
טראמפ מאיים: "איומי קוריאה הצפונית ייענו באש ובזעם שלא נראו מעולם"

המודיעין האמריקני מעריך: קוריאה הצפונית 
הצליחה לייצר ראשי נפץ גרעיניים לטילים בליסטיים
מדובר בהתקדמות מהירה מאוד בפיתוח הטילים הגרעיניים של המדינה המבודדת, הרבה מעבר לצפי של 

ארגוני המודיעין בארה"ב ובעולם ^ גם שר החוץ היפני התבטא אתמול בנושא

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הולך  קוריאני  הצפון  האיום 
ומתגבר בקצב מהיר ממה שחשבו 
לאחר  בודדים  שבועות  כה.  עד 
את  הדהימה  הצפונית  שקוריאה 
טיל  לשגר  בהצלחתה  כולו  העולם 
אתמול  פרסם  יבשתי,  בין  בליסטי 
במודיעין  כי  טיימס'  יורק  ה'ניו 
שפיונגיאנג  מעריכים  האמריקאי 
נפץ  ראשי  למזער  הצליחה  כבר 
להרכבה  שיתאימו  כך  גרעיניים, 
שהיא  הבליסטיים  הטילים  על 
מפתחת, ושאותם ניסתה בהצלחה 

פעמיים בחודש האחרון. 
בארה"ב  המודיעין  בכירי 
פני־ במסמכים  מבהירים 

דלף  אודותיהם  שמידע  מיים 
ל'וושינגטון פוסט', כי מדובר בה־

תקדמות משמעותית מאוד בדרך 

הצ־ קוריאה  של  תכניתה  ליישום 
פונית, להשגת יכולת לשגר טילים 
לצורך  יבשתיים,  בין  גרעיניים 

יצירת הרתעה ואיום נגד ארה"ב.
החוץ  שר  התבטא  לכן  קודם 
היפני בנושא בראיון לכלי תקשו־
שקו־ אפשר  כי  ואמר  בארצו,  רת 

להרכיב  הצליחה  הצפונית  ריאה 
טילים  על  גרעיניים  נפץ  ראשי 

בליסטיים בין יבשתיים. 
של  הרכבתה  גם  לציין  יש 
פצצה גרעינית על גבי טיל בליס־
טי עדיין לא מהווה הישג מלא של 
היעד הצפון קוריאני, משום שכדי 
הגרעיניים  הטילים  את  להפוך 
יצטרכו  ואפקטיביים,  למבצעיים 
הצפונית  קוריאה  של  המדענים 
לאתר פתרון גם לנושא של ההת־

הגרעיני  הנפץ  ראש  של  חככות 
בחזרתו  האטמוספירה  בשכבת 
נחיתתו  לקראת  החיצון  מהחלל 
מומחים  שוגר.  הוא  אליו  ביעד 
שההתחככות  מסבירים  בתחום 
משמעותית  להתחממות  גורמת 
ועלולה  הגרעיני  הנפץ  ראש  של 
רגע  פעולה  מכלל  אותו  להוציא 

חוק המרכולים בתל אביב המתיר רשמית פתיחת 
חנויות בשבת נדון אתמול בבג"ץ בהרכב מורחב

מאת חיים מרגליות

בית המשפט העליון דן אתמול 
בשבתו כבג"ץ בנושא חוק המרכו־
הפורש  השופט  הוראת  לאור  לים, 
ולדון  לשוב  רובינשטיין  אליקים 

בכך. ההוראה באה בעקבות סירוב 
שר הפנים הרב אריה דרעי לאשר 
את חוק העזר העירוני שאפשר את 

פתיחת המרכולים בשבת.
האחרון  הקיץ  במהלך  כזכור, 
בג"ץ  שופטות  שלוש  החליטו 
לח־ אביב  בתל  לעסקים  לאפשר 

ובהיתר  גלי  בריש  השבת  את  לל 
פנו  זאת  בעקבות  רח"ל.  רשמי 
בתל  הסוחרים  התאחדות  חברי 
לקיים  בדרישה  לבג"ץ,  אביב 
מורחב  בהרכב  בנושא,  נוסף  דיון 
הסו־ נימקו  כך  ההחלטה,  יותר. 

אזעקת 'צבע אדום' נשמעה באשקלון
מאת סופרנו הצבאי

נשמעה  אדום'  'צבע  אזעקת 
אש־ חוף  אזורית  במועצה  אמש 
לא  בעיר.  התעשיה  ובאזור  קלון 
דווח על נפילות. כוחות צה"ל ער־
כו סריקות בחוף אשקלון בעקבות 

הזיהוי שהפעיל את האזעקה.
שתי  נשמעו  כחודש  לפני 
במר־ עזה  בעוטף  שווא  אזעקות 
האזעקה  ספורות.  דקות  של  ווח 
 10:26 בשעה  נשמעה  הראשונה 
העש־ נתיב  מרדכי,  יד  ביישובים 
לאחר  דקות  שתי  הנר.  ואור  רה 
מכן נשמעה אזעקה נוספת באותו 

האזור.

נשמעה  כן  לפני  וחצי  כשבוע 
במו־ יישובים  בשני  שווא  אזעקת 
בש־ אשקלון.  חוף  האזורית  עצה 

נשמעה  יום  אותו  של  הערב  עות 
רבים  במקומות  גם  שווא  אזעקת 

השרון.  וברמת  אביב  תל  בצפון 
מצה"ל נמסר אז כי "הערב הופעלו 
שבאזור  גלילות  במחנה  צופרים 
טכנית.  מתקלה  כתוצאה  השרון 

האירוע יתוחקר".

שמואל אהרן יודלביץ
ב"ר יצחק הי"ו

ישיבת עמלה של תורה
ביתר עילית

אסתר קאפ
ב"ר אריה הי"ו
סמינר בית יעקב הישן
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום שלישי, ט"ז במנחם־אב תשע"ז

חיים בן ציון שפירא
בהרה"ח אליהו מנחם הי"ו
ישיבת סערט ויז'ניץ חיפה

ק. קאליב ראשון לציון

רבקה בלומה כהן
בהרה"ח חיים יוסף הי"ו
סמינר הישן ביתר
ביתר עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שלישי, ט"ז במנחם־אב תשע"ז

שמואל בן ציון הרבסט
בהר"ר שלמה הי"ו

ישיבת צאנז - דברי יציב חיפה
קרית צאנז נתניה

רויזא שיינדל וורובל
בהר"ר צבי יקותיאל הי"ו
סמינר בית חנה ק"צ נתניה
קרית צאנז נתניה

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום שלישי, ט"ז במנחם־אב תשע"ז

אשר מאיר שיף
ב''ר יואל הי"ו 

ישיבת עמלה של תורה י-ם 
בני ברק

אסתר רובינשטיין 
ב"ר יעקב הי"ו 
סמינר שצ'רנסקי ב"ב 
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום רביעי י"ז אב תשע"ז
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אסון תעופה טראגי בנגב

הרוג ופצוע קשה בהתרסקות מסוק 
אפאצ'י של חיל האוויר סמוך לבסיס רמון

נדחתה בקשת אזריה: 
ייכנס היום לכלא

בית הדין הצבאי דחה את בקשתו של אלאור אזריה 
לדחות את כניסתו לכלא, והחייל שהורשע יחל היום 

לרצות את עונש המאסר שנגזר עליו

מאת סופרנו הצבאי

אתמול  דחה  הצבאי  הדין  בית 
אזריה  אלאור  של  בקשתו  את 
והחייל  לכלא,  כניסתו  את  לדחות 
שהורשע ייכנס היום לבית הסוהר 
שנ־ המאסר  עונש  את  לרצות  כדי 

גזר עליו.
מבית  ביקש  אזריה  כזכור, 
כניסתו  את  לדחות  בקריה  הדין 
הרמטכ"ל  להכרעת  עד  לכלא 
עונשו.  להמתקת  שהגיש  בבקשה 
נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, 
בראש  שעמד  פיילס,  דורון  אלוף 
הרכב השופטים שדן בערעורו של 

אזריה, דחה את הבקשה.
יורם  אזריה,  של  דינו  עורך 
הדין  פסק  כי  בדיון  טען  שפטל, 
כבר  נחשב  אזריה  של  בעניינו 
המועד  חלף  שלא  למרות  לחלוט, 
להגיש  אזריה  יכול  בו  האחרון 
המ־ לבית  ערעור  רשות  בקשת 

הרמטכ"ל  על  ולכן  העליון,  שפט 
אותה  ההמתקה  בבקשת  לדון 

הגיש אזריה.
ברגע  חלוט.  הזה  הדין  "פסק 
בכתב,  בקשה  הגיש  שהמערער 
אפשרות  כל  אין  חלוט.  הדין  פסק 
ואמר  מכתב  שלח  שמרשי  שלאחר 
שהוא  בוידאו  ישראל  עם  לכל  גם 
של  בסופו  יגיש  הוא  מערער,  לא 
דבר ערעור", טען שפטל. נשיא בית 
פנה  פיילס,  השופט  הצבאי,  הדין 
טענתו  כיצד  ותהה  לשפטל  מצידו 
מתיישבת עם לשונו של החוק בענין.
שפטל הוסיף כי ההודעה שפ־
רסם הרמטכ"ל איזנקוט לפיה הוא 
ישקול בכובד ראש הקלה בעונשו 
הזמנה  מעין  מהווה  אזריה,  של 

לאזריה למצות את הליך הבקשה 
להקלה, וציין כי נדרשת בסך הכל 
דחיה של 21 יום, עד למועד האח־

את  לתת  הרמטכ"ל  יכול  שבו  רון 
החלטתו בבקשה.

מאת סופרנו הצבאי

חיל  של  אפאצ'י  מסוק 
אתמול  בליל  התרסק  האוויר 
סמוך לבסיס רמון בנגב. במסוק 
מהם  אחד   – טייסים  שני  היו 
נהרג והשני נפצע קשה. הטייס 
במילואים  רב־סרן  הוא  שנהרג 
צוות  איש  זהר,  (דוד)  דודי 
מסוק  מחיפה.   43 בן  אוויר, 
שישב  הפצוע,  את  פינה  צבאי 
המסוק,  של  האחורי  בכיסא 

שבבאר  סורוקה  החולים  לבית 
ותיק  לטייס  נחשב  זהר  שבע. 
ומוערך, וביצע שירות מילואים 
הקסם'  'מגע  בטייסת  ארוך 
הוא  ברמון.  האוויר  חיל  בבסיס 
וארבעה  אשה  אחריו  הותיר 

ילדים. 
אימון  בטיסת  היה  המסוק 
ששב  ובעת  הדרום,  באזור 
רמון,  במחנה  לבסיסו  חזרה 
על  דיווח   ,21:00 בסביבות 
  המשך בעמ' ב  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב



עמוד ב | יום ד', י"ז במנחם־אב תשע"ז | המבשר

ִקים ׁשֹוין
גורמי  של  ההערכה 
מד־ האמריקניים  המודיעין 
משנה  והיא  עצמה  בעד  ברת 
הצפון  התמונה  את  לחלוטין 

קוריאנית.
עד כה מקובל היה בעולם 
המדינה  אל  להתייחס  הנאור 
הרודנית בהנפות אצבע לשני 
סביב  בסיבוב  האחד  כיוונים. 
הקפריזי  הצעיר  כלפי  הרקה 
שלושים  לו  מלאו  שטרם 
המבועתים  שהגנרלים  וחמש 
רושמים ביראה ופחד כל הגה 
את  ומאלצים  מפיו  היוצא 
ספונטנית  לחייך  שפתותיהם 
כל אימת שהוא פורץ בצחוק 

גמלוני חסר פשר.
שהמערב  הסנקציות 
הנאור הטיל על הנער שקיבל 
ועושה  בירושה  המדינה  את 
יותר  דומות  שלו,  כבתוך  בה 
להנפת האצבע בכיוון האחר, 
המנופף  בחיידר  המלמד  כמו 
לאות "נו נו נו" לילד הסורר. 

בסיטואציה  פעם  נכחתי 
התארחתי  עת  דומה  די 
ובא־ משפחה  קרובי  בבית 

של  הראשונות  הקומות  חת 
הבנין  פריצה.  אירעה  הבנין 
צווחות  לשמע  התעורר  כולו 
לנגד  מהבית.  שפרצו  האימה 
מתדהמה,  הקרועות  עיניהם 
שהתחלפו בקול צחוקם הרו־

בעל  נצפה  הדיירים,  של  עם, 
מש־ הלום  שהתעורר  הבית 

שפרץ  שהגנב  לפני  לא  נתו 
הכספת  כל  את  רוקן  לביתו 
הלה  בידו.  שללו  עם  ונמלט 
עמד ליד החלון הפתוח וצווח 

בקול לא לו: גנב! בוא הנה!
שחלפו  השנים  למרות 
שאלה  במוחי  מנקרת  מאז 
מסקרנת. מדוע לא נענה הגנב 
לקריאה, סב על עקבותיו וח־

הופרה,  ששנתו  האיש  אל  זר 
ברחימאיות  אליו  אליו  רכן 
ושאל: מה אפשר לעזור, דוד. 
במקום זה עקבותיו של הגנב 

נעלמו ולא נודעו.
כמו  המדינות  מנהיגי 
באו"ם  המלומדים  הנציגים 
שתגובה  מה  משום  הסבורים 
אפקטיבית  תהיה  הגיונית 
של־ מהות  שכל  אדם  כלפי 

אנומליות  על  נשענת  טונו 
הבית  לבעל  להפליא  דומים 
שבייאושו קורא לגנב שיבוא. 
העו־ להתנהגות  ההסבר 
מי־ אחר.  אפוא  הוא  למית 

שאם  חושב  באו"ם  שם  שהו 
און  ג'ונג  קים  כלפי  ישתמשו 
יח־ זה  היגיון  בו  שיש  באקט 

להוציא  יסכים  והוא  לו  מיא 
אחדות  לדקות  לחופשי 
ראשון  שהיה  ההיגיון  את 
תום  עד  במדינתו  העצורים 

ההליכים.
הנשיא  של  תורו  בא  כאן 
הדימויים  שכל  האמריקני 
לעומתו.  מחווירים  האמורים 
אני  צפוי,  בלתי  און  ג'ונג'  אם 
אולטרה בלתי צפוי. התגובה 
הבהרה  כללה  טראמפ  של 
ובז־ "באש  תיענה  שקוריאה 

כמה  מעולם".  נראו  שלא  עם 
ניתן  לא  זה  שבמקרה  חבל 
לאחל הצלחה לשני הצדדים.

קּום ַאֶהער
האלמותי  העממי  המשל 
לאכול  שנאלץ  מי  על  מספר 
מן הדגים המבאישים, לספוג 
להיות  אף  ולבסוף  מלקות 
גם  אבל  העיר.  מן  מגורש 
דימה  לא  הזה  המשל  מחבר 
שלומו  דורשי  כי  בנפשו 
יהיו  הזה  האיש  של  וטובתו 
אחראים לתוצאה המשולשת 

העגומה.
לו היה אלאור אזריה חייל 
מתוקנת  במדינה  המניין  מן 
היה  נאלץ  היותר  לכל  הוא 
משירותו  עת  בטרם  לפרוש 
במדינה  רק  לא.  ותו  הצבאי 
ישראל,  כמו  תזזית  אחוזת 
להתחרות  מסוגל  אזריה 
בכמות  הממשלה  ראש  עם 
בת־ (השליליים)  האזכורים 

לעקוב  חדלה  הלא  קשורת, 
אחר כל התפתחות בשרשרת 
ובד  בו  הכרוכה  האירועים 
בבד להיות מובל בידי חבורה 
שמד־ ומקורבים  יקירים  של 

רדרים אותו מדחי אל דחי.
מנגד, גם הרמטכ"ל התג־

לה כמו המורה שהיה מבטיח 
לשווא כי מי שיודה במשוגת 
ייענש  לא  שננקטה  הנעורים 
שהחזיקה  הבטחה  כלל. 
הדקות  כמספר  בדיוק  מעמד 
המורה  הצהרת  בין  שחלפו 

לבין הודאת החוטא.
וכך מדינה שלמה תעקוב 
של  לכלא  כניסתו  אחר  היום 
שירה  העשרים  בשנות  חייל 
למוות במחבל שביצע פיגוע. 
בסד־ הבאה  ההתפתחות  עד 

רה. בתוך ימים.

ָקם ֵליה
הוגשו  בלאט,  בשקט, 
בפרשת  אישום  כתבי  אתמול 

ישראל ביתנו.
הצבעוניים  התיאורים 
הכספים  העברת  שיטות  על 
נטולי  והכינויים  המזומנים 
(עץ  להם  שניתנו  ההשראה 
להישמע  עלול  שקל,  במקום 
ירוק  אבל  איכשהו;  מסתורי 
באמת)  נו  דולר,  במקום 
הקשור  בכל  כי  מלמדים 
מי  יש  חיים  כדרך  לשחיתות 
לכולם  לעשות  שמסוגלים 

בית ספר.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

הכשרות כקרדום לחפור בו?!
מאז התרחבה תעשיית המזון, כאשר יצאה מגבולות הבית 
והפכה להיות תעשייתית ורחבת היקף, חודד הצורך בין יראי 
ה' לתעודת כשרות שתעיד על המזון המיוצר והנמכר כי כשר 
הירא  של  שולחנו  על  לעלות  הוא  ראוי  וכי  הוא,  למהדרין 
שנים  כיובל  לפני  זצלה"ה,  הגאונים  הרבנים  היו  וכך  והחרד. 
על  עומדים  למפעל,  ממפעל  רגליהם  מכתתים  כן,  לפני  ואף 
התשתיות, מבררים על החומרים מהם עשויים מצרכי המזון, 
דנים, שוקלים וטרים, ועומדים על המשמר. היתה זו משימת 
של  חומותיה  על  עליונה.  שליחות  עמה  שיש  ומלאכה  קודש 
התעשיה הופקדו שומרים, שעשו הכל מתוך תחושת אחריות 

ציבורית כוללת.
שנעשה  תמוה  מהלך  לאחר  להסיק  אפשר  כך   – זו  גישה 
זכורה  והיא  אבק  העלתה   – הכשרות  בשדה  לאחרונה 
היתה  בעבר  אם  ותמונות.  מסמכים  מתוך  העולה  כנוסטלגיה 
בהוצאות  נושא  המפעל  כשבעל  אחריות,  בתחושת  ההשגחה 
המינימליות של הנסיעות ושאר ההוצאות הכרוכות בכך, הרי 
כקרדום  עבורם  הפכה  שההשגחה  כשרות  גופי  יש  שהיום 
מתחנן  המפעל  בעל  בהם  הימים  תמו  זהב.  כורי  בה  לחפור 
נא  סורו  יבולי,  את  ובדקו  בואו  אנא,  הכשרות:  מערכת  לפני 
כדי לבשר לכולם כי תוצרתי כשרה. היום יש והמערכת היא 
זו הפונה אל המפעל, מבקשת ומפצירה במפעל כי עז חשקה 
מגבול  אף  חורגת  היא  לעתים  השגחה.  שירותי  לה  לתת 

הבקשה ועוברת לאזור אחר.
הכשרות, כבכל תחום בחיים התורנים וההלכתיים, רבות 
בתוך  גם  ההלכה.  ודורשי  ה'  יראי  בין  והגוונים  השיטות  בה 
שונות.  כשרויות  לצד  שונים  ציבורים  ישנם  היראים  מחנה 
או  זו  כשרות  מעדיף  הוא  מדוע  והנסיבות  הסיבות  חוג  לכל 
רעותה. עולם מתוקן וראוי נותן את המרחב לציבור, כשלפניו 
והבוחר  שונות,  כשרויות  עם  מובילות  מזון  חברות  עומדים 
את  להשליט  יחיד  לגוף  זכות  שאין  נותנת  ההוגנות  יבחר. 
עצמו על כל שוק המזון הכשר. אין מלים להביע את הסלידה 
ממערכת כשרות המפעילה מערך לחצים כדי להעביר אליה 
אחר  השגחה  שלחן  על  סמוכה  שהיתה  ותיקה  מזון  חברת 

במשך 60 שנים.
אחר  כשרות  מערכת  של  ריצה  זכות  לכף  לדון  נוכל 
מחוייבת  שעבורה  קהילה  לבני  הנדרש  למוצר  כשרות  מתן 
הגישה  את  שולל  הבריא  היושר  אבל  כשרות.  מערכת  אותה 
מפקחת  מסויימת  כשרות  כשמערכת  שלי'.  'כולה  האומרת 
זר  גוף  התערבות  של  ההגיון  מהו  רבניה,  בהכשר  מוצר  על 
לכתחילה בדבר שאינו שלו. התיתכן נטילת מוצר שיש עליו 
לצורך  ולגוררו  ועידנים  עידן  זה  מסויימת  כשרות  של  הכשר 
את  יש  זו  הכשרות  שלמערכת  למוצרים,  חדשה  כשרות  מתן 
אותם מוצרים במפעל אחר המצוי תחת השגחתה מכבר. לא 
שהיו  הפיקוח  סדרי  את  משנים  אף  כך  שלשם  אלא  זו,  אף  זו 

מתהדרים בהם.
בני  טובי  נמנים  ומנוייו  קוראיו  שעל  'המבשר',  למערכת 
היישוב הישן, כמו לסיעת 'שלומי אמונים' של אגודת ישראל, 
ומועילה  מעולה  קשרים  מערכת  ישנה  ולפרנסיה,  לראשיה 
בשיטתם  צועדים  שהם  אף  וראשיה.  החרדית  העדה  עם 
ובתנועת  ולהבלחט"א,  זי"ע  דרכם  מורי  כרבותיהם  שלהם, 
אגודת ישראל נוהגים לאור כקש"ת מרנן ורבנן גדולי התורה 
והחסידות זי"ע ולהבלחט"א – לא נגע הדבר ביחסים ובקשרים 
לדברים שעמדו מדי פעם על הפרק, הן באופן כללי וציבורי 
אגודת  אנשי  שמושיטים  הסיוע  ופרטי.  אישי  באופן  והן 
ישראל אינו על מנת לקבל פרס. ומשכך תמוה מדוע ראו לנכון 

להכתים מערכת יחסים הוגנת זו.
המהלך התמוה והמופרך שהתחולל כאן מסיר את העטיפה 
עסק־ כאן  יש  והדוקרת.  הכואבת  האמת  את  ומגלה  הענוגה 

כשרות במעטה של השגחה. ביזנס לשם ביזנס, ללא שליחות 
שתפקידם  יח"צנים  מועסקים  אף  כך  לשם  קודש.  מטרת  או 
המסחר.  בחיי  אחר  עסק  כל  כמו  בדיוק  העסק,  את  להאדיר 
וכדי בזיון וחרפה. על היהדות הנאמנה לשלול את ההתנהלות 
הזו, ועוד טרם נגענו בנימה ההלכתית של עני המהפך בחררה, 
שהיא עצמה מהווה אות קלון למי שידיו עסקניות היו במהלך 
העוול  מקום  את  יקחו  והכנות  הטוהר  כי  לקוות  יש  זה. 
והתככים, איש על מקומו ישוב בשלום, באהבה ואחוה, שלום 

ורעות, לחן ולכבוד.

