
מזידיטשויב־ אדמו"ר  מרן  כ"ק 
הרבנית  זי"ע.  גרויסוארדיין 
במסירות  לימינו  עמדה  תליט"א 
צא־ וחינוך  ובגידול  ימיו  כל 
ואמר  נחת  רווה  אכן  הוא  צאיהם. 
כי אין לו בין ילדיו ונכדיו אף אחד 
שהוא קובע עתים לתורה... כולם 
של  באוהלה  היום  כל  נמצאים 

תורה.
את  מזכיר  היה  בכור,  בהיותו 
כי  הקדוש,  החיים'  ה'אור  דברי 
לעתיד לבוא בביאת משיח צדקנו, 
כן  על  אשר  הבכורים יהיו כהנים, 
בבית  לעבוד  לדעת  אמר, צריכים 
המקדש. לכן הוציא לאור בשמונה 

הק־ 'עבודת  הספר  את  מהדורות 
חיים'  ה'חפץ  מרן  חתן  של  רבנות' 
המקדש  עבודת  המלמד  זי"ע, 
הלכה למעשה. כמו כן פתח כולל 
אשר  המעשה  שיידעו  לכהנים, 
אל  האדון  יבוא  פתאום  כי  יעשון, 

ביתו בגאולה השלימה במהרה.
שנים  כיובל  אמר  אביב  בתל 
בתוך  'יבנה'.  הכנסת  בבית  שיעור 
השבע ברכות שלו, פנה אליו כ"ק 
זי"ע,  מסטריקוב  אדמו"ר  מרן 
וביקשו כי יקבל מיידית את הגדת 
השיעור  שמגיד  לאחר  השיעור, 
שיעור  חודשים.  שמונה  זה  נעדר 
זה הגיד יובל שנים. בחמשה עשר 
השבי־ בפעם  סיים  תשע"ב,  באב 

עית את הש"ס בשיעור זה.
בהתרגשות  היו  תפילותיו 
שאלוהו  פעם  שליש.  ובדמעות 
למה אין לו עטרה לטליתו והשיב: 
שבו־ הבכיות  היא  שלי  "העטרה 

כים בתפילה". כן היה בוכה הרבה 
שבתפי־ חטאינו"  "מפני  בתפילת 

לת המוספין.
היה  פטירתו  לפני  שבוע  עד 
במאור פנים מלא ושרוי בשמחה. 
השיב  שעבר  בשבוע  ראשון  ביום 
יצאה  הלווייתו  לבוראה.  נשמתו 
הספידוהו  שם  ברק  בבני  מביתו 
אויערבאך  מרדכי  רבי  הגאון 
צמח  ר'  הרה"צ  וחתניו  שליט"א, 
מפשיס־ שליט"א  רבינוביץ  דוד 

חא־ביאלה, והרה"צ ר' יעקב יוסף 
לייפר שליט"א רב ביהמ"ד חוסט.

הלוויתו  יצאה  בירושלים 
הס־ שם  שמגר  ההלוויות  מבית 

שמואל  רבי  הגאון  מרן  פידוהו 
הגאון  בנו  שליט"א,  אויערבאך 
הרב יהושע זייבלד שליט"א אב"ד 
יצחק  הרב  הגה"צ  האלטשטט, 
מראדמישלא,  שליט"א  הלפרין 
מחוסט  האדמו"ר  כ"ק  מחותנו 
שליט"א, ובנו הגאון הרב ר' יעקב 
ההלוויה  המשיכה  ומשם  זייבלד, 

להר המנוחות.
הניח בנים ונכדים ונינים, זרע 
ומורש־ דרכו  הממשיכים  ה',  ברך 

תו לתפארת.

עם  בשנים.  עשרות  במשך  תבקש 
בע־ הקודש  חצר  איבדה  פטירתו 

בכלל  החרדי  והציבור  בפרט  לזא 
שעמל  העסקנים  מטובי  אחד  את 
יומם ולילה לרווחת הפרט והכלל 

שלא על מנת לקבל פרס.
בד'  נולד  ז"ל  הרשל  ר'  המנוח 
בגרמניה,  תש"ח  אלול  לחודש 
לא־ פערנוולד,  הפליטים  במחנה 

בעל  ז"ל  יונה  יוסף  ר'  הרה"ח  ביו 
עשרות  בבעלזא  מפורסם  תפילה 
כ"ק  של  קדשו  בפקודת  בשנים 
ולאמו  זי"ע,  מבעלזא  מהר"א  מרן 
קליין  אביגדור  ר'  הרה"ח  בת 
בעל  של  תלמידו  הי"ד,  מקאסאן 
מחסידי  זי"ע,  הבושם'  ה'ערוגת 
מקאסאני,  האדמו"ר  ומקורבי 
הגה"ק ר' ישראל צבי ראטענבערג 
הי"ד בעל ה'אור מלא', ונקרא שמו 
בהיותו  צבי'.  'ישראל  בישראל 
ומשפחתו  אביו  עלו  שנתיים  כבן 
התגוררו  תחילה  הקודש,  לארץ 
רוקח  לגבעת  עברו  כן  ואחר  ביפו 

בבני ברק.
נכדו  היה  יונה,  יוסף  ר'  אביו 
פתחי'ה  ר'  הישיש  החסיד  של 
"ר'  כל  בפי  שנקרא  הי"ד  רוזנברג 
קשור  והיה  סעלישער",  פתחי'ה 
מימי  עוד  ל'בעלזא'  ובנפש  בלב 
ונמנה  זי"ע,  יהושע  רבי  הרה"ק 
'היושבים'  בין  כבוד  של  במקום 
כן  כמו  בעלזא,  חצר  את  שפיארו 
שנה  ארבעים  במשך  נסע  כי  ידוע 
השבועות  חג  את  לחוג  ברציפות 
הוריו  משפחת  רבותיו.  בצל 
ולמעלה  המהר"ל  עד  מתייחסת 

בקודש. 
נולד  זה  שורשי  חסידי  בבית 
לאחד  צמח  שלימים  הרשל  ר' 
שהיו  ביותר  הנפלאים  העסקנים 
לחסידות בעלזא תחת הנהגתו של 
ביל־ שליט"א.  האדמו"ר  מרן  כ"ק 

דותו למד והתחנך בת"ת סטמאר, 
ולאחר מכן בתלמוד תורה בעלזא 
שנפתח ממש באותם ימים, כשב־

כיתות הגבוהות יותר הוא קנה את 
חתם  חוג  תורה  בתלמוד  תורתו 

עם  אחת  בכיתה  למד  שם  סופר, 
שמואל  ר'  הגאון  יבלחט"א  ידידו 
מבני  שליט"א  שטרן  אליעזר 
גור,  בישיבת  למד  בבחרותו  ברק. 
בעלזא  לישיבת  עבר  מכן  ולאחר 
להיות  הפך  ולימים  המעטירה, 
בילדותו  שלה.  הראשי  המזכיר 
מרן  כ"ק  של  ידו  את  ללחוץ  זכה 
מהר"א מבעלזא, ואף זכה לברכתו 

לאחר שנכווה קשות.
זוגתו  את  נשא  תשכ"ט  בשנת 
חיים  ר'  הרה"ח  בת  שתבלחט"א, 
ישעיהו אשר הלוי שיף ז"ל, מבא־

רדיוב־קאשוי־פתח תקוה, תלמיד 
חכם עצום ועניו ביותר, שהתייחס 
אלימלך  הנועם  בעל  הרה"ק  לגזע 
זי"ע, ששימש כגבאי בית החסידים 
תקוה. פתח  בעיר  צאנז  דחסידי 

למחייתו  עסק  שנים  עשרות 
וש־ בתים  בונה  כשהוא  כקבלן 

נוספות  ובערים  בירושלים  כונות 
היה  ז"ל  הרשל  ר'  הארץ.  ברחבי 
לצמרת  הדוקים  קשרים  בעל 
מדינת  של  והעסקית  הפוליטית 
יושרו  את  שהעריכו  ישראל, 
את  בכבוד  ייצג  הוא  ואמינותו. 
מקדש  כשהוא  החרדית,  היהדות 
הוא  רואיו.  כל  בעיני  שמים  שם 
לאידישקייט  אותם  מחבר  היה 
של  חייהם  אורח  את  להם  ומכיר 
עסקנותו  לצד  החרדי.  המגזר 
בתי  של  כשליחם  משמש  היה 
ושימש  תורה,  דין לשמאות בדיני 
כמתווך בורר ויועץ לרבים במשך 
צמרת  עם  שטווה  בקשריו  שנים. 
כנושא  לשמש  השכיל  המשטרה 
החרדית,  היהדות  של  דברה 
נחלצו  שלו,  התחייבות  ותמורת 
בקשריו  גם  סוהר.  מבתי  אסירים 
עם רופאים ופרופסורים הטיב עם 

חולים רבים הרבה שנים.
אנשי  עם  קשר  יצר  גם  הוא 
ופעל  הכללי,  במגזר  תקשורת 
עד  שמים,  שם  להאהיב  רבות 
ידו־ דת  שונאי  גם  שבהשפעתו 

כלפי  דעתם  את  ושינו  הפכו  עים 
יהודים חרדים וכלפי הדת.

חיל  גיבור  איש  היה  המנוח 
שבקדושה,  דבר  לכל  פעלים  ורב 
מעשיו הטובים במסירות רבה לא 
ניתנים להיכתב כי רבים הם, ולא 
יסולאו בזהב ובפז. בצעירותו פעל 
כשעלו  גרוזיה  יהודי  למען  רבות 
כ"ק  בשליחות  ישראל,  לארץ 
שליט"א.  מבעלזא  אדמו"ר  מרן 
כך גם היה מזכיר ארגון הפעילים 
בירושלים. המנוח היה יהודי מלא 
והש־ ידע  המון  עם  חיים  שמחת 

ושמח  להחכים  אהב  הוא  כלה. 
שלו  הידע  את  ולהעביר  לחלוק 

לכל דורש.
האחרונות,  השנים  בעשרים 
לקח על עצמו את ענין התעסוקה 
עשרות  פותח  כשהוא  לחרדים, 
אדם  בפני  נעולות  שהיו  דלתות 
נאמן  להתפרנס.  בבואו  חרדי 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  רבו  להוראת 
עק־ על  עמד  שליט"א  מבעלזא 

שלו  הפעילות  כשכל  רונותיו, 
ללא  הקודש  טהרת  על  מתבצעת 
הר־ את  וזיכה  זכה  ואכן  פשרות, 

את  לו  חבים  ואלפים  ומאות  בים, 
בכבוד.  מתפרנסים  היותם  זכות 
החו־ מכל  שליט"א  ישראל  גדולי 

גים והעדות עודדו אותו בעבודת 
הקודש, והעריכו את פועלו בתום 

לב ובמסירות יוצאת דופן.
חסידי  מחשובי  היה  המנוח 
והן  מהונו  הן  רבות  ותרם  בעלזא, 
הרבים,  המוסדות  לפיתוח  מכוחו 
הע־ לאחד  הפך  השנים  וברבות 

בכל  החצר.  של  הבולטים  סקנים 
בשמ־ גם  כמו  החסידות  אירועי 

האדמו"ר  משפחת  בני  של  חות 
היה מחשובי הפועלים ללא לאות 

להצלחת האירועים.
עסק  הרבים  עיסוקיו  לצד 
וחיבר  התורני  המחקר  בתחומי 
את הספרים 'לחם מן השמים' ב"כ, 
עשרה  כחמש  לפני  לאור  שיצאו 
שנה, וספר נוסף, שהפך לפרויקט 
מיוחד, 'זכות העקידה' על עקידת 
למ־ ובו  ג"כ,  פרד"ס  בדרך  יצחק 

שייצא  עמודים,  מאלפיים  עלה 
בשבועות  ממש  בקרוב  לאור 
מעוטר  החדש  הספר  הקרובים. 
בעשרות הסכמות מכל גדולי יש־

ראל ומאורי הדור שליט"א.
חלה  האחרונות  בשנתיים 
מס־ שהוא  ותוך  קשה,  באופן 

המשיך  מחלתו  עובדת  את  תיר 
שבתקופה  עד  נצרך,  לכל  לסייע 
ממנו  למשכב,  נפל  האחרונה 
לב  למגינת  ונפטר  קם  לא  כאמור 
ס"ח  בן  כשהוא  ומוקיריו  מכיריו 
שנים. בשהותו בבית החולים זכה 
מרן  כ"ק  ידי  על  חולים  לביקור 

אדמו"ר מבעלזא שליט"א.
עוד  פטירתו  שקודם  בשבת 
הספיק לעלות לתורה בהיכל בית 
כ"ק מרן  המדרש הגדול אצל רבו 
שהיה  שליט"א,  מבעלזא  אדמו"ר 
רבות,  לשליחויות  אותו  ממנה 
כשהוא סומך על תבונתו ופקחותו 
הרב. התבטלותו לרבו כל ימיו היו 
לכלל  פעילותו  ובכל  דבר,  לשם 
וקיבל  רבו  עם  התייעץ  ולפרט 

הסכמתו לכל צעד וצעד.
שישי  ביום  יצאה  הלווייתו 
ספ־ שם  סנהדריה  הלוויות  מבית 

בשם  שנפרד  הבכור  אחיו  לו  דו 
העובדה  את  והזכיר  המשפחה, 
מהר"א  מרן  לכ"ק  יד  לתת  שזכה 
הרה"ג  הדומ"ץ  אחיינו  זי"ע; 
צדקותו  על  שעמד  קליין  פתחיה 
הדרת  על  המנוח,  של  וחסידותו 
פונה,  לכל  שנתן  הפנים  ומאור 
שנפ־ לאדם  הגדולה  הזכות  ועל 

פנחס  הרב  גיסו  שבת;  בערב  טר 
הספדו  בדברי  עמד  ראב,  יהודה 
של  החסדים  ומסכת  לבו  טוב  על 
הגדולה  האבידה  ועל  הנפטר, 
של מעשי החסד שעסק בהן ללא 
שיעור; בקול חנוק נפרד ממנו רעו 
יוסף  אברהם  הרב  יבלח"א  ושכנו 
העצמאי,  החינוך  יו"ר  לייזרזון 
שנשא עליו מספד מרגש ומרטיט, 
עליך  לי  "צר  במילים  פתח  אותו 
עד  לי  נעמת  כי  הרשל  ר'  אחי 
האח־ חודשיו  את  וציין  מאוד", 

התאמצותו  את  המנוח,  של  רונים 
הנוראים  בימים  במניין  לתפילות 
השו־ את  ועורר  מחלתו,  למרות 

את  ציין  גם  הנפש.  לחשבון  מעים 
השקיע  בו  העקידה,  על  חבורו 
האחרו־ ושנותיו  כוחותיו  מיטב 

ההספדים  מסכת  את  סיים  נים; 
על  שעמד  שלום  הרב  בכורו  בנו 
מעלת החסד הנדיר שבו ניחן אביו 
המנוח, כשבכל עת ושעה הוא פנוי 
לזולת, ואין לו שום קושי שיעמוד 
אמונת  את  הזכיר  הוא  בדרכו. 
על  הקרין  בה  החזקה  החכמים 
הק־ מחלתו  בימי  גם  סובביו,  כל 

עם  הדין  את  מצדיק  כשהוא  שה, 
פטירתו ללא עת של אביו המנוח.

המשיכה  קדיש  אמירת  לאחר 
ההלוויה לקרית בעלזא, שם ספד 
ר'  הגאון  בשנים  רבות  ידידו  לו 
על  שעמד  שליט"א,  זילבר  מיכל 
לרבו,  חסיד  שבין  העמוק  הקשר 
על  גם  כמו  בו,  הצטיין  שהמנוח 
טובים  ובמעשים  בחסד  גדלותו 
בקול  ציין  הוא  ולפרט.  לכלל 
שבקבורת  החשיבות  על  בוכים 
הצלה  ענין  ועל  שבת  בערב  אדם 

מחיבוט הקבר לה זכה המנוח.
אהרן  ר'  הגאון  הספידו  עוד 
דירנפלד שליט"א, עמד על גדלות 
הציבורית,  בפעילותו  הן  המנוח 
בהם  החשובים,  בחיבוריו  הן 
חכם  כתלמיד  המנוח  התגלה 
משם  בחכמה.  מעשיו  שהסתיר 
רבו  בראשות  ההלוויה  המשיכה 
שליט"א  מבעלזא  אדמו"ר  כ"ק 
שם  המנוחות,  להר  עד  שליווהו 

נטמן בחלקת קהל מחזיקי הדת.
הח־ אשתו  את  אחריו  הותיר 
שובה תחי', עסקנית נמרצת, מקי־

ומתנדבת  יולדות'  'עזר  ארגון  מת 
בנו  בשנים.  עשרות  חולים  בבתי 
קטנה  בישיבה  מחנך  שלום  הרב 
ישראל,  אבן  מכון  וראש  בעלזא, 
בנו איש החסד והמעש הרב יואל 
אביגדור  הרב  בנו  ממונטריאול, 
בבורו  בעלזא  קהילת  מחשובי 
בעלזא  קרית  וממייסדי  פארק 
אהרן  הרב  בנו  בלייקווד,  החדשה 
עש־ המפרנס  מירושלים,  עזריאל 

ובתבונה,  בחכמה  אברכים  רות 
מבית  גרנדש  אברהם  הרב  חתניו 
שמש, והרב אברהם משה שפירא 
כולם  ונינים  נכדים  מירושלים, 

זרע ברך ה'.

  המשך מעמ' ראשון  המשך מעמ' ראשון

האומץ נדרס
שחלפו  היקרים  הרגעים 
החל  שבה  מהשניה  אתמול 
המחבל  של  הדריסה  מסע 
שננקט  עד  במשאית  שנהג 
הנסיון הראשון לנטרולו, יהיו 
הדין  בית  שם  על  רשומים 
על  גם  כמו  בקריה  הצבאי 
שמם של כל אלו שהסיתו נגד 

אלאור אזריה.
ניתן  הללו  הדברים  את 
מפי  אתמול  לשמוע  היה 
במח־ ראשון  שירה  האיש 

על  במפורש  דיבר  הוא  בל. 
וב־ בפחד  שמצויים  חיילים 

זהירות במקום שיהיו בתנועה 
של הסתערות.

אם  לדעת  מאוד  מעניין 
הדה־ את  שהוביל  הרמטכ"ל 

לגיטימציה לאזריה ישן אמש 
טוב.

