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וקוריאה  שארה"ב  בזמן 
של  בעיצומו  נמצאות  הדרומית 
תמרון צבאי משותף בו משתתפים 
הצפונית  קוריאה  חיילים,  רבבות 
אך  פרובוקציות,  לבצע  שבה 
פחותה  ברמה  זאת  עשתה  הפעם 
הקודמות  מהפרובוקציות  בהרבה 
בין  טילים  שיגורים  שכללו  שלה 

יבשתיים. 
שגרה  השבוע  סוף  במהלך 
טילים  שלושה  הצפונית  קוריאה 
בים,  נפלו  ושלושתם  טווח,  קצרי 
השיגורים  לקוריאה.  מזרחית 
של  בהפרש  זה,  אחר  בזה  בוצעו 

כעשר דקות בין שיגור לשיגור. 
כי  בתגובה  מסרה  ארה"ב 
וכי  נכשלו,  השיגורים  שלושת 

על  איום  היוו  לא  הללו  הטילים 
ארה"ב או על אחת מבנות בריתה 

באזור. 
רודן  ביקר  שעבר  בשבוע 
און  ג'ונג  קים  הצפונית  קוריאה 
בקו־ כימי  נשק  לייצור  במפעל 

הביקור  ובמהלך  הצפונית,  ריאה 
ראשי  את  הנחה  הוא  כי  אמר 
להאיץ  הבטחון,  ומערכות  הצבא 
הטילים  של  הייצור  מערכת  את 
זאת,  עם  הנפץ.  וראשי  הרקטיים 
לא  הקומוניסטית  המדינה  מנהיג 

גרעי־ נפץ  ראשי  בדבריו  הזכיר 
מה  כל איום גרעיני אחר,  או  ניים 
שנתפס כשינוי גישה מצדו וריכוך 
שפת האיומים בה הוא נוקט בחו־

לשינוי  בהתאם  האחרונים,  דשים 
הגישה מכיוונה של ארה"ב. 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ביותר  החזקה  ההוריקן  סופת 
שנים,  עשר  מזה  בארה"ב  שפגעה 
עם  בטקסס,  השבוע  בסוף  הכתה 
יותר  של  בעוצמה  שנשבו  רוחות 
כשמונה  זאת,  עם  קמ"ש.  מ־200 

שעות לאחר מכן כבר ירדה עוצמת 
והוא  לדרגה 1,  מדרגה 5  ההוריקן 

מוגדר כעת כ'סופה טרופית'. 
לכינוי  שזכתה  ההוריקן  סופת 
כבדים,  לנזקים  גרמה  'הארווי', 
לפחות.  אחד  אדם  של  ולהרג 
בשריפה  מותו  את  מצא  ההרוג 
שפר־ רוקפורט,  שבמחוז  בביתו 

מנרות  כתוצאה  הנראה  ככל  צה 
החשמל  הפסקת  בשל  שהדליק 
אלפי  מאות  שהותירה  הנרחבת 

תושבים ללא חשמל. 
כבדים  נזקים  נגרמו  בנוסף 
לתשתיות, לבתים, לבתי ספר ול־

בני  עשרות  כמה  רבים.  עסק  בתי 
רפואי,  טיפול  לקבלת  פונו  אדם 
למרפאה  שפונו  עשרה  מתוכם 
של בית הכלא המחוזי ברוקפורט, 
בו  הדיור  במתחם  שהגג  לאחר 
עוצמת  בשל  קרס  מתגוררים  הם 
כמו  העזים.  והגשמים  הרוחות 
כ־4,500  של  פינויים  על  דווח  כן 
אסירים משלושה בתי כלא, לאחר 
עלה  אליהם  בסמוך  החולף  שנהר 

על גדותיו. 
הנזקים  כי  מעריכים  החזאים 

בל־ חלקיים  הם  כה  עד  שנרשמו 
בד, וכי עיקר הנזק צפוי להתחולל 
בימים הקרובים, בשל השטפונות 
כה,  עד  באזור.  הצפויים  העזים 

העיר שספגה את נזקי השטפונות 
הגדולים ביותר היא העיר יוסטון, 
שנחשבת לעיר הרביעית בגודלה 
יר־ בעיר  אזורים  בכמה  בארה"ב. 

דו גשמים בהיקף של יותר ממטר 
בתוך יממה אחת בלבד, והממוצע 
מ־75  של העיר כולה הגיע ליותר 

סנטימטרים של מי גשמים. 

נגרמו  במיוחד  כבדים  נזקים 
נזק  על  דווח  שם  רוקפורט,  בעיר 
מאוד",  ונרחב  "קטסטרופאלי 
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דיווח בעיתון אל-חיאת:

ארה"ב הבהירה לאבו מאזן: 
הבניה בהתנחלויות לא תוקפא

על פי הדיווחים הפלסטינים מאוכזבים מהעמדה האמריקנית להתחיל מו"מ ללא תנאים אולם בהודעה 
הרשמית הפלסטינים נמנעו מלתקוף את ארה"ב אלא הביעו הערכה לפעילותם ^ עם זאת, גורם בכיר בבית 

הלבן הכחיש אמש את הדיווח באל-חיאת וטען כי הדברים לא נאמרו בשיחה בין קושנר לאבו מאזן
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ברא־ האמריקנית  המשלחת 
שות חתנו ויועצו של הנשיא טרא־
לאבו  הבהירה  קושנר,  ג'ארד  מפ, 
להיענות  סיבה  שום  אין  כי  מאזן 
לדרישתו להקפאת הבניה ביהודה 
ושומרון. העיתון 'אל־חיאת' דיווח 
מהאמריקנים  ביקש  מאזן  אבו  כי 
הקפאת  ליישם  ישראל  על  ללחוץ 
לא־ כדי  מלאה,  או  חלקית  בניה, 
לשולחן  לשוב  לפלסטינים  פשר 

המשא ומתן.
לאבו  ענו  וגרינבלט  קושנר 
מאזן כי אין שום ענין מצידם לב־

הבניה  את  להקפיא  מישראל  קש 

שיש  היא  האחת  סיבות:  משתי 
לשוב לשיחות ללא תנאים מוקד־

ישראל  שבעוד  היא  והשניה  מים, 
הפלסטינים  כלפי  מחוות  עושה 
– הם לא נקטו בצעדים בוני אמון 

ופעלו רק בצורה הפוכה.
ליו"ר  עוד  אמרו  השניים 
המועדפת  התוצאה  כי  הרשות 
לסכסוך  פתרון  הוא  מבחינתם 
המדינות,  שתי  רעיון  על  המבוסס 
בסיסי  תנאי  לפיה  לדרישתו  אך 
הם   –  1967 לגבולות  חזרה  יהיה 
לקבוע  יש  כי  וציינו  נענו  לא 
סוגיית  את  הצדדים  בין  בשיחות 

הגבולות.
לעיתון  שהתראיינו  גורמים 

המשלחת  כי  מסרו  חיאת'  'אל 
מאזן  אבו  את  עדכנה  האמריקנית 
כי ארה"ב תפעל לביסוס היחסים 
הכלכליים, הבטחוניים והמדיניים 
השי־ תחילת  לפני  הצדדים  בין 
ביקשו  מצדם,  הפלסטינים,  חות. 
ושינוי   C בשטחי  כלכלית  חירות 

של ההסכמים הכלכליים.
בסוף השבוע שוחח אבו מאזן 
הסעודי,  העצר  יורש  עם  בטלפון 
אותו  ועדכן  סלמאן,  בן  מוחמד 
המשלחת  עם  פגישתו  בתוצאות 
ברמללה.  במוקטעה  האמריקנית 
של  הרשמית  הידיעות  בסוכנות 
דווח  'וופא'  הפלסטינית  הרשות 
במסגרת  התקיימה  השיחה  כי 

שני  בין  הישירות  ההתייעצויות 
הצדדים, וכי השניים סיכמו להמ־

שיך בשיחות. מוקדם יותר שוחח 
אבו מאזן עם אמיר קטאר, השייח 
ביקור  על  כן  גם  חמד,  בן  תמים 
וקידום  האמריקנית  המשלחת 

תהליך השלום.
שיבחו  אחד  מצד  הפלסטינים 
בפומבי את המשלחת האמריקנית 
ואף הוציאו הודעה בה נאמר, "אנו 
מעריכים את פעילות האמריקנים 
יחד  איתם  ועובדים  השלום  למען 
מדובר  זאת,  עם  המטרה.  למען 
מא־ אך  ומורכבת".  קשה  בסוגיה 
חורי הקלעים נראה שהפלסטינים 
כלל אינם מרוצים מהתגובות של 
מרצונם  ובמיוחד  האמריקנים 
לשולחן  הצדדים  את  להביא 
תנאים  שום  ללא  ומתן  המשא 

מקדימים.

הגאון הרב דוד פרץ זצ"ל
רבה של טבריה במשך ארבעים שנה

בעיצומו של התמרון המשותף לארה"ב ודרום קוריאה

קוריאה הצפונית שגרה שלושה טילים קצרי טווח; 
ארה"ב: "כל השיגורים נכשלו ולא היוו איום" 

שגרירת ארה"ב באו"ם: "יוניפי"ל אינו 
פועל מספיק נגד חיזבללה בלבנון"
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שגרירת ארצות הברית באו"ם, 
השבוע  בסוף  מתחה  היילי,  נ' 
האו"ם  כוח  נגד  חריפה  ביקורת 
אינו  הוא  כי  וטענה  בלבנון  הפועל 
נגד  מספיק  יעילה  עבודה  מבצע 
בדב־ חיזבללה.  כמו  טרור  ארגוני 
של  לתפקודו  היילי  התייחסה  ריה 
וטענה  ברי.  מייקל  הכוח  מפקד 
מביך  הבנה  חוסר  "מגלה  הוא  כי 
חיזבללה  של  הנשק  פעילות  לגבי 
אותו  האשימה  אף  היא  במדינה". 
הסמוי  מהחימוש  בהתעלמות 

שהאיראנים מעניקים לחיזבללה.
כי  טוען  ברי  הכוחות  "מפקד 
חוסר  זו  נשק,  חיזבללה  בידי  אין 
הבנה מביך של מה שקורה סביבו", 

מתרברב  "חיזבללה  היילי.  טענה 
בגלוי בנוגע לנשק שברשותו. אנ־

שי הארגון מקיימים עמו מצעדים 
הדבר  התקשורת.  מצלמות  בפני 
את  לשנות  שצריך  כך  על  מלמד 
הרכב הכוח הפועל בדרום לבנון".

היילי  דבריה,  בהמשך 
התייחסה לענייני הגרעין באיראן, 
שלטענתה,  מכך  דאגה  והביעה 
גי־ מקבלים  אינם  הגרעין  פקחי 

במדינה.  צבאיים  לבסיסים  שה 
הבינלאומית  בסוכנות  דחקה  היא 
שימוש  לעשות  אטומית  לאנרגיה 
כי  לוודא  כדי  סמכויותיה  בכל 
בהתחייבויותיה  עומדת  איראן 
בינה  שנחתם  ההסכם  במסגרת 
למעצמות ב־2015". היא התייחסה 
לדיווחים לפיהם האיראנים אינם 

מאפשרים לפקחים הבינלאומיים 
הצבאיים  המתקנים  לכל  להיכנס 

בכדי לבצע את עבודתם.
הסוכנות,  באנשי  אמון  לי  "יש 
מדינה  עם  מתמודדים  הם  אבל 
של  ברורה  היסטוריה  לה  שיש 
חשאיות",  גרעין  ותכניות  שקרים 
אמרה היילי. "אנחנו מעודדים את 
הסמ־ בכל  להשתמש  הסוכנות 

כויות כדי להמשיך בבדיקות בכל 
זווית אפשרית כדי לוודא עמידה 
הדב־ את  אמרה  היילי  בהסכם". 

רים לאחר ששבה מביקור בווינה, 
הסוכנות  אנשי  עם  נפגשה  שם 
הגרעין  הסכם  בפרטי  לדון  בכדי 
ברק  הקודם  הנשיא  חתם  עליו 

אובאמה.