רשם העמותות ממליץ לסגור את 
העמותה לקבורה אזרחית

מאת חיים מרגליות

פירוק  לפני  התראה  מכתב 

נשלח בעקבות דו"ח ביקורת חריף 
העוסקת  עמותה  התנהלות  על 

בקבורה אזרחית.
יצא  וחצי  שנים  שלוש  לפני 
לשירותי  המשרד  מטעם  דו"ח 
רבים  ליקויים  על  שהצביע  דת 
נגעו  הטענות  עיקרי  בעמותה. 
בהסכמים  העמותה  להתקשרות 
עסקית  חברה  עם  סבירים  לא 
לקבל  לחברה  שאפשרו  פרטית, 
העמו־ מהכנסות  הארי  חלק 

עלמין  בית  הפעלת  בגין  תה 
סבא,  בכפר  אזרחית  לקבורה 
לע־ הכספים  העברת  במקום 

למטרותיה  בהם  ושימוש  מותה 
הציבוריות.

העל־ בית  מנוהל  בה  הקרקע 
מין היא קרקע ציבורית. העמותה, 
רווח,  מטרות  ללא  תאגיד  שהיא 
אפשרה לחברה לנהל את פעילות 
את  כמעט  ולקבל  העלמין  בית 
זו  מפעילות  הנובעים  רווחים  כל 

בניגוד לדין.
החמורים  הליקויים  בעקבות 
רשם  מינה  בדו"ח  המפורטים 
התאגידים  ברשות  העמותות 
מטעמו  מלווה  חשב  לעמותה 

האפש־ את  היתר,  בין  בחן,  אשר 
בין  אמיתית  הפרדה  ליצור  רות 
את  להביא  כדי  לחברה,  העמותה 
ול־ עצמאית  לפעילות  העמותה 

סיום ההתקשרות עם החברה, על 
כל המשתמע מכך.

החשב המלווה מצא, בין היתר, 
'הסכם  על  העמותה  חתימת  כי 
קיבל  שלא  החברה,  מן  היפרדות' 
את אישור הגורמים הממשלתיים 
את  משנה  אינה   – הרלוונטיים 
מא־ ואינה  לטובה  העמותה  מצב 

הלכה  להיפרד,  לעמותה  פשרת 
נמצא,  גם  כך  מהחברה.  למעשה 
כי העמותה התנהלה בניגוד לחוק, 
ובמקום לשמור על כספי הציבור 
שהיו באחריותה, אפשרו את הע־

ברת הכספים לגוף פרטי.
מנוס  נותר  לא  האמור,  "נוכח 
בקשה  הגשת  על  להמליץ  אלא 
העמותה  תיק  העמותה.  לפירוק 
מחלקת  טיפול  להמשך  הועבר 
התאגידים  ברשות  ובקרה  אכיפה 
בהתאם  לעמותה  שלחה  אשר 
התראה  מכתב  העמותות  לחוק 
נמסר  פירוק",  בקשת  הגשת  לפני 

במשרד המשפטים.

לרגל סיום מבצע חסיד כהלכה שלב ב'

ביתר עילית: רגשי התעלות וקדושה בסדרי 'שבת נחמו' 
בצלו של המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א

הגר"א בידרמן נעתר לבקשת ראש העיר והגיע לשבות בביתר עילית ולהאציל מדברי קדשו על המוני שוחרי תורה וחסידות שנהרו לאודיטוריום העירוני לסדרי 
השבת המרוממים והנעלים ^ במוצש"ק התקיים מעמד מיוחד לבחורי העיר ממקהלות החסידים – כפי שהבטיח המשפיע באתרא קדישא מירון בנסיעה הגדולה 

לקברי הצדיקים בצפון עם סיום מבצע השובבי"ם הגדול 'הושע נא שלוש שעות' במסגרת מבצע 'חסיד כהלכה'
מאת מאיר קליין 

עילית:  בביתר  כהלכה  חסיד 
בשבת  זכתה  עילית  ביתר  העיר 
ואתחנן־נחמו  פרשת  האחרונה 
וטללי  התורה  מדברי  ליהנות 
רבי  הגה"צ  המשפיע  של  החיזוק 
שהגיע  שליט"א  בידרמן  אלימלך 
העיר  ראש  לבקשת  בעיר  לשבות 
כהלכה'  'חסיד  מבצע  סיום  לרגל 

שנערך ע"י לשכת ראש העיר.
מבקשי  אלפי  של  רב  קהל 
רחבי  מכל  נהרו  וחסידות  תורה 
העיר לעבר האודיטוריום העירוני 
ברח' רבי נחמן מברסלב בגבעה א' 
שם נערכו סדרי השבת המרוממת 
ומאות רבות מתושבי העיר הגיעו 
אף ממרחקים ארוכים לקבל נועם 
השבת  בסדרי  ולהשתתף  שבת 
המש־ של  במחיצתו  המרוממת 

ארוכה  לשעה  זוכים  כשהם  פיע, 
וגדושה של עונג שבת אמיתי של 
ואמונה  חסידות  בתורה  חיזוק 

בדבריו חוצבי להבות אש. 
סדרי השבת נערכו בטוב טעם 
המסורים  המארגנים  ע"י  ודעת 
מאיר  הרב  העיר  ראש  ובראשם 
לש־ מנהל  ימינו,  ויד  רובינשטיין 

יהודה  הרב  והמסור  הנמרץ  כתו 
'לה־ ארגון  אנשי  עם  יחד  דייטש 

ונצורות  רבות  הפועל  אש'  בות 
בעיר  וחסידות  תורה  להרבות 
להאדרת  השנה  ימות  כל  לאורך 
תושבי  בקרב  ה'  ועבודת  התורה 
המיוחדת  השבת  לקראת  העיר. 
והסידור  הארגון  מלאכת  הוטלה 
מחברת  רבינוביץ  מרדכי  ר'  על 
'טיפ הפקות' שידיו רב לו בארגון 

אירועים וכינוסים.
נערך  שבת  ליל  סעודת  לאחר 
שבת אחים מרומם שנמשך שעות 
כשה־ הלילה  תוך  אל  ארוכות 

שבח  נותנים  הרבים  משתתפים 
ושירה לא־ל אשר שבת ברא, תוך 

של  אמריו  נועם  טללי  שמיעת 
שהר־ שליט"א  הגה"צ  המשפיע 

עיף על המשתתפים מלוא חפניים 
במאמרי  מלווים  וחסידות  תורה 
ההשגחה  את  שממחישים  אמונה 

העליונה השורה עלינו בכל עת.
ברון  המחזה  היה  נהדר  מה 
של  השחר  עלות  עד  ושבח  שיר 
צפרא דשבתא של המוני אברכים 
ובחורים מתושבי העיר ואף מחו־

צה לעיר שהגיעו במיוחד לשהות 
בשבת גדולה זו.

לקראת סעודה שלישית נהרו 
שלישית  לסעודה  ה'  מבקשי  שוב 
והשתפכות  בהתלהבות  שנערכה 
צאת  לאחר  רבות  שעות  הנפש 
הרבים  כשהמשתתפים  הכוכבים 
ששררו  הקודש  ברגעי  נאחזים 
בעת הנשגבה בעת רעווא דרעווין 
כשהם מתעלים ומבקשים לפתוח 
הקדו־ המשכת  תוך  רצונך  שערי 

שה וההתעלות לשיתא יומין.

הושע נא שלוש שעות
סיום  עם  השבת  צאת  לאחר 
המרוממת  השלישית  הסעודה 
מלכה  מלווה  נערך  עם,  ברוב 
ולכבוד  תורה  של  לכבודה  מיוחד 
בהש־ הקדושה,  התורה  עמלי 

בה־ העיר  מבחורי  מאות  תתפות 
נשיאות  חברי  הרבנים  שתתפות 
וראשי  כהלכה'  'חסיד  המפעל 

החבורות. 
המלווה מלכה המיוחדת נער־

כה לאור ההכרזה של הרב בידרמן 
במהלך  מירון  קדישא  באתרא 

הנסיעה הגדולה לקברי הצדיקים 
מבחורי  אלף  בהשתתפות  בצפון 
השובבי"ם  מבצע  סיום  עם  העיר, 
שעות'  שלוש  נא  'הושע  הגדול 
שקיבלו  החמד  לבחורי  והבטחתו 
דיבור  בתענית  ללמוד  עצמם  על 

בימי ספירת העומר.
הנחה  המרומם  המעמד  את 

שו־ פנחס  רבי  הרה"ג  רגש  ברוב 
בישיבת  משגיח  שליט"א  בקס 
באיאן, שהאריך בדבריו על הזכות 
הגדולה שנפלה בחלקנו להתעלות 
הנ־ רוממות  תוך  וחסידות  בתורה 
פש ויגיעה אמיתית בתורה הקדו־

שה. סעודת המלווה מלכה נערכה 
זמר  כלי  בליווי  ארוכות  שעות 

לשעה  זוכים  הבחורים  כשמאות 
ארוכה של התרוממות והתעלות.

הש־ המיוחד  במעמד  כן,  כמו 
חברי  שליט"א  העיר  רבני  תתפו 
נשיאות 'חסיד כהלכה' הרה"ג רבי 
ישראל ברזובסקי שליט"א, הרה"ג 
שטיגליץ  שרגא  אברהם  רבי 
שליט"א, הרה"ג רבי מנחם קוריץ 
שליט"א, הרה"ג רבי ישעיה שוורץ 
מי־ המגיד  השתתפו  כן  שליט"א, 

שליט"א  ויינבאך  משה  רבי  שרים 
מו"ל  שליט"א  שוורץ  יידל  והרב 
נשא  שאף  ישן'  'יין  הנפלא  הגליון 
הבחורים  בפני  נפלאים  דברים 
וזכו  במבצע  שהשתתפו  היקרים 

להשתתף במעמד המיוחד.
לקראת סיום המעמד בנוכחות 
העניק  שליט"א  הגאונים  הרבנים 
ראשי  בשליחות  שובקס  הרב 
מיוחדת  הוקרה  תעודת  החבורות 
לראש העיר על פועלו הרב להר־

בות תורה וחסידות בעיר.
הבחורים  שוב  זכו  במעמד 
הנפ־ מאמרותיו  ולשבוע  לשמוע 

לאים של הגר"א בידרמן בהדגישו 
באב  ט"ו  לפני  יום  אנו  שעומדים 
דמו־ ואילך  שמכאן  נאמר  שעליו 

להוסיף  שצריך  היינו  יוסיף  סיף 
בין  בימי  ובפרט  התורה  בלימוד 
בריקודים  יצאו  לבין  בין  הזמנים. 

לכבודה של תורה. 
תוך הדברים הודיע המשפיע 
היקרים  החמד  לבחורי  אתר  על 
במסגרתו  מיוחד  מבצע  עוד  על 
הנשגבה  בהתעלות  ימשיכו  אם 
בחודש  ללמוד  עצמם  על  ויקבלו 
אלול חצי שעה מדי יום בתענית 
באתרא  עליהם  יתפלל  דיבור, 
קדישא מירון בימי הרחמים והר־

צון. ראש העיר שמשלב רוחניות 
וראשון  הראש  והוא  וגשמיות 
בדברים של קדושה וכדרכו נענה 
והב־ בידרמן  הרב  לבקשת  מיד 

טיח פרס מיוחד שיינתן לבחורים 
החשובים עמלי התורה. 

המבשר - העתון של היהדות הנאמנה
המו"ל: בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ    המגיד ממעזריטש 84 ביתר עילית,     

ת.ד. 34578 ירושלים, 91345    טל' : 02-5805802, פקס 02-5805804
העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל

עורך אחראי: יום טוב רובין
עורך: בנימין ליפקין

דפוס: ידיעות אחרונות בע"מ    הפצה מנויים: ״בר״ שיווק והפצה
פניות מנויים: 02-5805802 שלוחה 5    הפצה חנויות: בר פוינט אוף סייל בע"מ

AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, אימג'בנק
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

היום: מנהלי מוסדות החינוך של 
חב"ד במסע היסטורי לאלמא אטא

לציון אביו של כ"ק אדמור מליובאוויטש זצוק"ל, לרגל יום היארצייט
מאת כתב 'המבשר'

המנה־ ועידת  נפתחת  הבוקר 
לים השנתית של 'רשת אהלי יוסף 
נוטלים  בה  ליובאוויטש',  יצחק 
ותלמודי  החיידרים  מנהלי  חלק 
ארץ  ברחבי  חב"ד  של  התורה 
השנה  תתקיים  הוועידה  הקודש. 
סמוך  שבקזחסטאן,  אטא  באלמא 
הרה"ק  של  הקדוש  ציונו  למקום 
שניאורסון  יצחק  לוי  רבי  המקובל 
אדמו"ר  כ"ק  של  אביו  זי"ע, 

מליובאוויטש זצוק"ל. 
הרב  בראשות  הוועידה, 
בסמיכות  מתקיימת  רוט,  נפתלי 
יש־ ובה  אב,  כ'  היארצייט  ליום 

מענדל  מנחם  רבי  הגה"ח  תתפו 
דין  בית  מזכיר  סגן  גלוכובסקי 

ה'רשת'  הנהלת  וחבר  חב"ד  רבני 
דיסקין  שלמה  חיים  רבי  והגה"ח 
לצד  אתא.  לקרית  הראשי  הרב 
חינו־ ודמויות  משפיעים  מרצים, 

התכנית  את  שילוו  בולטות  כיות 
כולה.

השנתית  הוועידה  "מטרת 
וחשיבה  העצמה  גיבוש,  הינה 
החינו־ העשיה  למינוף  משותפת 

כית בארץ הקודש, לצד הפעילות 
במעגל  ה'רשת'  של  השוטפת 
ובכל  החינוך  תחומי  בכל  השנה 
שכבות הגיל", אומר מנהל ה'רשת' 

הרב אלי קריצ'בסקי. 
הוועידה המיוחדת תימשך על 
פני שלושה ימים ברציפות ותהיה 
עשירה,  חסידית  בתכניה  גדושה 

עליה עמלים בהנהלת ה'רשת'.

יתקיימו  הוועידה  במהלך 
שיעורים  התוועדויות,  דיונים, 
סוגיות  במגוון  מגוונות,  והרצאות 
שלוחי  את  שמעסיקות  החינוך 

הרבי בשדה החינוך.
בעיצומה של הוועידה, שלוחי 
כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש בשדה 
לוי  רבי  של  לציונו  יעלו  החינוך 
נפשו  את  שמסר   – זי"ע  יצחק 
שבנו,  כפי  ישראל  ילדי  לחינוך 
כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל 
ויעתירו  רבות,  פעמים  התבטא 
במשימה  להצלחתם  בתפילה 
החינוכית, בחינוך ילדי ישראל על 

טהרת הקודש. 
מתאפשר  הוועידה  מסע 
אב־ ר'  הנגיד  של  לסיועו  הודות 
רהם שאולזון, לע"נ בעל ההילולא.

אסיפת רבנים בבית הגר"מ שטרנבוך 
שליט"א בענין עוף הבראקל

אסיפת רבנים נערכה בצל הס־
ערה המתחוללת בקרב גופי הכש־
סביב  המובילות,  והשחיטות  רות 
הבראקל,  עוף  של  כשרותו  שאלת 
הסערה  פרצה  אלו  בימים  כאשר 
הפו־ והתפרסם  הציבור,  לתודעת 
אלו  עופות  אודות  ההלכתי  למוס 
כש־ מסורת  עליהם  קיימת  האם 
הופצו  אף  האחרונים  בימים  רות, 

מכתבים שונים לכאן ולכאן.
התכנסו  הוראה  ומורי  רבנים 
הגאון  של  בביתו  דחופה  לאסיפה 
שליט"א  שטרנבוך  משה  רבי 
בירוש־ החרדית'  'העדה  ראב"ד 
בא־ השחיטה  מערכות  רבני  לים. 

עוף  שאלת  את  הביאו  הקודש  רץ 
הגר"מ  של  שולחנו  אל  הבראקל 
בשא־ דן  אשר  שליט"א  שטרנבוך 

האסיפה  במהלך  ראש,  בכובד  לה 
דנו הרבנים על אודות כשרותו של 
העוף והאם קיימת מסורת רציפה 
קהילות  בקרב  העוף  אכילת  של 
העו־ הוצגו  הרבנים  בפני  ישראל, 

השוחטים  ותיקי  המדוברים,  פות 
עדותם,  את  נתנו  לדבר  ומומחים 
והרבנים נשאו ונתנו בשאלה כדת 

של תורה במשך ארבע שעות.
שבראשות  הרבנים  באסיפת 

שליט"א  שטרנבוך  הגר"מ  מרן 
רבי  הגאון  השאר  בין  השתתפו 
שליט"א  ברנדסדורפר  אהרן 
'העדה  של  השחיטה  ועד  מרבני 
החרדית', הגאון רבי שלמה יהודה 
הש־ ועד  מרבני  שליט"א  הירש 

חיטה של 'העדה החרדית', הגאון 
רבי חיים רוטר שליט"א רב ומו"ץ 
באלעד, ועוד רבנים ומורי הוראה.

מראב"ד  הפסק  יצא  בסיומן 
שכתב  שליט"א  החרדית  העדה 

כאן  הובא  האחרון  "בזמן  בזה"ל: 
שרק  וטוענים  בראקל  עוף  מחו"ל 
לסדר  ומתכוננים  מהודרים,  הם 
הבא,  בשבוע  מהם  שחיטה  עוד 
שוחטים  עם  התייעצות  לאחר 
ואין  למשונה  העוף  שראו  ותיקים 
לו מסורת וכן עוף אחר משונה די־
נו כן, כעוף טמא, וכמבואר בשו"ת 
שם  ומסיים  מ"ה  סימן  חיים  דברי 
יכשירו  ישראל  גדולי  כל  אפילו 

דינו כטריפה".

המודיעין האמריקני מעריך: קוריאה הצפונית הצליחה 
לייצר ראשי נפץ גרעיניים לטילים בליסטיים

לפני שיפול אל היעד אותו תבקש 
קוריאה הצפונית להשמיד. 

שקוריאה  העובדה  זאת,  עם 
עד  להתקדם  הצליחה  הצפונית 
כה כנגד כל הסיכויים, ולפתח טי־

כמו  יבשתיים  בין  בליסטיים  לים 

מלמדת  גרעיניים,  נפץ  ראשי  גם 
על כך שמכשולים גדולים וקשים 
אותה  עוצרים  אינם  שיהיו,  ככל 

מלהגשים את שאיפותיה. 
שעות ארוכות לאחר הפרסום 
ב'וושינגטון פוסט', הגיעה תגובתו 
היתה  והיא  טראמפ,  הנשיא  של 

הצפו־ "קוריאה  במיוחד.  חריפה 
שמעולם  ובזעם  באש  תיענה  נית 
לא נראו על פני האדמה, אם היא 
תעז לאיים שוב על ארה"ב", אמר 
להם  מציע  "אני  והוסיף:  טראמפ 
פעם  אפילו  עלינו  יאיימו  שלא 

אחת נוספת". 