התוקף נרמס
למתנה כזו לא ציפה ראש 
יום  של  בעיצומו  הממשלה 
מתחרים  עבר  כשמכל  סגריר 
בתיאור  ביניהם  הפרשנים 
קשה וקודר יותר של החקירה 
הסמויה, בתיק האפל, בנושא 

הסמוי מן העין.
המ־ הפרטים  כשהתבררו 

המכונה  התיק  אודות  לאים 
משום־מה בעגה המשטרתית, 
התקשורתית  בזו  שמא  או 
ניתן  לא  אלפיים,  תיק  בלבד, 
זה  היה  לא  אם  לדעת  היה 
בכוונה  שיזם  הממשלה  ראש 
תחילה את החקירה הנוכחית 
המשפטי  היועץ  שמא  או 
אותו  להציף  דאג  לממשלה, 
הוא  מי  וידעו  שיכירו  כדי 

הסוחט ומי הוא הנסחט.
שהספיק  למי  נזכיר  רק 
הת־ מבכירי  אחד  לשכוח: 

לאנשים  בעיתון  חקירנים 
ימים  לפני  המליץ  חושבים 
לק־ משקוף  לחפש  לקוראיו 

הלוט  יוסר  שבו  הרגע  ראת 
האפו־ השניה,  החקירה  מעל 
מס־ של  סמיך  של  בעשן  פה 

תורין. האדמה תרעד, הבטיח 
האינטונציה  בעל  רעהו  גם 
מהערוץ  סמכותית  האולטרה 

השני.
גם  כמו   – יחד  גם  שניהם 
לשעבר  הבכיר  העיתונאי 
לש־ במדינה  הנפוץ  מהעיתון 

עבר שגלה לעיתון דל תפוצה 
לגדף  מפסיק  לא  ממנו  וגם 
 – הממשלה  ראש  את  ולחרף 
כי  לציבור  להבהיר  חדלו  לא 
ותסמרנה  האוזניים  תחרשנה 
שיתב־ לאחר  הראש  שערות 

ררו הפרטים לאשורם באשר 
לאותה פרשיה מפוקפקת. 

הקץ  הקיץ  פתאום  לפתע 
הרמיזות  הלחישות,  מעל 
האימה  מהלכי  והדיבורים 
במלואה.  התגלתה  והאמת 
בפגישה  שמדובר  מסתבר 
הממשלה  ראש  בין  שנערכה 
המ־ של  העיתון  מו"ל  לבין 

ככל  הוקלטה  הפגישה  דינה. 
הממשלה  ראש  בידי  הנראה 
עוזרו  בידי  נמצא  והתיעוד 
באותה  הממשלה.  ראש  של 
לראש  המו"ל  מציע  פגישה 
לצמצום  ידאג  כי  הממשלה 
התפוצה של החינמון המזוהה 
לא  כי  יבטיח  שמא  או  עמו, 
יופץ במסגרת החינמון גיליון 
ידאג  הוא  ובמקביל  שבועי 
בעיתונו.  יותר  אוהד  לסיקור 
צריך להיות עיוור וחרש מלי־

ולשמוע  לראות  לא  כדי  דה 
אחד  דבר  יותר.  נבוך  פה  מי 
לא  המוצעת  העסקה  ברור: 
עדים  הכל  הפועל.  אל  יצאה 
ממשיך  העיתון  הזו:  לעובדה 
מתחרהו  נתניהו,  את  לשטום 
נפוץ  להיות  ממשיך  החינמון 
לרבות  אפשרית,  דרך  בכל 

מהדורת סוף השבוע.
הללו  העובדות  גם  אבל 
ידעני  את  מבלבלות  לא 
בי־ נחלקו  הללו  התקשורת. 

להודות  הזדרזו  חלקם  ניהם. 
אבק  של  שמץ  אין  אכן  כי 
בפרשה  אולם  בפרשה  פלילי 
כז־ שהסתכמה  זו  הראשונה, 

מהכא  שעברו  בסיגרים  כור 
מו־ פלילי  היבט  יש  להתם, 

יותר  דווקנים  אחרים,  בהק. 
לטעון  המשיכו  בעוינותם, 
פליליות  ויש  יש  כי  בלהט 
מגחיכה  מכל  שיותר  בפרשה 

את המו"ל המיתולוגי.
עוד דבר משעשע במיוחד 
ביממה  זה  בהקשר  אירע 
האחרונה. אם עד כה הורגלנו 
התקדמות  פיסת  שכל  לכך 
במה שמכונה פרשיות נתניהו 
מחאה  של  במקהלה  מלווה 
שורות  בכל  קצה  אל  מקצה 
דממה  כעת   – האופוזיציה 
מוחלטת. שום קול לא נשמע 
עתיד  יש  סיעת  מכיוון  לא 
יציר  הוא  בראש  (שהעומד 
כפיו של העיתון המדובר) וגם 
לא מעברה של מפלגת העבו־

הם  מעטים  מרכיביה.  על  דה 
האנשים המעוניינים להתחיל 
בתפוצתו  השני  העיתון  עם 

בישראל.

האסיר נתפס
הד,  ללא  כמעט  בשקט, 
אינ־ פיסת  עוד  אתמול  חלפה 

פורמציה.
הנציב  מארמון  המחבל 

הוא אסיר משוחרר.
התכנס  שהקבינט  העיקר 
צעדים  שורת  על  והחליט 
שיש  טוב  כמה  אופרטיביים. 

לעם ישראל קבינט.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר
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באין הרתעה
יהודי  דם  על  וליגון  הלב  לדאבון  אתמול,  בירושלים  הפיגוע 
שנשפך, נוסף למסכת האסונות של יום עשרה בטבת, אחד הימים 
שמעסיקים  העניינים  יתר  את  מציג  האסון  לפורענות.  המועדים 
באחרונה את המדינה כקטנוניים וכמסיחים את הדעת מן האתגרים 
שעל  הקשות  המטלות  ועם  מתמודדים  אנחנו  עמם  הקשים 

הממשלה לטפל בהם. 

יש מניעים רבים לטרור היחידים כמו הדריסה בטיילת ארמון 
ומביאה  הפלסטינים  אצל  הבוערת  השנאה  הוא  העיקרי  הנציב. 
מעניקה  שישראל  הזכויות  מכל  נהנים  הם  אם  אפילו  אותם, 
לאזרחיה, למעשי אכזריות חייתיים. הממשלה טרם מצאה את הדרך 
ובתקשורת.  הספר  בבתי  במסגדים,  הנוראה  ההסתה  את  להפסיק 
מאז הודיע הנשיא הנבחר טראמפ על רצונו להעביר את השגרירות 
של  בהוראתו  הרש"פ.  של  הרשמית  ההסתה  גברה  האמריקאית, 
של  העיקרי  הנושא  במסגדים,  לאימאמים  מאזן  אבו  ה'פרטנר' 
ההכרה  את  לסכל  המאמץ  עתה  הוא  שישי,  בימי  ההסתה  דרשות 
בירושלים כבירה. שמן למדורה הוסיף מזכיר המדינה קארי כאשר 
התיכון.  המזרח  את  תצית  לירושלים  השגרירות  שהעברת  הזהיר 
מאתמול,  הרוצח  הנהג  כמו  פלסטינים  נזקקים  לא  מזה  ליותר 
להם שתיקרה  הזדמנות  בכל  יהודים  לרצוח  ומזומן  מוכן  להיות 

בניס  שארע  כפי  דאע"ש,  ברוח  פיגוע  היא  במשאית  הדריסה 
ובברלין. פיגועים כמו מגפה באים בצרורות. אם לא תהיה תגובה 
לנסות  כבד  רכב  כלי  בעלי  עוד  עלולים  מאתמול  לפיגוע  קשה 
ועל  כביש  קטע  בכל  שוטר  להציב  ניתן  לא  כי  יודעים  הם  לפגע. 
הארץ.  דרכי  כל  כמעט  אלא  חזית,  עתה  היא  ירושלים  רק  לא  כן 
פיגועים  בס"ד  למנוע  שביכולתם  כל  עושים  הבטחון  שירותי 
ולספק התראות. אבל כדי שנהג ערבי אחר לא יתפתה, בהחלטה 
של  מידי  הרס  מרתיע.  אקלים  ליצור  יש  יהודים  לרצוח  רגע,  של 
הבית, גירוש המשפחה. מעצר האימאם של המסגד הקרוב לביתו 
חיבור  על  החלטה  שלו.  ובאינטרסים  ברש"פ  פגיעה  המחבל.  של 
מעלה אדומים לירושלים או הגדלת שטחי ההתיישבות היהודית. 

שגרתיים  תגובה  צעדי  על  אתמול  החליט  המדיני  הקבינט 
הפורעים  כפר  על  סגר  והטלת  המחבל  בית  הריסת  כמו  למדי, 
ג'אבל מוכבר. אבל ספק אם צעדים אלה יחדשו את ההרתעה. עד 
הזמן  הגיע  המיידיות.  אפקט  יאבד  בג"ץ,  באישור  יהרס,  שהבית 
להכריז על מצב חרום שיאפשר להרוס בתים ללא פניה לרשויות. 
בית המשפט העליון עלול לראות בכך פגיעה בשלטון החוק. אבל 
את החוק ניתן לשנות ואילו את הנרצחים אי אפשר להחיות, עדי 

יקיצו לקץ הימין. 

מפני  החיילים  מנוסת  את  לנצל  אתמול  מיהרו  הימין  קיצוני 
יכולת  את  משתקת  עזריה  אלאור  הרשעת  כי  וטענו  המשאית 
התגובה המהירה של החיילים בעת פיגוע. כל בר דעת מבין שאין 
קשר בין שני המקרים. אף כי יש זה כבר הטוענים שבצה"ל נחלשה 
תבדוק  הצבאית  המערכת  אויב.  על  המיידית  ההסתערות  תגובת 
בתחקיריה את תגובת החיילים בהתחשב בכך שבשניות הראשונות 
אי אפשר היה לדעת אם זאת תאונה או פיצוץ מטען. הנפגעים אמנם 
לוחמים  של  במגמה  לא  אבל  לקצינים,  הספר  בבית  צוערים  היו 
אם  לחקור  הצבא  על  זאת  עם  המסייעים.  החילות  אנשי  של  אלא 
כינוסם של מאות חיילים סמוך לקו התפר ובטיילת שכבר אירעו 
על  שמירה  הוצבה  לא  ומדוע  הפקודות.  לפי  התנהל  פיגועים,  בה 
האתר לפני בוא האוטובוסים. הרתעה נבנית גם על ידי התארגנות 
נכונה שתסכל כוונות של מפגעים. האזרחים והחיילים שירו והרגו 
קשה.  יותר  הרבה  קטל  מנעו  הם  שבח.  לכל  ראויים  המפגע  את 

עונת הרישום בפתח, בערי השדה נערכים:

אסיפת חירום של 'לב לאחים' לחיזוק הרישום 
לביה"ס 'בית יעקב מסורת אבות' בטירת הכרמל
בהשתתפות רבני טירת הכרמל ופעילי הקירוב בעיר בהיערכות להגדלת הרישום לביה"ס התורני בעיר 

• המנהל הכללי של 'החינוך העצמאי' ומנכ"ל לב לאחים הרב אליעזר סורוצקין: "נעשה כל מאמץ 
להגדלת מספר התלמידים בביה"ס ולא נוותר על אף ילד"

התקיימה  לאחים'  'לב  ביוזמת 
בשבוע שעבר בטירת הכרמל אסיפת 
חירום לקראת פתיחת עונת הרישום. 
התאספו  הקירוב  ופעילי  העיר  רבני 
הרישום  להצלחת  עצה  לטכס  יחד 
ילדים  ולזכות  בעיר  התורני  לביה"ס 

נוספים בחינוך של תורה ומצוות. 
בישיבה השתתפו רבה הראשי של 
טירת הכרמל הרב ברוך טולידנו, ראש 
כולל 'חלב חיטים' ורב בשכונת 'עזרת 
מיכל  יחיאל  הרב  בירושלים  תורה' 
שטרן, המנהל הכללי של 'החינוך הע־
צמאי' ומנכ"ל 'לב לאחים' הרב אליע־

זר סורוצקין, רב העדה הקווקזית הרב 
קריספין  יהודה  הרב  יעקובוב,  יהודה 
מפקח  רינדר  דוד  הרב  העיר,  מרבני 
אזור הצפון של 'החינוך העצמאי', הרב 
גרשון שורק מנהל ביה"ס, הרב מנחם 
הרב  לאחים',  ב'לב  צפון  רכז  קפלן 
אליהו ליברמן רכז טירת הכרמל ב'לב 
לאחים', רבנים ופעילי 'קירוב' באזור.

הכרמל  טירת  של  הראשי  רבה 
הרב טולידנו הביא את זעקת תושבי 
העיר הזקוקים כאוויר לנשימה לחינוך 

יעקב  'בית  בביה"ס  המוענק  התורני 
"אמנם  בכאב:  והוסיף  אבות'  מסורת 
אנחנו לא בני ברק ולא ירושלים, אבל 
מבני  ילדים  אותם  כל  על  יהא  מה 
ת"ח  להיות  שיכולים  הכרמל  טירת 

ובידינו להשפיע עליהם?".
העצ־ 'החינוך  של  הכללי  המנהל 
מאי' ומנכ"ל 'לב לאחים' הרב אליעזר 
המשתתפים  לפני  פרש  סורוצקין 

הרישום  לקראת  העבודה  תכנית  את 
משמעותית  הגדלה  הוא  היעד  כאשר 
הספר.  בבית  התלמידים  מספר  של 
"חייבים לעשות כל מאמץ להביא עוד 
ועוד ילדים לחינוך התורני. אסור לנו 

לוותר על אף ילד או ילדה". 
הנאס־ לפני  תאר  סורוצקין  הרב 
סורוצקין  הגר"ז  מרן  זקנו  כיצד  פים 
זצ"ל שהיה יו"ר 'החינוך העצמאי' פרץ 

שבביה"ס  דיווח  קיבל  כאשר  בבכי 
הלימודים  שנת  נפתחה  העין  בראש 
בשנה  'הרי  באומרו:  ילדים,   78 עם 
והדגיש:  ילדים!',   79 שם  היו  שעברה 
"אנחנו צריכים להתארגן ולפעול כדי 

שלא נבכה חלילה ולו על ילד אחד".
שורק  גרשון  הרב  ביה"ס  מנהל 
לאחים'  'לב  לארגון  תודתו  את  הביע 
את  ומלווה  במאמצים  חוסך  שלא 
ביה"ס במהלך כל השנה ברישום אינ־
טנסיבי של ילדים לגנים ולבתי ספר. 
בסיום האסיפה נשא דברים הרב 
מנחם קפלן רכז אזור הצפון של 'לב 
הפעולה  דרכי  את  שסיכם  לאחים' 
הוא  כאשר  הנוכחית,  הרישום  לעונת 
במשימה  החיזוק  תחושת  כי  מציין 
לרש־ באסיפה  שניתנו  הכוח  ומשנה 

להגדלת  בס"ד  יסייעו  ולפעילים  מים 
והעצמת החינוך התורני בעיר.

ח"כ הרב יעקב אשר לשר התחבורה:

"מצור הפקקים על ירושלים 
בכביש רמות עדיין ממשיך"

מאת דוד שמואלי

מידי  המשתרכים  הענק  פקקי 
לירו־ ובכניסה  רמות  בכביש  בוקר 
היטב  מוכרים   443 מכביש  שלים 
בשעריה  ולבאים  הבירה  לתושבי 
בפקק  הנסיעה  הבוקר.  בשעות 
מספר  של  נסיעה  להיות  שאמורה 
כשקצה  שעה,  מעל  אורכת  דקות 
 443 בכביש  הפקק  של  האחד 
השני  והקצה  לירושלים  המוביל 
מגיע עד לבר אילן והכניסה לעיר. 
בתווך תושבי רמות נצורים בשכו־
בין  המקשר  הכביש  שכן  נותיהם 
העיר  למרכז  רמות  ובין  השכונות 

פקוק.
אשר  הרב  ח"כ  כך,  בעקבות 
התחבורה,  לשר  שאילתה  הגיש 
את  התחבורה  לשר  הזכיר  ובה 
במענה  כחודשיים  לפני  הבטחתו 
לפיה  בנושא,  שהגיש  לשאילתה 
נתיב  ייסלל  הקרוב  הזמן  בטווח 
רמות  משכונת  ציבורית  תחבורה 
למרכז העיר, נתיב הצפוי לצמצם 
זמן  משך  את  ולקצר  הפקק  את 

הנסיעה. 
"אני יודע כי משרד התחבורה 
הגיש תכנון מתאים לסלילת נת"צ 
קלים  תחבורה  לפתרונות  בנוסף 
בעקבות  שבוצעו  ברמזור  ושינוי 
מעט  והקלו  הקודמת  השאילתה 
הרב  ח"כ  אמר  הפקקים",  על 
משרד  הבטחת  לצערי  "אך  אשר, 
בו־ לא  נת"צ  לסלילת  התחבורה 

צעה על אף שזה הפתרון העיקרי 
התנגדות  עקב  וזאת  לפקקים, 
משרד האוצר הטוען כי בכביש זה 
יש תכנון לעבודות הרכבת הקלה, 
והעלות  זמני  בנת"צ  שמדובר  כך 
מוצדקת  ואינה  גבוהה  הכספית 

לפרויקט זמני".
יארך  זמן  כמה  יודעים  "איננו 
ח"כ  אמר  קלה,  רכבת  שתהיה  עד 
שזה  לכל  ברור  "אך  אשר,  הרב 
מבקש  אני  שנים,  מספר  לוקח 
גם  המיידי  בטווח  נת"צ  שייסלל 

אם זה רק לכמה שנים".
הוא  כי  השיב  התחבורה  שר 
נבחרי  בהן  שאילתות  מוקיר 
הפ־ ביצוע  אחר  עוקבים  הציבור 

כאן  עושים  והיו  תרונות. "הלוואי 
את מה שעשית בבני ברק שהיית 
מגדלים  בנית  מצטיין,  עיר  ראש 
עיר  ירושלים  פקקים.  וצמצמת 
ונשארה  היתה  עמדתי  גדולה. 
נת"צ  שם  לעשות  עכשיו  שצריך 

וגם לקדם את הרכבת. 
"אתה צודק כי ייקח כמה שנים 
ואתה  תפעל  הקלה  שהרכבת  עד 
בנת"ע  הרשויות  כנציג  זאת  יודע 
דן.  בגוש  הקלה  הרכבת  פרויקט 
פקידי  כי  ממך  העדכון  קבלת  עם 
הנת"צ  לסלילת  מתנגדים  האוצר 
אני  כאן.  גם  אותם  אנצח  אני 
אדאג ליישום הפתרון של סלילת 
בכביש  הפקקים  לצמצום  הנת"צ 
הכניסה  על  המשפיעים  רמות 

לירושלים".