אבו מאזן מבהיר לארה"ב: 
"אמשיך לשלם למחבלים"

יו"ר הרשות הפלסטינית לא מתכוון להפוך את עורו, והבהיר לשליחו וחתנו 
של טראמפ, ג'ארד קושנר, כי ימשיך לשלם למשפחות אסירים ושהידים

מאת סופרנו הצבאי

הפלסטינית  הרשות  יו"ר 
ברור  מסר  העביר  מאזן  אבו 
ימשיך  ולפיו  הברית,  לארצות 
מח־ של  למשפחות  לשלם 
טרור  פיגועי  שביצעו  בלים 
מתכוון  לא  "אני  יהודים.  נגד 
למ־ משכורות  תשלום  להפסיק 
שפחות האסירים והשהידים גם 
אמשיך  בכסא,  לי  יעלה  זה  אם 
האחרון",  יומי  עד  להם  לשלם 
הדיווח  פי  על  מאזן,  אבו  הודיע 
ב'כאן  ברגר  גל  העיתונאי  של 

.'11
הנשיא  של  ויועצו  חתנו 

קושנר,  ג'ראד  טראמפ,  דונלד 
יחד עם השליח המיוחד למזרח 
נפגשו  גרינבלט,  ג'יסון  התיכון 
עם  בירושלים  חמישי  ביום 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ברמללה  נפגשו  יותר  ומאוחר 

עם אבו מאזן.
פר־ טראמפ  ארה"ב  נשיא 
ראש  מפגישת  קצר  תיעוד  סם 
הממשלה נתניהו וחתנו קושנר. 
וג'ראד!  נתניהו  לכם  "תודה 
ובט־ שגשוג  שלום,  נקדם  בואו 

חון בסביבה. אין ספק שיחסינו 
נתראה  מתמיד!  חזקים  איתך 

בקרוב", כתב טראמפ.
הפלס־ הידיעות  סוכנות 

אבו  כי  דיווחה  הרשמית  טינית 
האמריקני  לצוות  אמר  מאזן 
קשים  שהעניינים  יודעים  "אנו 
וסבוכים, אך למול מאמצים של 
בלתי  שהוא  דבר  אין  טוב  רצון 
אפשרי. אנו מעריכים מאוד את 
שאמר  טראמפ  הנשיא  מאמצי 
עס־ להשיג  יעבוד  כי  מהתחלה 

קת שלום היסטורית".
מאזן  לאבו  אמר  קושנר 
אופטימי  טראמפ  "הנשיא  כי 
טוב  לעתיד  מייחל  הוא  מאוד, 
והפלס־ הישראלי  לעמים  יותר 

יצליחו  שהם  מקווים  ואנו  טיני, 
שנים  יחד  ולחיות  יחד  לעבוד 
רבות ויזכו בחיים טובים יותר".

ארה"ב: סופת ההוריקן 'הארווי' הכתה בטקסס; 
אדם אחד נהרג ונזקים כבדים למבנים ותשתיות

החזאים מעריכים כי על אף שההוריקן נחלש משמעותית, הנזקים הכבדים ייגרמו רק בימים הקרובים בשל הצפות כבדות ^ באזורים שונים בעיר יוסטון ירדו 
גשמים בכמויות של יותר ממטר בתוך יממה אחת ^ אלפי אסירים פונו משלושה בתי כלא בגלל נהר שעלה על גדותיו

מאת כתב 'המבשר'

אבל כבד ירד על תושבי טבריה 
הבשורה  בהגיע  השבת  צאת  עם 
העיר  רב  של  פטירתו  על  הקשה 
שכיהן  זצ"ל,  פרץ  דוד  רבי  הגאון 
מארב־ למעלה  טבריה  של  כרבה 

עים שנה כולן שוות לטובה.
הקודש  עיר  איבדה  בפטירתו 
הרבנים  מוותיקי  אחד  את  טבריה 
בעיר, הוא הגבר הוקם על שכיהן 
במשך שנים רבות כרבה הספרדי 
ענייני  את  ברמה  וניהל  העיר  של 
וגדר  בפרץ  עמד  והדת,  התורה 
גדר, למען יישמר צביונה של עיר 
גדר  את  בה  יפרצו  לבל  הקודש 

השבת ושאר ענייני היהדות. 
הגר"ד זצ"ל נולד במרוקו ביום 
יצחק  רבי  לאביו  תרצ"ג,  טבת  ג' 
ועם  ע"ה.  רחל  מרת  ולאמו  זצ"ל 
ולמד  הקודש  לארץ  עלה  הזמן 
בטובי הישיבות עד שעלה והתע־

לה מעלות רמות במעלות התורה 
והכל הועידו אותו לגדולות.

נבחר  שנה  כארבעים  לפני 
בברכת גדולי הדור זצ"ל ובראשם 

מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל לכהן פאר 
ומאז  טבריה,  של  הספרדי  כרבה 
גדולות  עשה  לתפקידו  שנכנס 
התורה  ענייני  כל  למען  ונצורות 

והדת ועמד על המשמר.
שיעוריו ודרשותיו נודעו לשם 
דבר, כאשר בפיו המפיק מרגליות 
השמיע שיעורי תורה ושיחות חי־
בישיבות  בעיר  הכנסת  בבתי  זוק 
לדבריו  האזינו  והכל  ובכוללים, 
בשקיקה. גם היה פוקד רבות את 
ציוני התנאים והצדיקים בטבריה.

פונה,  לכל  קשובות  היו  אזניו 
ממנו  נהנו  טבריה  מתושבי  רבים 
לאבן  הפך  ביתו  ותושיה,  עצה 
עצה  שביקש  תושב  לכל  שואבת 

טובה בכל ענין.
הגר"ד זצ"ל עסק רבות במעשי 
ברוכות  למשפחות  וחסד  צדקה 
פתוח  היה  ליבו  ונזקקים,  ילדים 
והיה  העיר  נזקקי  למען  כאולם 

דואג להם לצרכי השבת והחג.
להתפתחות  סייע  זצ"ל  הגר"ד 
ובשנים  בטבריה,  הקודש  קהילות 
הקריות  הקמת  עם  האחרונות 
את  לראות  לבו  רחב  והישובים 
הולכים  והחסידות  התורה  גבולי 

ומתפתחים לשם ולתהילה.
הרב  חלה  האחרונה  בשנה 
העתירו  רבים  ונחלש,  הלך  ומאז 
למען רפואתו. ביומיים האחרונים 
הדרדר והחמיר מצבו אולם רבים 
מזור  לו  ישלח  מהשמים  כי  קיוו 
ברחוב  בביתו  שהה  הרב  ומרפא. 
ורבני  בטבריה  ד'  בשיכון  הדס 
להתפלל  הגיעו  ונכבדיה  העיר 

במקום.

אסון בלייקוד: פעוטה 
נהרגה בתאונת דרכים

מאת א. למל

מתו־ רב  קהל  בלייקוד.  אסון 
בכאב  למנוחות  ליוו  לייקוד  שבי 
וביגון את הפעוטה הדסה קואהון 
דרכים  בתאונת  שנהרגה  ע"ה, 

כשרכב פגעה בה סמוך לביתה.
כוחות ההצלה שהגיעו למ־

להחיותה,  ניסו  דקות  תוך  קום 

אך עקב פציעתה הקשה, אפסו 
ולמרבה  להצילה,  הסיכויים 

הצער היא נפטרה מפצעיה. 
הפעו־ ראיה,  עדי  פי  על 

בצידי  אופניים  על  רכבה  טה 
לא  הנהג  הנראה  וככל  הכביש, 
מש־ בה.  ופגע  אליה  לב  שם 

בחקירת  פתחה  לייקווד  טרת 
התאונה.

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

צבא קוריאה הצפונית בתרגיל תגובה לתמרון המשותף של ארה"ב והדרום
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קידום מכירות
בירושלים היה בעבר כלל 
לקדם  שרוצה  שמי  כתוב  לא 
את מכירות החנות שלו צריך 
כלשהי,  מחאה  נגדה  לפרסם 
מוצ־ סיבה  כל  לה  אין  אם  גם 
דקת. או אז החנות היתה מו־
שהסתקרן  אדם  בהמון  צפת 
ובא לראות על מה ולמה יצא 
אלו  אי  רוכש  כך  ואגב  הקצף 

פריטים.
עושה  שהמשטרה  מה 
היועץ  בית  מול  להפגנות 
חז־ זו  לממשלה  המשפטי 

עצה  אותה  על  מדויקת  רה 
שיווקית.

ונש־ החוזרות  ההודעות 
נות של המשטרה לכלי התק־

שורת, גם אמש, על קריאתה 
שלא להתקרב להפגנה בפתח 
שה־ קביעתה  גם  כמו  תקוה, 

מהמסגרת  חרגו  מפגינים 
שהציב בג"ץ, גרמו לאחרונים 
המזוהים  האלפים  מקרב 
הת־ שעדיין  המפגנים,  עם 

או  מבתיהם  לצאת  אם  לבטו 
ולצאת  לקום  בהם,  להישאר 

כי המאבק רק בראשיתו.
יחריש,  כי  אוויל  גם 
לחכם  באדם,  החכם  המליץ 
המשטרה  מילאה  לו  יחשב. 
היו  עלולים  מים,  פיה  את 
כאן  יש  כי  לחשוב  המפגינים 
הפ־ ורבת  מוסווית  מדיניות 

תעה וכי מוטב להם להרפות 
יבולע  פן  פרופיל,  ולהנמיך 
אבל  צפוי.  בלתי  מכיוון  להם 
הזדרזה  שהמשטרה  ברגע 
במפגינים  האשמות  להטיח 
נותרה  לא  תנועה,  כדי  תוך 
בידיהם ברירה מלבד להשיב 
שאת.  וביתר  שערה  מלחמה 
היו  יכולים  לא  המארגנים 
מינורית  להתפתחות  לפלל 

יותר.
שהמעצר  כשם  בדיוק 
נפ־ מני  של  שעבר  בשבוע 

את  סיפק  יניב,  ואלדד  תלי 
המטרה ההפוכה בלבד (אמש 
השר  גם  בכך  להודות  נאלץ 
לבטחון פנים, גלעד ארדן) כך 
של  המסרים  העצמת  בדיוק 
המשטרה והמגבלות שהוטלו 
את  העצימו  המפגינים  על 
והעלוה  ההפגנה  מודעות 
לראש הכותרות הבוקר הזה.

העובדה שגם לפי הדיווח 
הנדיב ביותר, לא נאספו אמש 
מאלפיים  יותר  תקוה  בפתח 
איש, רחוק  ממנדט בבחירות 
לא  בינונית,  מקומית  לרשות 
על  הדיווח  להצבת  תפריע 
הבוקר  הכותרות  בראש  כך 
גלוי  עימות  כאן  יש  כי  הזה 
לבין  המשטרה  בין  ומתעצם 
בו  יש  ולפיכך  המפגינים 

ענין.

יחסי ציבור
הלבן  בבית  התזזיתיות 
הת־ ואמש  מנוח  יודעת  אינה 
שפוטר,  יועץ  עוד  על  בשרנו 
או  עוזרו  היה  הנראה  שככל 
הבכיר  היועץ  של  ימינו  יד 
בתווך,  אבל  שפוטר.  הקודם 
הישראלית,  המבט  מנקודת 
ניתן  כה  שעד  דברים  קורים 
היה רק לחלום עליהם וגם אז 

הם היו בגדר הזיה.
ארה"ב  שגרירת  במקביל 
הראשון  שמהרגע  לאו"ם, 
קול  נושאת  בתפקיד,  שלה 
ביקורת  מתחה  ישראלי,  פרו 
יוניפי"ל  מפקד  על  חריפה 
חמור  ליקוי  על  והצביעה 
המ־ דבריו  לנוכח  בתפקידו 

מזהה  שאינו  כך  על  קוממים 
חיזב־ לידי  נשק  של  מעבר 

ללה.
ואילו הנשיא עצמו העניק 
שנל־ לשעבר  לשריף  חנינה 

בביזוי  והואשם  בהגירה  חם 
מחודש  פחות  המשפט.  בית 
העניק  דינו,  חריצת  לאחר 
כי  בקובעו  חנינה  טראמפ  לו 
במסגרת תפקידו הוא הגן על 
הציבור מפני הפשע וההגירה 

הבלתי חוקית.
חיאת'  'אל  פרסם  בתווך 
הבהיר  קושנר  כי  הלבנוני 
מטעם  עמו  שנפגשו  לאלו 
לא  כי  הפלסטינית  הרשות 
הק־ מישראל  לדרוש  ניתן 
פאה של הבניה ביהודה ושו־

לפרק  עלול  הדבר  שכן  מרון 
הלבן  בבית  הממשלה.  את 
הדיווח  את  אמנם  הכחישו 
מוחלט"  "קשקוש  והגדירוהו 
אובאמה,  בממשל  אולם 
מעלה  היה  לא  איש  למשל, 
בדעתו לפרסם דיווח כזה או 

דומה לו. 
קודמים  בממשלים  גם 
מכל  שמשהו  לכך  הסבירות 
היה  האמורים  האירועים 
יותר  קטנה  היתה  מתרחש 
הוריקן  שסופת  מהאפשרות 
תפקוד את כל החוף המזרחי 

על כל יושביו.