הרוג ופצוע קשה בהתרסקות מסוק אפאצ'י 
של חיל האוויר סמוך לבסיס רמון

צה"ל,  דובר  לפי  טכנית.  תקלה 
שהטייסים  לאחר  קצר  זמן 
הת־ המסוק  התקלה,  על  דיווחו 

הנחיתה  למסלולי  בסמוך  רסק 
שבבסיס.

בח־ התחילו  האוויר  בחיל 
וצפויים  המקרה  נסיבות  קירת 
בראשות  מומחים,  צוות  למנות 
בעקבות  התאונה.  לבירור  אל"ם, 
בשנית  לקרקע  הוחלט  התאונה, 

לא  כולו.  האפאצ'י  מערך  את 
ברור עדיין מה סוג התקלה עליה 
דיווחו הטייסים, אך בצה"ל יבדקו 
שהתגלתה  לתקלה  קשר  יש  האם 
ביוני באחד ממסוקי האפאצ'י של 
החיל, בעקבותיה הוחלט להשבית 
את המערך. אז התגלה סדק בלהב 
'שרף'  מסוק  של  האחורי  הרוטור 
ההתרסקות  לונגבואו).  (אפאצ'י 
'פתן'  במסוק  אירעה  הנוכחית 

(אפאצ'י). 

נבדקו  הסדק,  גילוי  לאחר 
מסוק  נמצא  ולא  המסוקים,  כלל 
זאת  בכל  אך  סדק,  עם  נוסף 
את  לקרקע  האוויר  בחיל  הוחלט 
מסוקי  שמפעילות  הטייסות  שתי 
שנעש־ הבדיקה  במהלך  אפאצ'י. 

תה בחיל האוויר, בשיתוף פעולה 
בחיל  הוחלט  המסוק,  יצרנית  עם 
המ־ בלהבי  השימוש  את  להגביל 

סוק, בנסיון למנוע את התפתחות 
הסדקים.

חוק המרכולים בתל אביב המתיר רשמית פתיחת 
חנויות בשבת נדון אתמול בבג"ץ בהרכב מורחב

עו"ד  באמצעות  בבקשתם  חרים 
יום  עקרון  "ריסוק  היא  שוב,  דוד 

המנוחה השבועי". 
הורה  להחלטה,  בתשובה 
למדינה  רובינשטיין  השופט 
רובינשטיין  זו.  לבקשה  לענות 
שר  של  ממכתבו  בהחלטתו  ציטט 
הפנים, בו נכתב כי לדעת השר יש 
שהכרעת  כיון  נוסף,  לדיון  מקום 
שידע  מבלי  ניתנה  המשפט  בית 
של  חתומה  החלטה  ישנה  כבר  כי 
של  חשיבותה  ונוכח  הפנים,  שר 
לענין  הציבורי  בתחום  ההחלטה 

לה־ המנוחה  יום  ערכי  בין  האיזון 
הוטעמו  כן  עסקים.  פתיחת  סדרי 
אכיפה,  לענין  מעשיות  השלכות 
הצורך בהרמוניה בפרשנות החוק, 
והשלכות הרוחב – לצד ערך הש־

מירה על שבת קודש מדור דור.
רובינ־ כתב  השבת",  "ראויה 
המש־ בהלכות  דיון  בתום  שטיין 

נוסף,  דיון  על  החלטה  של  פטיות 
יהדות  של  בעולמה  מעמדה  "שעל 
שעניינה  מלים,  להכביר  צורך  אין 
לפני  העמדות  כשכלל  וילובן  יידון 
בית המשפט, בוודאי נוכח השלכות 
ועוד,  לאחרים;  ויתד  פינה  הרוחב, 

מול  אל  קטנים,  מכולת  בעלי  גם 
האדם  כוח  ואפשרויות  המרכולים 
הדיון  יישוב.  בכל  מצויים  שלהם, 
כולו,  הדין  פסק  על  יחול  הנוסף 
וההרכב יכריע כמובן כטוב בעיניו".

הציגו  אתמול  הדיון  במהלך 
טענותיהם  את  השונים  הצדדים 
חוק  על  דיון  קיימו  והשופטים 
שעות העבודה והמנוחה, ובידי מי 
חוקים  בקביעת  הסמכות  נתונה 
הקשורים לכך: הרשות השופטת, 
הר־ או  הממשלתיים  המשרדים 
טרם  החלטה  המקומיות.  שויות 

ניתנה.

 

 ירושלים ת"ו –מרכז אגודת ישראל בארץ ישראל 
 02-5385145|  פקס:   02-5385251ירושלים  |  טלפון:  2רחוב פרס 

 לשכה המרכזית לפניות הציבור ה

 הודעה חשובה
 לרגל ימי בין הזמנים

 בנושאים כדלהלן: קבלות קהל מורחבות היום!יתקיימו 
 

 ייעוץ בנושא משכנתאות ופתרונות מימון
 "עולם המשכנתא" הי''ו דוד הולצמן ע''י הרב 

 13:30-15:00בין השעות 
 

 פאליים בנושאים מוניציייעוץ 
 ותושביה יו"ר התנועה למען ירושלים הי''ו  חיים מילרע''י הרב 

  13:00-14:00 השעות בין
 

 0010:-0017:  בין השעות  5385251-02בטל'   הרשמה מראש  חובה ! 

 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

לאחר שהופץ כי הרמטכ"ל היה בין הנספים בתאונת המסוק

סגן שר הבטחון דורש מהמשטרה 
לתפוס את מפיצי השמועות

יממה לאחר התרסקות מסוק הקרב בדרום הארץ, סגן שר הבטחון דורש 
לעצור את מפיצי השמועות בדבר מותו של הרמטכ"ל

מאת סופרנו הצבאי

דהן  בן  אלי  הבטחון  שר  סגן 
אמש  התייחס  היהודי)  (הבית 
של  הקרב  מסוק  להתרסקות 
וקורא  רמון,  בבסיס  האוויר  חיל 
שהפיץ  מי  את  לעצור  למשטרה 
שמועות על מותו של הרמטכ"ל 

באסון.
"לצערנו הרב מסוק של חיל 
האוויר נפל בתאונה קשה והתו־

וטייס  נהרג  טייס  קשות.  צאות 

משנה פצוע קשה. אני מאחל לו 
החלמה מהירה ושולח תנחומים 
בטוח  אני  הטייס.  למשפחת 
תחקיר  יבצע  האוויר  שחיל 
מעמיק כדי למצוא את התקלות 

כדי שהן לא יחזרו על עצמן".
הפצת  כי  מזכיר  דהן  בן 
מסוכנת,  מזיקה,  היא  שמועות 
שעלולה  האחריות,  וחסרת 
"זה  המדינה,  בבטחון  לפגוע 
שצריך  חושב  ואני  ביותר  חמור 
להפסיק  כדי  מאמץ  כל  לעשות 

שמשטרת  מקווה  אני  אותו. 
ישראל תמצא את אותם אנשים 

שהפיצו את השמועות".
היום  של  "בעידן  לדבריו 
של  מידע  על  לשמור  אפשר  אי 
הפצת  אבל  מסוק  התרסקות 
שמועות שאישיות בכירה מאוד 
אחראי.  בלתי  זה  במסוק  היתה 
עשה  השמועות  את  שהפיץ  מי 
למי  ברור  והיה  רוע  מתוך  זאת 
לא  הוא  שהמידע  אותו  שהפיץ 

נכון".
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משרד האנרגיה הציג את 
תכנית הפיתוח של כריש־תנין

מאת חיים מרגליות

לתכנון  הארצית  המועצה 
הפיתוח  תכנית  על  עודכנה  ובניה 
של תגליות הגז הטבעי כריש ותנין 
האנרגיה,  משרד  מנכ"ל  שהציג 

שאול מרידור.
המאג־ שני  התכנית  פי  על 
בשלב  זה,  לאחר  זה  יפותחו  רים 
ובה־ כריש  שדה  יפותח  הראשון 
בהתאם  תנין  שדה  יפותח  משך 
בכריש  ההפקה  לקצב  לביקושים, 

ועל מנת להבטיח יציבות אספקה 
וניצול מיטבי של הגז הטבעי.

בתגליות  הטבעי  הגז  כמות 
מיליארד  כ־55  על  עומדת  אלה 
הגז  והזרמת  מעוקבים,  מטרים 
למערכת  להגיע  צפויה  הטבעי 

ההולכה ב־2020.
הקמה  מציגה  הפיתוח  תכנית 
של אסדת טיפול צפה במרחק של 
כ־90 ק"מ מהחוף, והקמת מערכת 
הגז  את  שתזרים  תת־ימית  הפקה 
אסדת  אל  מהקידוחים  הטבעי 
ייע־ הטבעי  בגז  הטיפול  הטיפול. 

לרבות  הצפה,  באסדה  כולו  שה 
אח־ בקונדנסט,  וטיפול  הפרדה 

סונו והעמסתו על מכלית שתוביל 
אותו לנמל היעד. 

באורך  צינור  ייצא  מהאסדה 
80 ק"מ שיתחבר למערכת מגופים 
בקרקעית הים ולצינור רחב יותר 
שיוביל את הגז הטבעי ליבשה ול־
חיבור למערכת ההולכה הארצית.

לעידוד  התכנית  במסגרת 

שר  שהגיש  קטנים  מאגרים 
שטייניץ,  יובל  ד"ר  האנרגיה, 
של  השקעה  הממשלה  אישרה 
תש־ לפיתוח  שקל  מיליון   100
הקט־ למאגרים  משותפת  תית 

מאגר  של  חיבור  שתאפשר  נים, 
מאגרים  של  וחיבור  כריש־תנין 
ההשקעה  לחוף.  שונים  עתידיים 
תמריץ  המאגרים  לבעלי  תעניק 

כלכלי.
הצינור הרחב, יאפשר בעתיד 
ובכך  נוספות  תגליות  של  חיבור 
את  ההולכה,  כושר  את  יגדיל 
ללא  גז  לאספקת  האפשרויות 

הקמת צינורות נוספים.
ידי  על  כריש־תנין  פיתוח 
יתי־ את  יגדיל  אנרג'יאן,  חברת 

הטבעי  הגז  אספקת  מערכת  רות 
נוספת  עצמאית  כניסה  ידי  על 
למערכת ההולכה הארצית בצפון 
לצרכן  ההיצע  את  תגדיל  הארץ, 
משק  לפיתוח  ותתרום  הישראלי 

גז טבעי תחרותי בישראל.

נשיא ארגון 'אמיה' – ארגון הגג של הקהילות 
היהודיות בארגנטינה בביקור באחיה

ועדת הכלכלה אישרה את הכללים 
ליישום התחרות בענף האשראי

מאת שלמה גרין

הכנסת  של  הכלכלה  ועדת 
אישרה את הכללים שנועדו לטפל 
שנו־ אשראי,  נתוני  חוק  ביישום 
בשוק  התחרות  את  להגביר  עדה 
הבית  למשקי  בעיקר  האשראי 
נתוני  צו  את  וכן  קטנים,  ולעסקים 
האגרות  בסכומי  העוסק  אשראי 
נתוני  שירות  רשיון  מבעלי  שיגבו 

אשראי. 
בהוראות  עוסקים  הכללים 
לאי  לקוח  בקשת  להגשת  שונות 

לגביו  האשראי  נתוני  הכללת 
לקוח  בקשת  וביטולה,  במאגר 
וביטו־ לגביו  נתונים  למסור  שלא 

לה ועוד. צו האגרות שאושר קבע 
את האגרות שישלמו בעלי רשיון 
אגרות  וכן  אשראי,  נתוני  שירות 

שישלמו לקוחות פרטיים.
היו"ר  הזהיר  הישיבה  במהלך 
בשוק  ייווצר  שבפועל  מכך  כבל 
נתו־ לשכות  שתי  של  דואופול 

החברות  יוכלו  מהן  אשראי,  ני 
לקבל  לציבור  אשראי  המציעות 
נתונים, ודרש מבנק ישראל לבצע 

פיקוח הדוק על פעולותיהן. 
במקרים  הוועדה  דנה  כן  כמו 
לקבל  יבקשו  עסקים  בעלי  בהם 
המבקשים  לקוחות  על  חיווי 
היו"ר  אמר  זה  בצ'ק. בענין  לשלם 
צריך  כאלה  במקומות  כי  כבל 
את  לבצע  ללקוחות  לאפשר 
מגיעים  שהם  לפני  עוד  הבדיקה 
לקופה, כדי למנוע מצב של לקוח 
כשהוא  מולבנים  שפניו  שמרגיש 
עם  למשל,  בסופר,  בקופה  עומד 
לשלם  לו  ומסרבים  המוצרים  כל 

בצ'ק.

אינטל העולמית השלימה את רכישת מובילאיי
מאת שלמה גרין

ויצ־ אינטל  השבבים  ענקית 
החכמות  הנהיגה  מערכות  רנית 
מובילאיי הודיעו על השלמת הע־
אינטל  שבמסגרתה  ביניהן,  סקה 
המניות  מהון  אחוז  כ־84  רוכשת 
של  מוערך  בסכום  מובילאיי  של 

כ־15.3 מיליארד דולר.
בת  לחברת  תהפוך  מובילאיי 
בקבוצת  ותשתלב  אינטל  של 
החברה.  של  האוטומטית  הנהיגה 
מאמצי  את  יוביל  הממוזג  הגוף 
האוטומ־ הנהיגה  בתחום  אינטל 

של  מלאה  מתמיכה  וייהנה  טית, 
מו־ אינטל.  וטכנולוגיות  משאבי 

מישראל,  לפעול  תמשיך  בילאיי 
שעשוע,  אמנון  פרופ'  בהנהלת 
שיתמנה לסגן נשיא בכיר באינטל 
הטכנולוגיה  ומנהל  ולמנכ"ל 

הראשי של מובילאיי. 
ומובילאיי  אינטל  של  "מיזוגן 
המובילה  למומחיות  יאפשר 
ממוחשבת  בראיה  מובילאיי  של 
המו־ את  להשלים  ('העיניים') 

במחשוב  אינטל  של  מחיות 
ביצועים  עתירי  וקישוריות 
נהיגה  פתרונות  וליצור  ('המוח'), 
ראשי  אתמול  אמרו  אוטומטיים", 

החברה עם השלמת העסקה.
"יחד עם מובילאיי, אינטל היא 
הטכ־ היסודות  ביצירת  המובילה 
נולוגיים הדרושים לתעשיית הר־

כב עבור העתיד האוטונומי," אמר 
מנכ"ל אינטל, בריאן קרזניץ'. "זהו 
והזדמנות  מסעיר  הנדסי  אתגר 

צמיחה עצומה לאינטל. עוד יותר 
מרגש הוא הפוטנציאל של המכו־

מהפך  לחולל  האוטונומיות  ניות 
בענפים שלמים, לשפר את חברת 

האדם ולהציל מיליוני חיים".
פרופ' שעשוע הוסיף כי "הוב־

הנהיגה  טכנולוגיית  בתחום  לה 
של  שילוב  מצריכה  האוטונומית 
וקנייניים  חדשניים  תוכנה  מוצרי 
בעלות  חומרה  פלטפורמות  עם 
המאפשרות  פתוחות  מערכות 

פתרו־ ליצור  ושותפים  ללקוחות 
לת־ יש  בראשונה  מותאמים.  נות 
עשיית הרכב שותף אחד המחזיק 
ובמורשת  מעמיקה  במומחיות 
מו־ התחומים.  בשני  תרבותית 
את  לפתוח  מאוד  נרגשת  בילאיי 

הפרק החדש הזה".

ירידה של 18 אחוזים בהיקף 
הגניבות החקלאיות

מאת חיים מרגליות

ובמשמר  ישראל  במשטרת 
הפשי־ היקף  את  מסכמים  הגבול 
לחציון  בישראל  החקלאית  עה 
לת־ בהשוואה   2017 של  הראשון 
קופה המקבילה אשתקד. עם סיום 
וביחס   2017 של  הראשון  החציון 
נר־ אשתקד,  המקבילה  לתקופה 
 18 של  משמעותית  ירידה  שמה 
הפשיעה  אירועי  בכמות  אחוזים 

נפתחו  תיקים   386) החקלאית 
מתחילת השנה לעומת 473 תיקים 

שנפתחו בתקופה המקבילה).
נר־ אחוזים  כ־25  של  ירידה 

חיים  בעלי  גניבות  באירועי  שמה 
 2017 של  הראשונה  השנה  בחצי 
הראשו־ החודשים  ששת  לעומת 
תיקים   137 שעברה:  בשנה  נים 
במ־ מהירידה  כחלק  לעומת 184. 

החיים  בעלי  גניבת  אירועי  ספר 
אחוזים  כ־18  של  ירידה  נרשמה 
במספר האירועים בהם נגנבו צאן 
 .(156 לעומת  תיקים   128) ובקר 
ירידה משמעותית של 56 אחוזים 
ראשי  לכמות  ביחס  גם  נרשמה 
הבקר והצאן (989 לעומת 2,245).

של  נוספת  משמעותית  ירידה 
בכמות  גם  נרשמה  אחוזים  כ־62 
לעומת   18) שנגנבו  הטרקטורים 
איתרו  שנגנבו,  אלו  מתוך   .(47
לבעליהם  והחזירו  מג"ב  לוחמי 
תשעה טרקטורים גנובים – כמות 
כמות  מסך  כמחצית  המהווה 
תחילת  מאז  שנגנבו  הטרקטורים 

השנה.
יותר  עוד  משמעותית  עליה 
 – הפיענוח  באחוזי  גם  נרשמה 

כתבי  בכמות  אחוזים   136 של 
מול  אל   78 שהוגשו:  האישום 
יותר  המעיד  בנתון  מדובר   .33
הפעילות  אפקטיביות  על  מכל 
בת־ המשמעותית  והאכיפה 

לאור  החקלאית,  הפשיעה  חום 
מול  אל  התיקים  בכמות  ירידה 
וכתבי  המעצרים  בכמות  עליה 

האישום.
"נתונים  כי  אמרו  במשטרה 
משמעי  חד  באופן  מוכיחים  אלו 
בפעילויות  הגבוהה  היעילות  את 
המשלבות  זה,  בתחום  המשטרה 
בפעילות  החל  רבדים.  מספר 
המתבצ־ וסמויה,  גלויה  שוטפת, 

הגבול  משמר  יחידות  ידי  על  עת 
בסיוע  הארץ  ברחבי  הפרוסות 
בפעילות  המשך  מתנדבים;  אלפי 
הפשיעה  מחוללי  כנגד  ממוקדת 
המ־ היחידות  ידי  על  המתבצעת 

שימוש  לרבות  מג"ב,  של  רכזיות 
טכנולוגיים  ובאמצעים  במודיעין 
במשטרת  ביותר  מהמתקדמים 
חקירתית  פעילות  ועד  ישראל; 
איכותית שמביאה בסופו של דבר 
ולהעמד־ האישום  כתבי  לגיבוש 

תם לדין של העבריינים".

'אמיה'  נשיא  זאבר,  אגוסטין  מר 
במה־ ברק.  בבני  אחיה  במרכז  ביקר 
מנכ"ל  עם  הנשיא  נפגש  הביקור  לך 
אחיה, יצחק לוין אשר סקר בפניו את 
השותפות הנאמנה של אחיה עם כלל 
והציג  בארגנטינה  היהודיות  הקהילות 

את שיתופי הפעולה ביניהם.
מר זאבר התרשם מפעולות אחיה 
למען חינוך ילדי ישראל וקבל תמונה 
מקיפה על עולם העשיה רחב ההיקף 
בהכ־ הן   – החינוך  בתחום  אחיה  של 
בעלי  ילדים  בקידום  והן  מורים  שרת 

לקויות למידה. 
ראשי  אותו  ליוו  הביקור  לאחר 
קנייבסקי  חיים  רבי  מרן  לבית  אחיה 
שליט"א כדי לקבל את ברכתו. "תדאג 
תורה  ללמוד  יוכלו  הקהילה  שבני 
הגר"ח  מרן  לו  אמר  ובנחת",  בשלווה 

קנייבסקי.
מרן  בבית  גם  ביקרו  בהמשך 
לייב  יהודה  אהרן  רבי  הישיבה  ראש 
אותו  ברך  אשר  שליט"א  שטיינמן 

בברכת הצלחה.
מר זאבר הודה לאחיה על הביקור 
אחיה  מנכ"ל  את  הזמין  ואף  והליווי 
יצחק לוין להשתתף בקונגרס בנושאי 

חינוך עבור יהדות דרום אמריקה.
מהווה  בארגנטינה  אחיה  פעילות 
של  החינוכית  בפעילות  חשוב  נדבך 
את  ומחזקת  ובתפוצות.  בארץ  אחיה 
ישראל  עם  של  הייחודיים  הערכים 

בקהילות הגולה. 