ביתר עילית: שיעור ביסודי היהדות
היום בשעה 8 בערב, יתקיים 
השיעור הקבוע אחת לשבועיים 
היהדות"  "ביסודי  שני,  בימי 
מפראג  המהר"ל  בספרי 

והשלה"ק.
המש־ מפי  נמסר  השיעור 

חיים  רבי  הגה"ח  הנודע  פיע 
רא"כ  שליט"א  דייטש  שלום 

צמח צדק ומגדולי המשפיעים. 
השיעור יתקיים בביהמ"ד שע"י 
רח'  מתתיהו'  'לב  התבשיל  בית 

ברים 12 ביתר עילית.

הרה"ח ר' הרשל קליין ז"ל הגה"צ ר' משה זייבאלד זצ"ל

גם צפור מצאה בית ודרור

נופש שיח סוד נוסק לגבהים חדשים
כי גדול זה הבית – בית שיח סוד, 
וממדיו עצומים ומגוונים עד מאד. חד־

יחדיו  חוברים  ותיקה  ומקצועיות  שנות 
במשך  המלכדת  המשפחתית  לאווירה 
סוד:  שיח  משפחת  את  כולה  השנה 
עיון  ימי  להורים,  והעצמה  גיבוש  ערבי 
מקצועיים לאימהות, מפגשים חווייתיים 
לאחים ולאחיות ועוד אין ספור אירועים 
מיוחדים המחברים את הורי ואחי חניכי 
שיח סוד למשפחה אחת חמה ומלוכדת. 

בית מיוחד. 
המ־ את  המלכד  המרכזי  האירוע 
ניתנות  בלתי  בעוצמות  כולה  שפחה 
לאימהות  השנתי  הנופש  הינו  לשיעור 
ולנשות צוות שיח סוד. כשהשנה – הוש־

בלעדית  שהות  של  חדשנית  יוזמה  קה 
הכנרת.  ימת  שפת  על  גיא  חוף  במלון 
בינות  וממוקם  ידיים,  רחב  הינו  המלון 
אירוח  ותנאי  עצומים  דשא  למרבדי 

בסטנדרטים גבוהים במיוחד! 
ט'־י"א  בתאריכים  יערך  הנופש 
תעמוד  המוקפדת  והתכניה  בשבט. 
בסימן ציון עשור לפטירתו של המייסד 

שהקים  ז"ל  לוי  דב  הרב  נשכח  הבלתי 
את האימפריה הגדולה, על כל נדבכיה 
ואגפיה להצלחת בעלי צרכים מיוחדים. 
במרכז הנופש יוקדש ערב עשיר ומיוחד 
במינו לזכרו של הרב דב לוי ז"ל. האירוע 
מתוכנן ע"י צוות הפקה מיוחד מהמובי־

לים בתחום בציבור החרדי, והוא מתוכנן 
לאכלס בקרבו מאות הורים, אנשי צוות, 
אישי ציבור ואורחי כבוד. במהלך הנופש 
מרת־ לתכניות  והצוות  ההורים  יחשפו 
יצירות  כולל  גבוהה  איכות  ברמת  קות 
ואשר  לשוק  עתה  זה  שיצאו  חדשניות 
יראו אור לראשונה בימי הנופש של שיח 
חווית  למשתתפות  תינתן  כן  כמו  סוד. 

לנופש  חיבור  של  מיוחדת  התרגשות 
אשתקד שנערך באוקראינה וסביבותיה 
רגש  וצלילי  תפילות  מסע  בתוכו  וכלל 

לצד תכניה עשירה ואווירה מרוממת.
מו־ הנופש  של  ההיגוי  בוועדה 

גיוון  איכות,  על  רב  ומשקל  דגש  שם 
לצרכי  התאמה  תוך  מושלמת.  ואוירה 
של  בונוס  תפאורת  בלווי  המשתתפות 
במוקד  זה.  לנופש  ייחודיים  תפנוקים 
ההרשמה נערכים בימים אלו לתגבר את 
המענה הטלפוני על מנת להעניק שירות 
המציפות  הפניות  למאות  מקסימאלי 
הינו  המוביל  כשהמוטיב  המערכת  את 
חוויה  מהמשתתפות  אחת  לכל  לתת 

עוצמתית מרוממת ומחזקת.
לוי  שמעון  הרב  סוד,  שיח  מנכ"ל 
מציין כי ההיענות הנרחבת של ההורים 
מוכיחה מעל ומעבר כי בסיעתא דשמיא 
ומעצימה  עולם  חובקת  הנופש  הצלחת 
כשהש־ ובנפש.  ברוח  המשתתפות  את 
ההיגוי  בוועדת  להן  מבטיחים  כך  נה, 
– תיסק בעז"ה תכניית הנופש לגבהים 

חדשניים ובלתי נשכחים.... 
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מפגן התמיכה בצמרת 
הצבא: כך מוסגרה ההפגנה 

לטובת הפוליטיקאים
"רבים ממשתתפי ההפגנה אפילו לא הבינו כמה מהר יהפכו בציניות 

מדהימה לכלי שרת בידי פוליטיקאים ציניים ועיתונאים רעי לב" • 
וגם: הליך המשפט של אזריה שזוהם מלכתחילה 

ההפגנה שהתקיימה במוצאי השבת האחרונה 
הנהגת  נגד  הציבורית  ההתלהמות  על  במחאה 
צה"ל זכתה לתשומת לב רבה. למרות רצונם של 
הפוליטיקאים  ניטראליים  להישאר  המפגינים 
שלמה  העיתונאי  לטענת  מלהגיע.  איחרו  לא 
ממשתתפי  רבים   ,7 מערוץ  פיוטרקובסקי 
ההפגנה אפילו לא הבינו כמה מהר יהפכו בציניות 
ציניים  פוליטיקאים  בידי  שרת  לכלי  מדהימה 

ועיתונאים רעי לב. 
לשעבר  המועצות  ברית  של  השיא  "בשנות 
ואפילו  הברית  בארצות  אירופה,  במערב  היו 
בברית  שתמכו  רבים  שמאל  פעילי  בישראל, 
ששרר  החריף  הדיכוי  משטר  למרות  המועצות, 
"מדובר  מאמרו.  פיוטרקובסקי  פתח  בה", 
בפעילים, מרביתם אנשים שוחרי טוב בעלי דעות 
סוציאליסטיות, שהחזיקו בתפיסת עולם נאיבית 
המשטר  של  הזוועה  למעשי  שנוגע  מה  בכל 
שערך  הנרחבים  הטיהורים  כדוגמת  הסובייטי, 
סטלין, והמשיכו להעניק גיבוי לברית המועצות. 
הפוליטי  בשיח  פעילים  אותם  זכו  לו  הכינוי 
כלומר,  שימושיים".  "אידיוטים  היה  במערב 
ככלי  משמשת  וטיפשותם  שתמימותם  אנשים 
בידיהם של גורמים בעלי אינטרס זר, שאיננו זהה 

לעמדותיהם של אותם אנשים.
וגם  רבין,  בכיכר  לעצרת  שהגיעו  "האלפים 
כמה מהנואמים על הבמה, היו כולם ככל הנראה 
את  להביע  באמת  שרצו  ויקרים,  טובים  אנשים 
העצרת,  יוזם  בעם.  באחדות  והאמתי  הכן  רצונם 
נפלא.  אדם  ספק  ללא  הוא  שילון,  זיו  במיל'  סרן 
פוליטיקאים  של  שורה  הצער,  למרבה  אבל 
את  הפכו  פחות,  לא  ציניים  ועיתונאים  ציניים 
לאידיוטים  האלפים  מקהל  ניכר  וחלק  היוזמים 

שימושיים בעל כורחם.
הזו  לתופעה  קוראים  תקשורת  בלימודי 
שם,  מלמדים  כך  משנה,  כך  כל  לא  זה  "מסגור". 
מה אתה עושה. מה שמשנה הוא ה"מסגור" שאתה 
אנחנו  הרי  נכון.  שזה  היא  והאמת  למעשה.  יוצר 
בנסיבות  להיות  יכולה  פעולה  שאותה  יודעים 
מסוימות פעולה חיובית ובנסיבות אחרות פעולה 
של  מלאכותית  הבניה  הוא  ה"מסגור"  שלילית. 

התודעה אודות ההקשר של המעשה.
"וכך הפכה עצרת שמטרתה היא חיזוק לצה"ל 
וקריאה לאחדות בעם, עצרת חיובית שכמעט כל 
ישראלי אם היה יכול היה מצטרף אליה, לעצרת 
בעלת מאפיינים סמי פוליטיים. עצרת שבדיעבד, 
גם אם יוזמיה לא חשבו שזה מה שיקרה לה – זה 

מה שקרה לה, בסיועם של אנשי תקשורת.
מה  היה.  שהיה  מה  אבוד,  הנוכחי  המקרה 
הטוב  שואפי  עצמם  את  לשאול  כעת  שצריכים 
שבתוכנו הוא כיצד לא ינוצלו כוונותיהם הטובות 

לטובת אג'נדות זרות.

התעלמה מנסיבות הטרור

גם הביקורת כלפי המשפט עצמו לא איחרה 
מהרגע  בעצם  שהוכרע  משפט  היה  "זה  מלבוא. 
הטיחו  הבטחון  ושר  צה"ל  דובר  שבו  הראשון 
'מקור  פרשן  טוען  שסרח",  האשמה  את  בחייל 
בהתערבות  שזוהם  "משפט  סגל.  אראל  ראשון' 
ונסיון  פיקודית,  וצבאית  פוליטית  מערכת 
היסטרי של צמרת הצבא לתלות בחייל אחד את 
כל ההילה המתחסדת של הצבא המוסרי בעולם. 
המערכת  מהפרדת  מנוס  אין  סגל,  לטענת 
משפטית  "מערכת  מהצבא.  הצבאית  השיפוטית 
בניגוד  לפורענות.  מועדת  סגור  אקו־סיסטם  של 
למערכת המשפט האזרחית, העצמאית במהותה 
כפופה  הצבאית  השיפוט  מערכת  ובפועל, 
לרמטכ"ל, וכשהרמטכ"ל מקדם את ראש ההרכב 
במהלך המשפט, הצדק לא נראה מספיק. והצדק 
הם  בירושלים,  שופטים  יש  אם  להיראות.  צריך 
צריכים להיות עצמאים ולא חלילה שיעלה חשש 
שהם קשובים לצורך של המערכת הצבאית להגן 

על עצמה.

"שכבה אחר שכבה, כמו בצל רקוב עד לסיום 
כאירוע  אזריה  אלאור  פרשת  התגלתה  העגום, 
שהתעלם  צבאי  משפט  אסטרטגי.  אירוע  מכונן, 
הרשעה  תחקירים,  הדלפות  עדויות,  מזיהום 
המשפט  בזמן  עוינת.  מפקד  ורוח  מלמעלה 
היה  המסר  קודמו.  השופטים  קודמו,  מפקדיו 

ברור.
אינה  בחייל  תומך  גדול  שציבור  "העובדה 
מעידה שהם חושבים שהוא גיבור, אלא שמשהו 
שהכרעת  חשים  הם  במשוואה.  להם  מסתדר  לא 
את  למרק  הוגן  שלא  לחייל,  עוול  עושה  הדין 
מחבל,  שהרג  לוחם  של  גבו  על  הלאומי  המצפון 
חמאס  רוצחי  של  זכותם  על  שומר  שבג"ץ  בזמן 
אלאור  כלאם.  מתאי  התקשורת  בכלי  לצפות 
הקולקטיבית  הדריכה  אבל  גיבור,  אינו  אזריה 
שנראו  מהמכוערות  היתה  משפחתו  ועל  עליו 
כאן. איש לא יכחיש שהמערכת הצבאית בגיבוי 
אפשר  בהריגה.  הרשעתו  את  ביקשה  תקשורתי 
היה לצפות שהמערכת תרצה בחפותו, או לפחות 
בזדון.  לא  אך  בשגגה  פעל  שהחייל  תקוה  תביע 

אבל להפך, המערכת היתה לרוח גבית לתביעה.
את אזריה,  "מהרגע הראשון המערכת נטשה 
ולא נתנה לו את הסדק ולו הקלוש ביותר שהוא 
'בצלם'  של  הסרט  ירה.  ולכן  בסכנה  חש  אכן 
באופן  שפעל  לוחם  היה  אזריה  אלאור  הכריע. 
במחלוקת  שנוי  שההגדרה  פיקוד  תחת  שגוי 
תיטיב עמו, וכל זאת בתוך סיטואציה ערטילאית 
כשמסביב  מבורדקת,  בזירה  גוסס  מחבל  שבה 
בית  פרוטוקול  מטען".  עם  "המחבל  צועקים 
המשפט חושף שלמרבה המבוכה אלאור וחבריו 

לא תורגלו לתרחיש כזה. זה לא עזר לו.
צוות  מקצועית,  והלא  הצנועה  "לדעתי 
לתחקיר  שנחשף  מי  לו.  הזיק  אזריה  של  ההגנה 
שיש  בתחושה  יצא  בערוץ 2  אסנהיים  עמרי  של 
מקום לספק לגבי המניע של אלאור. מה עבר לו 
בראש, נקמה או חשש ממטען? סביר שהמניעים 
התערבבו. למה לא נתנו משקל גדול יותר לזירה, 
לשופטים  קלה  עבודה  עשו  פרקליטיו  לכאוס? 
עם חילופי הגרסאות והטענות הסותרות (המחבל 

מת, המחבל זז).
של  ההרשעה  את  שמקבל  מי  שגם  "נדמה 
אזריה כלשונה, חייב להפריד בין הממד המשפטי 
לממד הציבורי. אדם נורמטיבי צריך לחשוב מה 
פצוע  מחבל  שהרג  לחייל  העונש  שיהיה  סביר 
לא  מחבל,  זה  דבר  של  בסופו  לפקודות.  בניגוד 
שהשופטת  העובדה  תמים.  פלסטיני  אורח  עובר 
הלר קראה לו "המנוח", מדגימה יפה איך המשפט 
קונקרטי  אירוע  על  ענקי  בטלסקופ  מתבונן 
מאבק  כמו  נסיבות  עם  קשר  הדרך  על  ומאבד 

לאומי בטרור אכזרי.
קרבית  מבצעית  זירה  הפכה  הדין  "הכרעת 
מבצעיות,  החלטות  כך,  ובתוך  פלילית.  לזירה 
מנותחות  הזירה  מעצם  במהותן,  סובייקטיביות 
באופן משפטי קר ומנותק. ואם הזירה המבצעית 
שהסכנה  הרי  מזורז,  משפטיזציה  תהליך  עוברת 
עצת  את  ויעדיפו  יהססו  כוחות  שמעתה  היא 
למגע.  וחתירה  יוזמה  נטילת  פני  על  המשפטן 
לתוך  במחנה 80  השומרים  ברחו  שבוע  לפני  רק 
יצאו  מיעוטים  בני  של  רכב  כשמתוך  הבסיס 
אפשר  להגיב.  חשב  לא  מהם  איש  אותם.  לתקוף 
אל"מ  אמרה  מה  ראו  צודקים,  הם  אותם.  להבין 
אם  גם  האמור,  כל  "נוכח  הדין:  בהכרעת  הלר 
לחשש  בנוגע  הנאשם  גרסת  מתקבלת  היתה 

מהמטען, אין למצוא בכך צידוק לירי".
'הרב"ט  התגלמות  היה  אזריה  "סמל 
מסוים  בעיוות  אימץ  שצה"ל  מושג  האסטרטגי', 
טקטי  אירוע  לתאר  כדי  האמריקני  מהצבא 
הגלובלית,  בזירה  אסטרטגית  השפעה  בעל 
'הרב"ט  את  שתפס  צה"ל,  התקשורתית.  בעיקר 
המקומית  ברמה  לסיבוך  כסיכון  האסטרטגי' 
הזירה  את  ידליק  שהמקרה  חשש  והגלובלית, 
הבינלאומית.  בזירה  בישראל  ויפגע  הפלסטינית 

אבל הפגיעה היא פנימית. משבר אמון אזרחי". 

ביטולה זהו קיומה 

ביטוי הולם | הרב י. טוורסקי

יהודים  קיימו  האחרונים  בשבועות 
בחצרות הקודש את המנהג המקובל שלא 
מתפרס  זה  מנהג  ניטל.  בליל  תורה  ללמוד 
מפוזרים  בהם  שבועות  כמה  פני  על 
בתפוצות  שהתקבלו  השונים  התאריכים 

ישראל כימי הניטל. נהרא נהרא ופשטיה.
בחו"ל אין צורך כלל להבהיר את המנהג 
למה  בהצצה  די  דברים.  אודותיו  ולהכביר 
הגויים  בחגאות  ברחובות  שמתחולל  מה 
עתירי הסכנות. לעומת זאת, בארץ הקודש 
על  מבינים  ואינם  תמהים  העומדים  ישנם 

מה כל הרעש הגדול הזה.
אלוקים  עמנו  עשה  חסד  אמנם,  כי 
אותנו  בהעלותו  הארוכה  הגלות  בשלהי 
מעני ארצות פזורינו אל אדמת הקודש של 
ארץ ישראל בה נשמח ונשוש בעיר עוז לנו 
עובדה  בימינו.  במהרה  צדקנו  משיח  עם 
שלא  אותנו  זיכתה  אשר  היא  זו  מרנינה 
נוראה  טומאה  באותה  ולהיתקל  לראות 
שבעטיה ציוו צדיקים שלא להגות בתורה 
בזמן זה, אשר הסכנה גדולה בו להתגברות 
מלתעות הטומאה על קדושת הלימוד ח"ו.

המבורכת  ההשתכנות  כאמור,  אך 
בארץ ישראל מביאה רבים וטובים לתהות 
על קנקנו של מנהג זה האוסר ללמוד תורה 
בליל עבות חורפי שגרתי; האין כאן איסור 
רבבות  לבטל  ניתן  כיצד  תורה?  ביטול 
צורבים ועמלי תורה ממשנתם בשל סיבה 

שבקושי נראית לעין ואינה מובנת כ"כ? 