שיווק הולם
מאז  משבוע  יותר  חלף 
שה־ עד  בברצלונה  הפיגוע 
נז־ האזרחים  כמו  שלטונות 
המחץ  תגובת  את  לאמץ  כרו 
כנגד  אירופה  של  המסורתית 

מעשי טרור.
הש־ איש  מיליון  כחצי 

הונפו  שבה  בצעדה  תתפו 
כרזות ונשמעו דברים נוקבים 

בגנות הטרור האסלאמי. 
מחליפים.  לא  מנצח  סוס 
ממירים  אין  מידה  באותה 
למיגור  בדוקה  נוסחה 

הטרור.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

הבחירות רחוקות – ההכנות בעיצומן
עד כמה שזה נראה לעת עתה, הבחירות לכנסת העשרים 
הצרה,  הקואליציה  בחוק.  הנקוב  במועדן  תתקיימנה  ואחת 
שברירית  להיות  אמורה  שהיתה  הח"כים,  בת 66  כיום  שהיא 
ושהספידוה עוד בטרם קמה – מפתיעה ומראה כוחות עמידה 
שהקואליציה  ממה  שיותר  מסתבר  לאים.  בלתי  ושרידות 
האופוזיציה  איתנה,  ולעמוד  לשרוד  כדי  נפש  כוחות  צריכה 
שיהא  מספיק  הומוגנית  להיות  כדי  מאמץ  יותר  עוד  צריכה 
מאמצי  צלחו  לא  בינתיים  הקואליציה.  את  לערער  כדי  בה 
כל  למסר  סביב  להתאחד  הצליחו  לא  ומרכיביה  האופוזיציה 
סוף  סוף  פורש  נפשם  שנוא  את  לראות  הרצון  מלבד  שהוא, 
מכס ראש הממשלה. וכנראה שאין די באויבות זו כדי להחיל 

שינויים במפה הפוליטית בארץ שזזה ימינה בעקביות.

כשהשעמום  כך  בגלל  ואולי  רחוקות,  שהבחירות  אף  על 
מרכזי  מקום  תופסות  וההכנות  התכונה  גובר,  האופוזיציוני 
המאומצת  בעבודתו  שהתחיל  לפיד,  רק  לא  הפוליטי.  בשדה 
כאלו  גם  האחרות,  במפלגות  גם  אלא  הבחירות,  למחרת  מיד 
שנמצאות בתוך הקואליציה, וכבר מתבוססות בשלטי חוצות 
מחמיאים עצמאיים. המשחק הלאומי ששמו בחירות – חביב 
לחוות  ומבקשים  לסקרים  כבר  מתגעגעים  כולם.  על  כנראה 
למועמדים,  סביב  והמתוחים  המותחים  הימים  את  שוב 
למפלגות, לחיבורים, לפרידות, לציפיות וגם לאכזבות. סקרי 
מספקים  והם  התנופה,  במלא  היום  עובדים  כבר  הבחירות 
שהסקרים  סוד  בגדר  זה  אין  היום  הרי  כי  לתיאוריות,  חומר 

איבדו את המשמעות ואי אפשר לסמוך עליהם בכהוא זה.

על  שעבר  השבוע  בסוף  פורסם  גבות  שהרים  אחד  סקר 
מנדטים   34 לחזות  מנסה  הזה  הסקר  גיאוקרטוגרפיה.  ידי 
לליכוד, בעוד שאר המפלגות נסרכות הרחק ממנה. יש עתיד 
עם  בגודלה,  השניה  המפלגה  התמוה,  הסקר  לטענת  תהיה, 
14 מנדטים, ומפלגת העבודה תסתפק ב־13 מנדטים, כמספר 
המנדטים החזוי לבית היהודי. סקר מופרך־לכאורה זה, מלמד 
כי הכל אפשרי במפה הפוליטית. הכל ענין של עיתוי ותזמון. 
אם בדיוק דמות פלונית אמרה אמירה פלונית בעיתוי פלוני, 
לנגוס  יכולה  אחרת  מקומית  מעידה  נוסקות.  שמניותיה  הרי 
מנדטים. הכל תלוי ועומד על בלימה. בכל אופן, ההתרחשויות 
הזדמנות  של  רגע  כל  לנצל  יש  כי  מלמדות  הפוליטי  בשדה 

שלטונית כדי להטיב עם יבנה, חכמיה ואוהביה.
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הגאון הרב דוד פרץ זצ"ל

שגרירת ארה"ב באו"ם: "יוניפי"ל אינו 
פועל מספיק נגד חיזבללה בלבנון"

בנוגע  היילי  של  דבריה 
שראש  לאחר  באים  לאיראן, 
נפגש  נתניהו  בנימין  הממשלה 
נשיא  עם  שעבר  השבוע  במהלך 
עמו  ודן  פוטין,  ולדימיר  רוסיה 
להתבסס  איראן  של  בנסיונותיה 
ישראל.  על  ובהשפעות  בסוריה 
האיראני  הנסיון  זה  שחדש  "מה 
טרור  לבסיס  מעבר  להתבסס 
'לבנוניז־ לעשות  לצבא.  ולהפוך 
השת־ שהם  כמו  סוריה.  של  ציה' 

לטו על לבנון באמצעות הסוכנים 
מדברים  פה  בחיזבללה,  שלהם 
על השתלטות עתידית באמצעות 
נתניהו.  אמר  שיעיות",  מיליציות 

הדרך  מפורטת  בצורה  "נאמרו 
והמ־ זה  את  רואה  ישראל  שבה 
שמעות לגבי האינטרסים שלנו".

ראש הממשלה הסביר כי הציג 
שלנו  והניתוח  ההבנה  "את  לפוטין 
למצב,  שלנו  המדיניות  ואת  למצב 
הציג  פוטין  גם  מודיעיני,  מידע 
דברים שלא היו מוכרים". לדבריו, 
חמור  מצב  שינוי  מזהה  "ישראל 
במזרח התיכון שמתרחש במהירות 
לא  אנחנו  האחרונים.  בשבועות 
ובטח  בסוריה  איראן  את  רוצים 
יבשתי  כרצף  סוריה  את  רוצים  לא 
איראני דרך עיראק, סוריה ולבנון, 
עם  איראן  רוצים  לא  בטח  ואנחנו 

חיזבללה לכיוון רמת הגולן".

ביום שישי האחרון ערב שבת 
וכאר־ והחמיר,  מצבו  הלך  קודש 

השבת  כניסת  לאחר  דקות  בעים 
המצוקים  את  אראלים  נצחו 
והגר"ד זצ"ל עלה ונתעלה לעולם 
שכולו טוב, למגינת ליבם של תל־

עיר  ותושבי  לקחו  ושומעי  מידיו 
הקודש צפת והגליל כולו. 

מסע הלוויה המוני נערך אמש 
עלמין  בבית  הלילה  חצות  לאחר 

קהל  בהשתתפות  בטבריה,  הישן 
הגליל  וערי  טבריה  מעיה"ק  רב 
שנפער  הגדול  החלל  על  שביכו 

בכתרה של העיר. 
ישרים  דור  אחריו  הותיר 
וצאצאים  וחתנים  בנים  מבורך, 
לשם  דרכו  את  הממשיכים  רבים 
ומרביצי  רבנים  מהם  ולתפארת, 
הולך  הטוב  ששמם  והוראה  תורה 
מושבו־ מקומות  בכל  לפניהם 

תיהם. 

את  לתקן  שנים  "ייקח  כי  ונטען 
לב־ לתשתיות,  שנגרמו  הנזקים 

תים ולרכוש ציבורי". 
שה־ לפני  העריכו  החזאים 

לאחר  כי  בטקסס,  פגעה  סופה 
כיוון  תשנה  היא  תיחלש  שהיא 
ותשוב  תתחזק  שם  לים,  ותשוב 
זאת,  עם  שנית.  בטקסס  להכות 
אמר  בלייק  ארי  המדינה  מושל 
אתמול כי מדובר בהערכה שאינה 
לדבריו,  כרגע.  גבוהה  בסבירות 

ארה"ב  צבא  של  חיילים  כ־1,800 
גויסו כדי לסייע בפינוי ההריסות 

והחזרת הסדר על כנו. 
טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
בטקסס,  חירום  מצב  על  הכריז 
לש־ הפדראלי  לממשל  המאפשר 

"פתחנו  למדינה.  נרחב  סיוע  לוח 
של  העוצמה  למלוא  השער  את 
לתוש־ שיסייע  הפדראלי  הסיוע 
לא  שזו  טראמפ  כתב  טקסס",  בי 
מת־ הוא  עמה  הראשונה  הסופה 

מודד מאז נבחר לתפקידו.

ארה"ב: סופת ההוריקן 
'הארווי' הכתה בטקסס

טראמפ שוחח עם א־סיסי: 

"היחסים בין 
ארה"ב ומצרים 
ימשיכו להתחזק"

שבוע לאחר מתקפת הטרור בספרד

עצרת ענק נגד הטרור בברצלונה: 
פיגועי דקירה בבריסל ובלונדון 
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קצת יותר משבוע אחרי פיגוע 
בירת  בברצלונה  הקשה  הדריסה 
חבל קטלוניה שבספרד, התקיימה 
בעיר,  ענק  עצרת  השבוע  בסוף 
בהשתתפותם של כחצי מיליון בני 
תחת  שהתקיימה  בעצרת  אדם. 

הסיסמה 'אני לא מפחד', השתתפו 
השי־ פליפה  ספרד  מלך  היתר  בין 
שי וראש הממשלה מריאנו ראחוי. 
שלטי  נשאו  העצרת  משתתפי 
קריאות  וקראו  הטרור  נגד  מחאה 
הסובלנות  האחדות,  של  בשבחם 

והשלום. 
מתרגש  אינו  שהטרור  אלא 

המתקיימות  האחדות  מעצרות 
אירופיות  בירות  ובשתי  כנגדו, 
של  טעמו  את  שוב  אתמול  טעמו 

הטרור. 
התנ־ בלגיה  בירת  בבריסל 

חיילים  שני  על  מוסלמי  גבר  פל 
בידו,  שהיתה  מצ'טה  באמצעות 
פצעים  אותם  לפצוע  והצליח 
לעבר  בירי  הגיבו  השניים  קלים. 
בה־ במקום.  אותו  וחיסלו  התוקף 

מדובר  כי  המשטרה  מסרה  משך 
בפיגוע טרור לכל דבר, וכי התוקף 
קריאות  קרא  מסומליה  שמוצאו 

איסלמיות לפני שנורה למוות. 
אירע  מכן  לאחר  קלה  שעה 
בלונדון  גם  באופיו  דומה  פיגוע 
מוסלמי  מחבל  אנגליה.  בירת 
הת־ אסלאמיות  קריאות  שקרא 

כשבידו  שוטרים  שני  על  נפל 
לפני  אותם  לדקור  והצליח  סכין, 

עליו  להשתלט  הצליחו  שהללו 
נפ־ זה  במקרה  גם  אותו.  ולעצור 

בלבד,  קל  באורח  השוטרים  צעו 
והמשטרה מסרה כי האירוע נחקר 
כי  שהתברר  לאחר  טרור  כפיגוע 
אסלאמיות.  קריאות  קרא  הדוקר 
בסמוך  אירע  בלונדון  הפיגוע 
המפורסם,  בקינגהאם  לארמון 
וכל  המלכה  שעה  שבאותה  אלא 
בו,  שהו  לא  המלוכה  משפחת  בני 
השנה  של  זו  שבתקופה  משום 
לבלות  המלוכה  משפחת  נוהגת 

בארמון המלכותי שבסקוטלנד. 
בשני  כי  עולה  מהדיווחים 
המקרים לא היו התוקפים ידועים 
למשטרה ולארגוני המודיעין, ולא 
היתה כל אינדיקציה לשייך אותם 
לעקוב  או  כלשהו  טרור  לארגון 
מעבר  מועד,  מבעוד  אחריהם 

לעובדת היותם מוסלמים. 