שבדיה: המשטרה חוקרת את עורכי ההפגנות נגד ישראל
מדובר בהפגנות מחאה שהתקיימו במרכז השבדי־פלסטיני בהלסינגבורג בעקבות המתיחות בהר הבית, 

ובמהלכן נשמעות התבטאויות אנטישמיות חמורות

מאת מרדכי גולדמן

המשטרה בדרום שבדיה חוק־
הפג־ מספר  של  מארגניהן  את  רת 
נות שנערכו בשבוע שעבר נגד יש־
המקום  יהודי  נקראו  במהלכן  ראל 
בכינויי גנאי אנטישמיים חמורים. 
במרכז  התקיימו  המחאה  הפגנות 
בהלסינגבורג  השבדי־פלסטיני 

הפרות  בעקבות  שבדיה  שבדרום 
הסדר בהר הבית בירושלים.

ורציני  מדאיג  הוא  "המצב 
מכילות  וההתבטאויות  היות 
ותביעות  אנטישמיים  עלבונות 
ברטוריקה  שלוו  אנטישמיות 
להפגנות  בתגובה  אמרו  אלימה", 
בקהילה היהודית של צפון מערב 

שבדיה.

השבדי־ המרכז  של  נציגים 
הביקורות  כי  טוענים  פלסטיני 
לא  ההפגנות  במהלך  שהושמעו 
כוונו כנגד היהודים כקבוצה אלא 
המשטרה  ישראל.  מדינת  נגד 
היא  כי  הודיעה  בהלסינגבורג 
רואה חשיבות בחקירת ההפגנות. 
שנאמר,  מה  את  לחקור  "ביקשתי 
פורסמו  דרך  ובאיזו  שנעשה  מה 

משטרת  מפקד  מסר  הדברים", 
הלסינגבורג.

מק־ המשטרתית  החקירה 
היהודית  מהקהילה  סיוע  בלת 
שהכינה  שבדיה  מערב  צפון  של 
ומי־ ההפגנות  על  מפורט  דו"ח 
ההת־ שורת  ציינה  ובו  קומן, 
שנאמרו  החמורות  בטאויות 

בהן.

צרפת: חולל מונומנט בעיר ליון לזכר 
ילדי איזיו שגורשו למחנות ההשמדה
נשיא צרפת מקרון: "המעשה המביש והפחדני לא ישאר ללא עונש ותגובה ראויה"

מאת א. למל

נשיא צרפת עמנואל מקרון גי־
שלט  חילול  את  בתוקף  אתמול  נה 
שגורשו  איזיו  ילדי  לזכר  ההנצחה 
ההשמ־ למחנות  ונשלחו  מצרפת 
דה. "המעשה המביש והפחדני לא 
ראויה",  ותגובה  עונש  ללא  ישאר 

אמר נשיא צרפת.
של  כינוים  הוא  איזיו  ילדי 
פליטים  רובם  יהודים,  ילדים   44
שגור־ לצרפת,  שמחוץ  ממדינות 

שו בשנת תש"ד על ידי הצרפתים 
באיזיו  הילדים  מבית  והגסטפו 
אן,  במחוז  צרפת,  שבמזרח  (צר') 

לאושוויץ ולטאלין ונספו.
העולם  מלחמת  בתקופת 
לג־ צרפת  כניעת  לאחר  השניה, 

שאת  וביתר  ת"ש  בשנת  רמניה 
פריז  יהודי  על  המצוד  לאחר 
בקיץ תש"ב, הגיעו עשרות ילדים 
באיזיו.  הילדים  לבית  יהודים 
האוז"ה  בפיקוח  היה  הילדים  בית 
גרמני,  ממוצא  שהיו  והילדים, 

ואלג'ירי,  בלגי  צרפתי,  אוסטרי, 
צרפתיות  מחתרות  ידי  על  הובאו 
שביקשו  ויהודיות־צרפתיות, 
למחנות  גירוש  מפני  להצילם 
ההשמדה במזרח אירופה. למעלה 
הילדים  בבית  שהו  ילדים  ממאה 
ועד  תש"ג  בשנת  מהקמתו  באיזיו 
תש"ד.  בשנת  הגרמנים  פשיטת 
מספר  רק  במקום  שהו  חלקם 

שבועות או חודשים.
גרמניה  פלשה  עת  מתש"ב 
לתחומי משטר וישי וסיפחה אזור 
זה לגרמניה, ועד אלול תש"ג, היה 
צר־ שבדרום־מזרח   – איזיו  אזור 
פת – בידי האיטלקים, בעלי ברי־

לא  האיטלקים  הגרמנים.  של  תם 
יהודים  לגירוש  בנחרצות  פעלו 
באותה מידה שבה פעלו הגרמנים, 
יחסית  בטוח  זה  אזור  נחשב  ולכן 
עבור יהודים מסתתרים וכן פעילי 
מחתרת. באלול תש"ג עם פלישת 
ונפילת  לאיטליה  הברית  בעלות 
הב־ בעלות  בידי  איטליה  דרום 

אזור  את  גם  הגרמנים  כבשו  רית, 

אותה  שעד  צרפת,  דרום־מערב 
עת היה בידי האיטלקים, והסכנה 
לשלומם של היהודים המוסתרים 

באזור זה גברה.
בתש"ד פשטו על בית הילדים 
ושוטרים  גסטפו  אנשי  בהפתעה 
קלאוס  של  בפיקודו  צרפתיים 
בבית  היו  עת  באותה  ימ"ש.  ברבי 
הילדים 44 ילדים. הגרמנים העלו 
אנשי  שבעה  ואת  הילדים   44 את 
אותם  וגירשו  משאיות  על  הצוות 
משם  בליון.  (צר')  מונטלוק  לכלא 
למ־ הצוות  ואנשי  הילדים  גורשו 

חנה הריכוז דראנסי ומשם גורשו 
לאושוויץ  טרנספורטים  במספר 

ולטאלין, שם נרצחו הי"ד.
בין  הוצבה  זכרון  אנדרטת 
השאר בגן הציבורי המרכזי בעיר 
ליון, שם נחקקו שמות 44 הילדים 
האנדרטה  נמצאה  השבוע  הי"ד. 
המ־ ומחוללת.  מנופצת  כשהיא 

שטרה חוקרת את האירוע כפשע 
רבים  מאמצים  ועושה  חמור, 

ללכוד את המבצעים. 
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נתפסו שלושה חשודים ביידוי 
בקבוק תבערה על רכב אבטחה
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הח־ סילוואן  תושבי  שלושה 
תבערה  בקבוקי  בהשלכת  שודים 
בפ־ נעצרו   – אבטחה  רכב  לעבר 

עילות מבצעית ממוקדת.
ליום  אור  הלילה  במהלך 
תבערה  בקבוקי  הושלכו  שני, 
בסי־ אבטחה  ברכב  שפגעו 

צוות  לשריפתו.  וגרמו  לוואן 

ללא  מהרכב  חולץ  המאבטחים 
פגע.

בוצעה  האירוע  לאחר  מיד 
הזירה  בכפר,  מבצעית  פעילות 
נסגרה ומהמקום נאספו ממצאים. 
חוקרי ובלשי המשטרה הגיעו תוך 
ועצרו  החשודים  לזהות  קצר  זמן 

אותם עת שהיו בביתם.
הובאו  החשודים  שלוש 
ובה־ המרכזית  ביחידה  לחקירה 

המשפט,  בית  בפני  הובאו  משך 
להאריך  המשטרה  ביקשה  שם 

מעצרם.
במשטרה אמרו כי היא "תפעל 
בכל הכלים העומדים לרשותה על 
לדין  ולהביא  לעצור  לאתר  מנת 
פעילות  אדם.  חיי  שמסכן  מי  כל 
והממוקדת  הנחושה  המשטרה 
הביאה תוך זמן קצר לאיתור הח־
שודים שנעצרו והובאו לחקירה".

טיול לכל החיים

ביטוי הולם | ש. תפילינסקי

מידת ההצלחה של טיול עשויה להיאמד 
בכמה מדדים. זה משתנה לפי סוג האנשים 
להיחשב  יכול  טיול  אותו  בו.  המשתתפים 
המבוגרים  אצל  הצלחה  של  לסיפור 
כשהאחרים  בו,  שהשתתפו  והמיושבים 
נהנו  לא  ממש  חלק  בו  שנטלו  יותר  צעירים 

ומציינים זאת ככשלון.
להפיק  מחפש  שהאחד  בשעה  בה 
מהטיול את שעת קורת הרוח, את המרגוע, 
כמוטיבים  וההתרעננות  האווירה  החלפת 
הצעיר  רעהו,   – בטיול  אצלו  המבוקשים 
הרועשת  והנפש  התוסס  הדם  בעל  יותר, 

והגועשת זקוק למשהו אחר לגמרי.
הצעירים מבקשים את ההרפתקאה. את 
והחוויה  הנורא  הפחד  את  הסוחף.  האתגר 
בין  לדוגמה  נתלו  לא  הם  אם  המפוקפקת. 
רח"ל,  הסוף...  את  ראו  וכמעט  וארץ  שמים 

אז הם לא עשו דבר.
מבחינה ערכית, יהודית וחינוכית בוודאי 
המחנכים  והמורים,  ההורים  ציבור  שעל 
המסוכנת  התופעה  את  לשרש  והאחראים 
טיול  במהלך  להיסחף  אסור  הזו.  והאסורה 
שוטה  להיות  מוטב  סכנה.  של  צילה  לצל 
שעה  רשע  להיות  ולא  טיוליו,  בכל  ובטלן 
במעשים  בהסתבכות  המקום  לפני  אחת 

כרוכי סיכון.
לתת  כך  סתם  כדאי  אחרת  מזווית  אך 

את הלב להבין מה פשר תופעה זו הטבועה 
בטבע הברואים. מדוע אנשים נהנים דווקא 
הרי  איברים?  ומצמיתת  מטלטלת  מחוויה 
באופן טבעי מסתבר היה יותר שהאדם היה 

צריך לסלוד מפחדים כגון אלו?
כלשהו  לימוד  כאן  טמון  כנראה  אלא, 
מהווה  שכזה  טיול  אדמות.  עלי  לחיים 
במידת מה כ'בית ספר' לחיי השיגרה עתירי 
חווה  אחד  שכל  וההתמודדויות  האתגרים 

על כרחו במהלך חייו.
עצמו  על  מתרגל  האדם  הטיול  במהלך 
פחד  של:  סיטואציה  בעת  נכונה  התנהגות 
על  שליטה  אי  וודאות,  חוסר  הבאות,  מפני 
מה שקורה, יחד עם המחשבה כי יש מנהיג 
לצלוח  לנו  ומסייע  עלינו  השומר  לבירה 
המסלולים  כל  ואת  המהמורות  כל  את 
הים  גלי  בין  והפתלתלים  החתחתים 

הסוערים והמאיימים בשצף קצף. 
גם  ומועיל  חיובי  פן  אולי  יש  משכך, 
במידה  דווקא  כמובן  אלו,  בהרפתקאות 
והן מעוגנות במסלולי ההלכה ועל פי תורה 
ללמוד  בהחלט  ניתן  סכנה.  חשש  ללא 
אותנו  שיאלפו  באופן  אותן  לנצל  ויש  מהן 
כולנו  שעל  החיים  מצוקי  לקראת  בינה 
התחזקות  ותוך  גדולה,  בהצלחה  לעבור 
בחיים  ושעל  צעד  כל  על  ובבטחון  באמונה 

הסוערים. 
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המעו־ השוטרים  כי  מסתמן 
לפני  חירן,  באום  באירוע  רבים 
כך  לדין.  יועמדו  לא  שנה,  כחצי 
התק־ בכלי  שונים  דיווחים  פי  על 
התאגיד.  כתב  חשף  אותם  שורת 

פי  שעל  לכך  התייחס  הדיווח 
לחקירת  במחלקה  שדלף,  מידע 
על  להמליץ  מתכוונים  שוטרים 
הדיווחים,  למרות  התיק.  סגירת 
במח"ש מסרו כי מדובר בהערכות 
לא מבוססות וכי הם מכחישים את 

הדיווח.

גרם  ההחלטה  על  הדיווח 
את  לפרסם  חירן  אום  לתושבי 
היהודית  להנהגות  קריאתם 
מחויבותכם  "זוהי  כי  והערבית, 
הערכית והמוסרית להתערב לפני 
בכיה  שתהיה  החלטה  שתתקבל 
לדורות. לא יתכן כי איש לא ייתן 

את הדין על אבדן החיים המיותר 
מרמת   – ושוטר  אזרח  של  כך  כל 
השוטר בשטח, דרך דרגי הפיקוד 
המרחב.  מפקד  רמת  ועד  השונים 
לדין  העמדה  ללא  התיק  סגירת 
צריכה להטריד כל אזרח במדינה 
שכן  כולנו,  מעיני  שינה  ולהדיר 

כי  היא  למעשה  הלכה  משמעה 
מערכת אכיפת החוק לא מחויבת 
אזרחי  שאר  על  שחלים  לכללים 
המדינה. וברגע שזה המסר שמע־
בירה המדינה לשוטריה: זה הרגע 
חוק  שומרי  כאזרחים  אנו  שבו 
שמקב־ השוטרים  לחסדי  נתונים 

לתת  בלי  להרוג  אישור  כאן  לים 
על כך את הדין".

כשבמהלך  התרחש  האירוע 
לאבטחת  משטרתית  היערכות 
מבצע הריסת בתים בלתי חוקיים 
לחורה,  הסמוכה  חירן  אל  באום 
המש־ פי  על  כך  ובו  רכב  הגיח 

שדרס  המקום  תושב  נהג  טרה 
השוטרים,  אחד  שוטרים.  מספר 
במ־ נהרג  לוי,  עמדי  ארז  רס"מ 

את  והרגו  ירו  השוטרים  קום. 
הדורס. 

עי־ החל  האירוע  לאחר  מיד 
המשטרה  כאשר  תקשורתי,  מות 
לאומני.  בפיגוע  שמדובר  קבעה 
הוא  הדורס  כי  טענה  המשטרה 
התנועה  של  הדרומי  הפלג  פעיל 
נבחן  כי  והוסיפו  האסלאמית, 
דאע"ש.  גורמי  עם  שלו  הקשר 
תושבי המקום מנגד, האשימו את 
פתחו  שהשוטרים  בכך  המשטרה 
מדובר  כי  וטענו  מוצדק  לא  בירי 
ביקש  שלא  נורמטיבי  בתושב 
שליטה  איבד  אלא  פיגוע  לבצע 

על רכבו.
נמסר  המשפטים  ממשרד 
טרם  זה  "בשלב  כי  בתגובה 
מח"ש  בענין.  החלטה  התקבלה 
דעתה  חוות  לאחרונה  העבירה 
המדינה  לפרקליט  והמלצתה 
והוא שיכריע. כשתתקבל החלטה 
מסודרת  הודעה  תפורסם  בענין 
פרסום  כל  כמקובל.  לציבור, 
המפרסם  באחריות  הוא  בנושא 

בלבד".

מסתמן: השוטרים המעורבים 
באירוע באום חירן לא יועמדו לדין

חצי שנה לאחר הריסת הבתים שהתדרדרה לפיגוע:

כזכור, מיד לאחר האירוע המשטרה קבעה שמדובר בפיגוע לאומני. המשטרה טענה כי הדורס הוא פעיל הפלג 
הדרומי של התנועה האסלאמית, והוסיפו כי נבחן הקשר שלו עם גורמי דאע"ש

כתבי אישום נגד ח"כ לשעבר קירשנבאום 
ומעורבים נוספים בפרשת ישראל ביתנו

מאת חיים מרגליות

בפר־ הכלכלית  המחלקה 
לבית  הגישה  המדינה  קליטות 
שני  אביב  בתל  המחוזי  המשפט 
עשרה  נגד  ראשונים  אישום  כתבי 
הכוללים   ,242 בפרשה  נאשמים 
שונות.  פרשיות  מעשר  למעלה 
לש־ ח"כ  היא  המרכזית  הנאשמת 
סגנית  שהיתה  קירשנבאום,  עבר 
ישראל  מפלגת  ומזכ"ל  הפנים  שר 
ביתנו לשעבר. היא נאשמת בעבי־
בק־ שוחד,  לקיחת  של  רבות  רות 
אמונים,  והפרת  מרמה  שוחד,  שת 

הלבנת הון ועבירות מס.
(דאוד)  דוד  גם  נאשם  כן  כמו 
של  הארגון  אגף  מנהל  גודובסקי, 
מפלגת ישראל ביתנו – בעבירות 
בקשת  שוחד,  לקיחת  של  רבות 
קשירת  באיומים,  סחיטה  שוחד, 
ועבירות  הון  הלבנת  לפשע,  קשר 

מס.
החק־ משרד  מנכ"ל  כהן,  רמי 

לאות לשעבר ויועץ עסקי לגופים 

של  בעבירות  נאשם   – במשק 
נסיון  שוחד,  לקיחת  שוחד,  מתן 
ללקיחת שוחד, הלבנת הון, קבלת 
מסמך  זיוף  איומים,  במרמה,  דבר 
כוזב  רישום  מחמירות,  בנסיבות 
מהלכי  ושיבוש  תאגיד  במסמכי 
המועצה  גזבר  פלס,  אפי  משפט. 
נאשם   – בנימין  מטה  האזורית 
והלבנת  שוחד  מתן  של  בעבירות 
בעבירה  נאשמת  רעייתו  גם  הון. 

של שיבוש מהלכי משפט.
כתב  כי  אמרו  בפרקליטות 
למעשה  מהווה  השני  האישום 
האישום  כתב  של  מראה  תמונת 
בנותני  עוסק  והוא  הראשון, 
עזרא  תנועת  בפרשיות  השוחד 
נא־ מספר  ובו  איילים.  ועמותת 

אלינסון,  דניאל  ביניהם  שמים, 
העולמית  עזרא  עמותת  מנכ"ל 
מתן  ארה"ב,  עזרא  עמותת  ונשיא 
דהן, יו"ר עמותת איילים, דני גלי־

איילים,  עמותת  יו"ר  סגן  קסברג, 
סטיבן לוי, שדלן (לוביסט) ומנכ"ל 

התאחדות היזמים.

כתב האישום נגד סגנית השר 
לאחר  הוגש  קירשנבאום  לשעבר 
לממשלה,  המשפטי  שהיועץ 
את  אימץ  מנדלבליט,  אביחי  ד"ר 
שי  המדינה,  פרקליט  המלצת 
שהעלו  הטענות  את  ודחה  ניצן, 
בפניו.  שנערך  בשימוע  כוחה  באי 
חשודים  של  בעניינם  ההחלטה 
בתקופה  תתקבל  בפרשה  נוספים 

הקרובה.
לבית  שהוגשו  האישום  כתבי 
מעשר  למעלה  כוללים  המשפט 
במהלך  נחשפו  אשר  פרשיות, 
היחידה  של  מאומצת  חקירה 
הארצית לחקירות הונאה במשט־

רת ישראל, בשיתוף יחידת יהלום 
של רשות המיסים, בסיוע הרשות 
טרור  ומימון  הון  הלבנת  לאיסור 
מהמחל־ פרקליטים  צוות  ובליווי 

קה הכלכלית.
בכתבי האישום, נאמר כי החל 
החקירה  לפתיחת  ועד  מ־2006 
בדצמבר  הגלויה  המשטרתית 
קירשנבאום  ח"כ  פעלה   ,2014

לעיתים  ומתוכנן,  שיטתי  באופן 
של  שורה  ביצוע  לשם  מתוחכם, 
ניצ־ רבים,  במקרים  כך,  עבירות. 

ציבור  כעובדת  תפקידיה  את  לה 
שלי־ את  ובמיוחד  מעמדה,  ואת 
טתה על תקציבי מדינה (הכספים 
לדרוש  כדי  הקואליציוניים), 
ממוסדות  שוחד  ולקחת  שוחד 
ומגורמים  מעמותות  ציבוריים, 
טובות  בדמות  זאת,  פרטיים. 
הנאה פסולות עבורה או עבור בני 
ישראל  מפלגת  עבור  משפחתה, 
או  אליה  מקורבים,  ועבור  ביתנו 

למפלגה.
ביקשה,  אף  קרובות  לעיתים 
ציבור  מעובדי  דרשה  או  דרבנה 
ציבוריים,  גופים  מראשי  אחרים, 
פר־ ומאנשים  עמותות  ממנהלי 
הג־ לשם  יחד  עמה  לפעול  טיים 
ולשם  הפסולות  מטרותיה  שמת 

הסתרתן.