אולם, במחשבה מעמיקה ישנו כאן פן 
ללון  הזוכים  אלו  אף  מאוד.  וחשוב  נוסף 
מאמריה,  ולהתבסם  תורה  של  באוהלה 
את  בנפשם  לחזק  לעת  מעת  עליהם 
דומה  אינו  שלהם  הלימוד  כי  ההכרה 
בתורה  ההגות  להבדיל.  אחרים  ללימודים 
ואשר  הגבורה  מפי  שניתנה  הקדושה 
העולם כולו מתקיים בזכות הבל פיהם של 
להשתלמויות  כלל  דומה  אינה  לומדיה, 
העולם  בהוויות  ידע  ורכישת  במדעים 

להבדיל.
על  מתבטל  הלומד  בהן  אלו  בשעות 
הוא  מתבונן  המנהג,  כפי  מלימוד  כורחו 
אעיין  אם  יקרה  מה  נו,  לעצמו:  וחושב 
יארע  מה  דקות?  כמה  קודש  ספר  באיזה 
אומרים  אך   – כעת?  גמרא  דף  אלמד  אם 
עלול  הלימוד  כעת!  ללמוד  אסור  לא!  לו: 

להגיע למקומות לא טובים, וכו'. 
ההבנה הזו כי כל רגע של לימוד תורה, 
וכל מילה קדושה שאנו הוגים בפינו כוחם 
רב לעלות ולהתעטר בספירות עליונות של 
קדושת הבורא ולעשות נחת רוח במרומים 
של  ביטולה  מתוך  דווקא  נוצרת  היא   –
אפוא  הוא  ביטולה,  הניטל.  בימי  תורה 
את  היטב  לנו  המבהיר  הוא  כן.  גם  קיומה 
ורשאים  זוכים  שאנו  התורה  קדושת  כח 
 365 כמעט  במשך  ולילה  יומם  בה  להגות 
הגואל  יבוא  בקרוב  כי  בתקוה  בשנה...  יום 

וגם ימים אלו יותרו בלימוד במהרה.  

קבוצת בעלי דירות מהדרום הגישה עתירה 
לבג"ץ נגד חוק מיסוי דירה שלישית

מאת שלמה גרין

נגד  המשפטי  המאבק  נמשך 
החוק למיסוי בעלי דירה שלישית, 
או בשמו הרשמי, מס ריבוי דירות. 
על־ידי  בג"ץ  להגשת  במקביל 
סיעות באופוזיציה, עתירה נוספת 
לבג"ץ הוגשה השבוע מטעם קבו־
צת בעלי עסקים מהדרום, המחזי־
להשקעה  דירות  על  בבעלות  קים 

וצפויים להיפגע מהחוק החדש. 
בעתירה, שהוגשה בידי משרד 
עורכי הדין כהן ערב ושות' מבאר 
לבית  העותרים  קוראים  שבע, 
מיסוי  חוק  את  לבטל  המשפט 
את  סותר  בהיותו  שלישית  דירה 
וחירותו.  האדם  כבוד  יסוד  חוק 
את  השקיעו  כי  טוענים  העותרים 
להש־ דירות  ברכישת  כספם  כל 

הפנסיה  לקרן  כתחליף  בנגב  כרה 
שמעולם לא היתה להם. 

בעתירה  הביקורת  עיקר 

תושבי  של  "קיפוח  כלפי  מובעת 
הדרום" העולה מהצעת החוק. בא 
כוחם של העותרים, עו"ד אלישע 

"כידוע  כי  בעתירה  כותב  כהן 
הארץ  במרכז  הדירות  ערכי 
מאזור  משמעותי  באופן  גבוהים 

החוק  הצעת  לפי  והצפון.  הדרום 
שערכה  דירה  בין  הבדל  יהיה  לא 
1.5 מיליון שקלים בנגב לבין דירה 

במרכז  שקלים  שערכה 10 מיליון 
הארץ  מרכז  שתושב  יוצא  הארץ. 
המחזיק 2 דירות בשווי של 20 מי־

ליוני שקלים לא ישלם מס בניגוד 
קטנות  דירות  שלש  בעל  לחברו 
קטן  ששווין  בנגב  פיתוח  בעיירת 
ישלם  זאת  שבכל  מונים  עשרת 
את המס המדובר. זו אפליה לרעה 
של תושבי הפריפריה. החוק פוגע 
בעלי  של  מסוים  סוג  בין  ומפלה 
נכסים מסוימים לבין בעלי נכסים 
אחרים, והכל בשל שיקולים אשר 
הנכסים  בבעלי  קשורים  אינם 
של  בכשליה  דווקא  אלא  בדבר, 
ביוקר  בטיפול  עצמה  המדינה 

הדיור".
השותפים  הדירות  בעלי 
לפני  פנו  כי  מציינים  לעתירה 
משה  האוצר  שר  אל  כחודשיים 
ח"כ  הכספים  ועדת  וליו"ר  כחלון 
לבטל  בתביעה  גפני  משה  הרב 
לטענתם,  החקיקה.  הליכי  את 
בזכויות  הישירה  לפגיעה  "מעבר 
הקנין של בעלי הדירות, הרי שיש 
לכלכלת  באשר  שלילי  מסר  בכך 
בין  הבדל  כל  אין  שכן  ישראל, 
יחליט  אשר  חוק  לבין  זה  חוק 
כספי  חסכון  של  בקרן  לנגוס 
שמחזיק כל אחד מאזרחי ותושבי 

המדינה".

ראש הסגל המיועד של טראמפ: "הנשיא הנבחר מכיר 
בנסיונותיה של רוסיה להשפיע על הבחירות בארה"ב" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

של  ארוכים  שבועות  אחרי 
גופי  לעמדת  פומבית  התנגדות 
והבית  האמריקאים  המודיעין 
במי־ פעלה  רוסיה  לפיה  הלבן, 
תוצאות  על  להשפיע  כדי  שרין 
הנשיא  נאלץ  בארה"ב,  הבחירות 
קו  ליישר  טראמפ  דונלד  הנבחר 
לפחות  בה  ולהכיר  המציאות,  עם 

באופן חלקי. 
"הנשיא הנבחר מכיר בכך שי־
שויות מרוסיה פעלו כדי להשפיע 
בארה"ב",  הבחירות  תוצאות  על 
מי  פריבוס,  ריינוס  אתמול  אמר 

לכהן  טראמפ  ידי  על  שהתמנה 
עם  הלבן,  בבית  הסגל  כראש 
שישי  ביום  לתפקיד  כניסתו 

הבא. 
יורה  טראמפ  פריבוס,  לדברי 
לפניו  להגיש  המודיעין  לארגוני 
התגובה  צעדי  לגבי  המלצות 
על  כתגובה  לדעתם,  הנדרשים 
תגובה  "צעדי  הרוסית.  הפעולה 
להינקט  עשויים  ואחרים  כאלה 

על ידו", אמר. 
טראמפ  שלמעשה  למרות 
לו  התכחש  כה  שעד  במה  הודה 
בלבד,  חלקית  ההודאה  בתוקף, 
טרא־ מאוד.  ואפרורית  מאוחרת 

החריפות,  בתגובותיו  שידוע  מפ 
להימנע  כדי  ידו  שלאל  כל  עושה 
כשנאלץ  וגם  הפעם,  מלהגיב 
שולח  הוא  כרחו,  בעל  להודות 
זאת  לעשות  שלו  הסגל  ראש  את 
ולא  פתלתל  ניסוח  עם  בשמו, 
הפועלות  "ישויות"  על  ברור 
שלא  נזהר  כשהוא  רוסיה,  מתוך 
על  ישירות  האשמה  את  להשליך 
הנשיא פוטין, כפי שעשו אובאמה 

וסיעתו. 
מי שיצא למתקפה על טראמפ 
היה הסנאטור הרפובליקאי הבכיר 
בביקורת  הידוע  גרהאם,  לינדזי 
על  למתוח  נוהג  שהוא  החריפה 

טראמפ, על אף שהוא חבר באותה 
לטראמפ  קרא  גרהאם  המפלגה. 
להכיר בעובדות ולהגיב בחריפות 
בדמוקרטיה  הרוסית  הפגיעה  על 

היתה  זו  "הפעם  האמריקאית. 
רוסיה", אמר גרהאם בראיון לכלי 
יכולה  זו  הבאה  "בפעם  תקשורת, 

להיות סין ואפילו איראן". 
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העולם.
פילץ  אביעזר  רבי  הגאון 
קונן  תפרח  ישיבת  ראש  שליט"א 
בקול נהי 'אוי הרבי רבי משה אי־

דמות  אותה  והביטה,  ד'  ראה  ננו', 
בישיבה,  זכרוננו  בימי  שראינו 
שגם כשהיה עדיין בחור היתה לו 
דמות דיוקנו של גאון, ונותרנו בלי 
צועק  ישראל  כלל  דמות.  אותה 
'ווי לארעא קדישא דחסרה גברא 
ולתלמידיו  לירושלים  ווי  רבה', 

הרבים שאיבדו קברניטם.
פלדמן  אריה  ר'  הרה"ג  חתנו 
לקול  בגדו  בדש  קרע  שליט"א, 
בכיית ההמונים ובירך דיין האמת, 
ולאחר מכן אמר שהיה מיוחד בכך 
כאילו  חש  מתלמידיו  אחד  שכל 
הוא בנו יחידו. בשיעור שהתקיים 
בביהמ"ד,  כאן  חמישי  יום  מדי 
עשרים  ששמעו  ת"ח  מגיעים  היו 
שנה את שיעוריו שנים רבות, והיו 
פעם  לשמוע  שבאו  תשובה  בעלי 
יצא  אחד  שכל  והפלא  ראשונה, 
וזה  שמע,  לא  שמעודו  משהו  עם 
התורה  מקצועות  בכל  כוחו  היה 
שא־ למי  הדברים  ונאים  במיוחד. 

אליך  'ויקחו  המקרא  אודות  מר 
שמחובר  מי  שרק  אדומה',  פרה 
הטעם  להבין  יכול  לתורה  לגמרי 
בסוד  והאריך  אדומה,  בפרה 
עיונה, וכך היתה דרכו בכל סוגיא 

וענין כל ימיו. 
בנו הרה"ג ר' שמואל שליט"א 
ביכה תמרורים באומרו, שהיה עמו 
התאוששות,  אחרי  בחו"ל  בניתוח 

והיה רדום כמעט לגמרי, והתחיל 
ש'כל  אחד  משפט  על  וחזר  לדבר 
המציאות שלו היא להרבות כבוד 
שמים', ושאלתיו מי? והוא ענה לי 
כשלא  גם  אמר  וזה  רבינו,  משה 
בעצמו.  להבחין  הדעת  לו  היתה 
ברגעים אלו איננו יודעים איך ני־
קח את כל הרוחניות שהשפיע כל 
איך  עתה  נדע  מהיכן  הלאה,  ימיו 
יותר  ולעלות  להתרומם  צריכים 
התלמידים  ולא  אנחנו  לא  ויותר, 
יודעים לאן נפנה עכשיו, אבל יחד 
אסור  אבי,  אבי  של  הזעקה  עם 
עם  להשאר  צריך  בכך,  להשאר 
'רכב ישראל ופרשיו', לחשוב בכל 
כל  של  שמים  הכבוד  מהו  מקום 
זצוק"ל  שאבא  כפי  ישראל,  כלל 

שאף ולימד כל ימיו. 
שליט"א  שלמה  ר'  הרה"ג  בנו 
היה  זצוק"ל  שאבא  באומרו,  תינה 
הוא  אמונה,  איש  כוחו  כל  עם 
באור  החיים  מאורעות  כל  ראה 
עבודתו  שורש  כל  לגמרי,  אחר 
היה אמונה, הוא לא חי את החיים 
האמו־ היתה  גביהם  ועל  בעולם 
אמונה,  חיי  היו  חייו  כל  אלא  נה, 

ועומק  דעתו  רוחב  כל  נבע  ומזה 
שהביאה  שלימה  אמונה  חכמתו, 
שכמה  לומר  ניתן  חכמתו.  עוצם 
בתכלית  היה  כך  גדול,  שהיה 
וראה  כלל,  הכרנו  שלא  ברמה 
ועמל  אמונה,  באור  חייו  כל  את 
שני־ ואלו  האמונה,  את  להחדיר 

הפריע  זה  מהאמונה  אותם  תקו 
לו ולכך יצא מגדרו לקרבם, ועמל 
הוא  תועים.  בנים  להשיב  רבות 
אותנו  לימדת  'תמיד  בזעקו,  סיים 
שנחיה באמונה שלימה ולא ניסחף 
בשכ־ יחיד  היית  חיצוניות,  אחרי 

קשורה  שלא  אמונתך,  ועומק  לך 
אלא  ולחיצוניות,  העם  להמון 
יושר  מליץ  תהיה  הלב,  לשורש 
בדרכך  להמשיך  שנוכל  לכלנו 

זו'. 
סיים את מסכת ההספדים בנו 
שליט"א  אברהם  ר'  הרה"ג  הגדול 
דו־ נאלמתי  בוכים:  בקול  שזעק 

ואומר  להספיד,  בכוחי  אין  מיה, 
שכשחזרו  הגמרא,  דברי  את  רק 
ונסתפקו  מהלויה  רב  של  בניו 
יכלו  ולא  ברהמ"ז,  של  בהלכה 
הג־ אומרת  הספק,  את  להכריע 

ואמרו  קריעה,  עוד  שקרעו  מרא 
שנ־ חבל  שכמה  דרב,  נפשיה  נח 

הלכות  ממנו  למדנו  ולא  רב  פטר 
להורות.  יכולים  אנו  ואין  ברהמ"ז 
אם תלמידי רב היו צריכים לקרוע 
קריעה על הלכה אחת שלא למדו 
צרי־ קריעות  כמה  בחייו,  הימנו 

הספקנו  שלא  על  לקרוע  אנו  כים 
ללמוד דברי תורה ויסודות מאבא 
מדברים  לנו  אבד  כמה  זצוק"ל, 
שהיו גנוזים בלבו. אין בכוחי לומר 
עליו דבר, אבל על עצמינו יכולים 
זאת.  כל  שחסרנו  על  לבכות  אנו 
נבקש ממנו מחילה על כל השנים, 
לאמא  יושר  מליץ  שיהיה  ונבקשו 
והתל־ המשפחה  ולכל  שתחי', 

שהתורה  ונזכה  הרבים,  מידים 
כפי  אותנו  תחזיק  ממנו  שנותרה 

שהיה רצונו כל הימים. 
החל  הקדיש,  אמירת  לאחר 
לפתח  עד  ההלויה  מסע  לנוע 
לאוטובוסים  עלו  ומשם  השכונה, 
נט־ שם  הזיתים,  להר  עד 

בכיית  לקול  העפר  ברגבי  מן 
ההמונים.

מרן  כ"ק  בראשות  הזיתים  שבהר 
מחר  תתקיים  שליט"א  האדמו"ר 
יום ג' בבוקר בשעה 3.30 אחה"צ, 
מע"י  שתצא  מיוחדת  בתחבורה 
הנ־ שמואל  ברח'  המוסדות  בנין 

ופרקי  מידות  י"ג  לאמירת  ביא, 
רח־ ולעורר  שיח  לשפוך  תהילים 

מים על ישועת הכלל והפרט 
בהתכנסות המיוחדת של קהל 
אנ"ש דחסידי זוועהיל שהתקיימה 
המרכזי  בבנין  האחרונה  בשבת 
מרן  כ"ק  בראשות  המוסדות  של 
בה־ הועלה  שליט"א,  האדמו"ר 

שליט"א  הרה"צ  בניו  ע"י  רחבה 
וראשי וזקני החסידים זכרו הגדול 
ומ־ זצוק"ל  האדמו"ר  של  והנעלה 

שלושים  במשך  בקודש  פעלותיו 
ושתים שנות הנהגתו הרוממה את 
עדת החסידים תוך לימוד בדרכיו 

ועיון במשנתו הטהורה.
הותיר  זיע"א,  ההילולא  בעל 
רח־ מורשת־רוחנית  ברכה  אחריו 

ההרים'  'אל  מכון  חברי  בת־היקף. 
זוועהיל,  מוסדות  שבמסגרת 
והוצאתם  עריכתם  על  השוקדים 
הו"ל  כבר  תורתו,  דברי  של  לאור 

מספר כרכים של דברי תורתו.

כ"ק  של  המיוחד  סגנונו 
שיחותיו  אל  משך  זי"ע  האדמו"ר 
בת־ שהתרפקו  וטובים  רבים 

דברות  ועל  אמריו  על  ענוגים 
האדם  מטרת  סביב  שסבבו  קדשו 
רבים  עניינים  והקיפו  בעולמו 
בא־ בוראו.  את  האדם  בעבודת 

מופלא  באופן  מובהרים  היו  מריו 
עניינים רבים בעבודת ה' ודרישה 
לאמונה איתנה אמת מוצקה ענווה 
דברות  ישראל.  ואהבת  ושפלות 
לבבו  חדרי  את  מגלים  קדשו 
הטהור, שחבוק ודבוק היה בתורת 
ינק  אשר  כפי  ותלמידיו  הבעש"ט 
וקיבל מאבותיו הק' זיע"א, ודברי 
רמים  עניינים  מבהירים  תורתו 
ממשנת מאורי החסידות אשר הם 

היסודות לדברי קדשו. 

בצר חברה בע"מ
חברה מספר 52-000571-1

הודעה לבעלי המניות על חלוקת דיבידנד
בצר חברה בע"מ מודיעה בזאת כי בפברואר 2016 היא חילקה 
מרווחי  בחלוקה  להשתתף  הזכאים  המניות  לבעלי  דיבידנד 
יש  הדיבידנד  כספי  וקבלת  מידע  קבלת  לבירורים,  החברה. 
לפנות לחברת העובדים השיתופית הכללית בא''י בע''מ, ברח' 

ארלוזורוב 93 ת"א טל: 03-6281111.

הודעה על הפקדת תשלום דיבידנד שלא נדרש בחשבון נאמנות
חברת "הלוואה וחיסכון (לשעבר יפו ת"א) בע"מ"

חברת הלוואה וחיסכון (לשעבר יפו - ת"א) בע"מ מודיעה כי בשנת 
2000 ובשנת 2011 היא חילקה דיבידנדים לבעלי המניות הזכאים 
להשתתף בחלוקה. דיבידנדים שלא נדרשו הופקדו בנאמנות אצל 
חברת הנאמנות של חברת העובדים בע"מ. כל בעל מניות הרואה 
אדר  לילך  לעו"ד  לפנות  מתבקש  הדיבידנדים  לקבלת  זכאי  עצמו 
ותעודת  מניה  תעודת  העתק  שליחת  לאחר   03-6281111 בטלפון 

זהות של בעל המניה בפקס 03-6281112.