ארגון 'טוהר המחנה' מסכם בסיפוק את עונת הרחצה:

הופעלו בס"ד 8 חופים שהוכשרו לציבור המהדרין
ראשי הארגון מבקשים להודות לשר הפנים הרב אריה דרעי שבזכותו הוכשרו חופים רבים ^ לתשומת לב: אחר עונת הרחצה יש להתעדכן 

שוב על כשרות החופים ^ אם יש בידכם נקודות הטעונות שיפור, ב'טוהר המחנה' מבקשים לקבל את המידע במוקד 072-27-600-60

בחו־ הרחצה  עונת  סיום  עם 
הארגון  ראשי  מסכמים  פים, 
זה  שחלפה  העונה  את  רב  בסיפוק 
של  שנה  בה  שטמנה  עבודה  עתה, 
גורמים  למול  מאסיבית  פעילות 
ברשויות ובממשל, שברובם פעלו 
המהד־ חופי  להפעלת  בהרמוניה 

רין, ובהצלחה מרובה. 
ראשי  מבקשים  הזו  בעת 
הערכתם  את  להביע  הארגון 
הפנים  לשר  ובראשונה  בראש 
כל  את  שרתם  דרעי  אריה  הרב 
צוות הלשכה למען מטרה קדושה 
חופים  הקדוש  לציבור  שיהיה  זו 
על טהרת הקודש, וכן יזכרו לטו־

בה כל חברי מועצות העיר שבכל 
לענין  יד־ועזר  שהושיטו  אתר 

חשוב ונשגב זה. 
שכידוע  הארגון,  הנהלת 
תיכף  החופים  להכשרת  פועלת 
אחר סיום עונת הרחצה הקודמת, 
בה־ אלו  בימים  כבר  מתחילה 

עונת  לקראת  מחודשת  תארגנות 
הבעל"ט,  תשע"ח  בשנת  הרחצה 
האח־ הפרויקטים  מלבד  זאת 

על  נתון  רגע  בכל  שעומדים  רים 
השולחן. עם זאת, השנה מצביעים 
שנע־ שיפורים  מספר  על  בארגון 

שו על ידם, ראשית השנה הוכשרו 
ועוד  התיכון,  בים  חופים  חמשה 
שני חופים בכינרת וחוף אחד בים 
זאת  ולעומת  זוהר',  'חמי  המלח 
הוכשרו  שלא  חופים  ישנם  עדיין 
שצריך  לציון  ראשון  בחוף  כגון 
לחוף  מיוחד  גישה  כביש  לסלול 
וכן בחוף אשקלון שבגלל המיקום 
וכולנו  להכשירו,  ניתן  לא  שלו 
תקוה שלקראת השנה הבאה יהיו 
מקומם  את  שיעתיקו  חופים  כמה 

למקום יותר טוב וראוי הן מבחינת 
עצמו  החוף  מבחינת  והן  הגישה 

שלא יהיה ליד חופים מעורבים.
בכל מהלך העונה, נרשמו במ־

ערכת 'קול המחנה' למעלה מ־600 
פניות מדי יום ביומו. במוקד ניתן 
על  מלאה  אינדיקציה  לקבל  היה 
דרכי  וכן  הכשרים  החופים  מצב 
גישה וזמנים. כעת הוכח עד כמה 
הקו  בהפעלת  חיוני  צורך  היה 
רבות  לנקודות  מענה  גם  שנותנת 
וחשובות לאורחות היהודי החרד 
לדבר ה'. מספר הטלפון של המו־

קד הוא 072-27-600-60 

כמו כן ראשי הארגון מבקשים 
העונה  סיום  עם  שכעת  להתריע 
כל  לפני  מחדש  להתעדכן  יש 
שני־ הכשרות  שכן  לחוף,  יציאה 

משקפת  אינה  החופש  בימי  תנה 
את כשרות החוף במשך כל השנה. 
פנה  בעומר  ל"ג  אחר  כזכור, 
הק־ לקהל  המחנה'  'טוהר  ארגון 

דוש שמעוניין להצביע על הטעון 
שיפור או לדווח על תקלות שהיו 
המחנה',  ל'קול  שיתקשרו  במירון 
למערכת  התקשר  רב  ציבור  ואכן 
ודבר זה נתן אינדיקציה למנהלים, 
שעם כל רצונם הטוב, אינם יכולים 
לראות כל זווית מהחפ"ק. גם כעת 
היקר,  הציבור  לכל  הארגון  פונה 
שהיא,  כל  בתקלה  נפגשתם  אם 
בין דבר המובנה במקום והן שומ־
רים או דרכי הגישה לחופים שלא 
בשלוחת  לדווח  נא  כיאות,  היו 
המחנה',  'קול  במוקד  הים  חופי 
להתארגן  כעת  כבר  נוכל  בכך 
הצד  על  הבאה  הרחצה  לעונת 
יעמוד  הרבים  וזכות  טוב,  היותר 

למתריעים. 

ח"כ הרב אייכלר על חילול הקודש של 'נשות הרפורמה' בכותל:

"יהדות העולם תתייצב כחומה בצורה 
להגנה על קדושת הכותל המערבי"

מאת דוד שמואלי

בעקבות חילול הקודש וביזיון 
על  המערבי  בכותל  התורה  ספרי 
ח"כ  קרא  הרפורמה',  'נשות  ידי 
לקהילות  אייכלר  ישראל  הרב 
להפקיר  שלא  בעולם  היהודיות 
לה־ אלא  לרפורמים  הזירה  את 
על  למאבק  בצורה  כחומה  תייצב 

הגנת קדושת הכותל. 
בכותל  השבוע  שקרה  "מה 
דומה להשתוללות 'נשות המורא־

ביטת' באל אקצה. הן הופכות את 
מלחמה  לזירת  המערבי  הכותל 
מוציאים  הם  היהודית.  הדת  נגד 
כולו.  לעולם  רעה  היהדות  דיבת 
האמ־ החוץ  משרד  פקידי  אפילו 

ריקני מימי אובאמה גויסו השבוע 
להוקיע את ישראל בגלל שמירת 
המערבי.  בכותל  התפילה  סדרי 
בשבוע  הדברים  הגיעו  לשיא 
ושפלה  בזויה  בהתנהלות  האחרון 
הנשים  קבוצת  של  אלול,  בר"ח 
הקשורה לקרנות הכסף הרפורמי 

בארה"ב", אמר.
האמרי־ לביקורת  בתגובה 

קאית שהושמעה בענין אמר הרב 
אייכלר כי "כנראה שמשרד החוץ 
ידי  על  נשלט  עדיין  האמריקני 
אובאמה  של  בממשלו  גורמים 
שיצרו קיני צרעות שאף מתנגדים 
לנשיא טראמפ בתוך הבית הלבן. 
האמריקאי  מהשגריר  מצפים  אנו 
כשם  כי  להם  שיסביר  החדש 

סדרי  את  להפר  יעיז  לא  שאיש 
או  בוואשינגטון  בכנסיה  הטקסים 
בווסטמינס־ או  בפריז  בנוטרדאם 

במסגד  שלא  ובוודאי  בלונדון  טר 
להבדיל  כך  בסעודיה,  מוסלמי 
כללים  יש  הבדלות,  אלפי  אלף 
ביותר  הקדוש  במקום  מחייבים 
לעשות  יעיז  לא  איש  ליהודים. 
בעולם  דתי  אתר  בשום  זאת 
זהו  שכזו.  מחפירה  בצורה  ועוד 
בשום  כמותו  שאין  הקודש  חילול 
מקום. על יהדות העולם להתייצב 
בית  שריד  קדושת  להגנת  כחומה 
לא  האמוני  הציבור  אם  מקדשנו. 
הכו־ את  יכבשו  הם  דבר,  יעשה 

ונהיה  הבג"צ  בעזרת  המערבי  תל 
הצועקים על לשעבר".

השגריר  של  ביקורו  במהלך 
הסיתוהו  בכנסת  פרידמן  דיוויד 
נציגי 'יש עתיד' ואמרו כי "המדינה 
וב־ בכותל  הרפורמים  את  רודפת 

אייכלר  הרב  ח"כ  כלשונם.  גיור", 
הזים את דבריהם והבהיר לו כי כל 
אדם מכל דת יכול לבא לכותל המ־
הצניעות  סדרי  לפי  ינהג  אם  ערבי 
והתפילה שנקבעו על ידי הרבנות. 
הד־ את  להבהיר  שצריך  "מתברר 

יהדות  ידי  על  תוקף  ביתר  ברים 
האמרי־ הממשל  מול  אל  העולם 

קאי", אמר ח"כ הרב אייכלר.
השו"ת  כי "בספרי  הוא הוסיף 
גוי  של  במקרה  לנהוג  כיצד  דנים 
האם  תורה.  ספר  לשרוף  שרוצה 
כדי  בביזיון  בספר  לנהוג  מותר 
בושה,  שום  בלי  כאן,  להצילו. 
הפ־ למען  רק  קודש,  ספרי  חיללו 
לב  כל  שותק?  והעולם  רובוקציה 
הללו.  מהמעשים  מזדעזע  יהודי 
הוכחה  זוהי  זקוק,  היה  שעוד  למי 
האפלים  למניעים  באשר  ברורה 

שלהן. לא עת לחשות", אמר.
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מצ־ ביחסי  המשבר  אחרי 
שעבר,  בשבוע  ארה"ב,   – רים 
נשיא  הפיוס.  שעת  הגיעה 
התקשר  טראמפ  דונלד  ארה"ב 
לעמיתו  בערב  חמישי  ביום 
המצרי עבד אל פאתח א־סיסי, 
מכן  לאחר  שיצאה  ובהודעה 
כי  נמסר  סיסי  של  מלשכתו 
את  אשרר  טראמפ  "הנשיא 
כי  ציין  המדינות,  בין  היחסים 
והדגיש  להתחזק  יוסיפו  הם 
כל  על  יתגברו  המדינות  ששתי 

הקשיים שבדרך". 
טראמפ  יזם  השיחה  את 

לכן  קודם  שיומיים  לאחר 
הסיוע  את  להקפיא  החליט 
בהיקף  למצרים  האמריקאי 
בשל  דולרים,  מיליון   200 של 
ידי  על  אדם  זכויות  הפרת 
וזרועות  המצרית  הממשלה 
הבטחון שלה. מצרים זעמה על 
הפ־ את  לבטל  תכננה  ואף  כך 
של  חתנו  בין  שתוכננה  גישה 
טראמפ ג'ראד קושנר לבין שר 
שוכרי.  סמאח  המצרי  החוץ 
קושנר  של  הפגישה  זאת,  עם 
הועמדה  לא  סיסי  הנשיא  עם 
נפגש  ולבסוף  ביטול,  בסכנת 
עם  וגם  א־סיסי  עם  גם  קושנר 

שוכרי. 

דיווח על עזיבה נוספת בסגל של הנשיא טראמפ:

היועץ ללוחמה בטרור התפטר מתפקידו; 
הבית הלבן רומז בהודעה כי היועץ הודח 
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והמתפט־ המפוטרים  רשימת 
רים מהבית הלבן ממשיכה להתא־
רך. במהלך סוף השבוע דיווחו כלי 

סבסטיאן  כי  בארה"ב,  תקשורת 
ארה"ב  לנשיא  בכיר  יועץ  גורקה, 
התפטר  בטרור,  לוחמה  בענייני 
ששיגר  לאחר  האחרונים,  בימים 
לטראמפ מכתב בו הביע את מורת 

הלבן,  בבית  השורר  מהמצב  רוחו 
בחסר.  לוקה  שלדעתו  והמדיניות 
"לנוכח האמור", כתב גורקה במכ־

תב ההתפטרות, "אני סבור שאוכל 
הנ־ אדוני  יותר,  טוב  אותך  לשרת 

שיא, מחוץ לבית הלבן". 
תגובה  נמסרה  הלבן  מהבית 
גורקה  וכי  נכון  אינו  הדיווח  כי 
זאת,  עם  מתפקידו.  התפטר  לא 
הוא  כי  אישר  הלבן  הבית  דובר 
כיהן  בה  במשרה  עובד  אינו  כבר 
סירב  אך  האחרונים,  הימים  עד 
ידי  על  שהובן  מה  בנושא,  לפרט 
של  עבה  כרמיזה  התקשורת  כלי 
בעצם  שגורקה  לכך  הלבן  הבית 
הודח על ידי הנשיא, ולא התפטר 

מיוזמתו. 
אמונו  לאיש  נחשב  גורקה 
טראמפ  של  הבכיר  יועצו  של 
מתפקידו  שהודח  באנון,  סטיב 
הוא  גם  כמוהו,  כשבוע.  לפני 
עבד קודם לכן בקבוצת החדשות 
בדעות  ומחזיק  'ברייטבארט', 
בבית  גורמים  קיצוניות.  ימניות 
כך  על  כעס  הוא  כי  טוענים  הלבן 
המדי־ שינוי  על  הודיע  שטראמפ 

 4,000 ושליחת  באפגניסטן  ניות 
למל־ נוספים  אמריקאים  חיילים 

ניהל  וכן  הטליבאן,  בכוחות  חמה 

היועץ  עם  מאוד  קשים  יחסים 
הרברט  הגנרל  לאומי  לבטחון 

ריימונד מקמאסטר. 