אכן  היא  מהמקרים  בחלק 
שדרשה,  השוחד  את  קיבלה 
מקורבים  לידי  או  לידה  במישרין 
מוצרים  או  כספים  בדמות  לה, 
במקרים  אחרות.  הנאה  טובות  או 
מור־ היתה  השוחד  שיטת  אחרים 

אל  פנו  השנים  במשך  יותר:  כבת 
אשר  שונים  גופים  קירשנבאום 
לתקצובם,  לפעול  ממנה  ביקשו 
ובכלל זאת המועצה האזורית שו־

מגילות,  האזורית  המועצה  מרון, 
איילים  עמותת  עזרא,  עמותת 
קידמו  אשר  פרטיים  וגורמים 
קירשנבאום  ציבורית.  פעילות 
שהיא  גורמים  לאותם  הבהירה 
זאת  בעד  אך  לתקצבם,  מוכנה 
וגודובסקי,  קירשנבאום  דרשו 
שוחד בדמות  בהזדמנויות שונות, 
שה־ מהתקציבים  משמעותי  נתח 

תקבלו או שיתקבלו. 
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הגיבוי בליכוד נמשך:

ח"כ זוהר: "הפסקת כהונה בגלל 
זוטות כאלה תהיה בכיה לדורות"

מאת דוד שמואלי

מהליכוד  זוהר  מיקי  ח"כ 
להישאר  הממשלה  לראש  קורא 
כתב  נגדו  יוגש  אם  גם  בתפקידו 

אישום.
פוליטית  רדיפה  כאן  "יש 
הדברים  על  מסתכלים  ואם 
בצורה רצינית מעבר למה שמו־
מדובר  ובשמאל,  בתקשורת  צג 
מת־ קבלת   – חשדות  בשני  פה 
כבר  שלך  שחבר  ממישהו  נות 
נותן  לא  ואתה  שנה  שלושים 
והחשד  בתמורה;  דבר  שום  לו 
מוציא  עם  שיח  שניהלת  השני, 
אותך  שמכפיש  עיתון  של  לאור 
מבקש  ואתה  משפחתך  ואת 

ממנו לחדול מכך", אומר זוהר.
זה  בשביל  "אם  לדבריו, 

ישראל  במדינת  ממשלה  ראש 
זו  כהונתו  את  להפסיק  צריך 
מדינת  לדורות.  בכיה  תהיה 
שיכולה  מדינה  איננה  ישראל 
על  לוותר  לעצמה  להרשות 
הזה,  הסוג  מן  ממשלה  ראש 
שפועל ברמה הבטחונית, ברמה 
הבינלאומית  וברמה  הכלכלית 
קו־ אני  ביותר.  הטובה  בצורה 

לו,  ואומר  הממשלה  לראש  רא 
אם  גם   – הללו  החשדות  בגלל 
יחליטו להגיש נגדך כתב אישום 
תפקידך.  את  לעזוב  לך  אסור 
ולהיאבק.  להמשיך  צריך  אתה 
פוליטית  ברדיפה  פשוט  מדובר 

גרידא".
קולו  אם  גם  העם,  לדבריו, 
תו־ בתקשורת,  מושמע  אינו 

הממשלה  "ראש  בנתניהו.  מך 

קרוב  העם,  אמון  את  קיבל 
עבורו  הצביעו  איש  למיליון 
העובדה  ועצם  הליכוד  ועבור 
הטע־ את  מחזקת  רק  הזאת 
להתפטר  לו  שאסור  שלי  נה 

מתפקידו".
הבלתי  שהלחץ  יודע  "אני 
של  וגם  התקשורתי  גם  פוסק 
המשפטי  היועץ  על  השמאל 
לממשלה ועל המשטרה עלולים 
החלטה  שתהיה  למצב  להביא 
למרות  אישום,  כתב  להגיש 
שלא צריך להגיש בסוגיות הללו 
להסתפק  ואפשר  אישום  כתב 
אם  התרעה.  באיזו  או  בשימוע 
דברים  על  אישום  כתב  יוגש 
הממשלה  לראש  אסור  הללו 
גם  ואנחנו  מתפקידו  להתפטר 

ניאבק על כך", מצהיר זוהר.

מועצת זכויות האדם של האו"ם נגד המשטר 
בוונצואלה: "לרסן את כוחות הבטחון" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מועצת זכויות האדם של האו"ם 
של  הטענות  את  באחרונה  בדקה 
דיכוי  על  בוונצואלה  האופוזיציה 
במ־ במדינה,  אדם  זכויות  של  חמור 
מדורו  הנשיא  של  הפעילות  סגרת 
פרסם  אתמול  האופוזיציה.  נגד 
עד  כי  הקובע  חריף,  דו"ח  הארגון 
בשל  אדם  בני   73 לפחות  נהרגו  כה 
פעולות כוחניות של המשטר וכחות 
נעצרו  אדם  בני  אלפי  שלו,  הבטחון 
ומ־ משפט  ללא  במעצר  ומוחזקים 
בסיסיות  זכויות  להם  שיינתנו  בלי 
של אסירים, ודיכוי נרחב של הפרל־
מנט, התובעת הכללית וגופי ממשל 
שאינם משתפים פעולה עם הנשיא. 
ונ־ לממשלת  קרא  הארגון 

את  מיידי  באופן  לרסן  צואלה 
שלה,  הבטחון  כוחות  התנהגות 
להבטיח את שלומה של התובעת 
שהודחה  אורטגה  הגב'  הכללית 

לא־ מתפקידה  האחרונים  בימים 
של  התנהלותו  את  שתקפה  חר 
הנשיא ניקולס מדורו, וכן להבטיח 
הסדירה  הפעילות  החזרת  את 
על  שנשלט  המחוקקים  בית  של 
בידי  שפוזר  עד  האופוזיציה  ידי 
העם'  ב'מועצת  והוחלף  מדורו 
נפשה,  כאוות  חוקים  שמחוקקת 
מקבלת  שהיא  הוראות  פי  על 
מסודר  הליך  כל  וללא  ממדורו, 
ותקני כמתחייב בחוקת ונצואלה. 

הנ־ החריף  האחרונים  בימים 
שיא מדורו את הטון, ואיים להגיב 
לה־ נסיון  לכל  סובלנות  בחוסר 

שהמחאה  לאחר  זאת,  נגדו.  פגין 
לכיוון  להתפתח  החלה  האזרחית 
חמושים  כש־20  חמוש,  מרד  של 
של  לבסיס  פרצו  צבאיים  במדים 
כלי  לגנוב  בנסיון  ונצואלה  צבא 
החמו־ ההתארגנות  לצורך  נשק 

יריות  לקרב  ונקלעו  שלהם,  שה 
ממושך עם חיילי הבסיס.

ביוזמת 'רפואה ושמחה':

הכנות אחרונות להנגשת החוף 
הנפרד באשדוד לנכים

מוקם שביל גישה מיוחד • מצבת מתנדבים בשטח • הוכנו אלפי שקיות 
כיבוד וכובעים לנכים

לקראת  אחרונות  הכנות  הושלמו 
גלגלים  לכסאות  אשדוד  חוף  הנגשת 
ונכים. שתתקיים בימים ראשון לנשים 

ושני לגברים, כ"א וכ"ב באב.
ההכנות הלוגיסטיות הולכות וצו־
ברות תאוצה. שביל גישה מיוחד יוצב 
הלילה  שעות  במהלך  במקום  ויוקם 
רשות  מול  אחרונים  ותאומים  הקודם 
משולב  בסיור  אמש  נערכו  החופים 
של הנהלת אגף החופים וראשי ארגון 
תדרוך  סיור  זה  היה  ושמחה',  'רפואה 
סימול־ והדמיה  החוף  בשטח  אחרון 
טניות לימי ההנגשה. זאת כדי למנוע 
מצבים וכשלים אפשריים, כך שהשטח 
יקבל את פני הנכים בטוח ונוח באופן 
מירב  את  למצות  להם  שיאפשר 
ההנאה והשמחה מהביקור בחוף הים.

נמסר  ושמחה'  'רפואה  מארגון 
על כוננות מוגברת של גיוס מתנדבים 
תיאום  ועל  גלגלים  לכסאות  מלווים 

המתעתדים  למוגבלים  מוסדות  מול 
להגיע באופן מאורגן.

שתיה,  ממתקים,  שקיות  אלפי 
וכובעי שמש הוכנו עבור הנכים והוע־

הרב  בחוף.  ההתארגנות  חדר  אל  ברו 
הארגון  מראשי  צישינסקי,  ישראל 

ההנגשה  תאריך  שקרב  "ככל  מציין: 
נערים  מאות  של  הגדול  וחלומם 
על  שמח  אני  להתגשם,  עומד  וילדים 
זכות שנפלה בחלקה של 'רפואה וש־
מחה' לטול חלק פעיל במיזם ולהביא 

אור ושמחה לעוד ועוד לבבות".



המבשר | יום ד', י"ז במנחם־אב תשע"ז | עמוד ה

כתב אישום בגין קבלת דבר במרמה 
בסכומים של מאות אלפי שקלים

מאת חיים מרגליות

ירושלים  מחוז  פרקליטות   
השלום  משפט  לבית  הגישה 
תושב  נגד  אישום  כתב  בעיר 
בנסיבות  זיוף  בגין  אדומים  מעלה 
במרמה  דבר  וקבלת  מחמירות, 

בנסיבות מחמירות. 

במהלך  האישום,  כתב  פי  על 
הנאשם  פעל  הקודמת  השנה 
להוציא  כדי  שונות  מרמה  בדרכי 
אשר  תמימים  מאנשים  כספים 
שווא  מצגי  באמצעות  שכנעם 
שונים לתת בו אמון ולמסור לידם 
שק־ אלפי  בין  הנעים  כסף  סכומי 

לים למאות אלפי שקלים.

מכתב האישום עולה כי באחד 
אדם  הנאשם  אל  פנה  המקרים 
בבקשה שיסייע לו עם חוב על סך 
150 אלף ש"ח לחברת עמידר. זמן 
הנאשם  לו  השיב  מכן,  לאחר  מה 
הפחי־ התערבותו  שבזכות  בכזב 

תה חברת עמידר את סכום החוב 
ל־100 אלף ש"ח. המתלונן העביר 

ש"ח,  אלף  של 102  סכום  לנאשם 
אשר לא הועברו לחברת עמידר. 

הנאשם  אל  פנה  אחר  מתלונן 
שנק־ למשפחה  שיסייע  בבקשה 

ש"ח  אלף   350 של  לחובות  לעה 
לעזרה  בתמורה  לפועל.  בהוצאה 
אלף   150 לנאשם  המתלונן  שילם 
זייף  השווא  ממצג  כחלק  ש"ח. 
הנאשם מסמכים של רשות הגביה 
והאכיפה שנחזו להיות חשבוניות 
הנאשם שימוש  עשה  מס. בפועל, 
השקעות  לצורכי  שקיבל  בכסף 

נדל"ן לצרכיו האישיים.

הועדה המקומית לתכנון ובניה ”לכיש“
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון ובנייה התשכ“ה - 1965

ולבניה ”לכיש“ בקשה הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון 
למתן היתר בניה ל- בקשה לשימוש חורג בקרקע ביעוד מגורים לשימוש משרדים
בשטח של כ-699 מ”ר. בקשה להצבת מבנה יביל למגורי עובדים זרים בשטח של
38.58 מ“ר, הקמת מרחבים מוגנים במבנה קיים- מכבסה. גוש:2707 חלקה:220
בישוב מגורים  יעוד:אזור   225 מספר:  מבנה  מנחם,  בכתובת:כפר  מגרש:225 
שימוש  / להקלה  בקשה  מנחם.  כפר  מספר:20170058ע“י:קיבוץ  בקשה  חקלאי  
של בשטח  משרדים  לשימוש  מגורים  ביעוד  בקרקע  חורג  לשימוש  בקשה  חורג: 
כ-699 מ”ר . כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום
עצמו הרואה  כל  קהל.  קבלת  ובשעות  בימים  ”לכיש“  המקומית  הועדה  במשרדי 
בכתב מנומקת  התנגדות  להגיש  רשאי  ההקלה  מעניין  להיפגע  עלול   או  נפגע 
לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו. (יש לצרף מס‘ ת.ז, כתובת,

מס‘ טלפון וכתובת דואר אלקטרוני).  
אבי אליהו דיאמנט,  יו“ר ועדת משנה לתכנון ובניה ”לכיש“

הועדה המקומית לתכנון ובניה ”לכיש“
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון ובנייה התשכ“ה - 1965

בקשה  ”לכיש“  ולבניה  לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו 
למתן היתר בניה ל- בית מגורים חדש הכולל: ממ”ד, 2 חניות לא מקורות ופרגולות. 
גג שטוח + הקלות. גוש:3205 חלקה:87 מגרש:223 בכתובת:אליאב, מבנה מספר: 
223שימוש: מגורים בקשה מספר:20170212 ע“י:שרית שרינה צפדיה אבי צפדיה. 
עורך  באחריות  ההקלות  (נוסח  זמין  ברישוי  הבאות  ההקלות  את  כוללת  הבקשה 
הבקשה) הקלה מהוראת תכנית מפורטת 297/02/6: 1. הקלה בקן בניין אחורי - 
צידי  בניין  ל- 4.50 מ’ (מקסימום מותר 10%). 2.הקלה בקן  דרום מערבי מ- 5 מ‘ 
-דרום  מזרחי מ- 3 מ‘ ל- 2.70 מ’ (מקסימום מותר 10%). כל המעוניין רשאי לעיין 
בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית ”לכיש“ 
בימים ובשעות קבלת קהל. כל הרואה עצמו נפגע או עלול  להיפגע מעניין ההקלה 
יום מיום פרסום  רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 

מודעה זו. (יש לצרף מס‘ ת.ז, כתובת, מס‘ טלפון וכתובת דואר אלקטרוני).  
אבי אליהו דיאמנט,  יו“ר ועדת משנה לתכנון ובניה ”לכיש“

הוועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין
חוק התכנון והבניה התשכ“ה - 1965, מרחב תכנון מקומי מודיעין 

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס‘ 420-0343764
שינוי לתכניות מתאר מקומיות מד/20

נמסרת בזה הודעה בהתאם  לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ“ה - 1965, 
לתכניות  שינוי   ,420-0343764 מס‘  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  ”החוק“  להלן 
מיקום  ומיקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים  מד/20.  מס’  מקומית  מתאר 
 15 המכונאי  רחוב  עינב  מרכז  שכונה:  מודיעין-מכבים-רעות,  התכנית: 
קואורדינאטות: ציר X:196378 ,ציר Y:643784. גוש וחלקה: גוש:5892 חלקה:13. 
מטרות התכנית: תוספת זכויות בניה במגרש 360 על מנת לאפשר שימושים במרתף 
החניה. עיקרי הוראות התכנית: הוספת 271 מ“ר שטחי עיקרי במרתף הקיים לפי 
ל  בהתאם  מותר  עיקרי  שטח  מ“ר.   1507 המגרש:  שטח  62א.(א1)(3)(א).  סעיף 
מד/20: 40% משטח המגרש: 603 מ“ר. שטח שירות מותר בהתאם ל מד/20: 5% 
 40% 62א.(א1)(3)(א):  סעיף  לפי  עיקרי  שטח  הוספת  מ“ר.   75 המגרש:  משטח 
 .(603+75)*40%= מ“ר   271 מד/20:   לפי  המותרים  ושירות  עיקרי  שטח  מסה“כ 
ישרתו את השטחים העיקריים  הוספת 65 מ“ר שטחי שירות במרתף הקיים, אשר 
במרתף הקיים לפי סעיף 62א.(א)15. הודעה על פרסום התכנית פורסמה בעיתונים 
האמורה  התכנית   .27.04.17 מיום   7490 פרסומים:  ובילקוט   19.04.17 בתאריך 
נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין רח‘ תלתן 1, מודיעין, טל: 
וכל   www.iplan.gov.il הפנים  משרד  של  האינטרנט  באתר  וכן   ,08-9726058
לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעונין 
ב‘  וביום   8:30-12:00 בשעות  ד‘  א‘,  ימים  תכנוני:  מידע  מדור  מודיעין,  (עיריית 

13:30-17:00 או בהתאם למפורסם באתר העירייה).
חיים ביבס יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין

  "החברה")להלן: ( בע"מ רית תעשיותא
  הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

מיוחדת של ו שנתית החברה בדבר כינוס אסיפה כלליתמטעם הודעה יתנת בזאת נ
, בשעה 2017בספטמבר  13רביעי ביום חברה, אשר תתקיים של הבעלי המניות 

  , אור יהודה (איזור תעשיה ישן).7הפלדה ברחוב החברה  יבמשרד ,12:00
מינוי מר דוד מרום כדירקטור חיצוני ) 1 :שעל סדר יומה של האסיפה יםהנושא
המועד לקביעת זכאות של  .עדכון מדיניות התגמול הנוכחית של החברה )2 .בחברה

(ג) לחוק החברות הוא 182בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 
להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו  האחרון . המועד2017באוגוסט  16 רביעייום 
ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה,  10עד 

 4עד לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו 
ין. לפרטים ועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העני) שעות לפני מ4ארבע (

המלאים אודות ההחלטות המוצעות, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין חוקי 
דיווח מיידי  ובאסיפה, והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, רא

האינטרנט של רשות ניירות ערך  באתר 2017אוגוסטב 8החברה ביום שפרסמה 
). מסמכים 2017-01-081126 (מס' אסמכתא: www.magna.isa.gov.ilשכתובתו 

 תשובה ויקטורבקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במשרד עוה"ד 
, בשעות 03-6138585/ פקס:  03-6138484בטל':  ,גן-רמת 3ושות' מרח' היצירה 

      ובתיאום מראש עם עו"ד עומרי לדרמן. 16:00 - 09:00
  בכבוד רב,                                                                         

 ארית תעשיות בע"מ                                                                                                  
הודעות חוק תכנון ובניה - 09/08/17

הודו: שוטרים הודחו מתפקידיהם לאחר 
שהתברר כי זייפו העפלה לאוורסט 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בר־ מתייחסת  נפאל  ממשלת 
שנמצא  האוורסט  להר  רבה  צינות 
יש  ההר  על  לטפס  כדי  בתחומה. 
אגרה  לשלם  מיוחד,  רשיון  לקבל 
כמובן ורק לאחר מכן אפשר לצאת 
לדרך. המטפסים מתבקשים לתעד 
לפס־ הדרך  את  עושים  עצמם  את 
גה, ואם הם מציגים תמונות שלהם 
יכולים  הם  ההר,  בפסגת  עצמם 
הממונה  למשרד  מכן  לאחר  לשוב 
רשמי  אישור  ולקבל  הנושא,  על 
כי  שמעיד  נפאל  ממשלת  מטעם 
הם אכן העפילו בהצלחה עד לפס־

גתו של ההר הגבוה בעולם. 
בעל  הודים,  שוטרים  שני 
הר־ על  להערים  הצליחו  ואשה, 
למשרד  והגיעו  בנפאל,  שויות 
האמור כשהם מצויידים בתמונות 
וכן  ההר,  של  מפסגתו  שלהם 
ההר,  במעלה  שונות  בנקודות 
לכאורה.  טיפסו  הם  בו  במסלול 
ולאחר  ואושרו,  נבדקו  התמונות 

הקובע  האישור  להם  ניתן  מכן 
של  פסגתו  אל  טיפסו  אכן  הם  כי 

האוורסט. 
הסתפקו  לא  שהשניים  אלא 
הת־ את  לפרסם  והחליטו  בכך, 

של  לפסגתו  בדרך  שלהם  מונות 
התרמית  לגילוי  ועד  מכאן  ההר. 
מתברר  הדרך.  היתה  קצרה 
לבוש  פריטי  החליפו  שהשניים 
ואפילו מגפיים, בזמן ש'טיפסו' אל 
מקובל  לבלתי  שנחשב  דבר  ההר, 
מקצועיות  חסר  ולמעשה  בעליל 
בשל בזבוז החמצן והאנרגיה עבור 
הח־ כמו  כך  כל  מיותרות  פעולות 
לא  המשימה  עוד  כל  בגדים  לפת 
הושגה ופסגת האוורסט עדיין לא 

נכבשה על ידי המטייל. 
את  אחר  מטפס  גילה  בהמשך 
יש  כי  והבחין  הללו,  התמונות 
תמונות  ובין  בינן  מדי  גדול  דמיון 
לפסגה.  בדרך  צילם  עצמו  שהוא 
שנראים  האחרים  המטפסים 
ואפילו  אנשים,  אותם  הם  ברקע 
המצולמים  עמדו  בהן  התנוחות 

שהוא  לתמונות  מאוד  דומות  היו 
עצמו צילם. בדיקה מעמיקה יותר 
גילתה כי לא מדובר בדמיון מקרי, 
אלא בזיוף מתוחכם של התמונות 
המטפסים  של  הדמויות  והחלפת 

בתמונותיו של הזוג ההודי. 
השו־ על  מאוד  כעסו  בנפאל 

את  מהם  שללו  השקרנים,  טרים 
האישור הקובע כי הצליחו לטפס 
הוציאו  ואף  האוורסט,  פסגת  אל 
נגדם צו איסור טיפוס למשך עשר 

השנים הקרובות. 
סאת  נגמרה  לא  שבכך  אלא 
צרותיהם של השוטרים הבדאים. 
גם משטרת הודו גילתה את התר־
האח־ השבוע  ובסוף  שלהם,  מית 

בה  הודעה  המשטרה  פרסמה  רון 
מעמיקה  בדיקה  לאחר  כי  נאמר 
בגין  השניים,  את  להדיח  הוחלט 
הול־ שאינה  תרמית  וביצוע  זיוף 

ההודית.  המשטרה  רוח  את  מת 
בהודו  משטרה  קציני  הכל,  אחרי 
בקלקלתם  להיתפס  נוהגים  אינם 

בקלות רבה כל כך. 