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
הודעה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 
בתכנית  זו  לועדה  בקשה  הגיש  יוסף  נימני   1965
בניה  תוספת  בקשה:  מהות   201600915 מספר: 
שתי  בן  בבנין  סוכות   + א  ובקומה  קרקע  בקומת 
בני   29 חיד"א  ברחוב  בכתובת:  הקרקע  על  קומות 
ג'.  מגורים  אזור  ביעוד:  גוש: 6122 חלקה: 945  ברק 
בהקלות הבאות: 1. הקלה 10% בקו בנין בצד דרום 
ב- 30 ס"מ דהיינו קו בניין יהיה 2.70 מ' לרבות סוכות 
105/ב  לתכנית  בהתאם  שלא  וזה  מ'.   3.0 במקום 
 (3) ו-2ב'   (2) 2ב'  סעיף  פי  על  הודעה  במקום  החלה 

התש"ל-1970. והבניה  לתקנות 
לזכאי לקבל הודעה לפי סעיף 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 לוועדה 
המקומית תוך 14 יום מיום פרסום זה. קבלת קהל: 
בין  ג'  יום   10:00-13:00 השעות  בין  א',ג',ה'  ימים 

השעות 15:30-17:00.
חנוך זייברט יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
הודעה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 
1965 שגב רועי, מזרחי אפרת ו-גרינסברג יוסף הגישו 
מהות   201600347 מספר:  בתכנית  זו  לועדה  בקשה 
 + ו-ד'  א',ב',  בקומות  לדירות  בניה  תוספת  בקשה: 
חדרי גג בבניין בן ארבע קומות מעל קומת עמודים. 
בכתובת: ברחוב דנגור 9 בני ברק גוש: 7361 חלקה: 
17 ביעוד: מגורים 3-4 קומות. בהקלות הבאות: 1. אי 
נסיגה בקומת הגג בצד מערב 2. 6% שיפור תנאי דיור. 
וזה שלא בהתאם לתכנית 534, 105/ב, 105/ד' החלות 
במקום. הודעה על פי סעיף 2ב' (2) ו-2ב' (3) לתקנות 

1970 התש"ל-  והבניה  התכנון 
לזכאי לקבל הודעה על פי סעיף 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 
קבלת קהל:  המקומית תוך 14 יום מיום פרסום זה. 
בין  ג',  יום   10:00-13:00 השעות  בין  ה',  ג',  א',  ימים 

השעות 15:30-17:00.
חנוך זייברט יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק

הודעות חוק תכנון ובניה - 09/01/17

  ("החברה")בע"מ ) 1999(און השקעות והחזקות - רם
 של המניות בעלי של("האסיפה")  מיוחדתהחברה מודיעה בזאת, על זימון אסיפה 

במושב רם במשרדי החברה , 2017פברואר ב 13, 'באשר תתקיים ביום  החברה
  הנושאים הבאים:  יומה סדר שעל ,12:00בשעה  ,19205און, ד.נ. גלבוע 

 עדכון )ב( ;יניות התגמול של נושאי המשרה בחברה ואישורה מחדשעדכון מד(א) 
און לקבלת שירותי ניהול ושירותי -תנאי ההתקשרות של החברה עם מושב רם

 .הקצאת כתבי אופציה לנושאי משרה בחברה )ג(; דירקטורים
  .2017ינואר ב 15-המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה

                 :ידי בעל מניות של החברה- להמצאת הודעות עמדה על המועד האחרון
  .2017פברואר ב 3

                    : ידי דירקטוריון החברה- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על
  .2017בפברואר  8

שעות לפני מועד כינוס  4: עד חברהכתבי הצבעה להמועד האחרון להמצאת 
  האסיפה.

באתר ההפצה של  םשהתפרס 2017בינואר  8מיום מיידי ח ולמידע נוסף, ראו ד
         ובאתר הבורסה לניירות ערך  www.magna.isa.gov.ilרשות ניירות ערך 

  ).2017-01-003028אסמכתא: (מס'  www.tase.co.ilבתל אביב בע"מ 

  ")החברה("מ "בע בית הזהב
 13שתתקיים ביום , ")האסיפה("של בעלי מניות החברה  מיוחדתאסיפה זימון בזאת על  מודיעההחברה 
הארכת  )1: (יומהעל סדר ש, תל אביב, 66משה דיין ' במשרדי החברה ברח 15:00בשעה  2017 בפברואר
 .תגמול ואישורה לתקופה בת שלוש שנים עדכון מדיניות) 2(; בחברה צ"דח כהונת

  .2017 בינואר 15-סוף יום המסחר של ה: המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה
  .2017 בפברואר 3: בעל מניות של החברה י"עהמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה 
  .2017 בפברואר 8 :דירקטוריון החברה י"עהמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה 

  .שעות לפני מועד כינוס האסיפה 4עד : חברהכתבי הצבעה לרון להמצאת המועד האח
ובאתר  www.magna.isa.gov.ilמיידי שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך  דוחראו , למידע נוסף

 ).2017-01-003906: אסמכתא( 2017 בינואר 8מיום  www.tase.co.ilמ "הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע
  

ביוזמת הוועד להגנת הר הזיתים: חבר ועדת הפנים 
ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי סייר בהר הזיתים

ח"כ הרב מלכיאלי קיים סיור בהר הזיתים יחד עם ראשי הוועד להגנת הר 
הזיתים וקיבל סקירה על התקדמות העבודות בהקמת הגדר כמו גם שאר 

הפעילויות לאבטחת הבטחון בהר

השבוע  קיים  מיוחד  סיור 
הפנים  וועדת  וחבר  הכנסת  חבר 
הזי־ בהר  מלכיאלי  מיכאל  הרב 
ראשי  הזמנת  לאור  וזאת  תים 

הוועד להגנת הר הזיתים.
ראשי הוועד להגנת הר הזי־

עיקשת  בצורה  שפועלים  תים 
הזיתים  בהר  האבטחה  להגברת 
מלכיאלי  הרב  ח"כ  את  הזמינו 
להתרשם  מנת  על  בהר  לביקור 
מקרוב אחר הבעיות הבטחוניות 
המתפללים  רבבות  סובלים  מהן 
אשר פוקדים את ההר מדי חודש. 
נציגי  הדריכו  הסיור  את 
מר  הזיתים  הר  להגנת  הוועד 
ג'ף דאובה, מר הרווי שוורץ ומר 
יעקב וונדר והשתתף בו אף מפ־

קד תחנת הר הזיתים במשטרה. 
מהמוק־ בכמה  סיירה  הפמליה 

מקרוב  וחזתה  הזיתים  בהר  דים 

הרבות  האבטחה  בעיות  אחר 
סביב ההר והגישה אליו. 

מיקום  סביב  התחיל  הסיור 
העבודות להקמת הגדר החדשה, 
מביע  מלכיאלי  הרב  ח"כ  כאשר 
את שביעות רצונו מבניית הגדר 
הקברים.  במצב  ניכר  ומשיפור 
בסיוריו  כי  ציין  מלכיאלי  הרב 
בפניו  שנגלתה  התמונה  בעבר 
היתה קשה בהרבה וכי הוא שמח 
וכי  משתפר  המצב  כי  לגלות 

מלאכת בנית הגדר מתקדמת.
והמשטרה  הוועד  נציגי 
של  הפנים  ועדת  לחבר  העניקו 
הכנסת סקירה נרחבת על המצב 
הנתונים  ציון  תוך  בהר  הבטחוני 

העדכניים. 
הדגיש  מלכיאלי  הרב  ח"כ 
בקי־ רואה  שהוא  החשיבות  את 
דום סיורים של תלמידים מטעם 

שיכירו  מנת  על  החינוך  משרד 
היהודי  העם  מורשת  את  מקרוב 

בהר הזיתים. 
על  לשמוע  שמח  מלכיאלי 
שאמור  המבקרים  מרכז  הקמת 
רחבי  מכל  אנשים  אליו  למשוך 
הארץ והעולם ושיבח את ראשי 
שעו־ הזיתים  הר  להגנת  הוועד 
המ־ את  להחיות  כדי  רבות  שים 

הבטחון  לשיפור  ופועלים  קום 
לימינכם  לעמוד  "אשמח  בהר. 

בכל הנדרש", אמר. 
הוועד  יו"ר  לובינסקי,  מנחם 
מודה  "אני  הזיתים:  הר  להגנת 
נכונותו  על  מלכיאלי  הרב  לח"כ 
הזיתים  להר  ולסייע  להתגייס 
ולפ־ להמשיך  מתכוונים  ואנו 

את  כליל  להפסיק  מנת  על  עול 
וחילולי  האבנים  זריקות  אירועי 
הקברים בהר הקדוש ליהודים".

התחלה טובה לחיים עם סימילאק 
למהדרין שלב 1 באריזות 400 גר' 

הראשונים  החיים  בחודשי  לתזונה 
של התינוק השפעה מכרעת על התפת־

חותו גם לטווח הארוך. אתם ודאי רוצים 
להעניק לתינוק את כל מה שביכולתכם 
וייהנה  כראוי,  ויתפתח  שיגדל  כדי 
כאשר  תקינה.  ובריאות  חיים  מאיכות 
אתם בוחרים בפורמולה לתינוקות עבור 
תינוקכם, חשוב לבדוק שהיא מכילה את 
כל הרכיבים הדרושים לגדילתו ולהתפ־

תחותו התקינה.
אבוט,  מבית  למהדרין,  סימילאק 
היא פורמולה מתקדמת המגובה במאות 
המתקדם  ההרכב  מדעיים.  מחקרים 
כמויות  משלב  למהדרין  סימילאק  של 
לרמת  להגיע  כדי  רכיב  מכל  מתאימות 
ולה־ טבעית,  בהזנה  הקיימת  הספיגה 

לו  הדרוש  את  מקבל  שהתינוק  בטיח 
למהדרין  סימילאק  תקינה.  להתפתחות 
הינה הפורמולה היחידה שהוכחה מדעית 
תינוק  של  לזו  דומה  התפתחות  כמקנה 

יונק.
של  שילוב  למהדרין  בסימילאק 
והתפתחות  לגדילה  החיוניים  רכיבים 

מערכות שונות בגופו של התינוק:
בתהליך  תומך  למהדרין  סימילאק 
הגדילה. שנות הינקות הן שנים מכריעות 
בהתפתחות העצמות והשלד. בסימילאק 
למהדרין הרכב שמנים ייחודי ללא שמן 
דקל המקל על עיכול הפורמולה ומסייע 
לספיגת סידן מיטבית באחוזים גבוהים 

במיוחד. 
שומן  חומצות  למהדרין  בסימילאק 
חיוניות מסוג אומגה 3 ו־6 בכל השלבים 
להתפת־ המסייעים  נוספים  ורכיבים 

תקינה.  מוטורית  ופסיכו  שכלית  חות 
סימי־ יצרנית  אבוט  שערכה  ממחקרים 

השמנים  הרכב  כי  עולה  למהדרין  לאק 
של  שכלית  להתפתחות  מסייע  המיוחד 
בדומה  שונים  מדדים  בשבעה  תינוקות 

לתינוקות יונקים.
ייחודי  הרכב  למהדרין  לסימילאק 
ונוקלאוטידים  תזונתיים  סיבים  של 
הרכב  החיסון.  מערכת  בחיזוק  התומך 
סימילאק למהדרין הוכח במחקרים מד־

עיים כתורם לחיזוק מערכת החיסון של 
התינוק, תומך בהתפתחות תאי מערכת 
בגורמי  שנלחמים  והנוגדנים  החיסון 
מחלות ובנוסף גם מפחית מקרי שלשול.
סימילאק למהדרין מיוצר ע"י אבוט, 
חברת תרופות ומוצרי בריאות מהמובי־
על  פעילותה  את  המבססת  בעולם  לות 
מחקר ומדע מתקדם. סימילאק למהדרין 
ישראל  מחלב  מיוחד,  בתהליך  מיוצר 
בהשגחה משעת החליבה בכשרות בד"צ 
אגוד הרבנים בראשות הרב וועסטהיים. 

למהדרין  סימילאק  של  הייצור  תהליך 
מתפשרת  בלתי  הקפדה  על  דגש  שם 
ההרכב  שימור  לצד  הכשרות  כללי  על 

המתקדם של סימילאק. 
להשיק  אבוט  שמחה  אלו  בימים 
למהדרין,  סימילאק  של   1 שלב  את 
האריזה  גרם.   400 של  ייחודית  באריזה 
של  פניות  בעקבות  הושקה  החדשה 
מהפו־ ליהנות  שביקשו  רבות  אימהות 

יותר.  קטנה  בכמות  המתקדמת  רמולה 
נוח  פתרון  מעניקה  המיוחדת  האריזה 

טבעית  הזנה  המשלבות  לאימהות  וקל 
עם מתן פורמולה, ולאימהות המעוניינות 
למהד־ בסימילאק  לראשונה  להתנסות 
המ־ באופן  ליהנות  להן  ומאפשרת  רין, 
תאים ביותר בעבורן מפורמולה איכותית 

ומתקדמת ביותר.
תינוק  תזונת  בנושא  שאלה  בכל 
למו־ לפנות  ניתן  דוגמיות  ולקבלת 

סימילאק,  של  המומחים'  'צוות  קד 
בטלפון קליניות  דיאטניות  הכולל 

.1800-65-65-01

הטבה  בשובר  מנויים  שמונה  יזכו 
בשווי 300 שקלים.

בע־ כי  נמסר  המנויים  מאגף 
והביקוש  היומית  ההגרלה  קבות 

הרב להצטרף למשפחת 'המבשר', 
עד  לפעול  ימשיך  המנויים  מוקד 
כדי  מתוגבר,  בצוות  טבת  י"ח 
ומהיר  טוב  שירות  מתן  לאפשר 

לכל פונה.

בו־ ההקלטות  הדיווח,  פי  על 
אחד  נתניהו.  לבקשת  דווקא  צעו 
הגורמים המעורבים בחקירה, צו־

טט כמי שנגעל מהשיחה ואמר כי 
שמ־ וקח,  תן  של  ב"שיחה  מדובר 

צד אחר המו"ל של ידיעות מבטיח 
סיקור חיובי ומן הצד האחר ראש 
לך  אדאג  'אני  אומר  הממשלה 

בענין חוק ישראל היום'".
הברורה  ההקלטה  למרות 
כי  מוחלט  לא  עדיין  לכאורה, 

בעיקר  פלילית,  בעבירה  מדובר 
מעטפות  על  מדובר  שלא  משום 
מק־ בפרשות  כ"מקובל"  שוחד 

בילות.
ההדלפות שסוקרו על ידי כלי 
עסקה  על  מדווחות  התקשורת, 
כאשר  שיחות,  באותן  שנדונה 
או  בתפוצה  פגיעה  היא  המטרה 
השבוע  סוף  גליון  של  סגירה  אף 
של העיתון 'ישראל היום', תמורת 
הפסקת הקו הלוחמני של 'ידיעות' 

נגד נתניהו. 

בנייני   '7 'לבית  באירוע  במה  על 
שש  מתוך  שלוש  תוכלנה  האומה, 
יקרי  בפרסים  לזכות  השולחות 
גם  ניכרה  הקוראות  בקרב  ערך. 
המשימות  לגבי  רבה  סקרנות 
השבועיות הבאות שכאמור, אחת 

יותר מפתיעה מהשניה.

לכל  מודה  'המבשר'  מערכת 
בזה  ומברכת  מתכון  ששלחה  מי 
שתצלחנה  המשתתפות  כל  את 

להגיע לפרס הסופי.
כאמור, הערב המועד האחרון 
לשליחת המתכון השבועי. פרטים 
מתפ־ למשלוח  והכתובת  נוספים 

רסמים במודעות בעיתון. 

ממריאים בשמונה: התעניינות שיא במבצע 
היומי למנויים ומצטרפים וותיקים 

המונים במסע הלווית הגה"צ רבי משה שפירא זצוק"ל

דיווח: ראה"מ נחקר בשל הקלטה 
של שיחה עם נוני מוזס מו"ל ידיעות

הערב הילולת כ"ק מרן 
האדמו"ר מזוועהיל זי"ע

הערב המועד האחרון לשליחת 
המתכון השבועי הראשון

השתלש־ את  סיפר  הוא  במחבל. 
ואמר   ,2 לחדשות  העניינים  לות 
מהמשאית  אמנם  נפגע  הוא  כי 
הוא  שנפל  למרות  אך  בתחילה, 
חשבתי  "בתחילה  לירות.  הצליח 
כשהוא  אבל  בתאונה,  שמדובר 
עבר לרוורס הבנתי מה קרה", סי־
שיתכן  לכך  רמז  הוא  בהמשך  פר. 
בעצמם,  לירות  פחדו  שהחיילים 
של  דינו  מהכרעת  כתוצאה  אולי 

החייל אלאור אזריה. 
כי  הטענות  את  דחו  בצה"ל 
המח־ על  לירות  חששו  החיילים 

ראש  מסר  שנערך  ובתדרוך  בל, 
כי  אלמוז,  מוטי  האלוף  אכ"א, 
לנו  ויש  מבינים  שאנחנו  "ממה 
עדויות של שני צוערים שאומרים 
פיגוע  שזה  הבינו  שהם  שברגע 

ולא תאונת דרכים הם ירו". 
נעצר  הזה  "האירוע  לדבריו, 
שם  ירי  מאיזה  ברור  לא  ועדיין 
צוערים  שני  בוודאות  הם  אבל 

מבינים  כשהם  שמיד  שמעידים 
שזה פיגוע הם דורכים את הנשק, 
הר־ לכיוון  ויורים  למגע  חותרים 
כב. כל האירוע כולו, זה לא אירוע 
שניות,  של  אירוע  זה  דקות  של 
שזה  להבין  שניות  שלוקח  אירוע 

פיגוע והם חותרים למגע".
רבים  הצלה  כוחות  כאמור, 
אהרן  הפיגוע.  לאחר  באזור  פעלו 
על  כונן  מד"א  פרמדיק  אדלר, 
סיפר:  למקום  שהגיע  אופנוע 
זירה  ראינו  למקום  "כשהגענו 
שפגעה  משאית  מאוד,  מורכבת 
כוחות  עם  יחד  צעירים.  במספר 
גדולים של מד"א שהגיעו למקום 
רפואי  טיפול  לפצועים  הענקנו 
קיבו־ חבישות,  שכלל  חיים  מציל 

עים ועצירות דימומים ופינינו את 
הפצועים לבתי החולים בעיר".