התרגשות בכנס היערכות של יוצאי 
קוממיות לקראת 'כינוס מדור לדור'

כשי־ הציפה  דומעת  התרגשות 
מושב  בני  נכבדים,  מתכנסים  שים 
שהתכנסו  לשעבר,  רובם  קוממיות, 
בשבוע שעבר באולם התלמוד תורה 
'נחלת בנימין' שבקוממיות, במסגרת 
כנס  לקראת  מקדים  היערכות  כנס 
'מדור לדור', שאמור להתקיים בעז"ה 
בשלהי מרחשון תשע"ח ואשר אליו 
יוזמנו כל יוצאי קוממיות לדורותיהם.
שהתקיים  ההיערכות  בכינוס 
בילדותם  הנוכחים  גדלו  בו  ביישוב, 
המש־ נציגי  נכחו  בחרותם,  ובשנות 

פחות, נציג לכל משפחה, שהתבקשו 
קוממיות,  מימי  בחוויותיהם  לשתף 
ולהחיות  קדומים  אהבת  לעורר  כדי 

זכרונות נרדמים.
מנהרת הזמן המוארת

הנוכחים, איש איש בתורו, תיארו 
בהתלהבות את דבקותם של הוריהם 
ושלהם במאור היישוב, הגאון הצדיק 
עטרת  זצוק"ל,  מנדלזון  בנימין  הרב 
תפארת דורו, שזכו לגדול לאורו בין 
התלמוד  ואשר  קוממיות,  משעולי 
תורה 'נחלת בנימין' זכה להיקרא על 

שם זכרו הטהור.
במנהרת  נסחפו  כולם,  הדוברים 
בניווט  לאחור,  שנים  עשרות  הזמן 
הרב  של  בנו  של  היסטורי־הלכתי 
יש־ הרב  הגאון  יבלחט"א  זצוק"ל 

גאב"ד  שליט"א,  מנדלזון  יצחק  ראל 
מורשת  ומנחיל  קוממיות־ירושלים 
בה־ הכינוס  את  שכיבד  הגדול,  אביו 
שתתפותו וחידד את הזכרון המועלה 
הל־ מקומות  מראי  והוסיף  בציבור, 

מרתקות  לעובדות  מסודרים,  כתיים 
שסיפרו הנוכחים.

מתומצתים  פתיחה  דברי  אחרי 
משה  רבי  הגאון  דאתרא  המרא  של 
קוממיות  גאב"ד  שליט"א,  מנדלזון 
נערך  היישוב,  לרבני  שלישי  ודור 
סבב מסודר שבו הציגו הנוכחים את 
עצמם וסיפרו על 'קוממיות' מנקודת 

מבטם.
אחדות הלבבות

היארצייט  ביום  נערך  הכינוס 
מרת  הצדקנית  הרבנית  א"ח  של 
אשר  ע"ה,  מנדלזון  שמחה  רחל 

נשאה בעול הנהגת היישוב בשמחה 
ובהידור.

התרבו  המועלים  הזכרונות 
סביב  שישב  הציבור  את  וריגשו 
השולחנות, אפוף הוד קדומים ומוצף 
רבנים  ישבו  שמה  נעורים.  זכרונות 
הוראה  מורי  ישיבות,  ראשי  לצד 
וסוחרים,  בנקאים  בנין,  וקבלני 
שיעור  מגידי  ופנסיונרים,  עסקנים 
ומשפיעים  חנוונים  כפיים,  ועמלי 

אחים  יחד,  כאחד  כולם  חסידיים, 
חסידי  מחדש,  המתאחדים  קרובים 
סאטמאר וחסידי בעלזא, חסידי גור 
וחסידי ויזניץ, חסידי סלונים וחסידי 
דושינסקי, ליטאים וחתם־סופר אידן, 

וכולם – אחים נרגשים.
בקרב  ששררה  הלבבות  לכידות 
הזכירה  השולחן  סביב  היושבים 
שאפיינה  הרוח  רוממות  את  לכולם 
המחיצות  כל  נפלו  שבו  היישוב  את 

ונשרו כל ההבדלים, כשאר לב כולם 
מאוחד לעשות רצון אבינו שבשמים, 
הגאון  הרב  המקום,  רבני  בהדרכת 
רבי בנימין מנדלזון זצוק"ל, ואחר כך 
בנו וממלא־מקומו הרב הגאון החסיד 
זצוק"ל  מנדלזון  מנדל  מנחם  רבי 
מורשת  את  ברמה  לשאת  שהמשיך 
אביו הגדול וכל ימיו אשר חיה נשא 
את שמו בהערצה והנהיג את היישוב 

לאורו.

במרכז: מנווט הכינוס הגאון הרב ישראל יצחק מנדלזון שליט"א גאב"ד קוממיות־ירושלים; לימינו, הרב הגאון 
משה מנדלזון שליט"א מרא דאתרא דק"ק קוממיות; הרב הגאון אהרן משה שטרן שליט"א מו"צ ב'עדה החרדית'; 

שמאלו, הרב הגאון מנחם כץ שליט"א ר"מ בישיבת 'חזון נחום'; הרב הגאון יוסף צבי קוט שליט"א ראש ישיבת 
בעלזא באשדוד. למטה: תמונת המשתתפים בכינוס

תאילנד: ראה"מ לשעבר נמלטה מהמדינה 
רגע לפני הכרעת המשפט שהתנהל נגדה

צ'ינוואט נאשמת בניהול כושל של כספי המדינה, ובזבוז כספי ציבור, בשל תכנית ממשלתית 
שהובילה לסבסוד מחירי האורז ועלתה לקופת האוצר בסך כעשרה מיליארדי דולרים
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לש־ תאילנד  ממשלת  ראש 
צ'ינוואט,  יינגלקוק  הגב'  עבר, 
מהמדינה  הנראה  ככל  נמלטה 
נגדה  הוצא  מעצר  וצו  באחרונה, 
במ־ לדיון  התייצבה  שלא  לאחר 
שפט המתנהל בעניינה מאז הד־
צבאית  בהפיכה  מתפקידה  חתה 

שנערכה לפני כשלוש שנים. 
בניהול  נאשמת  צ'ינוואט 
ובזבוז  המדינה,  כספי  של  כושל 
בשל  ציבור,  כספי  של  חמור 

שהובילה  ממשלתית  תכנית 
ועלתה  האורז  מחירי  לסבסוד 
בסך  התאילנדי  האוצר  לקופת 
דולרים.  מיליארדי  כעשרה 
אהדת  את  לה  הקנתה  התכנית 
השכבות החלשות בעם, ומתנג־

דיה הפוליטיים שהבינו כי אינם 
בקלפי,  אותה  לנצח  מסוגלים 
שהתפ־ אלימה  למחאה  יצאו 

צבאית,  הפיכה  לכדי  עד  תחה 
הצבא  מטעם  ממשלה  והשלטת 
שלוש  כבר  בתאילנד  השולט 
שנים, ללא כל מועד סיום נראה 

לעין. 
צ'ינוואט מסרה לבית המש־

לדיון  להגיע  יכולה  אינה  כי  פט 
סובלת  שהיא  משום  בעניניה 
מ'בעיות אוזניים'. בתגובה הוצא 
שוטרים  אך  מעצר,  צו  נגדה 
הצליחו  לא  אחריה  שחיפשו 
התקשורת  ובכלי  אותה,  למצוא 
נמלטה  היא  כי  טוענים  במדינה 
אינו  כשאיש  אחרת,  למדינה 
יכול בשלב זה לומר מתי בדיוק 
עש־ דרך  ובאיזו  להיכן  נמלטה, 

תה זאת. 

חיילי יוניפי"ל במצעד צבאי בביירות לרגל יום העצמאות הלבנוני

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום א', ה' באלול תשע"ז | עמוד ג

ירושלים | מכירהֳ
מפוארת,  חד',   4.5 תורה  בעזרת 
מעלית.  ללא  ק"ג  כ"א,   3 גדולה, 

053-3187129
[20045642]

ברמת שלמה פנטהויז 5 ח' + 2 חדרי 
שרות גדולים + מרפסת סוכה ענקית 
+ מרפסת סגורה לסוכה + נוף פנורמי 
+ מחסן + אישורי בניה על הגג, לל"ת. 

052-7622945/0
[20045623]

הקודם זוכה!!! במקור ברוך הטורים, 
 7 כ  מרפסת   + מטר   67 חדרים   3
 .1700.000 רק  כ"א   3 חזית,  מטר, 

052-7658-638 תיווך
[20045600]

 110 דירת  צבי  בנווה  להחמיץ!!!  לא 
יחידות   3 ל  בעיריה  מחלוקת  מטר 
שח   12000 כ  חודשית  תשואה  דיור, 
 2320.000 רק  ומפואר  חדש  הכל 
 052-7658-638 זוכה!!!!  הקודם  שח 

תיווך
[20045507]

משה  בזכרון  ממש!!!  של  מציאה 
ב,  קומה  כ"א   3 מטר,   105 דירת 
 ,2500.000 רק  מרפסות,   3  + חדשה 
מחסנים  קומת  לקנית  אפשרות 
מטר   105 עוד  של  חלונות  עם 
בתוספת 1000.000 שח הקודם זוכה 

052-7658-638 תיווך
[20045506]

הכי  אזור  בפולנסקי  עצומה  מציאה 
טוב, 3.5 חדרים כ 85 מטר + מרפסת 
ידים,  רחבה  נוף,  חזית,  גדולה,  סוכה 
רק 1930.000 שח אפשר לראות בכל 
 052-7658-638 אחה"צ.   2-4 בין  יום 

תיווך
[20045505]

בבנין   !!!! זוכה  הקודם  כל  במקומה 
דירת  יעקב,  עין  שערים  במאה  חדש 
 910.000 רק  כניסה  קומת  מטר   38
שח   4000 חודשית  תשואה  שח, 

ויותר. 052-7658-638 תיווך.
[20045504]

דו  דירה  המעגל  בחוני  בבלעדיות 
מפלסית 40 מטר, הכל חדש ומפואר, 
סוכה,  למרפסת  אפשרות  חדרים,   2
בטאבו  (רישום  שח   850.000 רק 

כחנות) 052-7658-638 תיווך
[20045375]

החדשים  בבנינים  אמונים  בשומרי 
 90 כ  ב',  קומה  חדרים   4 דירת 
רק  היימשע,  שכנים  מעלית,  מטר, 
2150.000 ש"ח 052-7658-638 תיווך
[20045364]

 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]

על  שערים  במאה  זוכה!!  הקודם 
כ-60  מרכזית  חנות  הראשי  הכביש 
 1,270,000 רק  מפוארת  חדשה,  מ"ר, 

ש"ח 052-7658638 תיווך
[20045320]

משופצת  מ"ר,  דירת 126  גאולה  בגני 
 13  +  5 קומה  חדש,  הכל  ומפוארת 
ש"ח   3,150,000 רק  מרפסת  מ"ר 

052-7658638 תיווך
[20045319]

בבית ישראל מגרש 60 מ"ר עליו בנין 
מיידית  חלוקה  אפשרות  קומות   3
להוספת  אפשרות  חלוקה,  תתי  ל-2 
ש"ח   3,000,000 רק  בגג,  קומות   2

052-7658638 תיווך
[20045318]

יעקב  בגאולה-  זוכה!!  הקודם  כל 
 3  + מ"ר   110 חד'   5 דירת  מאיר 
ומפואר,  חדש  הכל  חזית,  מרפסות, 
על  ליח"ד  לחלוקה  אפשרות 
ש"ח   2,620,000 רק  המוכר  חשבון 

052-7658638
[20045317]

על  שערים  במאה  עסקים  לבעלי 
הכביש הראשי חנות מרכזית 25 מטר 
 052-7658-638 שח   680.000 רק 

תיווך
[20045283]

בכיכר  עסקים!!!  לבעלי  מציאה!!! 
ק"א,  מטר,   70 מרכזית  חנות  השבת 
רק  השבת  לכיכר  ענק  ראוה  חלון 

1950.000 שח 052-7658-638 תיווך
[20045282]

מציאה!!!! ירדו במחיר!!!! בבלעדיות 
 120 מפוארת  חדרים,   5 גאולה  בגני 
לחזית  ענקיות  מרפסות   2  + מטר 
מטר   10 כ  נוסף  לחדר  אופציה   +
רק  חזית,  בחניה,  גדול  מחסן   +
2900.000 ש"ח 052-7658-638 תיווך
[20045281]

ומפוארת  חדשה  בעמוס  מציאה!! 
חדרים   4 לדירת  מחולקת  מטר,   150
מטר,  לחזית 20  מרפסת   + מטר   110
(מושכרת  מטר   40 דיור  ויחידת 
מדהים,  נוף  כ"א,   4 שח).   3600 ב 
רק  מעלית,  להרחבה,  אופציה 
3870.000 שח, גמיש 052-7658-638 

תיווך
[20045280]

בבית  חדש  בפרויקט  מציאה!!!! 
צמוד  חלל   + מטר   43 דירת,  ישראל, 
שח,   1360.000 רק  מטר.   36 בטאבו 
זוכה!!!  הקודם  חודש   18 כניסה 

052-7658-638 תיווך
[20045279]

שערים  במאה  החלטה!!!  למהירי 
מטר,   105 צמודים  רעפים  גגות   2
שח   8000 של  לתשואה  אופציה 
דיור  ליחידת  אופציה  וכן  ויותר, 
שח   690.000 רק  בטאבו,  נוספת 

052-7658-638 תיווך
[20045275]

פנינה   80 בגוש  ממש!!!  של  מציאה 
 + לשיפוץ  זקוקה  מטר   70 דירת 
אופציה להרחבה של עוד כ 20 מטר 
+ חלל, ק"ק, שכנים מעולים, אפשרות 
רק  ליחידות  לחלוקה  מידית 