כתבי אישום נגד שני צעירים 
שביצעו מתקפות סייבר בתשלום

הפטנט של הגנבים: הכניסו 
את המוצרים לשקית 

שאמורה לנטרל את הזמזם
מאת חיים מרגליות

עכו  תושבי  חשודים  ארבעה 
ביגוד  מוצרי  שגנבו  בחשד  נעצרו 
רשת  מחנויות  יוקרתיים  והנעלה 

של מותגים ידועים
של  שגרתית  בדיקה  במהלך 
הסי־ מחלף  באזור  סיור  ניידת 

החשודים  של  רכבם  נבדק  רה, 
הנעלה  לבוש,  פריטי  בו  ונמצאו 
הח־ פי  על  רבים.  ואלקטרוניקה 

לחנות  מגיעים  היו  הארבעה  שד, 

מסיח  היה  חלקם  יוקרה,  מותגי 
וחלקם  המקום  עובדי  דעת  את 
ההלבשה  מוצרי  את  מכניסים  היו 
שהובאה  שקית  לתוך  וההנעלה 
את  לנטרל  אמורה  והיתה  איתם 

הזמזם שבכניסה לחנות.
מהחקירה,  עולה  כך  הגנבות, 
בוצעו באזור הרצליה והשרון ואף 
המוצ־ שווי  נוספים.  במקומות 

מ־10  יותר  על  עומד  שנגנבו  רים 
הארבעה  של  מעצרם  ש"ח.  אלף 

הוארך.

נתפס שלוש פעמים במהירות 
מופרזת תוך מספר שעות

מאת חיים מרגליות

נת־ שעות  משלוש  פחות  תוך 
במהירות  נוהג  פעמים  שלוש  פס 
נקו־ וצבר 26  כביש 90  על  חריגה 

דות לחובתו.
על  אכיפה  פעילות  במהלך 
לישוב  שבע  באר  בין   90 כביש 
תושב   23 בן  נהג  נתפס  ערוער, 
אזור הדרום כשהוא נוהג במהירות 
בו  בכביש  קמ"ש   125 של  חריגה 
השו־ קמ"ש.   90 הנסיעה  מותרת 

חומרת  את  לנהג  שהסבירו  טרים 
העבירה רשמו כנגדו דו"ח על סך 
750 ש"ח ושמונה נקודות לחובתו 

והוא שוחרר לדרכו.
מאז  משעתיים  פחות  כעבור 
הפרוסים  השוטרים  קלטו  נתפס, 
לאורך כביש 90, במכשיר הממל"ז 
באזור הישוב יהל את אותו הנהג, 
במהירות  נוהג  הוא  הפעם  כאשר 
הפעם  קמ"ש.   130 של  חריגה 
ממהר  הוא  כי  הנהג  להגנתו  טען 
לו  הסבירו  השוטרים  למשפחתו. 

העבירה  חומרת  את  נוספת  פעם 
סך  על  נוסף  דו"ח  נרשם  וכנגדו 
נקודות  שמונה  ועוד  ש"ח   750

לחובתו. 
ושוב  דקות,  מספר  חולפות 
השלישית  בפעם  הנהג  נתפס 
לנקודה  דרומית  בלבד  ק"מ  כשני 
לכן,  קודם  דקות  כמה  נעצר  בה 
קמ"ש.  של 131  במהירות  והפעם 
קנס  לו  נרשם  זו  עבירה  בגין 
נקודות   10 ועוד  ש"ח   1500 של 

לחובתו.

בית המשפט הוסיף תנאים להלוואה 
להקמת מפעל ליטוש יהלומים

מאת חיים מרגליות

בהתאם  קבע,  המשפט  בית 
ברשות  ההקדשות  רשם  לעמדת 
בהס־ נוספים  תנאים  התאגידים, 
היהלומים  מכון  של  הלוואה  כם 
ליטוש  מפעל  לבניית  הישראלי 

יהלומים.
ליהלומים  הישראלי  המכון 
משפט  לבית  בקשה  הגיש  (חל"צ) 
בהתאם  חריגה  עסקה  לאשר 
שעוסקת  החברות  חוק  להוראות 
לח־ המכון  של  הלוואה  בהסכם 

היהלומים  בורסת  של  בת  ברת 
הישראלית בע"מ המחזיקה בחלק 
בנית  למטרת  החל"צ,  ממניות 
במתחם  יהלומים  ליטוש  מפעל 
ההק־ רשם  ליהלומים.  הבורסה 

עמד  התאגידים  ברשות  דשות 
בהסכם  תנאים  שיקבעו  כך  על 
להגן  בהם  יהיה  אשר  ההלוואה 
על כספי ההלוואה שיעניק המכון 
ההסכם,  השבתה.  את  ולהבטיח 
לא־ המשפט  בית  התבקש  אותו 

מספקות  בטוחות  כלל  לא  שר, 
חברת  ידי  על  ההלוואה  להחזרת 
בת של הבורסה ליהלומים, וכן לא 
הובטח בו כי מהמפעל, לכשיוקם, 
חברי  שאינם  יהלומנים  גם  ייהנו 

הבורסה.
המחלקה  של  הדין  בפסק 
המחוזי  משפט  בבית  הכלכלית 
להסכם  תנאים  נוספו  אביב  בתל 
הישראלי  המכון  של  הלוואה 
מפעל  לבנית  (חל"צ)  ליהלומים 
הבורסה  במתחם  יהלומים  ליטוש 
וזאת  לאישורו,  כתנאי  ליהלומים 
ההקדשות  רשם  לעמדת  בהתאם 

בענין.
בית המשפט קבע כי אין חפי־

היהלומים,  מכון  מטרות  בין  פה 
הציבור  לתועלת  חברה  בהיותו 
בענף  לתמוך  נועד  אשר  (חל"צ), 
שהינה  הבורסה  לבין  היהלומים 
למעשה  המשרתת  פרטית  חברה 

את המטרות של חבריה בלבד. 
המשפט  בית  קיבל  בנוסף 
באופן מלא את טענת רשם ההק־

הינם  המכון  כספי  לפיה  דשות 
לעמדת  (בניגוד  המדינה  כספי 
מכספי  מתוקצב  הוא  כי  החל"צ 
יש  ולפיכך  בלבד)  היהלומנים 
אופן  על  רגולטורי  לפיקוח  מקום 

השימוש בכספים אלו.
בפסק הדין נקבע כי יש לאשר 
הבאים  בתנאים  ההלוואה  את 
ההקדשות  רשם  ידי  על  שנדרשו 
ביניהם  ידו,  על  שהוצגה  בעמדה 
המ־ להקמת  תיועד  ההלוואה  כי 

פעל לליטוש יהלומים בלבד, כמו 

בהקמת  ציון  נקודות  יוגדרו  כן 
לשי־ תועמד  וההלוואה  המפעל 
עורין בהתאם להתקיימות נקודות 

הציון הללו.
לא  המפעל  אם  כי  נקבע  עוד 
שהוגדר  הזמן  פרק  תוך  יוקם 
לפ־ עילה  ישמש  הדבר  בהסכם, 

רעון מיידי של ההלוואה שהעניק 
המכון. הבורסה תשיב למכון מדי 
דולרים  אלף   150 של  סכום  שנה 
כל  כן  כמו  ההלוואה.  חשבון  על 
אדם יוכל לעשות שימוש במפעל 
רק  ולא  שיוקם  לאחר  הליטוש 

חברי הבורסה ליהלומים.

מאת חיים מרגליות

נגד  הוגשו  אישום  כתבי 
שבי־ מישראל,  צעירים  שני 
מתקפות  החשד  פי  על  צעו 
לתשלום  בתמורה  סייבר 
בכל  מלקוחות  גבו  אותו 

העולם.
הטכנולוגית  ההתקדמות 
להת־ גם  מובילה  בעולם, 

פושעי  של  מואצת  פתחות 
במחשכים  הפועלים  הסייבר 
לנזקים  גורמים  שהם  תוך 
אדי־ וכלכליים  טכנולוגיים 

שהם  העובדה  כשבשל  רים, 
מחשבים,  מאחורי  פועלים 
קשה להגיע אליהם ולתופסם.
בפ־ הסייבר  מחלקת 

אשר  המדינה  רקליטות 
ליוותה את החקירה שביצעה 
כתב  את  הגישה  המשטרה, 
סגורות,  בדלתיים  האישום, 
בכפר  השלום  משפט  לבית 
כולל  האישום  כתב  סבא. 
של  והקמה  ניהול  של  עבירה 
תקדים  חסר  עברייני  מיזם 
מתקפות  לביצוע  בהיקפו 

סייבר.
נפת־ הסמויה  החקירה 

ביחידת  שנה  כחצי  לפני  חה 
ישראל  במשטרת  הסייבר 
כנ־ חשדות  עלו  במהלכה 

(חלקם  חשודים  מספר  גד 
אשר  ישראל  אזרחי  קטינים) 
שמשכיר  עסק  וניהלו  הקימו 
מת־ ביצוע  המאפשר  שירות 

מבוזרת  שירות  מניעת  קפת 
ובאמ־ שרתים  על   (DDOS)

מלאכותי  עומס  יצירת  צעות 
גורמת לקריסתם.

ביססו  החקירה  במהלך 
מספר  בין  קשר  החוקרים 
אשר  ישראל  אזרחי  חשודים 
באמצעות  חברו  אליהם 
פצחנים  של  מקוונות  קהילות 
חשודים  מספר  (האקרים) 
הפעי־ אשר  לארץ  מחוץ 

דומים  תקיפה  שירותי  לו 
יכולות  על  התבססו  אשר 
ושוכללו  שפותחו  התקיפה 
הנאשמים  ידי  על  העת  כל 

הישראלים.
האפש־ ניתנה  ללקוחות 

רות לבחור בין מספר 'חבילות 
ואופיינו  סווגו  אשר  תקיפה' 
בש־ (משך  ההתקפה  זמן  לפי 
ניות) ועוצמת המתקפה (ג'יגה 
מחירי   ,(Gbps  – לשניה 
שבין  בסכומים  נעו  החבילות 
ל־499.99  ועד  דולרים   19.99
השתמשו  הנאשמים  דולר. 
בחברת קש באנגליה לרישום 
בוצע  והתשלום  הפעילות 
(בי־ וירטואליים  במטבעות 

את  לטשטש  מנת  על  טקוין) 
הקשר שלהם לעסק.

במשך  הענפה  מפעילותם 
התקופה שפעלו יחדיו על פי 
כ־613  לכיסם  שלשלו  החשד 
אלף דולר בתמורה למתקפות 
ברחבי  שהעניקו  הסייבר 
השניים  כי  עולה  עוד  העולם. 
טכ־ 'תמיכה  שירותי  הפעילו 

נית ללקוחות' על ידי האקרים 
את  שהעניקו  העולם  ברחבי 
ובתמורה  התמיכה  שירותי 

להשתמש  להאקרים  אפשרו 
תש־ ללא  התקיפה  ביכולות 

לום.
הבין־ החקירה  במסגרת 

ישראל  שמשטרת  לאומית 
הובילה חברו גם גופי חקירה 
אנגליה,  מארה"ב,  ומודיעין 
בחסות  וזאת  ושבדיה  הולנד 
 (Europol) היורופול  ארגון 
אשר הובילה למעצר חשודים 
החשד  פי  על  לארץ.  בחוץ 
מיליון  משני  למעלה  בוצעו 
הת־ אשר  סייבר  מתקפות   (!)

בטאו ביצירת עומס מלאכותי 
מניעת  המותקף,  השרת  על 
הפס־ היעד,  שרת  אל  גישה 

לקריסתו.  ועד  פעולתו  קת 
נג־ אלו  מפעולות  כתוצאה 

בעולם  שונים  לארגונים  רמו 
של  בהיקף  כלכליים  נזקים 
הח־ במהלך  דולרים.  מיליוני 

קירה נתפסו כ־600 אלף ש"ח 
הנא־ של  הבנקים  בחשבונות 

המדינה  תבקש  אותם  שמים 
לחלט.

כי  נמסר  מהמשטרה 
תמשיך  ישראל  "משטרת 
כנגד  נחוש  באופן  לפעול 
הם,  באשר  פשעים  מבצעי 
בין במרחב הפיזי ובין במרחב 
הסייבר  יחידות  הווירטואלי. 
יפעלו  ישראל  משטרת  של 
הטכנולו־ האמצעים  בכל 

על  ביותר  המתקדמים  גיים 
תשתית  לבסס  לחשוף,  מנת 
ראייתית, לחקור ולהביא לדין 
כנגד  הפשעים  מבצעי  את 

קרבנות תמימים".

MannKind Corporation

www magna isa gov il

משלחת כיבוי ישראלית הגיעה 
למקדוניה לסייע בכיבוי שריפות ענק

הודעות חוק תכנון ובניה - 09/08/17

מאת חיים מרגליות

הענק  שריפות  בעקבות 
בימים  מקדוניה  את  שפקדו 
מטעם  משלחת  האחרונים, 
מדינת ישראל בהובלת משטרת 
למדינה  לסייע  נשלחה  ישראל 
להתמו־ הבינלאומי  במאמץ 

דדות עם השריפות.
הדרג  להנחיות  בהתאם 
מש־ בסקופיה,  נחתה  המדיני, 

לכיבוי  האווירי  הסיוע  לחת 
משטרת  בהובלת  שריפות 
הישראלית  המשלחת  ישראל. 
ביניהם  צוות,  אנשי   22 מונה 
של  טייסים  כבאים,  שוטרים, 
של  טכני  וצוות  כימניר  חברת 

אלביט. 
הטיסו  האוויר  חיל  טייסי 
הרקולס  במטוס  הצוות  את 
שהוטס  הצוות  חברי  צבאי. 
חלוץ  לכוח  מצטרפים  היום, 
המ־ של  האווירי  מהמערך 

חיל  ידי  על  שהוטס  שטרה 
האוויר, כדי לבצע את ההכנות 
הש־ פני  את  לסרוק  הנדרשות, 

הסיוע  אופן  על  ולהחליט  טח 
הנדרש. 

הישראלית  המשלחת 
לאחר  פעילותה,  את  התחילה 
הגיעה  האחרונים  שבימים 
הישרא־ החוץ  למשרד  פניה 

מקדוניה,  ממשלת  מטעם  לי 
וההת־ הכיבוי  במאמצי  לסיוע 

הענק  שריפות  עם  מודדות 
שפקדו את המדינה.

הבקשה,  הגשת  עם  מיד 
הפנים  לבטחון  המשרד  נרתם 
הלאומית,  המשימה  לביצוע 
המשלחת  לדרכה  יצאה  וכך 
מטוסי  שני  הכוללת  ישראלית, 
של  האווירי  מהמערך  כיבוי 
מטוסי  שני  ישראל,  משטרת 
חברי  את  שהטיסו  האוויר  חיל 
המשלחת ואת הציוד הלוגיסטי 

הנלווה. 
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ירושלים | מכירהֳ
דירה  חד',   4.5 תורה,  בעזרת 
שלישית  קומה  מפוארת,  ענקית, 

ללא מעלית, 053-3187129/8
[20045446]

בירמיהו (כדורי) 3 חד', 83 מ"ר, קומה 
מבחר  ועוד  מצוי  במחיר  גבוהה, 

גדלים. תיווך 058-3269915
[20045432]

מ"ר   110 אילן)  לבר  (קרוב   80 בגוש 
תיווך  כ"א.  ק"א, 4  מ"ר,  מרפסת 30   +

058-3269915
[20045431]

 80 הזדמנות!  בשוק  חדשה  רוממה 
אופציה   + גדולה  מרפסת  חד',   3 מ"ר 
השבת"  "כיכר    ש"ח.   2,150,000

052-7171468 מיכאל  
[20045362]

מרכזי  הכי  מיקום  אילן  בר  צבי-  נוה 
ש"ח   1,800,000 רק  חד'   3.5 מ"ר   80

"כיכר   השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20045361]

מ"ר,   47 יפיפיה  מחסן  דירת   80 גוש 
3 חד' 750,000 ש"ח ( ללא משכנתא) 

"כיכר   השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20045360]

מ"ר,  חד' 70  מעולה, 4  מיקום  גאולה 
ש"ח   1,800,000 רק  חצר   + מושקעת 

"כיכר   השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20045359]

נוף  ח',   3 גאולה,  באזור  בירמיהו 
מ"ר,   14 מרפסת   + מ"ר   85 לגינה, 

1,850,000 ש"ח 050-4148207
[20045185]

 170 פרטית  וילה  ברוך  מקור 
מיקום  להרחבה,  אופציה   + מ"ר 
מוסד  למגורים/  טוב  ושקט,  מרכזי 
השבת"  "כיכר    ש"ח.   5,000,000

052-7171468 מיכאל  
[20044186]

 15 דיור  יחידת  הזדמנות!!!  רוממה 
ש"ח   1800 חודשית  (הכנסה  מ"ר 
השבת"  "כיכר    ש"ח   260,000 רק   (

052-7171468 מיכאל  
[20044184]

מיוחדת  דירה  חדש  בנין  ישראל  בית 
 1,260,000 רק  קטנים  חד'   3 מ"ר   45
 052-7171468 השבת"  "כיכר    ש"ח 

מיכאל  
[20044183]

בשוק,  חדשה  דפנה  מעלות 
הזדמנות!! דירת פנטהוז 145 מ"ר 5.5 
חד' + 20 מ"ר מרפסות + נוף מדהים! 
"כיכר    (גמיש)  ש"ח   3,000,000 רק 

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20044182]

ירושלים | השכרה
בלעדי בשרי ישראל חדשה מהקבלן 
ונוף  סוכה   7 קומה  מ"ר,   60 חד'   2
מרהיב *  *  * בלעדי בשמעון הצדיק 
מפוארת,  קומפלט,  מרוהטת  חד'   2
ממוזגת ומרפסת סוכה, כניסה מידית 

*  *  * תיווך ישיר 02-6510266
[20045404]

בירמיהו באזור גאולה, 3 ח',85 מ"ר 
+ מרפסת 14 מ"ר, מרוהט קומפלט, 

6,000 ש"ח 050-4148207
[20045186]

בני ברק | מכירה
 + ק"ה  הנביאה!  דבורה  איש  בחזון 
 75 אחד!  במפלס  240מ"ר  מעלית 
היתר   + ענקית!  מרפסת   + בנוי  מ"ר 
 2,300,000 חלוקה!   + בניה  לתוספת 
 03-5791514 "אפיק-נכסים"  ש"ח 

053-3128884
[20045451]

בבירנבוים דירת-גג מחולקת 165מ"ר 
מושכרת  יפה  יחידה   + מרפסת   + 6ח' 
"אפיק-נכסים"  2,600,000ש"ח  ק"א 

053-3128884 03-5791514
[20045450]

ומטבח  סלון  ק"ב  ענקית   4 באלישע 
2,00,000ש"ח  גדולה  סוכה  גדולים 

"אפיק נכסים" 03-5791514
[20045449]

בלנדא! 4 יפהפיה מטופחת מאווררת 
מעלית   + ק"ד  י.הורים   + מ.שמש   +
"אפיק-נכסים"  למחסן)  (אפשרות 

03-5791514
[20045448]

חדש,  בנין  השניים,  ברחוב  חד'   4
תיווך  חזית,  א',  קומה  מעלית, 

052-7637388
[20045438]

מ"ר,   67 לאנ"ש  בויזניץ  בהזדמנות 
 050-4123099 מחסן.   + מעלית  ק"א, 

050-4183583
[20045427]

בני ברק | השכרה
מרווחת   2 קרקע  קומת  בראב"ד 
ריהוט  נפרדים,  ושירותים  אמבטיה 

קומפלט 055-6770657/8
[20045473]

אוויר,  כיווני  חדרים, 3  יעקב, 4.5  בבן 
קומה ג' ללא מעלית. 054-842-0003
[20045463]

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]

חיפה | מכירה
דירה  חסידים  לקהל  צמוד  ביל"ג 
בלבד  ש"ח   600.000 מרווחת 

"גור-בארץ" 08-9797936
[20044734]

ק"א  חדרים   3 של  גודל  בביל"ו 
"גור-בארץ"  ש"ח   550.000 משופצת 

08-9797936
[20044733]