בכיר  חובש  רוטנברג,  דני 
"בדקות  לשטח:  שהגיע  במד"א 
מהנפגעים  חלק  עדיין  הראשונות 
של  למשאית  מתחת  לכודים  היו 

שצוותים  כדי  תוך  הפוגע.  הנהג 
לאחד  החייאה  מבצעים  שלנו 
נתיב  בתחילת  ששכב  הנפגעים 
מסע ההרג, סייענו לצוותי הכיבוי 
מתחת  הנפגעים  חילוץ  בנסיונות 
למשאית, אך לצערנו לא ניתן היה 
לקבוע  ונאלצנו  חלקם  את  להציל 
לטפל  המשכנו  בשטח.  מותם  את 
אותם  ופינינו  הפצועים  ביתר 
ירושלים  ברחבי  החולים  לבתי 

להמשך טיפול".
שהגיע  הצלה'  'איחוד  מתנדב 
לזירה  "כשהגעתי  סיפר:  לזירה 
רגל  הולכי  בקבוצת  נתקלתי 
בכני־ משאית  ידי  על  שנדרסו 

חלק  הנציב.  ארמון  לטיילת  סה 
תחת  לכודים  היו  הרגל  מהולכי 
וביקשתי  הכרה  ללא  למשאית 
של  סיוע  הצלה  איחוד  ממוקד 
נוספים  ומתנדבים  כיבוי  צוותי 
נפגעים.  של  גדולה  כמות  עקב 
מס־ פזורים  היו  למשאית  בסמוך 

פר נפגעים נוספים במצבים קשה 

בינוני וקל".
לזירת  שהגיעו  זק"א  צוותי 
ההצלה  לכוחות  סייעו  הפיגוע 
להעניק טיפול רפואי ראשוני לנ־

לבתי  הפצועים  בפינוי  וכן  פגעים 
החולים.

זק"א  קמב"צ  אקער,  מאיר 
כיבוי  של  "מנוף  כי  אמר  ירושלים, 
סייע לנו להרים את החלק הקדמי 
מנת  על  הדורסת  המשאית  של 
שנוכל לחלץ את הנפגעים שנלכדו, 
לצערנו הם כבר היו ללא רוח חיים. 
בסיוע  המשטרה  של  מז"פ  צוות 
ראשוני  זיהוי  ביצעו  זק"א  מתנדבי 
מזי־ פונו  מכן  ולאחר  ההרוגים  של 

רת הפיגוע ארבעת הנרצחים הי"ד 
נוסף  זק"א  צוות  המחבל.  גופת  וכן 
את  לנקות  מנת  על  במקום  נותר 

הדם הרב ולהביאו לקבורה".
בערב הוסר צו איסור הפרסום 
והמשטרה  הפיגוע,  חקירת  על 
עד  הידועים  הפרטים  את  מסרה 
המשטרה,  הודעת  פי  על  כה. 
עלר  מרחוב  שהגיעה  המשאית, 
הנציב,  ארמון  לטיילת  ועלתה 
קונבר,  פאדי  ידי  על  נהוגה  היתה 

תושב ג'בל מוכבר בן 28.
המחבל זיהה תוך כדי נסיעתו 
מאוטובוס  שירדו  חיילים  קבוצת 
ונסע  ממסלולו  סטה  במקום, 
ודרס  החיילים  לכיוון  במהירות 
את  כיוון  מכן  לאחר  מיד  אותם. 
לכיוון  לאחור  נסע  משאיתו, 
החיילים  את  שוב  ודרס  החיילים 
שחלקם נפלו על הקרקע. חיילים 
ושני אזרחים הגיבו במהירות, ירו 
לכיוון המחבל וניטרלו אותו ובכך 

מנעו המשך פגיעה בנוספים.
פשטו  הפיגוע  לאחר  מיד 
בית  על  ומג"ב  משטרה  כוחות 
אספו  מוכבר,  ג'בל  בכפר  המחבל 
ממצאים הדרושים לחקירת הפי־
חשו־ תשעה  לחקירה  ועצרו  גוע 

משפחתו.  בני  מהם  חמישה  דים, 
לחקירה  הובאו  החשודים  כלל 

ביחידה המרכזית של המשטרה.
"מדובר  כי  ציינו  במשטרה 
ידי  על  שבוצע  קשה  בפיגוע 
לובשי  בחיילים  שהבחין  מחבל 
של  המהירה  פעולתם  מדים. 
את  שנטרלו  והאזרחים  החיילים 
מסע  של  לסיומו  הביאה  המחבל 
ההרג ומנעה המשך פגיעה בחפים 
ופ־ המוגברת  ההיערכות  מפשע. 

ריסת הכוחות בבירה נמשכת מזה 
תקופה והיא תימשך למען בטחון 

תושבי העיר ומבקריה".
לזי־ שהגיע  המשטרה  מפכ"ל 
חמור  בפיגוע  מדובר  כי  אמר  רה, 
לא  דריסה  פיגוע  לדבריו,  מאוד. 
היה לנו כבר הרבה זמן בירושלים. 
ירושלים  במזרח  שטיפלנו  ככל 
את  והוצאנו  אינטנסיבית  בצורה 
מזרח ירושלים ממעגל הפיגועים, 
כמובן שפיגועי דריסה שמחייבים 
ותנועה  ישראלי  ברכב  נהיגה 

חופשית בתוך ירושלים – נעלמו. 
כשמדב־ שנשאר,  היחיד  הפרט 

ירושלים,  ממזרח  מישהו  על  רים 
זה העובדה שהוא יכול להסתובב 
צהוב  מספר  עם  ישראלי  ברכב 

בכל מקום".
בהתייחסו  ואמר,  הוסיף  הוא 
שזהותו  כך  על  שונים  לדיווחים 
והוא  ידועה  היתה  המחבל  של 
שוחרר בימים האחרונים ממעצר, 

אותו  לגבי  התרעה  היתה  לא  כי 
תושב  על  מדובר  לדבריו,  מחבל. 
צריך  לא  "הוא  ירושלים,  מזרח 
הזדמנות  של  שניות  מכמה  יותר 
על מנת למצוא מטרה לפיגוע וזה 
בג־ שהיו  חיילים  פה.  שקרה  מה 

המפגע  את  והרגו  מיד  הגיבו  זרה 
היה  שכמובן  הפיגוע  נבלם  ובכך 
באזרחים  ולפגוע  להמשיך  יכול 

או חיילים נוספים".

הרתיעה  מנוטרל,  במחבל  וות 
במהירות.  מלפעול  החיילים  את 
מתפעל  אזרח  למה  היא  "השאלה 
את האירוע הזה ולא עשרות קצי־

פה  "יש  תהה.  במקום",  שהיו  נים 
עם  חיילים  מאות  לא  אם  עשרות 
לפר־ קשר  שיש  מרגיש  אני  נשק. 
היסוס.  שהיה  אזריה,  אלאור  שת 
נסע  שהוא  אונים  חוסר  הרגשתי 
אחורה ולי נגמרה התחמושת. עוד 
כמה שניות של היסוס של חיילים 

היו יכולות לשנות משהו". 
אין  כי  הבהיר  צה"ל  דובר  אך 
קשר בין פרשת אזריה לבין חיסול 
דובר  לדברי  בירושלים.  המחבל 
ברגע  אלמוז,  מוטי  אלוף  צה"ל, 
שהצוערים הבינו שמדובר בפיגוע 
כי  סיפרו  הם  דרכים  בתאונת  ולא 
דרכו את הנשק וחתרו למגע. בשלב 
זה היו ארבעה הרוגים, שני פצועים 
קל. ו־12  בינוני  שלושה  קשה, 

"מדובר באירוע שארך שניות, 

זמן קצר מאוד, לוקח שניות להבין 
שזה פיגוע ואז הם חותרים למגע 
נמ־ האירוע  שאר  באש.  ופותחים 

אלמוז  אלוף  אמר.  בתחקיר",  צא 
כמפקד  שלו  הציפיות  מה  נשאל 
והשיב:  לשעבר,  ומח"ט  כמג"ד 
"אני לא יודע אם הם ירו באיחור, 
שני  יש  הירי,  עיתוי  את  לי  אין 
אנ־ למגע,  וחתרו  שירו  לוחמים 
חנו לפני התחקיר. יש שם קבוצה 
שקרובה מאוד ומבינה שזה פיגוע 
שחלק  מבין  אני  קבוצה.  עוד  ויש 

גדול מהם לא מבין שזה פיגוע".
לשאול  "צריך  כי  ציין  אלמוז 
ולתחקר אותם. אנחנו לא מבינים 
היו  הסיבות.  כל  את  לעכשיו  נכון 
צריך  ולא  חיילים   300 סה"כ  שם 
מהם  שניים  באש,  יפתחו  שכולם 
אלמוז  באש".  שפתחו  מעידים 
להדיח  ניתן  תיאורטית  אם  נשאל 
צוערים על רקע אירוע כזה והשיב 
לשאלות  מדי  מוקדם  שלב  כי "זה 

מהסוג הזה". 

טרור בירושלים: ארבעה חיילים נהרגו בפיגוע דריסה שבוצע על ידי נהג משאית ממזרח העיר

צה"ל יחקור: מדוע חיילים חמושים נמלטו

פיגוע הדריסה אתמול, בו נהרגו ארבעה חיילים, מזעזע במיוחד. 
שקיפד  והרצחני  הדורסני  הפיגוע  עצם  בגלל  רק  לא  מזעזע  הוא 
את פתיל חייהם של יהודים על לא עוול בכפם, ולא רק בגלל שהנהג 
הרוצח חזר לאחוריו כדי לדרוס שוב את הפצועים שכבר היו שרועים 

על הקרקע חסרי אונים. 
הוא מזעזע כי הוא מראה להיכן הידרדרה רוח הלחימה של הצבא 
הישראלי. עשרות חיילים פותחים במנוסת בהלה אל מול מחבל אחד 
כנראה יסיים  הוא  אחדות  שניות  שבעוד  ברורה  ידיעה  מתוך  שמגיע 

את חייו המיותרים עלי אדמות. 
עשרות חיילים נמלטים על נפשם! עם הנשק התלוי על כתפיהם. 
יותר משזה מלמד על הלוחמים, זה מלמד כאמור על רוח הלחימה 
אלו  בימים  לעמוד  צריכה  צה"ל  של  הבכירה  הקצונה  שדרת  בצבא. 
לדין, לא לפני שהיא תתפטר מתפקידה. איך יכול הרמטכ"ל להתהלך 
שאינו  רופס  צבא  כשמתחתיו  כך,  כל  גבוהות  קצונה  בדרגות  מעוטר 
ופתח  שהתעשת  כשהראשון  משאית?  בנהג  להיאבק  אפילו  מסוגל 
בירי לעבר המחבל היה אזרח עם אקדח, בזמן שעשרות חיילים חמו־
הפיגוע  אחרי  שמיד  ברור  היה  זה  כן,  במקום!!  היו  סער  ברובי  שים 
הראשון יבואו גורמים כאלו ואחרים ויטענו שמשפט אזריה והרשעתו 
של החייל היורה מחברון, הם אלו שהחלישו את רוח הלחימה בצה"ל. 

אולי הם צודקים. 
היא  הבעיה  צדק.  משפט  שעשו  בשופטים  לא  היא  הבעיה  אבל 
אינפורמציה,  דיס  של  ארוך  מסע  שניהלו  החייל  של  בתומכיו  דווקא 
כשהטעו את הציבור לחשוב שאזריה נשפט בגין נטרול מחבל מסוכן. 
אזריה נשפט בגין הוצאה להורג ללא משפט של מחבל שכבר היה 
לשבח  ובציונים  גבורה  באותות  אחרים  חיילים  זכו  לעומתו  מנוטרל. 
שלהם.  הנטרול  פעולת  במהלך  מסוכנים  מחבלים  שחיסלו  לאחר 
ההבדל בין הוצאה להורג לבין נטרול היה ברור מאוד עד למשפט אז־
ריה. אבל פוליטיקאים ועסקנים חסרי אחריות טשטשו את הגבולות, 
להרגיש  רבים  לחיילים  וגרמו  ושקרי,  דמגוגי  תעמולה  מסע  הובילו 

שהם יתייצבו בפני הרשעה ועונש מאסר אם ימלאו את חובתם. 
כבר כתבתי בשבוע שעבר ואכתוב זאת שוב: בפעולתו של אזריה 
לא היה פגם מוסרי אמנם. למחבל מחברון הגיע עונש מוות, ואזריה 
המעשה  על  ובצער  בחרטה  בלילות  מעיניו  שינה  להדיר  צריך  אינו 

שעשה לאותו מחבל.
אבל כן היה במעשה שלו פגם משפטי ברור ומובהק, ובית המש־
פט שופט על פי החוק, ולא על פי כללי המוסר – וטוב שכך. אם פולי־

טיקאי כזה או אחר אינו מסכים עם בית המשפט, הוא מוזמן לנצל את 
מעמדו כמחוקק ולשנות את החוק. להתיר הוצאה להורג בלא משפט 
של מחבלים שביצעו מעשה טרור. כל מי שאינו לוקה באשליות ואינו 
נגוע בשמאלניות יתר יתמוך בהוצאה להורג מהירה ומיידית של מח־

בלים. דווקא אותם צווחנים שטענו שצה"ל מאבד את רוח הלחימה, 
הם אלו שזירזו את התהליך הזה, ואם המחזה המביש מאתמול הוא 

תוצאה של משפט אזריה – האשמה רובצת על כתפיהם. 
אבל יהיה זה פשטני מדי לתלות את התגובה של החיילים מאתמול 
במשפט אזריה. הבריחה ההמונית והמבוהלת היא תוצאה של אובדן 
רוח הלחימה, היא תוצאה של שילוב בלתי ראוי בצה"ל, היא תוצאה 
להתנוון.  הישראלי  לצבא  שגרמו  וממושכים  ארוכים  תהליכים  של 
אחד  מובהק  נצחון  אפילו  הציג  לא  הזה  שהצבא  שנים  עשרות  כבר 

במלחמות הרבות שהוא ניהל, ועל כך מישהו צריך לתת את הדין. 

דעה אחרת // יעקב א. לוסטיגמן

מי יתן את הדין? 

התגובות במערכת הפוליטית:

סגנית שר החוץ: "זו התשובה הפלסטינית 
לוועידת השלום בפריז – עוד טרור"

ח"כ סמוטריץ': להחיל את הריבונות הישראלית על כל שטחי יהודה ושומרון ולהבהיר שלא 
תקום מדינה פלסטינית" ^ ח"כ אוחנה: "אמשיך לעודד אזרחים שומרי חוק לשאת נשק"

מאת מאיר ברגר

הותיר  לא  הרצחני  הפיגוע 
אדישה.  הפוליטית  המערכת  את 
התייחסה  רגב  ח"כ  התרבות  שרת 
בירושלים  הנפשע  הטרור  לפיגוע 
המ־ המוסלמי  "בטרור  כי  ואמרה 
מזרח  תושב  בין  הבדל  אין  תחדש, 
ירושלים לתושב רמללה או טהרן. 
אין גם הבדל בין נשק חם למשאית 

או סכין מטבח. 
"אנחנו נתמודד עם השורשים 
של הטרור הזה, בהסתה במערכת 
הפלסטינית  בתקשורת  החינוך, 
למיגור  מתפשר  בלתי  ובמאבק 
גם  ספגנו  האיסלמי.  הטרור  קיני 
במל־ אבל  גדולות  אבדות  היום 

חמה הזו ננצח. מחזקת את כוחות 
המשפחות  את  ומחבקת  הבטחון 

השכולות ומשפחות הפצועים.
סגנית שר החוץ ח"כ חוטובלי 
בי־ הפיגוע  את  בחריפות  גינתה 

רושלים ואמרה כי "העולם מקבל 
הפלסטינים  מצד  ברורה  תשובה 
בפריז:  הצפויה  השלום  לוועידת 

ואומרת  חוזרת  אני  טרור.  עוד 
לד־ הבינלאומית  הקהילה  שעל 

רוש את הפסקת הטרור והפסקת 
תעשיית החינוך לטרור".

המ־ ויו"ר  האופוזיציה  ראש 
הרצוג  יצחק  ח"כ  הציוני,  חנה 
אמר בתגובה לפיגוע כי "אין ספק 
באמצעות  הדריסה  פיגועי  כי 
האח־ בתקופה  שראינו  משאיות 
רונה מעבר לים, השפיעו על בחי־

רת כלי הרצח של המחבל הנתעב. 
שזיהו  והאזרחים  לחיילים  מודה 
בנחישות  ופעלו  האירוע  את 
הפיגוע  ולסיום  המחבל  לנטרול 
באירועי  צרובה  ירושלים  הקשה. 
פיגועים. ירושלים לעולם תתגבר 

על הטרור". 
ועדת  חבר  אוחנה,  אמיר  ח"כ 
הר־ לפיגוע  הגיב  והבטחון  החוץ 

צחני בירושלים ואמר כי "כל עוד 
הערבים  בקרב  ההסתה  תימשך 
ממשיכה  והיא  ישראל,  בארץ 
יימ־  – שנה  ממאה  למעלה  כבר 

הבטחון  כוחות  הטרור.  גם  שך 
עושים כמיטב יכולתם ומצליחים 

כל  אך  הפיגועים,  רוב  את  לסכל 
לאבידות,  ומביא  שמצליח  אחד 
הוא  אדם  כל  אנושי,  אסון  הוא 
משתתף  ואני  ומלואו,  עולם 
את  שאיבדו  המשפחות  בצער 
מהירה  החלמה  ומאחל  יקיריהן 

לפצועים".
האז־ את  במיוחד  לציין  "ראוי 

הראשון  שהיה  הדרך  מדריך  רח 
הפיגוע  את  וסיכל  במחבל  שירה 
של  לשורה  ומצטרף  מלהמשיך, 
אזרחים נושאי נשק שסיכלו פיגו־

אמשיך  האחרון.  הטרור  בגל  עים 
שומרי  אזרחים  ולעודד  לדחוף 
מי  את  ולגבות  נשק  לשאת  חוק 

שיעשה בו שימוש כחוק".
אמר  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ 
כי  בירושלים  לפיגוע  בתגובה 
"הפיגוע הקשה שאירע היום הוא 
סיכוי  שום  שאין  הפיגועים  מסוג 
בעולם למנוע מראש מבלי לגדוע 
את התקוה שמניעה אותו. כל עוד 
יימצא  קיימת  לפגע  המוטיבציה 
נהג המשאית שיחליט ברגע וללא 
יהודים.  לרצוח  מוקדמת  התראה 
את המוטיבציה גודעים באמצעות 
גדיעת התקוה שעליה נשען הכל. 
היחידה  הדרך  ואומר:  חוזר  אני 
את  לגדוע  היא  הטרור  את  למגר 
התקוה שמניעה אותו, להחיל את 
שט־ כל  על  הריבונות הישראלית 

חי יהודה ושומרון ולהבהיר שלא 
תקום מדינה פלסטינית".