1870.000 שח 052-7658-638 תיווך
[20045265]

במאה  זוכה!!!  הקודם  כל  מציאה!!!! 
מטר   90 דירת  מצוין,  אזור  שערים 
גובה   + מטר   12 כ  לעוד  אופציה   +
אפשרות  לפחות,  מטר   4.5 הדירה 
נוספת,  לדירה  המטרים  להכפלת 
שח   2500.000 רק  דיור,  ליחידות  או 

גמיש 052-7658-638 תיווך
[20045263]

זוכה!!!  הקודם   !!! מידית  מציאה 
טוב,  הכי  אזור  שערים  במאה 
מטר   6 גובה  מטר,   35 פרטי  בית 
גג   + ל2)  לחלוקה  מידית  (אפשרות 
עם אפשרות לתמא 38 עוד 3 קומות 
+ 25% מזכויות המגרש רק 1280.000 

שח 052-7658-638 תיווך
[20045262]

בפרויקט  מזומן!!!  לבעלי  מציאה!!! 
מטר   40 דירת  ישראל,  בבית  חדש 
מטר   25 מפלס  באותו  צמוד  חלל   +
הכל חדש ומפואר, רק 1060.000 שח 
הקודם זוכה!!! 052-7658-638 תיווך
[20045261]

 + חד'   2 יח"ד   + חד'    5 חיים  בדברי 
יחידת חדר + חלל. 053-3187129/8

[20044901]

 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
בדברי חיים 5 חד' אחד קטן, ממוזגת 

מאווררת. 053-3187129/8
[20045382]

ירושלים | מבנים ומגרשים
מגרש   80 בגוש  החלטה!  למהירי 
קומות  ל-4  מאושרת  טאבו  מ"ר   144
מ"ר,   85 קומה  כל  מרתף  קומת   +
ש"ח   5,400,000 רק  חלקה  תתי   3

052-7658638 תיווך
[20045321]

בני ברק | מכירה
יפהפיה   4 טבריה/הרצוג  באזור 
מרפסות!   + ענק  סלון  ענקית! 
2,080,000ש"ח  אחרונה  ק"ג 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20045659]

מעלית   + חזית  5ח'  רמת-אהרן  ליד 
2,400,000ש"ח  איכותי  בנין 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20045655]

באזור ברטנורא 4 גדולה שמורה ק"א 
"אפיק-נכסים"  2,100,000ש"ח  חזית 

03-5791514
[20045654]

 2  + יפהפיה   5 שלד  בגמר  בשכון-ג' 
יוקרתי  בנין  3כ"א  חזית  מרפסות-גן 

ואיכותי "אפיק-נכסים" 03-5791514
[20045653]

יפהפיה   3 אבטליון!  באזור  בבניה 
מעלית   + חזית  ק"ד  מאווררת 
"אפיק-נכסים"  1,550,000ש"ח! 

03-5791514
[20045652]

3כ"א  מעלית   + ק"א  3ח'  באלישע 
"אפיק-נכסים"  מיידי  1,720,000ש"ח 

03-5791514
[20045651]

באלישע 4.5ח' ק"ב מוארת ומאווררת 
נכסים"  "אפיק  2,100,000ש"ח  3כ"א 

03-5791514
[20045650]

 + ק"ב  סוכה   + מרווחת   4 בק.הרצוג 
מאד!  פתוחה  פינתית  חזית  מעלית 
1,820,000ש"ח  מיידי  איכותי!  בנין 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20045648]

בני ברק | השכרה
כחדשה  מושקעת   4 הושע  באזור 
ק"ג מעלית 5,300ש"ח "אפיק-נכסים" 

053-3128884 03-5791514
[20045656]

יפיפיות  מושקעות  חדשות  דירות   2
מיידית  כניסה  ק"ד  ברק  בני  במרכז 

052-7658041 ,03-5799383
[20045641]

במרכז  מטר  כ-30  בפסאז'  חנות 
מסחרי מיקום מעולה, במחיר מיוחד. 
 10 עד  שונים,  בגדלים  מחסנים  וכן 
ללא   050-4122804 לפרטים.  מטר, 

תיווך
[20045639]

משרד כ-60 מטר מחולק ל-3 חדרים 
קומת  בכניסה,  למזכירות  מקום   +
מצוין,  במחיר  העיר,  במרכז  גלריה 

לפרטים 050-4122804 ללא תיווך
[20045638]

מרוהטת,  גבירול,  באבן  יח"ד 
מיידי.  ש"ח,   2,200 ושמורה  ממוזגת 

052-7145455
[20045602]

בני ברק | ביקוש דירות
מרווחת  גדולה  דירה  דרושה 
ויזניץ  באיזור  השנה  לראש  ונקיה 

בבני-ברק. 055-6790926
[20045647]

ביתר עילית | מכירה
("כיכר-העיר"),  לוי-הר"ן,  בקדושת 
ק"א,  שמורה,  חזית,  נוף,  חדרים,   4

מעלית, 054-8454737
[20045645]

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
4ח',  ישראל,  אהבת  ליד  במיכאל- 
לפרטים  נוף.   + ומשופצת  ממוזגת 

054-8439116 "בית שמאי"
[20045215]

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]

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]

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]

בקרית  דירות  מבחר  הבית"  "תיווך 
גת- בחדשים/ בישנים/ במתחרדים/ 
וילות/ וכל רחבי העיר. יהושע עבער 

0504-126-124
[20044618]

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]

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]

עמנואל | מכירה
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 
ק"א  חד'   3 ביאליק  בקרית  למכירה 
שיפוץ  טעונה  ש"ח   510,000 פינתית 

"ניהול נכסים" 052-7644050
[20045576]

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]

ודירות-נופש ֹ לצימרים  מבצעים!!! 
חינם!  שירות  הסוגים.  מכל 
www. צימר"  "טוב   054-8034868

tuv-bait.co.il
[20044938]

"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]

צפת 
מראש  בתיאום  לשבתות  להשכרה 
מיטות   10 הכוללת  מהממת  דירה 
העתיקה  מהעיר  שעה  כרבע  מרחק 

052-7684559
[20045577]

נקיה  ח',   5 קרקע,  בית  בעתיקה 
גדולה.  ומרפסת  נוף   + וממוזגת 

04-6991856
[20045541]

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

04-6973171
[20045444]

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

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

052-7692698
[20045245]

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]

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

052-7108505 ,08-8691305
[20044376]

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]

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]

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 
מיטות   25 עד  השנה  ולימות  לחגים 

053-4104219
[20045460]

אוכל  ואולם  מפוארים  צימרים 
הסמוכה  בשכונה  איש  מאה  עד 

לרשב"י 04-6990180
[20044337]

ירושלים 
בירושלים  חדשות  קייט  דירות 
וחגים.  שבתות  הזמנים  לבין 

054-8420404
[20045131]

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]

השכרת רכבים ִ
ואמינות,  שירות  עם  רכב  השכרת 
ואטרקטיביים.  נוחים  במחירים 
ובנתב"ג.  ארצית  בפריסה  סניפים 

נחמיה אלבוים 052-715-2486.
[20045497]

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]

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

052-7196674
[20042490]

ֶ 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]

מוגבלות ַ לבעלי  דיור  למערך 
בעיסוק  מרפאה  דרושה  שכלית 
למייל:  קו"ח  ולטיפול  צוות  להדרכת 
או   chaya6919@gmail.com

לפקס: 15325340551
[20045669]

בהר  לצרכניה  משרה  התפנתה 
וכן  בלבד  ואחראיים  לרציניים  נוף 

קופאיות 052-6021643
[20045668]

בירושלים  מאפה  לבית  עובד  דרוש 
בשעות  להתקשר  אחה"צ.  לשעות 

הבוקר ל 03-5207601
[20045646]

עבודה  מקום   *  - מנה"ח  דרושה 
עבודה  אפשרות  (עם  חרדי 
במשרד בכל הארץ) * שכר נאות * 
6-8 שעות עבודה * תעודת הנה"ח 
הכרחית, נסיון יתרון. קו"ח לפקס. 

09-8875400
[20045644]

דרושה  ב"ב  אשי  ברח'  איכותי  למעון 
תנאים  ואחראית,  מנוסה  מטפלת 

טובים. 050-4122517
[20045630]

למחסן  וצעיר  חרוץ  עובד  דרוש 
בערב.   9:00  - מ2:30  ערכים, 

03-6744061 054-3236080
[20045628]

לחנות  ולקוחות  הזמנות  מנהל  דרוש 
ונמרץ,  אחראי  בירושלים,  דגים 
לפקס.  קו"ח  חובה!  בניהול  נסיון 

02-5001017
[20045627]

לכם  מאפשרת  מייל״  ״פרינט 
עבור  גבוהים  תמלוגים  לקבל 
תורני,  תוכן  העלאת  או  יצירת 
השקעה  כל  ללא  שימושי,  גרפי, 
 office@printmail.co.il כספית 

03-6888823
[20045624]

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

02-537-0693
[20045604]

דרושה  עקיבא  בר'  תכשיטים  לחנות 
תנאים  ומנוסה,  אחראית  מוכרת 

טובים. 050-4121985
[20045601]

בירושלים  באידיש  חסידי  לת"ת 
גבוהה  לכתה  לאחה"צ  מלמד  דרוש 

קו"ח לפקס: 073-7077385
[20045598]

מזון  לרשת  מנקה/סדרן  דרושים 
באלעד לפרטים 050-2044081

[20045595]

טובים  תנאים  טון   15 עד  נהג  דרוש 
למתאימים אורן 050-2044155-

[20045586]

בי-ם  ומבוסס  חשוב  ספרדי  לת"ת 
 * מכינה  לכיתת  עוזר   * דרושים 
קו"ח  נמוכות  כיתות   - אחה"צ  מלמד 

לפקס: 077-4447960
[20045583]

תנאים  ברק  בני  לרפאלי  עובד  דרוש 
עקיבא  ר'  לפרטים  למתאים  טובים 

115 בני ברק טלפון 0527122445
[20045581]

ולהנצחה  לתרומה  ריהוט  דרוש 
לבית כנסת חדש 053-3103349

[20045579]

דרוש  בירושלים,  חסידי  למוסד 
לידע  עדיפות  נסיון,  בעל  מזכיר 
פקס:  באנגלית.  בסיסי  וידע  בניסוח 

077-3183101
[20045574]

לעבודה  מזכיר/ה  חרדית  לחברה 
פקידותית  לעבודה  מהבית, 
לחברה   * לשעה.  ש"ח   40 קלה, 
שמש  ובית  בירושלים  חרדית 
שעות   2-3 כרכזת,  לעבודה  אשה 
למשרד   * ש"ח.   4,000 שכר  ביום, 
לעבודה  גרפיקאי/ת  חרדי 
קריירה  לשעה.  ש"ח   65 מהבית, 

072-22-222-62
[20043625]

למיון ָ המושלם  הפתרון  כביסל 
כביסה 02-5806999

[20043735]

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

הרצליה. 0504114919
[20044229]

מצלמות אבטחה 
לעסק/ איכותיות  אבטחה  מצלימות 
רשת.  ותשתיות  אזעקות  לבית. 
התקנה מקצועית + חיבור המצלימות 
לנייד. שלום עקשטיין 052/7628490
[20045571]

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

gmail.com
[20045469]

ויזות לארה"ב 
דרכונים,  חידוש  אזרחויות,  ויזות, 
מחירים  שלילי,  מס  לצורכי  הכרה 

נוחים. 052-7668845
[20045502]

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

054-8496084
[20043405]

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]

מכירה 
במצב  מעץ  כסאות   4  + סלוני  שולחן 
ש"ח   500 מציאה-  במחיר  מצוין, 

053-3144240
[20045643]

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

1700-55-16-55
[20045390]

דרכי  זיקנה,  מחלות  דלקות,  ריפוי 
גב  עור,  א.א.ג.,  נשימה,  עיכול, 
ופרקים, עיניים, מגרנות... ד״ר א.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]

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. 
מצבות 

המנוחות  בהר  מצבות  חידוש 
בלבד  יהודים  ע"י  הזיתים  ובהר 

052-761-47-30 (צבי אייזנבך)
[20045479]

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 
סוגי  וכל  חתנים  ש"ס  ענק:  מבצע 
שרות  מיוחדים,  במחירים  הסטים 
מצוין, משלוחים חינם. 054-8447461
[20044372]

השבת אבידה 
באזור  מפתחות  צרור  נמצא 
צאנז,  בקרית  והמקווה  המתיבתא 

נתניה. 052-7117-504
[20045661]

ליד  מכסף  קידוש  גביע  נמצא 
צאנז,  בקרית  ברטנורא  ברח'  הפח 

נתניה.052-7117-504
[20045660]