אשדוד | מכירה
הנגב  חטיבת  בבלעדיות  למכירה 
ל-2  מחולקת  שנייה,  קומה  אנ"ש 
 + סוכה  מרפסת  עם  חדרים  (שלושה 
מטבח  סוכה)  מרפסת  עם  וחצי  חדר 
חדשים  אמבטיה  שירותים  חדש 
ש"ח   1,670,000 הזדמנות  במחיר 

לפרטים 054-8413551
[20045391]

ריצוף.  לפני  בנייה:  של  בעיצומה 
בקומות  חד'   4-5 חדשות:  דירות 
אפשרות  בתמ"א,  וגן,  גג   5-6
לפיצול, קרוב לז' וג' - שיווק "דרכי 
מייל:   03-522-9040 בע'מ".  יושר 

a035229040@gmail.com
[20044153]

מודיעין עילית | מכירה
עם  חד'   3 בחסידי  פארק  בגרין 
חצר  ועוד  רביעי  לחדר  היתר 
"גור-בארץ"  ש"ח   1.450.000 ענקית 

08-9797936
[20044721]

 2.5 משותף  טאבו  פארק  בגרין 
"גור-בארץ"  ש"ח   650.000 חד' 

08-9797936
[20044720]

 3 קרלין  ליד  בנה"מ  בברכפלד 
"גור-בארץ"  ש"ח   1.175.000 חד' 

08-9797936
[20044719]

ועוד  יאמן: 5  שלא  במחיר  בברכפלד 
"גור-בארץ"  ש"ח   1.750.000 יח"ד 

08-9797936
[20044718]

היתר  עם  חד'   3 רשב"י  בברכפלד 
ש"ח   1.400.000 הגג  על  לבניה 

"גור-בארץ" 08-9797936
[20044717]

ק"ב  חד'   4 הנשיא  ר"י  בברכפלד 
פוטנציאל  עם  מחסנים  שני  ועוד 
"גור-בארץ"  ש"ח   1.500.000 עסקי 

08-9797936
[20044716]

חד'   4 הנשיא  ר"י  בברכפלד 
ש"ח   1.600.000 ונוף  אופצי  ק"כ 

"גור-בארץ" 08-9797936
[20044715]

חד',   3 מציאה  ברשב"י  בברכפלד 
חדרים   2 עוד  של  בניה  באמצע 
"גור-בארץ"  ש"ח   1.250.000 בהיתר, 

08-9797936
[20044714]

בית שמש | מכירה
מרווחת  חד',   5 יהושע,  רח'  ב',  ברמה 
יחידת   + מושקע  מטבח  משופצת, 
מ"ר   70 לעוד  אופציה  הורים, 

052-7167130 לל"ת
[20045474]

 + חדרים   4 חדשה  דירה  למכירה 
חי  איש  בן  בר"ח  שמש  בבית  מחסן 

0504152020 ללא תיוך
[20045465]

בית שמש | השכרה
מרווחת,  חד'   5 יהושע,  ר'  בר' 
ממוזגת,  מושקע,  מטבח  משופצת, 
קומה  הורים  יחידת   + סוכה  מרפסת 

א' 052-7167130 ל"ת
[20045475]

זכרון יעקב 
עם  ידיים  ורחבת  מפוארת  וילה 
הקריה  במרכז  להשכרה  יחידות 
ולהתפרנס  ביוקרה  לחיות  החרדית, 
בלבד!  ש"ח   2.300.000 בכבוד 

"גור-בארץ" 08-9797936
[20044726]

צפת 
באיזור  חרדים  הדר,  בגני   3
ש"ח   459.000 לרשב"י  נוף  ובבניין, 

"גור-בארץ" 08-9797936
[20044738]

באר שבע | מכירה
ליד  יחידות  ל6  מחולק  קוטג' 
היתר,  ללא  בנוי  חלק  האוניברסיטה, 
"גור-בארץ"  בלבד!  ש"ח   850.000

08-9797936
[20044727]

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

08-6645550
[20042747]

קרית גת | מכירה
מ"ר   90 ענקית  חד'   4 גרא  בן  באהוד 
"גור-בארץ"  בלבד  ש"ח   740.000

08-9797936
[20044735]

בית שאן 
דירת  טובה)  (שכונה  בעדולם 
ריצפה  שניה,  קומה  חדרים   3
ש"ח   390.000 נוסף,  לחדר  מוכנה 

"גור-בארץ" 08-9797936
[20044732]

בשכונת  קטן)  (אחד  חד'   4 למבינים: 
ש"ח   420.000 מושקעת,  ק"ג,  אליהו 

"גור-בארץ" 08-9797936
[20044723]

טובה  בשכונה  חד'   4 נדירה:  מציאה 
"גור-בארץ"  בלבד!  ש"ח   390.000

08-9797936
[20044722]

צפת | מכירה
2 חדרים + אפשרות להרחבה, ברחוב 
מירון  נוף  לכיוון  פונה  שפרינצק, 

480.000 גמיש. 0548464699
[20043248]

קרית מלאכי 
משרדים   8 למכירה.  משרדים  קומת 
ש"ח   830.000 העיר.  בלב  מפוארים 

"גור-בארץ" 08-9797936
[20044737]

במחיר  יוקרתי  באיזור  ענקית  וילה 
והשכרה.  לחלוקה  מתאים  מציאה. 
מחיר  ש"ח.   8000 צפויה  שכירות 
 1.350.000 (משוער)  העבודה  כולל 

ש"ח "גור-בארץ" 08-9797936
[20044736]

גלויות  בקיבוץ  להשקעה!   *
לטווח  מושכרת  ק''ק,  חד',   3
נכסים"  "א.א.  ש''ח.  ארוך665.000 

050-3223798 פולינה.
[20044579]

חד',   2 דייגו  בסאן  להשקעה!   *
מושכרת  וממוזגת,  משופצת  ק''א, 
"א.א.  ש''ח.   590.000 ארוך  לטווח 

נכסים" 050-3223798 פולינה.
[20044578]

עמנואל 
 100 ח'   4 רבקה  באתר  מציאה! 
ש"ח   700,000 מרפסת  ק"ד,  מ"ר, 

050-4141926 (תיווך)
[20045428]

עמנואל | מכירה
חצר,  ענקית,  מרפסת  ח',   4
ע"י  מרהיב,  נוף  מ"ר,   120 כ- 
 03-6199716 המסחרי.  המרכז 

052-7142624
[20045400]

שכונה  ענקית,  חצר   + חד'   5 גן  דירת 
קרוב  ואיכותית,  שקטה  חרדית 
נדל"ן"  יוסף  "בית  חינוך.  למוסדות 

054-8476888
[20045290]

דירות חדשות בעמנואל, 3 חדרים 
 4 ש"ח,  מ-630,000  החל  מ"ר   90
ש"ח.   690,000 מ"ר   100 חדרים 

לפרטים: 054-844-6671
[20043317]

קריות 
דירה  חיים,  בקרית  למכירה 
הכנסה  מטר,   72 לחלוקה 
 * ש"ח    585,000 רק  ש"ח   4,200
מחולקת  שמואל  קרית  למכירה 
מלון  בית  ממש  גבוהה  ברמה 
גיא   700,000 רק   4,100 הכנסה 

053-3142984
[20041761]

הר יונה 
 3 (בעיר)  עילית  בנצרת  להשקעה 
ענקית, מושכרת, 420.000 ש"ח גמיש 

"גור-בארץ" 08-9797936
[20044731]

יוקרה,  של  קומותיים  חדש  דופלקס 
נוף ואויר שאין בשום מקום, 760.000 
ש"ח בלבד! "גור-בארץ" 08-9797936
[20044730]

בלב  נוחה,  קומה  מפוארת,  חדרים   3
"גור-בארץ"  ש"ח   670.000 הקריה, 

08-9797936
[20044729]

השקעות נדל"ן 
חסידי,  איזור  בלב  ענקית  וילה 
לאדמו"ר  מתאימה  מאוד,  מפוארת 
ומקוה  מדרש  בית  עם  וכד',  רב  או 
"גור-בארץ"   $1.000.000 פרטית 

08-9797936
[20044728]

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
[20043125]

להשכיר/ ֹ לשכור/  מעונינים 
להחליף דירה בבין הזמנים מאגר 
לרשותך.  עומד  הנופש"  "טיב 

052-7174087
[20045289]

"לימן   ? לחופשה  מקום  מחפשים 
עם  בצפון  וילות  מבחר  ריזורט" 
אטרקציות  והמון  פרטיות  בריכות 

052-8712737
[20043306]

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

02-9999902
[20043071]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

אשדוד 
להשכרה דירת 4 חד' גדולה ממוזגת 
כ"ח  כ"ב-  התאריכים:  בין  ויפייפיה 

באב 053-3171869
[20045394]

"תיווך נופשים" מאגר גדול של דירות 
המתחרדים  החרדים/  האזורים  בכל 

באשדוד. 054-8495745
[20045132]

צפת 
מרווחת  דירה  בעתיקה  בצאנז 
לימים  יחידות  וכן  מיטות   25 עד 

ושבתות 053-3131-404
[20045467]

הרי  לנוף  צופה  ונקיה,  ממוזגת  דירה 
בין  מיטות,   6-10 בין  ולכינרת  מירון 

600-800 ש"ח 052-7117763
[20045464]

מיום  פנויה  מרווחת  חדשה  דירה 
טל'   ,3  + לזוג  מתאימה  אב,  י"ז  רביעי 

077-2177049
[20045445]

יוקרתי  אירוח   ! אחרונים  תאריכים 
נופשים  עד 15  מרון'  'מצפה  באחוזת 

04-6973171
[20045444]

 5 דירת  החרדית  בקריה  בצפת 
ויפה,  נקיה  ומרווחת  גדולה  חדרים 
מצוין  מחיר  פסטורלי  נוף  ממוזגת, 

לפרטים: 050-4116253
[20045442]

עם  סלון   + חד'   2  - כנען  באזור 
חצר גדולה קרוב למקווה ולביה"כ 

053-3117488
[20045434]

דירות להשכרה מרוהטות, נעימות 
לתקופת  לכנרת,  נוף  עם  ויפות 

הקיץ. 058-4848504
[20045420]

לשניים  בצפת  ונעימות  נקיות  דירות 
במחירים  קבוצות   / משפחות   /

מעולים!!! 0527614323
[20045399]

יחידת נופש נקיה ומטופחת, ממוזגת 
+ חצר. 054-8408470 054-8642403
[20045324]

(ממוזג),  מיטות   16 מושלם  נופש 
זול.  במחיר  ונדנדות  מרפסת 

052-7692698
[20045245]

ממוזגת,  ענקית,  חצר   + חד'   3 דירת 
מיוחד!  במחיר  למשפחות  אידיאלית 

054-4562698
[20045243]

קייט  דירות  חינם!!!  מידע 
הזמנים"  "בין  לתקופת  בצפת 
 079-9274784 ולשוכר.  למשכיר 

054-8453779
[20045242]

חצר  בהר-כנען,  גדולה  וילה 
גדולה,  שחיה  בריכת  ונדנדות, 
 077-7505545 מציאה!  במחיר 

052-7652424/
[20045199]

חדרים   4 דירה  חיים  למאור  צמוד 
10 מיטות. סלון גדול ויפה + מרפסת. 
מיזוג מלא נקיה ומטופחת! לשבתות 
לפרטים:  מצוין  מחיר  הזמנים  ובין 

0527675074 0527196827
[20045161]

חצר  פרטי,  בית  לעתיקה,  סמוך 
מיטות.   30 עד  לכינרת,  נוף  גדולה, 

052-7663386
[20045054]

דירות  העתיקה  העיר  במרכז 
עתיקה  באווירה  ג'קוזי   + נופש 

לזוגות ומשפחות 0527109184
[20044103]

מפוארים,  צימרים  העתיקה  בצפת 
חצר,  לשבת,  מאובזרים  ז'קוזי, 
צמודה.  וחניה  מרפסת  מאוד,  נקי 
לפרטים:  העתיקה.  ליד  דירה  וכן 

052-2840299
[20043752]

מפוארים,  צימרים  העתיקה  בצפת 
חצר,  לשבת,  מאובזרים  ז'קוזי, 
צמודה.  וחניה  מרפסת  מאוד,  נקי 
לפרטים:  העתיקה.  ליד  דירה  וכן 

052-2840299
[20043752]

דירות,  מבחר  חרדי,  במיקום 
יפהפיות, מאווררות ונקיות במיוחד + 

מיזוג ונוף. 052-7650238
[20041107]

מחודשים,  אירוח  חדרי   - "צין" 
לנופש,  שבעתיקה,  במובחר 
 ,(40) לקבוצה  ועד  מזוג 
המורחבת.  למשפחה  ולחוויה 

04-6921247 / 054-8479305-6
[20036441]

בית חלקיה 
חדר  מיטות,   18 מפוארת  מלונית 
ומשחקים.  חצר  ומטבח,  אוכל 

050-4100112 053-3142065
[20045378]

חד',   6 כ-24מיטות  לשבתות  וילה 
 + חד'   9 מיטות  כ-35  הזמנים"  "לבין 
ואטרקציות.  טרמפולינה   + בריכה 

052-7108505 ,08-8691305
[20044376]

יפהפיה,  וילה  גבוהה,  ברמה  נופש 
החול.  וימות  לשבתות  מיטות,   28

053-3130052-1
[20043044]

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

com
[20042704]

יחידת נופש נקיה ומטופחת 9-10 
מיטות, נדנדת עץ וערסלים + צימר 

לזוג כולל ג'קוזי. 052-7689144
[20032621]

יערה 
בריכות,   2 6חד',  התאומים,  וילת 
מיטות.   22 סה"כ  ג'קוזי,  סאונה, 

052-3590471
[20043606]

פסגת ספסופה 
מתחם נופש מפואר ויוקרתי 1000 
מפוארות  סוויטות   7 הכולל  מ"ר 
בריכה,  מדשאות,  מיטות,   40
להזמנות:  משכר.  נוף  ג'קוזי 

052-7613510
[20045144]

טבריה 
סוויטות מפוארות ממוזגות ומרווחות 
למשפחות  טבריה,  בלב  ענק,  ג'קוזי   +

ולזוגות. 052-7166695
[20044412]

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

054-8462877
[20042486]

הים,  מול  בטבריה,  נופש  דירות 
בשיכון  גם  ולמשפחות,  ליחידים 

צאנז. 058-3777500 / 02-6263663
[20041335]

ערד 
במרכז  ואמצ"ש  לשבת  נופש  דירת 
מתאים  וחנויות  לאוטובוס  סמוך 

לנופשי ים המלח. 052-7142999
[20044868]

עמנואל 
באוירה  נופש  לדירות  המוקד 
(חינמי)  בעמנואל  פסטורלית 

079-9274304 מענה אנושי
[20045084]

נתניה 
נקייה  דירה  הים,  מול  צאנז  בק. 
ממוזגת ומשופצת 3 חדרים לימי בין 

הזמנים ושבתות. 054-8417856
[20045471]

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]

ספסופה 
סופסופ  ספסופה.  אירופה'  'אצולת 
לציבור  מותאמת  יוקרה  וילת 
חצר  מ"ר   500 מיטות,   21 החרדי, 
ועוד  בריכה  גן,  ריהוט  עם  מושקעת 

055-6777402
[20044889]

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]

מירון 
ענקית,  חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
 25 עד  עקב  פרשת  לסופ"ש  פנויה 

מיטות 053-4104219
[20045460]

הזמנים  לבין  מיוחד  נופש  דירת 
ולשבתות- בית פרטי בכפר מירון 10 
גדולה  מרפסת  תינוק  מיטת  מיטות + 
לשחק  ולילדים  למנגל  חצר  וגם 
כיווני  ארבע  ומרווחת  גדולה  דירה 
מדהים  גלילי  נוף  ממוזגת.  אוויר. 
תמיד  לשירותכם  שירותים/מקלחת 

0533181187
[20045253]

אוכל  ואולם  מפוארים  צימרים 
הסמוכה  בשכונה  איש  מאה  עד 

לרשב"י 04-6990180
[20044337]

אור הגנוז 
יחידות  מ-3  משפחתית  וילה 
למירון  נוף  דשה,  וגינת  חצר   +
וקבוצות.  למשפחות  ולרשב"י, 

058-3285586 053-3112866
[20043996]

ירושלים 
החל  יפה,  מורחבת,  בסנדריה  חד'   2
 2  + לזוג  מתאים  אב,  כ"ג  עד  מהיום 

טל' 054-8497427
[20045457]

צמוד  ומאווררת,  ממוזגת  נקיה,  יח"ד 
ביה"ז.  לימי  לגינות,  קרובה  לבעלז 

058-3211575
[20045419]

פנוי  גדולה,  מרפסת  ח',   4  80 בגוש 
 054-8422743 אב.  כ"א  י"ז-  בתאריך 

02-5387211
[20045397]

נוף  מרפסת   + חד'   5 ברוך  במקור 
בין  וממוזגת  מטופחת  חדשה, 
התאריכים ט"ו- כ"א ומ-כ"ה- כ"ז אב. 

050-4100074,050-4182542
[20045286]

לבין  בירושלים  חדשות  קייט  דירות 
הזמנים וחגים, לל"ת. 054-8420404

[20045131]

לנופש  וממוזגת  מדהימה  דירה 
עם  סורוצקין,  רח'  בירושלים  מושלם 
אב.  כא-כה  לילדים.  משחקים  הרבה 

02-5370727
[20045091]

יפיפיה  חדרים   2 בעלזא  בקרית 
לשבתות  ממוזגת.  נקיה  מפוארת 
וימים. 054-8523337, 052-7183076
[20045036]

דירה  היהודי-  הרובע  במרכז 
ונקיה.  ממוזגת  מרווחת,  גדולה 

052-7630518
[20044911]

ל"שטיבלאך"  צמוד  ב'זכרון-משה' 
מושקעות  אירוח  דירות 
לשבתות  מצעים   + ומרווחות 
 02-5641111 קצרות  ותקופות 

B5641111@GMAIL.COM
[20043548]

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

052-7616720-1
[20040110]

לקייט בנחמיה ומנחת יצחק דירה 
חדרי   1-9 מ  וממוזגת,  מפוארת 
ומאובזר,  ענק  אוכל  חדר  שינה, 
ולקבוצות.  לשמחות  מתאים 
ce0527654482@  ,052-7654482

gmail.com
[20039166]

השכרת רכבים ִ
מחברת  מקומות   7 רכב  השכרת 
 ,13/08 עד  מה-06/08/  השכרה 
(גמיש)  ש"ח   600 ש"ח   700 במקום 

054-8591788
[20045430]

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

052-7617828
[20044739]

השכרת  אוטו  בקל  שלך  הסוכן 
מרכז  טובים!  הכי  במחירים  רכב 

הזמנות ארצי: 02-6-630-630
[20042608]

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

לוח תורני - יומי
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חובות  לט     גיטין  ירושלמי:  היומי  דף  כד     סנהדרין  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הי"ז (ההתבודדות)    משנה יומית: שקלים ג, ד - ד, 
א    הלכה יומית: או"ח רד, יא-יג    רמב"ם יומי: שכירות י-יב    שו"ע 
הרב - רב יומי: תפז, ד-ו    דף היומי - זוהר: בראשית, סעי' שיב-שטו    חפץ 

חיים: לה"ר י, ז-ח    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"א עמ' פג:

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:328:338:318:358:348:29סו"ז ק"ש מג"א

9:229:249:229:259:259:20סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:569:5710:309:599:429:54סוף זמן תפלה מג"א

10:3010:3112:4510:3210:3210:28סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:4412:4613:1912:4712:4712:43חצות היום

13:1813:2019:3313:2013:2013:17מנחה גדולה
19:3319:3019:4919:3119:3119:29שקיעת החמה

זמנים למחר

4:204:214:183:474:224:23עלות השחר
5:055:065:044:385:085:07זמן ציצית ותפילין

6:006:065:576:036:025:57הנץ החמה

ירושלים מדיפלוס גבעת שאול 050-5350577 כנפי נשרים 10    בני ברק הר סיני  6762954 הר סיני 15, ב"ב   
מינסטור  סופרפארם  עד 08:00   מהשעה 19:00  רוזן 72  פנחס  דן 077-8880650  שיכון  סופרפארם  אביב  תל    
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה פולג 8656670 מרכז מסחרי ק' נורדאו  
  חיפה סופר פארם האודיטוריום 077-8881110 הנשיא 134    רמת גן סופרפארם 077-8880100 קניון איילון 
- אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון אהרון 6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד סופר פארם 
בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 

03-6610666 מנוי 23233

תורנויות בתי מרקחת

 GPS מכשירי ניווט
בהשגחת   waze ווייז  השכרת 
בי-ם,   .gps ו-  בב"ב.  בד"צ 
עלית.  ומודיעין  שמש  בית 

1599562020
[20043944]

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]

היימישע ֶ הסעות“  "ברידערס 
עד  הרכבים  סוגי  כל  נהגים, 
בארץ,  מקום  לכל  מקומות,   23
בין  לימי  מיוחדים  מחירים 

הזמנים! 03-7772560
[20045297]

 3% המבשר-  ללקוחות  חדש!!! 
הגדלים  -כל  שלוימלה  ר'  הנחה, 
חדשים,  רכבים  מטען,  תא   +
שלוימה  בהנהלת  נהגים,  היימשע 

ברגר. 053-3115555
[20044640]

מכל  רשבסקי,  יאיר  הסעות  מוקד 
חדשים  רכבים  מקומות,  מקום, 8-23 
שרות  הוגנים,  מחירים  בלבד, 
די  אונז  ביי  שעות,   24 ואמינות, 
זאך!  ערשטא  די  איז  מענטשליכקיט 

053-310-20-26
[20043211]

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]

עורך דין ונוטריון ֵ
דיני  גבאי,  ספי  הדין  עורכי  משרד 
ופסילות  תנועה  דוחות  תעבורה- 
חוזי  ומקרקעין-  נדל"ן  רישיון, 
נכסים,  והסדרת  מכר/שכירות 
ירושות,  והסדרת  צוואות  עריכת 
אזרחיות.  ותביעות  נזיקין 

02-5612042
[20044130]

לסטודיו גרפיקאי/ת לעבודה מהבית, ַ
שעות  מהבית,  ביום  שעות   4-5
תורני  לארגון   * ש"ח.  גמישות, 7,000 
להקלדת  מהבית,  לעבודה  קלדן/ית 
 40 ביום,  שעות   2-3 תורני,  חומר 
לבני  סמוכה  לחברה   * לשעה.  ש"ח 
בוקר,  למשרת  מנכ''ל  מזכיר/ת  ברק 

7,500ש"ח. קריירה 072-22-222-62
[20045472]

בהר-נוף  ויז‘ניץ  וגני  למעון 
 .2 מנוסה.  מטפלת   .1 דרושות: 
חובה,  לגן  מקום  למילוי  גננת 
נשואה, אך ורק עם נסיון לפרטים: 

050-4143510
[20045470]

תכשיטים  למחלקת  עובדת  דרושה 
בצוות,  עבודה  ברק  בני  ברפאלי 
טובים  תנאים  אחהצ  לשעות 
 115 עקיבא  ר'  לפרטים  למתאימה 

בני ברק טלפון 052-7122445
[20045459]

 + למשלוחים  נמרץ  עובד  דרוש 
בשעות  בירושלים,  מחסן  עבודות 
אחה"צ והערב, רשיון הילוכים חובה. 