יכול להיות שיש גם קשר ביניהם, 
בצרפת  בניס  הדריסה  מהפיגוע 
ועכ־ בברלין,  הדריסה  פיגוע  דרך 
שיו ירושלים. אנחנו נלחמים בנגע 

הזה, ואנחנו נוכל לו".
נתניהו ביקש למסור תנחומים 
לפ־ החלמה  ואיחולי  למשפחות 
הטרור  על  נתגבר  "אנחנו  צועים. 
פיגועים  על  שהתגברנו  כפי  הזה 
פעולות  של  שורה  יש  אחרים. 
כרגע,  אותן  נפרט  לא  שאנחנו 
לה־ כדי  לעשות  נצטרך  שאנחנו 

יישנו,  לא  כאלה  שמקרים  בטיח 
שנוכל להם למקרה שיהיו נסיונות 

כאלה", סיכם ראש הממשלה.
ליברמן  אביגדור  הבטחון  שר 
כל,  "קודם  הפיגוע:  במקום  אמר 
והחלמה  למשפחות  תנחומיי 
שהפיגוע  ברור  לפצועים.  מהירה 
שום  בגלל  לא  הוא  הזה  האכזרי 

סיבה  בגלל  רק  אלא  אחרת  סיבה 
ואנ־ יהודים  שאנחנו  בגלל  אחת: 
ישראל.  במדינת  כאן  חיים  חנו 
אחרת  סיבה  שום  לזה  היתה  לא 
הצד־ שום  לזה  לחפש  צריך  ולא 
היהודית  ההתיישבות  לא   – קה 
נטו,  פיגוע  אלא  ומתן  משא  ולא 
את  ראינו  דאע"ש.  של  בהשראה 
בברלין,  זה  את  ראינו  בצרפת,  זה 
בירו־ היום  זה  את  ראינו  ולצערי, 
הזה  בטרור  נילחם  אנחנו  שלים. 
לרשותנו  העומדים  הכלים  בכל 
תוצאות  יהיו  שגם  בטוח  ואני 

ושננצח".
שהתכנס  הקבינט  כך,  בתוך 
קיבל  בירושלים  הפיגוע  לאחר 
אנשים  מנהלית  לעצור  החלטה 
ארגון  עם  הזדהות  שמביעים 
דאע"ש. כמו כן הוחלט על הריסת 
תוחזר  לא  גופתו  המחבל.  בית 

למשפחתו.

ראה"מ במקום הפיגוע

  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', י"א בטבת 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. 
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דף היומי בבלי: בבא מציעא קה    דף היומי ירושלמי: כתובות לד    חובות 
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ח"ו עמ' קלח.
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12:1612:1812:1712:1912:1912:15מנחה גדולה
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5:465:485:485:475:485:47זמן ציצית ותפילין
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משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233
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היום: 213.56 -
אתמול: 213.57-

ירושלים | מכירהֳ
מציאה ! בבלעדיות ! בבית ישראל 
כ"א,  שיפוץ, 3  דרוש  מ"ר,  ק"ק, 70 
ש"ח,   1,400,000 חצר,  כניסות,   2
תיווך  נוספת.  לקומה  אפשרות 

053-317-9474 ,02-5379474
[20042975]

ק"ק  חד'   4 גרשום  ר.  בבלעדיות! 
מחסן  גדולה,  מרפסת  מ"ר   100
עם  מ"ר  יח"ד 25  לעשות  שאפשר 
דירה  -80אלקנה  גוש   * חלונות   2
 80 ק"כ  חד'   4 מיידית,  מיוחדת!! 
משופצת  מ'   26 חצר  כיוונים   3 מ' 
ש"ח,   2,200,000 לגמרי,  חדשה 
 02-5379474 תיווך  זוכה  הקודם 

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]

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]

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
לרדת,  קומה  חצי  בסנהדריה 
ליחיד,  מאובזרת  דיור  יחידת 
ש"ח.   2,000 לממושכת, 

053-3132966
[20042969]

כחדשה,  נוף,  מזגנים,  חד',   4.5
באזור  חלקי,  ריהוט  מרפסות,   2

בעלזא. 053-3170820
[20042965]

צעירים,  לזוגות  דירות  בכל השכונות 
חצי  מרוהטות. 052-7684259 (תיווך 

חודש)
[20042961]

בבלעדיות!  מיוחדת!  הזדמנות 
אהלי יוסף חדשה לגמרי, למשרד, 
 2,800 מאווררת,  מוארת,  ק"כ, 
דירה  יצחק  במנחת   * גמיש  
תיווך  ק"כ.  לזוג,  מתאימה  נהדרת 

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
מ"ר,  כ-100  מחסן  מחפשים 
 / להשכרה  בלבד,  לאחסון 
קרוב  רוממה,  באזור  מכירה, 
למנחת יצחק. תיווך 02-5379474, 

053-317-9474
[20042805]

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
להשכרה  דירה  בדחיפות  דרושה 
ב'תנובה', קומה נמוכה, ללא תיווך. 

053-317-9474 ,02-5379474
[20042976]

בני ברק | מכירה
משופצות  צמודות  דירות  בויז'ניץ!! 2 
ק"א חזית: 1) 2 חד' 45 מ"ר 2) 1 חד' 
לכל  נפרד  טאבו   - אופציה   + מ"ר   30
"תיווך  ש"ח.   1,800,000 סה"כ  דירה, 

המצליח" 03-6198367
[20043000]

בכהנמן / אשל אברהם 5 חד', 4 כ"א, 
מטבח גדול, סלון גדול, ללא מעלית + 

אופציה. 03-5709639
[20042963]

ביתר עילית | מכירה
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]

חיפה | השכרה
חד',   2.5 דירת  יוסף  רחוב  בהדר 

משופצת, בנין חרדי. 054-8025003
[20042986]

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]

אלעד | מכירה
גבירול  באבן  תחזור!  שלא  מציאה 
המבוקש 3 חד' + גג בטאבו + מדרגות 
חיצוניות + הסכמה ליח"ד, 1,340,000 

ש"ח. "תיווך קזן" 054-8420522
[20043006]

מרפסת  ממשית,  אופציה  שמורה,   ,3
לל"ת.  אבנ"ז,  בעליון,  גדולה, 

052-7668022-1
[20042996]

בית שמש | מכירה
בהרי זהב 4 חד' + אופציה, ק"ב, 3 כ"א, 
חזית, משודרגת, מפוארת, 1,400,000 

ש"ח. 052-7142421
[20042995]

של  דירות   2 בחפציבה  בלעדי: 
וחמישית,  רביעית  קומה  חד',   3
טאבו-משותף, נוף מהמם, 1,860,000. 
 ,058-3289-288 א-שטעטל  תיווך 

02-9955667
[20042972]

יפהפייה,  דופלקס  בחפציבה  בלעדי: 
לחלוקה, 1,670,000.  ניתנת  נוף,  ק"ד, 
 ,058-3289-288 א-שטעטל  תיווך 

02-9955667
[20042971]

הביה"כ  ליד  בסלונים  מציאה  בלעדי: 
מאוד, 1,260,000.  שמורה  ק"ג,  חד',   3
 ,058-3289-288 א-שטעטל  תיווך 

02-9955667
[20042970]

בגבעת  לדירה  זכות  שמש  בבית 
תיווך  חזית,   100 מגרש  ירושלים 

058-3216410
[20042646]

קרית גת 
להשכרה  דירות  הבית  תיווך 
בחרדים  קוטג'ים,  וילות  ומכירה, 
יהושע  העיר.  ובכל  ובמתחרדים 

עבער 0504-126-124
[20042985]

של  ענק  מאגר  וברכה'  'מזל 
גת  בקרית  מובחרות  דירות 
חינם.  והפרסום  תיווך!  דמי  ללא 

08-6645550
[20042747]

קרית גת | מכירה
מרפסת   + ענקית  חדרים  שלושה 
כל  הישנה,  החרדית  בקריה  מרווחת, 

הקודם זוכה. 052-7171491
[20042953]

טבריה | מכירה
 - למכירה  דירות  של  גדול  מבחר 
להשכרה, שירות אישי. גינוסר נכסים 

04-6983040
[20042842]

עמנואל | מכירה
חדרים   3 דירות  ב',  שלב  נפתח 
 4 ש"ח,  מ-600,000  החל  מ"ר   90
ש"ח.   675,000 מ"ר   100 חדרים 

לפרטים: 054-844-6671
[20042732]

עסקים 
ותיק  קמעונאי  עסק  למסירה 
עילית.  במודיעין  ומבוסס 
כ-500,000  מינימום  השקעת 
צמוד.  ליווי  מלאה.  הכשרה  ש"ח. 
 053-3193525 פיתוח.  אפשרויות 

sk.yeutz505@gmail.com
[20042979]

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]

השקעות 
ב-30.000  נכס  אנגליה,  בצפון 
תשואה  ומושכר.  משופץ   .£
 JD-ESTATE  .11% שנתית 

05331-91536
[20042959]

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 
מאגר  ישראל"  "משכנות 
קצרות  להשכרות  ענק  דירות 
בלבד.  סמלי  בתשלום  ולשבתות, 

079-5424641
[20042854]

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

052-7616720-1
[20040110]

צפת 
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 
 12 וילות,   2 לחורף!  מבצע  חדש! 
לביכנ"ס.  צמוד  ק"ק,  מיטות,   24  +

054-8517679
[20042880]

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

com
[20042704]

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

052-7108505
[20041755]

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

054-8462877
[20042486]

ערד 
דירת נופש משופצת, נקיה, מטופחת 
ק"ק.  העיר,  במרכז  וממוזגת, 

052-7142999
[20042853]

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]

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]

סיטרואן 
פיקאסו,  מושבים,   7 סיטרואן 
 29,000 מעולה,  שניה,  יד   ,2008

ש"ח. 04-6391501
[20042968]

 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]

ממוגן, ֶ רכב  הזיתים,  להר  הסעות 
היימישע דרייבר. 054-8441310

[20042709]

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]

לטיפול ֵ מומחה  רופא  קרן  יעקב  ד"ר 
 ,03-5793333 רבות.  המלצות  וייעוץ, 

077-7671726
[20043010]

דרושה ַ בפ"ת  תורני  למוסד 
לפקס  קו"ח  בכירה.  מזכירה 

039093288
[20043011]

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

072-2339473
[20043008]

דרוש  בירושלים  גברים  נעלי  לחנות 
למתאימים.  טובים  תנאים  מוכר, 

052-7612181
[20043002]

בירושלים  לבנות  חרדית  לפנימיה 
לשבתות  רווקה  מדריכה  דרושה 
כולל לינה. קו"ח לפקס: 02-6259371
[20042999]

בירושלים  לבנות  חרדית  לפנימיה 
חדר  בניהול  אחראית  דרושה 
בימים  בלבד)  (נשואה  אוכל 
לפקס:  קו"ח   .13:00-20:30 א'-ה' 

02-6259371
[20042997]

בירושלים  שמחות  לשובע 
השעות  בין  לאפיה  עובד  דרוש 
ימי  כולל  יום,  כל   12:00-19:00
בין  להתקשר   050-416-3344 שישי. 

9:00-12:00
[20042978]

אביזרי  לרשת  עובדת  דרושה 
אופנה בב"ב ובירושלים, עם נסיון. 

03-5787874
[20042962]

דרושות נשים לשיווק מוצרי בריאות, 
הכנסה נאה. לפרטים: 053-3198460
[20042960]

בבית שמש דרוש עובד לבית מאפה 
בצהריים.   14:00 עד  בבוקר  מ-6:00 

054-848-0031
[20042956]

טלפן  דרוש  מכירות  לטלמקרטינג 
מקצועי (עדיפות לבעל נסיון), תנאים 
 02-6231218 למתאימים.  טובים 

שלוחה 4 (להשאיר הודעה)
[20042955]

מזכירה  דרושה  בב"ב  למשרד 
בעבודה  נסיון  מלאה,  למשרה 
יתרון.   - בחשבונאות  רקע  משרדית, 
או   gmail.com@5745060 קו"ח: 

לפקס: 072-2449110
[20042954]

למשרדינו בבני ברק נציגות לגיוס 
ביותר  המצליח  למשרד  תרומות, 
בסיס  שכר  לשעה  ש"ח  בארץ, 35 
נוספים,  ותמריצים  בונוסים  בטוח, 
הצלחה  מקצועיות,  הדרכות 
והרוויחו  כעת  קשר  צרו  מובטחת, 
רייזי:  והנאה.  סיפוק  עם  עבודה 
במס':  למשרד  או   050-4128820

03-6196567
[20042952]

בירושלים  רפאלי  לקניון  עובד  דרוש 
מכירות, סידור חנות, ידע במחשבים, 
למתאים.  טובים  תנאים  יתרון,  שפות 

052-7166034
[20042947]

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]

מזכיר/ה  החינוך  בתחום  לארגון 
מול  עבודה  להקלדות,  מהבית 
מנהלים, 3 שעות ביום, 2,900 ש"ח  
בוס  נהג  בי-ם  חברה  למנכ"ל   *
שיניים  למרפאת   * הערב  לשעות 
שכר  נוחות,  שעות  מזכיר/ה,  בי-ם 
איש  לב"ב  סמוך  למוסד   * הולם 
תחזוקה, שעתיים ביום, 60 לשעה. 

קריירה 072-22-222-62
[20039336]

סוכר, ֱ מתנפחים,  'קול-ברמה' 
צילום,  רמקולים,  מקרנים,  ברד, 
בארץ.  הזול  לכסאות,  כיסויים 

052-7698994 ,03-6191468
[20042860]

ואברכים ָ ישיבות  לכוללים, 
ניתן  בדתות  מסודרים  לא  שעדיין 

להתקשר לטל': 050-4148481
[20040928]

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 
שמש,  בית  אשדוד,  תל-אביב, 
ירושלים.  ביתר-עילית, 

054-8562844
[20041967]

תמלול 
מתמלל מקצועי עם ניסיון רב, מקבל 

עבודות בתחום. 052-7637743
[20041146]

הלוואות 
בנקאיות  הלוואות  ברגע  מימון 
פרטיים  ללקוחות  מטרה  לכל 

ועסקים. 054-8400075
[20042745]

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]

אורטופדיה 
כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 
סקוני,  האורטופדיים  המותגים 
אסיקס,  רוקפורט,  וולדלאופר, 
שבת  נעלי  ועוד.  ספיריט,  איזי 
במחירים  ונשים  לגברים  וחול, 
ב"ב.   66 עזרא  תקדים,  חסרי 

052-7196332
[20038133]

רשיונות למוסדות 
רישיון  לחידוש   ! מוסד  מנהל 
בטיחות,  בדיקת  במוסדך, 
לרישוי.  בבקשה  וטיפול  תברואן 

052-7679233
[20042801]

השבת אבידה 
ויצא  פר'  בערש"ק  בטעות  נלקח 
במירון.  מהמקווה  צמר  ציצית 

052-7128443
[20043009]

באוטובוס  אשה  של  צעיף  נמצא 
בלילה  ה'  ביום  בחנוכה  אפיקים  חב' 

בנסיעה מאשדוד. 02-5725973
[20043007]

ברחוב  ברק  בבני  זהב  עגיל  נמצא 
לפרטים:  כשבוע.  לפני  שך  הרב 

054-8592788
[20043005]

ברק  בבני  זהב  שרשרת  אבדה 
לפל':  להתקשר  מתבקש  המוצא 

054-8517486 ,050-4145704
[20043004]

אבדה מזוודה עם בגדים בערב שבת 
שנסע   402 בקו  שרה  חיי  פרשת 
הוחלף  והטלפון  רוזנטל  ע"ש  לב"ב 
 ,052-7147502 החדש:  והמספר 

02-5805873
[20043003]

כנפיים  עם  חדש  ענק,  רחפן  אבד 
לבנות וכתומות בב"ב, 054-8409855
[20043001]

מעגלת  גשם  מגן  בטעות  לקחתי 
תינוק מתא המטען של קו 350 לב"ב. 

052-7622695
[20042974]

 ,03-5747678 בב"ב.  זהב  צמיד  אבד 
052-7161376

[20042973]

נמצאו ספרים שאבדו כנראה בטיסה 
קליין,  דוד  שלמה  ע"ש:  רב  זמן  לפני 
אלישבע  בערנאטה,  ישעיהו  אברהם 
אריה  יצחק  לאש,  ישראל  רוזדל, 
יאנקובסקי,  משפ'  האלענדער, 
להחזיר  רוצים  שטינמעטץ,  משה 

052-7639464
[20042967]

בירושלים  במוצ"ש  זהב  צמיד  נמצא 
ברח' יונה. 052-7694039

[20042964]

ה'  בנר   422 בקו   MP3 נגן  נמצא 
דחנוכה. 050-4180514

[20042957]

עם  מאד  חשוב  תיק  לנו  נעלם 
מאד  חשובים  ודרכונים  מסמכים 
התיק  חו"ל),  (תושבי  לבעליהם 
רח'  באיזור  חנוכה  באמצע  נעלם 
מאד  נודה  בירושלים,  תקווה  פתח 
למי שמצא את התיק ויתקשר למס': 

02-6451343 או 053-6278104
[20042951]

שיבוץ  עם  זהב  שרשרת  אבדה 
החגים.  בתקופת  בב"ב   / בירושלים 

053-3152235
[20042944]

היום - ממטרים מלווים בסופות 
רעמים בודדות ירדו בצפון הארץ. 
קיים חשש להצפות בצפון מישור 

החוף. שלג ירד בחרמון ובצפון 
הגולן. במרכז מישור החוף ייתכן 

גשם מקומי. יוסיפו לנשוב רוחות 
חזקות. במרכז ובדרום יהיה אביך. 

קר מהרגיל. הגשם יפסק מחר 
בלילה.

שלישי - בהיר עד מעונן חלקית 
ותחול עלייה בטמפרטורות, אך 

הן יוסיפו להיות מעט נמוכות 
מהרגיל לעונה. בהרי הצפון ינשבו 

רוחות חזקות.

רביעי - ללא שינוי של ממש במזג 
האויר.

חמישי - מעונן חלקית 
והתחממות קלה בעיקר בהרים.