ב-"עד  הגשר  על  ילדים  בגדי  נשכחו 

ב-8/8/17  "שתולים"  מכיוון  הלום" 

-ט"ז באב. 052-7664489
[20045658]

"במירון"-  גדול  כסף  סכום  נמצא 

פסח  בחוה"מ  הרשב"י  קבר 

תשע"ז.054-8441964
[20045657]

ביום  ותפילין  טלית  עם  שקית  אבד 

י-ם.  גרשון  ר'  אילן  בר  תחנת  א' 

050-4193705
[20045640]

בתחנת   infantiמדגם טיולון  נמצא 

פ.ראה  בער"ש  אילן  בר  צומת 

052-7669117
[20045637]

בשקית  פאה  אבדה  אלול  בר"ח 

תורה.  לעזרת  קו 9  בגאולה/  שחורה 

054-8435890
[20045636]

פר'  בשבת  פנינים  צמיד  נמצא 

במירון  באבוב  של  בטיש  עקב 

058-3270793
[20045593]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 

 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 

התקשר בהקדם ! 1-599-500-003
[20042291]
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לוח תורני - יומי
חובות  ג     קידושין  ירושלמי:  היומי  דף  מב     סנהדרין  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש החמישי (ההבנה)    משנה יומית: שקלים ח, ח - יומא 
א, א    הלכה יומית: או"ח רטז, א-ג    רמב"ם יומי: טוען ונטען טז. נחלות 
א-ב    שו"ע הרב - רב יומי: תצא, א-ד    דף היומי - זוהר: בראשית, תלז-
תמה    חפץ חיים: רכילות ה, ה    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"א עמ' צב:

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:398:408:388:428:418:36סו"ז ק"ש מג"א

9:269:279:269:299:289:24סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:5910:009:5910:0210:019:57סוף זמן תפלה מג"א

10:3110:3210:3110:3310:3310:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:4012:4212:4112:4312:4312:39חצות היום

13:1313:1413:1413:1513:1513:12מנחה גדולה
19:1319:1019:1319:1219:1219:08שקיעת החמה

זמנים למחר

3:444:384:364:414:394:33עלות השחר
0:005:205:185:225:005:11זמן ציצית ותפילין

6:116:176:096:146:146:10הנץ החמה

ירושלים אלבא 050-7508030 יפו 42    בני ברק הר סיני 6762954 הר סיני 15, ב"ב    תל אביב סופרפארם 
שיכון דן 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם מינסטור 077-8880390 שד' שאול 
המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה  גבע 8822695 שער הגיא 14    חיפה סופר פארם ביג צ'ק פוסט 
077-8881700 בר יהודה 111    רמת גן סופרפארם 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 
עד 01:00    חולון  אהרון 077-8880661 גולדה מאיר 7 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

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
-208.8

היום: 213.81-
אתמול: 213.81-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
32-21

תל אביב
31-25

חיפה
31-24

גולן
35-22

טבריה
40-26

גליל
31-21

באר שבע
36-23

אילת
41-30

מזג האויר
חם מהרגיל

היום - חם מהרגיל בהרים 
ובפנים הארץ והביל במישור 

החוף.

שני - ירידה קלה בטמפרטורות 
ותורגש הקלה בעומס החום.

שלישי - ירידה קלה נוספת של 
הטמפרטורות. הטמפרטורות 

תחזורנה להיות רגילות בעונה.

רביעי - ללא שינוי של ממש 
בטמפרטורות.

רביעישלישישני
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מאת יעקב א. לוסטיגמן 

המדינה  מחלקת  דוברת 
סוף  לקראת  מסרה  האמריקאית 
השבוע, כי לפחות 16 דיפלומטים 
בשגרירות  ששירתו  אמריקאים 
סובלים  בקובה,  האמריקאית 
ברמת  פגיעה  של  מסימפטומים 
בחשיפה  מדובר  שלהם.  השמיעה 
הדיפלומטים  מספר  של  ראשונה 
המ־ הפרשה  במסגרת  שנפגעו 
לפני  לכותרות  שעלתה  סתורית 

שבועות אחדים. 
מחלקת המדינה כבר הבהירה 
קובה  לממשלת  הורתה  כי  בעבר 
מהדיפלומטים  שניים  להחזיר 
שלה המוצבים בוושינגטון, משום 
להחזיר  נאלצו  שהאמריקאים 
בהוואנה,  שלהם  מהנציגים  חלק 
ועל כן היה צורך באיזון של מספר 
המוצבים  הקובנים  הדיפלומטים 
אמרי־ תקשורת  בכלי  בארה"ב. 

הנפגעים  בין  כי  גם  דווח  קאים 
בני  גם  אלא  דיפלומטים  רק  לא 
משפחה שלהם, אך לא היו ילדים 

בין הנפגעים. 
חו־ הם  כי  רמזו  האמריקאים 

מכוונת  בפעולה  שמדובר  שדים 

האחרונה  בהודעה  אך  קובה,  של 
לא היה זכר לחשד כזה ואף הובהר 
קובה  עם  יחד  חוקרת  ארה"ב  כי 

את המקרה בנסיון לגלות מה גרם 
עוד  הדיפלומטים.  להתחרשות 
נמסר כי התופעה נעצרה, ומזה זמן 
נוספות  תלונות  התקבלו  לא  רב 
על  אמריקאים,  דיפלומטים  מצד 
שלהם.  השמיעה  באיכות  ירידה 
שחלק  הוסיפו  האמריקאים 
שבו  שנפגעו  דיפלומטים  מאותם 
בקובה  נשארו  ואחרים  לארה"ב, 
מולדתם  את  לשרת  וממשיכים 

למרות הפגיעה בשמיעתם. 
באותה  הפרסומים  בעקבות 
של  החוץ  משרד  גם  הודיע  העת, 
קנדה כי אחד מהדיפלומטים הק־

קובה,  אדמת  על  המוצבים  נדים 
שמיעה,  מבעיות  באחרונה  סובל 
בדי־ שפגע  לאירוע  קשר  ונבדק 

ובבני  האמריקאים  פלומטים 
משפחותיהם. 

אז  הגיבה  קובה  ממשלת 
וגו־ תקיפה  בהכחשה  להאשמות 

עשתה  לא  קובה  "ממשלת  רפת. 
צעד  שום  נקטה  ולא  דבר  שום 
בדיפלומטים  לפגוע  שמטרתו 
ללא  שטחה,  על  המוצבים  זרים 
בהודעה.  נאמר  הכלל",  מן  יוצא 
בעקבות  כי  הקובנים  הוסיפו  עוד 
התלונות נפתחה חקירה מעמיקה 
ותחת  הוראתם  פי  על  ויסודית, 
הגורמים  של  הישיר  פיקוחם 
כדי  בממשלה,  ביותר  הבכירים 
לבדוק מה גרם להתחרשותם של 
לטענת  זאת,  עם  הדיפלומטים. 
הדיפלומטים  של  "גירושם  קובה, 
שלנו על ידי ארה"ב לא היה מוצ־

דק ולא ראוי". 

מאת א. למל

קואומו  אנדרו  יורק  ניו  מושל 
המורה  החדש  החוק  על  חתם 
שנערכים  הדין  בפסקי  להכיר 
בבתי הדין בימי ראשון בשבוע יום 

המנוחה הרשמי.
התאפשרה  לא  היום  עד 
היהודיים  הדין  בתי  של  פעילות 
יום  היותו  בשל  ראשון,  בימי 
הברית.  בארצות  הרשמי  המנוחה 
כאשר הגיעו פסיקות של בתי דין 
הכלליים  המשפט  לבתי  יהודיים 
נהגו השופטים לדחות אותן בגלל 

שניתנו ביום ראשון.
משמעות  נושא  בחוק  השינוי 
הברית  ארצות  ליהודי  חיובית 
הח־ הסנאטור  ידי  על  הוצע  והוא 

רדי ר' שמחה פלדר וכמה מחבריו 
במועצה.

השינוי אושר והוחלט שמהיום 
רא־ בימי  הניתנים  הדין  פסקי  כל 

חוקית  מבחינה  מוכרים  יהיו  שון 
המקומיות  הרשויות  ומבחינת 
בפסקי  מכירים  בה  מידה  באותה 
דין שניתנו בימים אחרים בשבוע.

לתוקף  נכנס  לא  עדיין  החוק 

כי עדיין חסר היה אישורו הסופי 
ביום  קואומו.  יורק  ניו  מושל  של 
קואומו  אנדרו  המושל  חתם  שני 
חוקי  הפך  והוא  החוק,  הצעת  על 
אח־ והרכבים  דין  לבתי  לחלוטין 

רים לבירורים משפטיים ומאפשר 
רא־ ביום  החלטות  ולהוציא  לדון 

של  בכתב  להסכמה  בכפוף  שון, 
שני הצדדים. 

מאת מאיר ברגר

היש־ המשפט  צמרת  בכירי 
לראש  חריג  מכתב  שיגרו  ראלית 
המ־ לשרת  נתניהו,  הממשלה 
המשפטי  וליועץ  שקד  שפטים 
בקריאה  מנדלבליט,  לממשלה 
את  לשנות  שקד  יוזמת  את  לסכל 
שיטת בחירת היועצים המשפטים 

של משרדי הממשלה.
המש־ היועצים  בחירת  כיום, 
פטיים במשרדי הממשלה מתבצ־

עת באמצעות מכרז פנימי לעובדי 
כי  קובעת  שקד  יוזמת  מדינה. 
הבחירה תתבצע באמצעות ועדת 
מועמדים  רשימת  שתגיש  איתור 

המ־ על  הממונה  לשר  חיצוניים 
הנבחר  המועמד  הממשלתי.  שרד 
שה־ לאחר  השר,  ידי  על  ימונה 

המשפטי  היועץ  הסכמת  תקבלה 
לממשלה.

עומ־ המחאה  מכתב  מאחורי 
הגב'  ברק,  אהרן  שמגר,  מאיר  דים 
וג־ ארבל  הגב'  זמיר,  יצחק  ביניש, 

בריאל בך, שכתבו כי "מינוי היועץ 
על  הממונה  השר  ידי  על  המשפטי 
המשרד ולא על ידי נציבות שירות 
פי  על  היום,  שמקובל  כפי  המדינה 
הצעה של מנכ"ל המשרד ולא בא־
מצעות ועדת מכרזים, לא יחזק את 
היועץ המשפטי, אלא להפך יחליש 

אותו, ויפגע בשלטון החוק".
'ידי־ בעיתון  הדיווח  פי  על 

והיועמ"שים  השופטים  עות', 
בה  והפצירו  לשקד  פנו  לשעבר 
מחשש  החוק,  מתזכיר  בה  לחזור 
נזק  יגרום  הבחירה  נוהל  שינוי  כי 
לשקול  "מציעים  החוק,  לשלטון 
מן  לדעתנו,  מחדש.  התזכיר  את 
לקי־ נחרץ  באופן  להתנגד  הראוי 

דום התזכיר".

במי־ השר  מעורבות  לטענתם 
נוי יועץ משפטי למשרדו "פותחת 
שיהיה  משפטי  יועץ  למינוי  פתח 
מזוהה מבחינה פוליטית עם השר 
זו  מבחינה  לשר  קרוב  או  הממנה 
המינוי  עצם  אחרת...  מבחינה  או 
על ידי השר עלול לפגוע בתדמית 
של היועץ המשפטי כאיש מקצוע 
לשלטון  המחויב  אובייקטיבי 

החוק".
השופטים גם תוקפים את טע־

נתה של השרה שקד ולפיה שינוי 
של  המשילות  את  יגביר  השיטה 
"דעה  משרדו.  על  הממונה  השר 
כדי  בה  ואין  לנו  נראית  אינה  זו 
להצדיק את שינוי שיטת המינוי".

המשפטי  היועץ  של  "שולחו 
למשרד ממשלתי הוא הציבור כו־

לו, כלל תושבי המדינה, המהווים 
לשי־ הנזקק  המיסים  משלמי  את 

שהיועץ  ההצעה  גם  לכן  רותיו. 
הממשלתי  למשרד  המשפטי 
נדרשת  אינה  השר  על־ידי  ימונה 
הל־ טוענים  מוצדקת",  אינה  וגם 

שעברים.