052-7657496
[20045456]

דרוש  שמש  בבית  שמחות  לשובע 
הבוקר  בשעות  לאפיה  עובד 
שישי.  ימי  כולל   6:00-14:00

054-842-0003
[20045455]

דרוש  בירושלים  מיוחד  חינוך  לת"ת 
קו“ח  אחה"צ.  בשעות  למלמד  עויזר 

לפקס 026401506 לציין משרה 402
[20045454]

לבית  עובד  דרוש  שמש  בבית 
בין  להתקשר  הבוקר  לשעות  מאפה 

9:00-13:00 ל-03-5207601
[20045443]

דרושים  בירושלים  חסידי  לת"ת 
לפקס.  לפנות  נא  מלווים 
 ,1532-5818892 או   ,02-5818887
השעות:  בין   ,02-5818885 בטל':  או 

10.00-13:00
[20045439]

מטפלת  בפ"ת  בגני-הדר  למעון 
למתאימה  טובים  תנאים 

054-8408829 052-7635591
[20045426]

בירושלים  חרדית  הסעות  לחברת 
לעבודה  נהגים  דרושים 
טובים.  תנאים  מיניבוס,  על 

050-4115505
[20045402]

דרוש  בירושלים  תורני  למוסד 
שפות  לפנה''צ  בשעות  מזכיר 
לשליחת  חובה  ואנגלית  אידיש 

קו''ח בפקס 02-537-0693
[20045396]

דרושות  ב"ב  אזר  בסימטת  למעון 
לתשע"ח,  גננות  מטפלות/ 

למלאה. 052-7130669
[20045082]

רציניות  אברכים  נשות  דרושות 
ודוקא  בכבוד  להתפרנס  שרוצות 

מהבית. 052-7661618
[20044900]

לעבודה  גרפיקאי/ת  לסטודיו 
מהבית,  ביום  שעות   4-5 מהבית, 
 * ש"ח.   7,000 גמישות,  שעות 
לעבודה  קלדן/ית  תורני  לארגון 
תורני,  חומר  להקלדת  מהבית, 
2-3 שעות ביום, 40 ש"ח לשעה. * 
לחברה סמוכה לבני ברק מזכיר/ת 
7,500ש"ח.  בוקר,  למשרת  מנכ''ל 

קריירה 072-22-222-62
[20043625]

ביקוש עבודה 
ראש  התפנה  ישיבה  סגירת  עקב 
לגילאי 12-17  חינוכי  מנהל  ישיבה – 
שנה   11 ניסיון  קטנה).  (ישיבה 

0527675902
[20045440]

לשמירת ָ לכסאות  קריסטל  נילון 
עד  התקנה  כולל  הריפוד  נקיון 

הבית. 0533-11-9787
[20045395]

לטיפול  ייחודית  משחה 
שהצילה  ופיסורה  בטחורים 
מלא  לריפוי  מניתוחים  אלפים 

0779400140
[20045057]

לפתרון  בארץ  היחידה  המשחה 
טיפול  הציפורן,  לפטרת  מושלם 

מושלם ויעיל 0779400140
[20045056]

למיון  המושלם  הפתרון  כביסל 
כביסה 02-5806999

[20043735]

שייט 
לקבוצות  כנסים  לארועים,  ספינה 
מרינה-  איש.   100 עד  ומשפחות 

הרצליה. 0504114919
[20044229]

עסקים 
במקום  צ'ינג'  בירושלים  למסירה 

מרכזי ובלעדי 053-3131-404
[20045468]

ביקוש עבודה 
פנוי לעבוד בתור טבח/ עוזר טבח. 
ar0527663672@  052-7663672

gmail.com
[20045469]

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

054-8496084
[20043405]

קורסים 
הבציר  ולקראת  הכרמים  לבלובי  עם 
יבש  יין  לעשיית  מזורז  קורס  יתקיים 
ומתוק + ציוד וענבים, במושב-יסודות. 

054-8436443/2
[20045086]

תמלול 
מתמלל מקצועי עם ניסיון רב, מקבל 

עבודות בתחום. 052-7637743
[20041146]

הלוואות 
בנקאיות  הלואות  "בית-ההלואות" 
מומחים  שנים  ל-10  ש"ח   300,000
לאברכים.  קטנות  להלואות 

054-8530484
[20044614]

נדל"ן  למימון  מומחה  יועץ 
מימון   100% עד  ומשכנתאות. 
גם  משכנתאות  לפרויקטים. 
בעייתים.  ולנכסים  ללקוחות 
טובים.  ותנאים  אישי  ליווי 

050-4183032
[20043526]

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

טלפון: 054-8526180
[20043507]

רפואה אלטרנטיבית 
כולל  העור,  נגעי  כל  ״הסרת 
מחלות  כל  ריפוי   ,(BCC) סרטן 
זמיר  אילן  ד״ר  ואלרגיות.  העור 

1700-55-16-55
[20045390]

בחרדות,  יעיל  הומאופתי  טיפול 
דכאון,  סכיזופרניה,  נפשיים,  מתחים 
ואכילה.  שינה  וריכוז,  קשב  הפרעות 

ד״ר אילן זמיר 1700-55-16-55
[20045389]

דיו וטונרים 

סוגי  לכל  וטונרים  דיו  דיו-  סל 
חזקים  איכות,  של  מותג  המדפסות. 
להזמנות  הבית!  עד  משלוח  בשירות 

חייגו: 02-8000801
[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]

ש"ס חתנים 

והדר,  עוז  חתנים  ש"ס  ענק:  מבצע 
גמרות  שוטינשטיין,  וגשל,  וילנא, 
במחירים  הסטים  סוגי  וכל  לישיבות 
משלוחים  מצוין,  שרות  מיוחדים, 

חינם. 054-8447461
[20044372]

השבת אבידה 

נמצאה טבעת זהב בגן החיות התנכי 
ביום א' י"ד אב 053-3128283

[20045466]

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

הקו האדום
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אתמול: 213.67-
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מזג האויר
עליה קלה בטמפ'
היום - תחול עליה קלה 

בטמפרטורות בעיקר בהרים 
ובפנים הארץ.

חמישי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

שישי - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.

שבת - ללא שינוי ניכר במזג 
האוויר.
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היום יום רביעי
המכירה תתקיים ב-13 אבניו

סניף ירושלים: רח‘ יחזקאל 31
בין השעות 16.00-23:00
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הצב הרך הנמצא בסכנת 
הכחדה הושב למימי הקישון

מאת ח. אבישלום

הקישון  נחל  רשות  אנשי 
שבקעו  צעירים  צבים   21 שחררו 
והובאו  החולה  שמורת  במדגרת 
שונות  נקודות  בשלוש  לשחרור 

הצעירים  הצבים  קישון.  בנחל 
מהפר־ מוגנים  באזורים  שוחררו 
תשתיות,  ופיתוח  אנושיות  עות 
היש־ סיכויי  את  להגדיל  מנת  על 
גידול  תנאי  להם  ולאפשר  רדותם 

מיטביים.
הצב  של  הצעירים  הפרטים 
המתב־ לאוכלוסיה  יצטרפו  הרך 

היום  עד  כעשור.  מזה  בנחל  ססת 
 594 השיבה  הקישון  נחל  רשות 

צבים צעירים ובוגרים לקישון
גידול  בבתי  חי  הרך  הצב 
ובשפכי  מתוקים  מים  של  לחים 
מעברים  גם  תועדו  ואף  נחלים 
דרך  נחלים  בין  רכים  צבים  של 
הרכים  הצבים  אוכלוסיית  הים. 

משתי  אחת  היא  החולה  בשמורת 
המין  של  העיקריות  האוכלוסיות 
מתבצעות  לעת  מעת  בישראל. 
קישון,  לנחל  מהחולה  העתקות 
האוכ־ את  ולבסס  לחזק  כדי  זאת 

לוסיה הטבעית בנחל.
הקישון  נחל  רשות  אנשי 
בוגרים  פרטים  אחת  לא  תיעדו 
שהם  סיורים  בעת  הרך  הצב  של 
וכן  ובסביבתו  בנחל  מקיימים 
צבים  של  קינים  בעבר  איתרו 

רכים בגדותיו.

אוקראינה: חוללה אנדרטה 
לזכר השואה בעיר טרנופול

מאת א. למל

באוקראינה  היהודית  הקהילה 
לרשויות  דחופה  פניה  הגישה 
לחקור את חילול אנדרטת השואה 
המ־ שבאוקראינה  טרנופול  בעיר 
ללבוב,  מזרחית  ק"מ   132 ערבית, 
צבע  שפכו  שאנטישמיים  לאחר 
האנדרטה,  את  והשחיתו  אדום 
מחוד־ פחות  בתוך  השניה  בפעם 

שיים. 
בטרנופול  השואה  אנדרטת 
העיר  לקדושי  כגלעד  הוקמה 
כאשר  האיומה,  בשואה  שנרצחו 
בתחי־ לעיר  נכנסו  ימ"ש  הנאצים 

לת תש"א, וימים לאחר מכן נערכו 
פוגרומים ביהודים, בשיתוף פעו־

הפוגרומים  האוקראינים.  של  לה 
נהרגו  ובמהלכו  כשבוע,  נמשכו 

כ־5,000 יהודים הי"ד.
במהלך אותה שנה נוסד בעיר 
המ־ בגליציה  מסוגו  הראשון  גטו, 

בו  ששוכנו  היהודים  רוב  זרחית. 
הועסקו בבניית כביש קייב־לבוב. 
על  יהודים   1,000 נרצחו  בתש"ב 
שנה  אותה  ובסוף  הגרמנים,  ידי 
למחנה  יהודים   4,000 נשלחו 
המלחמה  לאחר  בלזץ.  ההשמדה 

יהודים  מאות  כמה  לעיר  חזרו 
בלבד.

בעיר  הוקמה  השואה  לאחר 

וכא־ העיר,  יהודי  לזכר  אנדרטה 
שוב  חוללה  האחרון  בשבוע  מור, 
בצורה מחפירה, לאחר שרק לפני 
הכתו־ הסרת  על  עמלו  חודשיים 

על  שרוססו  האנטישמיות  בות 
האנדרטה.

16 שנה אחרי מתקפת הטרור הגדולה 
בהיסטוריה: זוהה הרוג נוסף מפיגוע התאומים 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בי־ הודיעו  בארה"ב  הרשויות 
למא־ כהמשך  כי  האחרונים,  מים 
ההרוגים  אלפי  של  הזיהוי  מצי 
בפיגוע התאומים ב־11 בספטמבר 
לפני 16 שנה, זוהו באחרונה שרי־
שברי  בין  ה־1,641,  ההרוג  של  דיו 
למת־ שפונו  וההריסות  המגדלים 
לצורך  הפיגוע,  מזירת  מרוחק  חם 
המשך חקירה וחיפוש אחר שרידי 
ההרוגים. בני משפחתו של ההרוג 
פרטיו,  את  לפרסם  שלא  ביקשו 

והרשויות כיבדו את בקשתם. 
האכזרית  הטרור  במתקפת 
בשני  שהיו  אדם  בני  נהרגו 2,753 
גם  כמו  ובסביבתם,  המגדלים 
בהם.  שהתנגשו  המטוסים  בשני 
הנוספים  להרוגים  בנוסף  זאת, 
הש־ המטוס  בהתרסקות  שנהרגו 

לישי אל תוך מבנה הפנטגון, ו־33 
נוסעי המטוס הרביעי שנאבקו עם 
המטוס  להפלת  וגרמו  חוטפיהם 
לה־ שהצליח  לפני  בפנסילבניה, 

גיע לבנין הקפיטול, עליו התכוונו 
המחבלים לרסק אותו. 

בשונה מההרוגים בפנטגון וב־
פנסילבניה שזיהוי הגופות שלהם 
הסתיים בימים ובשבועות שאחרי 
של  הזיהוי  מלאכת  הפיגועים, 
התאומים  במגדלי  הפיגוע  הרוגי 
כנראה  והיא  הסתיימה,  לא  עדיין 
זוהו  כה  עד  תושלם.  לא  לעולם 
מההרוגים,  בלבד  אחוזים  כ־60 
רובם המוחלט בתקופה הראשונה 
שאחרי הפיגועים, ומאז ועד היום 
בעבודה  הרוגים  שרידי  עוד  זוהו 
ומניבה  שנה   16 כבר  הנמשכת 

הצלחות בקצב איטי למדי. 

צ'צ'ניה: מטוס קל התנגש במכונית 
חונה בעת שניסה להמריא מהכביש

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

התרחשה  למדי  מוזרה  תאונה 
בבוקרו של יום שני האחרון בכפר 
צ'רלבנאיה שבצ'צ'ניה. אחד מתו־
עם  להמריא  החליט  המקום  שבי 
בכפר,  נתיבי  דו  מכביש  קל  מטוס 
שהיה באותה שעה ריק ממכוניות 
לפ־ משמעותי  במרחק  נוסעות. 

הכביש,  בצדי  מכונית  חנתה  ניו 
להמריא  יספיק  כי  האמין  והטייס 

לפני שיתנגש בה. 
הצ'צ'ניים  התקשורת  כלי 
להמריא  ניסה  האיש  כי  הדגישו 
לעשות  אישור  לו  שהיה  מבלי 
רב  נסיון  לא  גם  וכנראה  זאת, 
בתחום. המטוס לא הספיק לצבור 
אל  שהגיע  לפני  מספקת  מהירות 

יכול  לא  וגם  החונה,  המכונית 
שהתנגש  לפני  רגע  לעצור  היה 
ההתנגשות  את  שהפך  מה  בה, 

לבלתי נמנעת. 
נפ־ הטייס  הדיווחים,  פי  על 

המטוס  אך  בלבד,  קל  באורח  צע 
עם  יצאו  הנראה  ככל  והמכונית 
נזק מוחלט ולא יוכלו עוד לשמש 

ככלי רכב לנסיעה או לתעופה. 

איטליה: פרדסי האתרוגים במצב 
גרוע שכמותו לא זכור חמישים שנה

הקטיף אישש את ההערכות המוקדמות: נזק חמור ביותר לפרדסי 
האתרוגים באיטליה

מאת א. למל

מפרדסי  המגיעות  תמונות 
מראות  באיטליה  האתרוגים 
האתרו־ פרדסי  של  מוחלט  הרס 
גים מהזנים השונים, וכפי הנראה 
אפשרות  תהיה  לא  השנה  עתה 
להשיג את הזנים המיוחדים של 
המבוק־ האיטלקיים  האתרוגים 

שים.
האחראים  כשרות  משגיחי 
גדלים  בהם  הפרדסים  על 
בחו־ כי  מספרים  האתרוגים 

גידולי  הושפעו  האחרון  רף 
שגרמה  עזה  מקרה  הקרקע 

רבים,  אתרוגים  עצי  של  להרס 
ידועה  היתה  לא  עדיין  אך 
כשהחלו  רק  הפגיעה.  רמת 
התברר  האתרוגים  את  לקטוף 
ואיכות  ביותר  חמור  הנזק  כי 
ממה  יותר  נמוכה  האתרוגים 

שהעריכו. 
האחרונות  השנים  בעשרות 
אחוז  האתרוגים  שוק  את  כבש 
הגדלים  אתרוגים  של  גדול 
מעדי־ רבים  יהודים  באיטליה. 

אתרוגי  גידול  זה.  זן  דווקא  פים 
מהודרת  בכשרות  קלבריה 
ממש,  של  אתגר  תמיד  מהווה 
הקושי  הוכפל  השנה  אולם 

בעקבות ארבעה ימים בהם הט־
לאפס  מתחת  צנחו  מפרטורות 
האתרוגים  של  לקפאונם  וגרמו 

ולהמתת העצים. 
כמו  תופעה  הדיווח,  עפ"י 
פרדסי  את  הכתה  לא  השנה 
מחמישים  יותר  כבר  קלבריה 
של  שההשלכה  עוד  יתכן  שנה. 
של  ביבול  רק  מסתכמת  לא  זה 
את  לתת  תמשיך  אלא  זו,  שנה 
בארבע  או  בשלוש  אותותיה 
שעצים  משום  הבאות,  השנים 
רבים נגדעו וייקח זמן עד שנטי־

עות חדשות יניבו פרות ראויים 
לשימוש. 

חשש שהתופעה תימשך. מראה אותנטי של פרדס אתרוגים באיטליה  

האנדרטה שחוללה 

מגדלי העופות מאיימים: "נחסום את 
הצפת הארץ במיליוני ביצים מיובאות"

מאת שלמה גרין

החליטו  העופות  מגדלי 
לצאת למאבק ציבורי נגד תכנית 
 30 של  ליבוא  החקלאות  משרד 
החודש  במהלך  ביצים  מיליון 

הקרוב לקראת חגי תשרי.
מגדלי  ארגון  מזכיר  לדברי 
הכמות  אלקבץ,  מוטי  עופות, 
גדו־ החקלאות  משרד  שאישר 

הצפוי  הביקוש  מעודף  פי 3  לה 
להמל־ ומנוגדת  החגים  במהלך 

צת הגורמים המקצועיים. יישום 
שבסוף  לכך  תגרום  ההחלטה 

 20 של  עודף  עם  נמצא  החגים 
לצריכה,  מעבר  ביצים  מיליון 
בהפסדים  להשמיד  נאלץ  אותן 

כבדים.
 3,000 מפרנס  הביצים  "יצור 
הגליל  באזור  רובן  משפחות, 
ניתן  לא  העימות.  קו  לאורך 
לשר החקלאות, להרוס את מטה 
לחמנו בשל גחמות לא ברורות", 
ידע  הלול  "ענף  אלקבץ.  אומר 
בצורה  שנים  לאורך  להתנהל 
מסודרת  אספקה  עם  אחראית 
לאוכלוסיה בתקופות החגים ועם 

יבוא משלים בכמות הנדרשת".

משרד  למה  לנו  ברור  "לא 
אמון  להיות  שאמור  החקלאות, 
על חיזוק החקלאות הישראלית, 
ישראל  מדינת  את  להפוך  בוחר 
ביצים  עודפי  של  לקולטת 
האינטרסים  ומה  מאירופה 
המשרד",  ראשי  את  שמנחים 
עופות.  מגדלי  בארגון  אומרים 
החקלאות  ומשרד  "במידה 
לכמות  היבוא  את  יפחית  לא 
ציבורי  במאבק  נפתח  הנדרשת 
והמגדלים יחסמו בכל דרך אפ־

בביצים  הארץ  הצפת  את  שרית 
מיובאות שאין בהן צורך". 