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

www magna isa gov il
www maya tase co il
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החל מאתמול: טיפולי שיניים משמרים 
חינם לילדים הורחבו לנערים עד גיל 15 

נתפסו ציידי חוחיות שפעלו 
בצורה מתוחכמת

מאת ח. אבישלום

החוחיות  בציד  המאבק  נמשך 
האחרונים  ובימים  הארץ  ברחבי 
נלכדו ציידים שפעלו בצורה מתו־

חכמת במיוחד.
שיר  ציפורי  החוחיות,  ציד 
טבע  כערכי  המוגדרות  קטנות 
גידול  החוק  פי  על  אסור  מוגנים, 
ומסחר בהן, אך הדבר אינו מרתיע 
כנראה עברייני סביבה רבים הפו־

מתוחכמות  בדרכים  לצוד  עלים 
את הציפור לצורכי גידול ומסחר 
בגין בצע כסף. זאת תוך התעללות 
אכזרית בציפורים הניצודות ואלו 

המשמשות כפיתיון. 
הטבע  רשות  פועלת  כך  לאור 
של  מג"ב  שוטרי  עם  יחד  והגנים 
אכיפה  וגורמי  ישראל  משטרת 
כמה  עד  לצמצם  מנת  על  נוספים 
את  ולהעמיד  התופעה  את  שניתן 
הש־ תוך  לדין  בכך  העוסקים 

מפירי  על  ועונשים  קנסות  תת 
החוק.

הפיקוח  מאמצי  במסגרת 
הציד,  פעילויות  על  והאכיפה 
רשות  פקחי  לאחרונה  איתרו 
זירת  מג"ב  ולוחמי  והגנים  הטבע 
חוקי  לא  ציד  ופעילות  מלכודות 
של כנופיה שעסקה על פי החשד 
בציד חוחיות בסמוך ליישוב טובא 

זנגריה שבעמק החולה.
במ־ השתמשה  הכנופיה 

שהורכבו  מתוחכמות  לכודות 
הקשורות  חיות  חוחיות  מפיתיון 
רש־ עם  יחד  למקלות  באכזריות 

מרחוק  המופעלות  לכידה  תות 
נמצאו  בזירה  חוטים.  באמצעות 
בנוסף שאריות מזון וכן רמקולים 
ניידים, שהשמיעו את ציוצי החו־

חיות על מנת לפתות את האחרות 
להגיע לכיוון המלכודת ואז ללכוד 
הרשתות  באמצעות  מרחוק  אותן 

שהוצבו בשטח.
האכיפה  מבצע  במסגרת 
מג"ב  כוחות  ידי  על  נתפס  בשטח 
והג־ הטבע  רשות  פקחי  בשיתוף 

נים חשוד אחד, שכבר קשר עצמו 
הממצאים  פי  על  כאשר  לזירה, 
ראשוניות  וההערכות  בשטח 
נראה כי בציד עסקו חשודים נוס־

פים אשר ברחו מהזירה עם הגעת 
הפקחים ולוחמי מג"ב.

החשוד  תפיסת  בעקבות 
פתחה  בשטח,  והממצאים  בזירה 
רשות הטבע והגנים בחקירה ועם 
כתבי  להגיש  תפעל  השלמתה 

אישום כנגד מפרי החוק. 

רימון ישן ומסוכן אותר במוזיאון בתל אביב
מאת חיים מרגליות

תל  מחוז  של  המשטרה  חבלני 
בית  מוזיאון  לבנין  הוזעקו  אביב 
בעיר,  רוטשילד  ברחוב  ההגנה 
לאחר קבלת דיווח על איתור פריט 
רסס,  רימון  כמו  שנראה  לחימה, 
חבלני  במקום.  הארונות  באחד 
למקום  במהרה  הגיעו  המשטרה 
ויצרו  הזירה  את  שסגרו  ולאחר 
שטח סטרילי ניגשו למלאכת זיהוי 

ופינוי החפץ החשוד.
שביצע  ראשונית  בדיקה 
בפ־ מדובר  אכן  כי  העלה  החבלן 

שמתוארך  ונדיר  ישן  מאוד  ריט 
המאה  של  העשרים  לשנות 
יוצר  הנראה  ככל  ואשר  הקודמת 
של  לשימושם  פרטיות  במעבדות 
לוחמי המחתרות. מכיוון שמדובר 
ישן  מאוד  לחימה  אמצעי  בפריט 
וידוע עליו מעט מאוד בכל הנוגע 
החלקים  הנפץ,  חומר  לרגישות 

פעולת  ואופן  אותו  המרכיבים 
נדרשו  שלו  ההפעלה  מנגנון 
ביותר  זהירה  לעבודה  החבלנים 

בתהליך פינויו מבנין המוזיאון. 
וב־ במיומנות  פעלו  החבלנים 

על  הקפדה  תוך  הנדרשת  זהירות 
מקסימום בטיחות והצליחו לפנות 
הוא  המוזיאון.  משטח  הרימון  את 
ובהמשך  ונטרול  לפירוק  יועבר 

לשחזור ושימור למוזיאון.

שני רוכבי אופנוע נהרגו 
לאחר שנפלו מגשר

מאת י. ברזל

נהרגו  אופנוע  רוכבי  שני 
שהתרחשה  קשה  דרכים  בתאונת 
במוצאי שבת, בכביש 471, כאשר 
האופנוע  עם  התהפכו  השניים 
מת־ שחולף  הכביש  אל  מגשר 
קשה  באורח  נפצעו  הם  חתיו. 
תל  החולים  לבית  ופונו  מאוד 
את  הרופאים  קבעו  שם  השומר, 

מותם.
בהם  שטיפל  מד"א  פרמדיק 
הניידת  עם  "כשהגענו  כי  סיפר 
את  ראינו   4 לכביש  נמרץ  טיפול 
על  שוכבים  האופנוע  רוכבי  שני 
כשהם  הכרה  מחוסרי  הכביש 

אזרחים  קשות.  פציעות  סובלים 
לנו  סיפרו  במקום  שהיו  נסערים 
להם  הענקנו  מהגשר.  נפלו  שהם 
ופינינו  חיים  מציל  רפואי  טיפול 
החולים  לבית  במהירות  אותם 
אחד  כשפצוע  הסמוך  השומר  תל 
אנוש".  והשני  מאוד  קשה  במצב 
החולים  בבית  הרופאים  כאמור, 

קבעו את מותם.
מכריהם,  פי  על  כך  השניים, 
לשבת  נוער  בני  קבוצת  עם  יצאו 
'ער־ ארגון  של  והתעלות  חיזוק 

כים', יחד עם אנשי מחלקת הנוער 
מתגו־ הם  שם  אלעד  עיריית  של 
התרחשה  כאמור,  בחזור  ררים. 

התאונה הקטלנית.

מונטנה, ארה"ב: נציג חאמס צפוי לשאת 
דברים במצעד ניאו־נאצי בעיירה וויטפיש

מאת א. למל

מתכננים  חמושים  ניאו־נאצים 
הקהילה  להפחדת  מצעד  לערוך 

היהודית בעיירה ווייטפיש שבמונט־
הדו־ בין  לדבריהם,  הבא.  בשבוע  נה, 
ברים באירוע יהיה נציג ארגון חמאס.
מרא־ אגלין,  אנדרו  לדברי 

לאומניות  קבוצות  הקבוצה,  שי 
ויוון  צרפת  שוודיה,  מבריטניה, 
כי  הוסיף  הוא  במצעד.  ייוצגו 
והוא  נוכח,  יהיה  חמאס  "נציג 
הבינלאומי  האיום  אודות  ינאם 

שמציבים היהודים". 
הגזעני  התקשורת  כלי  כזכור, 
הודיע  סטורמר'  'דיילי  האמריקני 
לפני כשבועיים על תכנית לערוך 
מצעד ניאו־נאצי בעיירה ויטפיש, 
פו־ ההודעה  מונטנה.  במדינת 

שער  של  תמונה  רקע  על  רסמה 
אוש־ ההשמדה  למחנה  הכניסה 

והמילה  צהוב  דוד  מגן  לצד  וויץ, 
הגרמנית 'jude', יהודי.

עיירת הסקי ווייטפיש היא גם 
ספנ־ ריצ'רד  מתגורר  בו  המקום 

סר, המנהיג הניאו־נאצי שחגג את 
נצחונו של דונלד טראמפ בחודש 

שעבר, בקריאות 'הייל טראמפ'.
הניאו־נאצים  פרסמו  במקביל 
צעדים"  "לנקוט  קריאה  בעיירה 

משום  בווייטפיש  יהודים  נגד 
על  מאיימים  לדבריהם,  שאלה, 
מראשיהם.  אחד  של  העסק  בית 
הם פרסמו את שמותיהם, כתובו־

תיהם ומספרי הטלפון של יהודים 
כלל  הפרסום  העיירה.  תושבי 
תושבים  מספר  של  צילומים  גם 
צהוב.  דוד  מגן  ועליהם  יהודים, 
לנקוט  לא  קראו  הם  זאת,  עם 

אלימות או איומים.
אמרה  השמצה  נגד  הליגה 
היהודים  עם  בקשר  מצויה  שהיא 
עם  וגם  פורסמו  שפרטיהם 
פיזית  להגן  בכדי  החוק,  רשויות 

ומשפטית על יהודי העיירה.

מאת מאיר קליין 

משרד  בין  להסכם  בהתאם 
מאת־ החל  לאוצר,  הבריאות 
השיניים  טיפולי  הורחבו  מול 
עד  הבריאות  בסל  הממומנים 
של  בתוספת  מדובר   .15 גיל 
יוכלו  אשר  ילדים  אלף  כ־145 
או  בחינם  שיניים  טיפולי  לקבל 
בעלות סמלית, בקופות החולים, 
ו־440  מיליון  לכשני  ויצטרפו 
אלף ילדים שהיו זכאים עד היום 

לטיפולי שיניים בסל.
נד־ התכנית,  הרחבת  לשם 

תוספת  לאשר  הממשלה  רשה 

להרחבת  שקלים  מיליון   40 של 
 .15 גיל  עד  השיניים  טיפולי 
מספר  הממשלה  החלטת  לאחר 
בחינם  שיניים  לטיפולי  הזכאים 
לשני  עלה  סמלית  בעלות  או 
מיליון ו־585 אלף ילדים ונערים 

במדינת ישראל.
מעבר להרחבת הגיל, יורחב 
גילאי  עבור  השירותים  סל  גם 
14-15 ויכלול תוספת של טיפול 
בחינם  אבנית  הסרת  של  נוסף 

מדי שנה.
כי  נמסר  הבריאות  ממשרד 
מהילדים  אחוז  כ־50  ב־2015 
טיפול  לקבל  הגיעו   4 גיל  מעל 

נתון  החולים.  בקופות  שיניים 
של  ההצלחה  את  משקף  אשר 
לראשונה  כן,  כמו  הרפורמה. 
נומינלית  ירידה  חלה  עשור,  זה 
על  הבית  משקי  של  בהוצאות 

טיפולי שיניים.
שר הבריאות הרב יעקב לי־

טיפולי  רפורמת  "הרחבת  צמן: 
צדק  מביאה  לילדים  השיניים 
רבבות  ישראל.  לילדי  חברתי 
טיפולי  לקבל  ימשיכו  ילדים 
הב־ מסל  כחלק  חינם  שיניים 

נמשיך  המהלך.  בזכות  ריאות, 
הרפורמה  שלבי  יתר  את  לקדם 

ונפעל להרחבה עד לגיל 18".

קרית מוצקין: הרוגה 
בתאונת דרכים

מאת חיים מרגליות

הולכת רגל נהרגה מפגיעת 
בק־ צבר  לצומת  בסמוך  רכב 
'איחוד  מתנדבי  מוצקין.  רית 
למ־ שהוזעקו  כרמל  הצלה' 
רפואי  טיפול  לה  העניקו  קום 
אולם  החייאה,  פעולות  שכלל 
מותה  נקבע  דבר  של  בסופו 

במקום.

מתנדב  קריספין  לירן 
"מדובר  סיפר:  הצלה'  'איחוד 
מרכב  שנפגעה  רגל  בהולכת 
וסבלה מפגיעה רב מערכתית. 
החייאה  פעולות  בה  ביצענו 
הצער  למרבה  אך  ממושכות 
התאונה  בזירת  מותה  נקבע 
הקשות  הפציעות  אופי  עקב 
טופל  הרכב  נהג  סבלה.  מהם 

בזירה במצב קל".

צפת: שריפה פרצה במלון; 
מספר נפגעים משאיפת עשן

מאת חיים מרגליות

הבוקר  בשעות  פרצה  שריפה 
המוקדמות במלון המצודה בצפת. 
רבים,  כיבוי  צוותי  פעלו  במקום 
גליל  הצלה'  'איחוד  מתנדבי  לצד 
העניקו  הצוותים  מד"א.  וצוותי 
טיפול רפואי לקרוב ל־20 נפגעים, 
החו־ לבית  אותם  ופינו  קל,  רובם 
מהפצועים  שניים  בעיר.  זיו  לים 

הוגדרו במצב קשה.

'איחוד  סניף  ראש  קליין  נחי 
"כשהגעתי  סיפר:  גליל  הצלה' 
נוס־ מתנדבים  עם  יחד  למקום 

וכבאים  הצלה'  'איחוד  של  פים 
נתקלנו בעשן ולהבות אש שיצאו 
עשרות  חילצו  כבאים  מהבנין. 
מבעיות  סבלו  שחלקם  לכודים 
הע־ עשן.  שאיפת  עקב  נשימה 

ראשוני  רפואי  סיוע  בזירה  נקנו 
מתוכם  קל  נפגעים  לכעשרים 
פונו  הנפגעים  מרבית  פעוטה. 

טיפול  קבלת  להמשך  מכן  לאחר 
זיו  החולים  בבית  ובדיקות  רפואי 

הסמוך".
בחדר המיון בזיו מסרו כי במ־
קום טופלו 16 נפגעי עשן מהמלון 
קשה  שהוגדרו  השניים  בצפת. 
טופלו ומצבו של אחד מהם הוגדר 
מהם  אחד  הטיפול.  לאחר  בינוני 
בחיפה  רמב"ם  לביה"ח  הועבר 
לטיפול בתא־לחץ . השאר טופלו 

במצב קל. 

הצעת חוק: בחור ישיבה יהא זכאי לפטור 
מתשלום דמי ביטוח לאומי עד גיל 19 

ח"כ הרב מלכיאלי: "הצעת החוק קובעת להשוות את תנאי בני הישיבות 
לתלמידי החינוך הממלכתי. כיום, באופן שערורייתי תלמידי הישיבות 

משלמים את דמי הביטוח לאומי מיד בהגיעם לגיל 18"

מאת מאיר ברגר

על  הונחה  האחרון  בשבוע 
על  חוק  הצעת  הכנסת  שולחן 
מיכאל  הרב  הכנסת  חבר  ידי 
ישיבה  בחור  לפיה,  מלכיאלי 
דמי  מתשלום  לפטור  זכאי  יהא 

ביטוח לאומי עד גיל 19. 
להש־ קובעת  החוק  הצעת 
וות את תנאי בני הישיבות לת־

כיום,  הממלכתי.  החינוך  למידי 
תלמיד הלומד בחינוך על יסודי 
לפטור  זכאי  הממלכתי  בחינוך 
מתשלום דמי ביטוח לאומי עד 
הגיעו לגיל 19 שנים או עד סוף 
כיתה י"ב, אך באופן שערורייתי 
את  משלמים  הישיבות  תלמידי 
בהגי־ מיד  לאומי  הביטוח  דמי 

עם לגיל 18. 

נא־ להצעה  ההסבר  בדברי 
כוונת  גם  כמו  החוק  "לשון  מר: 
כל  ופשוטה,  ברורה  המחוקק 
חי־ במוסד  הוא  באשר  תלמיד 
נוכי על יסודי, העומד בדרישות 
שנים,  לו 19  מלאו  וטרם  החוק 
יהא פטור מתשלום דמי ביטוח 
מאחר  פרשנויות.  ללא  לאומי, 
חינוך  בזרם  מכירה  והמדינה 
אותו,  מגבה  התלמיד,  לומד  בו 
כמו  אותו,  ומממנת  בו  תומכת 
התקנה  בבסיס  שהרציונל  גם 
לחיוב  הסבר  אין  לגביהם,  תקף 
מוטעה זה מלבד אפליה לשמה. 
עיוות  לתקן  באה  זו  חוק  הצעת 
זה ולהביא לידי ביטוי את דברי 
ולה־ המחוקק,  וכוונת  החוק 
ע"י  זו  עניינית  לא  אפליה  סיר 
תשובות לקוניות ושרירותיות", 

מסיימת ההצעה.
שלח  שעבר  בשבוע  כבר 
לפ־ מכתב  מלכיאלי  הרב  ח"כ 

מנכ"ל  יוסף  מור  שלמה  רופ' 
כי  דרש  בו  הלאומי  הביטוח 
הישיבות,  בני  אפליית  תתוקן 
לקוניות  בתשובות  משנענה 
אשר אין בהן בשורה של ממש, 
בדרך  החקיקה  לתיקון  פנה 

הראשית.
"הצ־ מלכיאלי:  הרב  ח"כ 

את  להשוות  קובעת  החוק  עת 
לתלמידי  הישיבות  בני  תנאי 
לח־ ותוביל  הממלכתי,  החינוך 

בשנה  שקלים   1,400 של  סכון 
שום  אין  ישיבה.  תלמיד  לכל 
יופלו  ישיבות  שבחורי  הצדקה 
החינוך  לתלמידי  יחסי  באופן 

הממלכתי".

צילום: דוברות כבאות והצלה מחוז צפון

רשות המסים: זינוק של 52 
אחוזים ביבוא כלי רכב בדצמבר

מאת שלמה גרין

בדצמבר האחרון נרשם יבוא 
רכב  כלי  כ־348,148  של  בהיקף 
כלי   229,972 לעומת  פרטיים, 
עליה  אשתקד,  בדצמבר  רכב 
אחוזים.  כ־51  של  בשיעור  חדה 
הכנ־ המסים.  מרשות  נמסר  כך 

מיבוא  קניה  ממס  המדינה  סות 
הכספים  בשנת  עלו  רכב  כלי 
 50 של  דומה  בשיעור  החולפת 

אחוזים.
במשך  כי  מציינים  ברשות 
של  מוגבר  יבוא  היה  השנה  כל 
בלבד  בדצמבר  אך  רכב,  כלי 
בכמות  הרכב  כלי  יבוא  הסתכם 

רכב,  כלי  כ־80,000  של  שיא 
החודשית  מהכמות  שלושה  פי 
בדצמבר  הגידול  הממוצעת. 
הקדמת  בשל  בעיקרו  נובע 
עד־ טרם  רכב  כלי  של  רכישות 

הירוק  המיסוי  של  הנוסחה  כון 
להעלאת  שהביאה  ב־1.1.17, 

שעור המס במספר דגמי רכב.

ערכי טבע מוגנים. חוחיות
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