בכירים במערכת המשפט יוצאים חוצץ נגד 
השיטה החדשה למינוי היועצים המשפטיים

היוזמה החדשה שמקודמת ע"י שרת המשפטים עלולה לטענתם לפגוע בשלטון החוק 
ולהחליש את היועמ"ש

סין: מספר ההרוגים בסופת 
הטייפון עלה לתשעה 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בסין  שהכתה  הטייפון  סופת 
בשבוע שעבר, זכתה לפרסום בעי־
קר בגלל שפגעה בעיר המפורסמת 
למ־ אותה  שיתקה  ואף  קונג,  הונג 
שך יום שלם. אלא שהנזק העיקרי 
מקאו  בעיר  היה  מהסופה,  שנגרם 
הסמוכה, בה הגיע מספר ההרוגים 

לתשעה. 
באזור,  הסופה  פגעה  בו  ביום 

דווח על שלושה בני אדם שנהרגו 
שליד  הפנינים  נהר  לשפך  בסמוך 
מקאו, אך בהמשך התברר כי מס־

פר ההרוגים היה גבוה פי שלושה, 
נמצאה  בערב  חמישי  כשביום 
גופתו של ההרוג התשיעי, שטבע 
קרקעי  תת  חניון  בתוך  למוות 

שהוצף מים. 
בי־ התושבים  מותחים  בעיר 

שלא  הרשויות,  נגד  נוקבת  קורת 
הזהירו אותם כראוי מבעוד מועד, 

לסופה.  נכונה  בצורה  נערכו  ולא 
הסיבה  זאת  התושבים,  לטענת 
לא  קונג  שבהונג  לכך  המרכזית 
ובמקאו  אדם  חיי  הסופה  גבתה 

כן. 
בהונג  הרשויות  לדבריהם, 
ראויה  במקצועיות  התנהלו  קונג 
במקאו  הרשויות  ואילו  לציון, 
התנהלו ברשלנות שגרמה למותם 
לפחות  או  ההרוגים,  תשעת  של 

של חלקם. 

פרנקפורט: 12 חברות 
סטארט־אפ ישראליות 
ישתתפו בכנס משקיעים

האירוע הוא שיתוף פעולה בין אקסלרטור פרנקפורט, 
מכון היצוא הישראלי והנספחות הכלכלית של שגרירות 

ישראל בגרמניה
מאת שלמה גרין

12 חברות סטארט־אפ יש־
יציגו  הסייבר  בתחומי  ראליות 
משקיעים  אירוע  במסגרת 
בפר־ שייערך  מסוגו  ראשון 
משקיעים,  קהל  מול  נקפורט 
בתאגידים  החלטות  מקבלי 
הון  בקרנות  ופעילים  גדולים 
האירוע  השקעות.  ובנקי  סיכון 
אקסל־ בין  פעולה  שיתוף  הוא 
היצוא  מכון  פרנקפורט,  רטור 
הכלכלית  והנספחות  הישראלי 
של שגרירות ישראל בגרמניה.

השקת  את  ישלב  האירוע 
 Go-to-Market תכנית 
פרנקפורט,  אקסלרטור  של 
סטארט־אפ  לחברות  המציעה 
מסגרת  מתקדמים  בשלבים 
המאפשרת להם כניסה מהירה 
הגרמני  לשוק  יותר  וטובה 
בסבב  מדובר  בכלל.  ואירופה 
כאשר  התכנית  של  השלישי 
הקודמים  המחזורים  בשני 
הס־ מהחברות  למחצית  קרוב 

טארט־אפ היו ישראליות.

פרנקפורט  אקסלרטור 
ופועל  פרטית  בבעלות  נמצא 
מקבלי  עם  הדוקים  בקשרים 
בתעשיה  ובכירים  החלטות 
התאגידים  ועם  הפיננסית 
הרישום  תהליך  בגרמניה. 
של  לשוק  ההאצה  לתכנית 
בימים  נמצא  האקסלרטור 
הגישו  כה  עד  בעיצומו.  אלה 
סטארט־אפ  חברות  עשרות 
 – שלהן  הקבלה  בקשות  את 
חברות  מצד  גם  רבות  מהן 

ישראליות.
פרנקפורט  אקסלרטור 
בינלאומית  תכנית  מציעה 
הפעילות  בהאצת  המתמקדת 
סטא־ חברות  של  העסקית 

פלטפורמה  ויצירת  רט־אפ 
הגרמני  לשוק  לכניסה  עבורן 
נמשכת  התכנית  והאירופי. 
והחברות  חודשים  ארבעה 
מחויבות  בתכנית  השותפות 
בחו־ שבוע  לפחות  לשהות 
הנחש־  – בפרנקפורט  דש 

של  הפיננסית  כבירה  בת 
אירופה. 

מחלקת המדינה חושפת נתונים על הפגיעה של קובה בדיפלומטים אמריקנים:

"השמיעה של 16 דיפלומטים אמריקאים 
ששרתו בשגרירות בהוואנה – נפגעה" 

בעבר דווח כי ארה"ב חושדת שקובה התקינה מכשירים על קוליים באזור השגרירות, כדי לגרום לפגיעה 
בדיפלומטים האמריקאים

שני הרוגים 
בתאונות דרכים

מאת חיים מרגליות

בתאונות  הרוגים  שני 
החליק  אופנוע  רוכב  דרכים. 
לצומת  סמוך  מרכב  ונפגע 
האמיר לכיוון שעל ברמת הגו־
של  ופרמדיקים  חובשים  לן. 
של  רפואה  כוח  בסיוע  מד"א 
רפואי  טיפול  לו  העניקו  צה"ל 
קבעו  החייאה  מאמצי  ולאחר 

את מותו.
החובשים סיפרו כי "כשה־

ראינו  חשוך,  היה  המקום  גענו 
 24 כבן  צעיר  הכביש  במרכז 
הכרה  מחוסר  כשהוא  שוכב 
עם פגיעה רב מערכתית קשה 
כ־100  של  במרחק  ביותר, 
מטר ראינו את האופנוע מוטל 

של  רפואה  כוח  הכביש.  על 
צה"ל שהגיע למקום החל לתת 
הצטרפנו  רפואי,  טיפול  לו 
חיים  מציל  טיפול  לו  והענקנו 
מת־ החייאה  פעולות  וביצענו 

ארוכות,  דקות  במשך  קדמות 
הוא היה ללא סימני חיים ונא־
לצנו לקבוע את מותו בשטח".

אחרת,  קטלנית  בתאונה 
בת  פלסטינית  ילדה  נהרגה 
בכביש  מרכב  שנפגעה  חמש 
חו־ חמרה.  לצומת  סמוך   90

מד"א  של  ופרמדיקים  בשים 
צה"ל  של  רפואה  כוח  בסיוע 
טיפול  במקום  לה  העניקו 
פעולות  בה  וביצעו  רפואי 
את  לקבוע  נאלצו  אך  החייאה 

מותה במקום.

ניו יורק: המושל חתם על חוק שמכיר בפסקי 
דין שניתנו בבתי הדין היהודיים ביום ראשון

עד היום לא התאפשרה פעילות של בתי הדין היהודיים בימי ראשון בשל היותו 
יום המנוחה הרשמי בארצות הברית, החוק החדש קובע כי פסקי דין שניתנו 

בבתי הדין היהודיים ביום ראשון יזכו בהכרה חוקית

המשטרה תפסה במהלך מבצע אכיפה 
נוסף עשרות רכבים משופרים 
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בפ־ ממשיכה  ישראל  משטרת 
המסכ־ נהגים  כנגד  אכיפה  עילות 
נים את הציבור ונוהגים בבריונות. 
השבוע נתפסו 31 רכבים משופרים 
בטיחותיים.  ליקויים  נמצאו  בהם 
שאר  וכנגד  הושבתו  מהרכבים   15
הנהגים נרשמו דו"חות. פעילות זו 
ובטי־ בטחונו  לשמירת  מבוצעת 

חותו של ציבור משתמשי הדרך.
המשטרה  מאבק  במסגרת 
חוק  ופורעת  מסוכנת  נהיגה  כנגד 
פעילות  בוצעה  השבוע  מתחילת 
ממוקדת ויזומה בישובים מג'ד אל 
וכפר  כנא  טמרה,  שפרעם,  כרום, 
מנדא כנגד נהגי רכבים משופרים 
את  ומסכנים  בפרעות  הנוהגים 

חייהם ואת חיי משתמשי הדרך. 
מה־ הורדו  הפעילות  במהלך 

תנועה  בוחן  בדיקת  לאחר  כביש 
כחוק  שלא  משופרים  רכבים   15
בטיחותיים  ליקויים  נמצאו  בהם 

ושינויים שבוצעו בניגוד לחוק. 
נתפסו  כרום  אל  מג'ד  בכפר 
אשר  משופרים  רכבים  שישה 
הושבתו  ובנוסף  מהכביש  הורדו 
ליקויי  עקב  נוספים  רכבים   12
 35 ונרשמו  חמורים  בטיחות 

דו"חות.
חמישה  נתפסו  שפרעם  בעיר 
הורדו  אשר  משופרים  רכבים 
נוהג  נתפס  רכב  נהג  מהכביש. 
בפעם השלישית ברכב אשר הורד 
בשנה  פעמים  שלוש  מהכביש 
האחרונה. רכבו הושבת למשך 60 
ימים ותוגש בקשה לבית המשפט 
בע־ בענישה  להחמרה  לתעבורה 

תנועה  דו"חות   42 נרשמו  ניינו. 
משופרים  רכבים  בעלי  ושבעה 

זומנו לבדיקת בוחן תנועה. 
נר־ האחרון  השבוע  מתחילת 

מתוכם  תנועה  דו"חות   747 שמו 
נהגים  ול־10  הושבתו  רכבים   27

נפסל רשיון הנהיגה בשל עבירות 
תנועה שונות. שמונה נהגים נתפ־

סו כשהם נוהגים ללא רשיון נהיגה 
או שרשיונם נפסל.

מגדל העמק: נמחצה למוות משער 
ברזל בכניסה למתחם מסחר

מאת חיים מרגליות

חשמלי  משער  נמחצה  אשה 
ברחוב  מסחרי  למתחם  בכניסה 
חובשים  העמק.  במגדל  המלאכה 
שהוזעקו  מד"א  של  ופרמדיקים 
רפואי  טיפול  לה  העניקו  למקום 
העמק,  החולים  לבית  אותה  ופינו 
פגיעה  עם  אנוש  מוגדר  כשמצבה 
רב מערכתית. בבית החולים קבעו 

הרופאים את מותה של האשה.
מדובר  כי  נמסר  מהמשטרה 
שנפגעה  מרקט  סופר  בעובדת 
ככל הנראה במהלך נסיון לפתיחת 
שער של חצר פנימית, עם פתיח־

תו היא נפגעה כתוצאה מתנועתו. 
בחקירת  פתחו  משטרה  חוקרי 

הארוע.

"כשה־ כי  סיפרו  הפרמדיקים 
 55 כבת  אשה  ראינו  למקום  גענו 
שנמחצה  לאחר  הכרה  מחוסרת 
ידי  על  וחולצה  חשמלי  משער 
דופק  ללא  היתה  היא  הכבאים. 
רב  מפגיעה  וסבלה  נשימה  וללא 
מערכתית קשה. הענקנו לה טיפול 

רפואי מציל חיים וביצענו פעולות 
וממושכות.  מתקדמות  החייאה 
אותה  העלנו  שהתאפשר  ברגע 
אותה  ופינינו  נמרץ  טיפול  לניידת 
לבית החולים תוך פעולות החייאה 
החולים  בבית  אנוש".  כשמצבה 

כאמור, מתה האשה מפצעיה.

צילום: דוברות המשטרה

פולין: דולרים עם חתימות 
נאציות הופצו בקרקוב

יהודי חרדי שהחליף כסף בקרקוב קיבל שטר של 
חמישה דולרים עם חותמת נאצית

מאת א. למל

דולרים  חמישה  של  שטר 
מתנוססת  שעליו  אמריקניים, 
חותמת אנטישמית, נמסר בימים 
בעיר  חרדי  ליהודי  האחרונים 

קרקוב בפולין. 
חלפן  אל  הגיע  היהודי 
להמיר  וביקש  בקרקוב,  כספים 
שקיבל  השטרות  אחד  שטרות. 
חמישה  של  קרוע  שטר  היה 
להחליפו  ביקש  והוא  דולרים 

בשטר אחר. 
לטענתו, חלפן הכספים כעס 
על בקשתו. מאוחר יותר, כשה־
גיע לוורשה, הוא הסתכל בשט־

ראה  ואז  בקרקוב  שהחליף  רות 
כשעליו  קרוע  שטר  אותו  את 
הקרס  צלב  עם  נאצית  חותמת 
גר־ של  הסמל  לשמצה,  הידוע 

מניה הנאצית וכיתוב בגרמנית.
עמקי  עד  הזדעזע  היהודי 
נשמתו למראה החותמת האנטי־

לאחר  שבידיו.  השטר  על  שמית 
הראשוני,  ההלם  על  שהתגבר 
עמותת  אל  לפנות  מיהר  הוא 
'ממעמקים' בפולין, וזו תגיש בי־

במשטרת  תלונה  הקרובים  מים 
וגם  הכספים  חלפן  נגד  קרקוב 
בממשל  בכירים  לגורמים  תפנה 
הצעד  את  שיוקיעו  כדי  הפולני, 

האנטישמי המקומם. 

שגרירות ארה"ב בהוואנה
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