
מתיחות גבוהה בגבול הצפון ברמת הגולן

דרוזים ברמת הגולן התפרעו סמוך לגבול בעקבות 
מתקפת טרור קטלנית בכפר הדרוזי חאדר בסוריה
במתקפה נהרגו 9 דרוזים אזרחי סוריה ^ הדרוזים האשימו את ישראל כי סייעה למתקפה של המורדים נגד אחיהם בסוריה והחלו להתפרע בקרב הגדר ^ צה"ל 

פרסם הודעה חריגה במיוחד שבה נאמר כי "צה"ל ערוך ומוכן לסייע לתושבי הכפר וימנע פגיעה או כיבוש של הכפר מתוך מחויבות לאוכלוסיה הדרוזית"

מאת סופרנו הצבאי

גבול  ליד  התאבדות  פיגוע 
נדירה  תגובה  גרר  סוריה־ישראל 
בגבול  רבה  ומתיחות  צה"ל  של 
ארע  בבוקר  שישי  ביום  הצפון: 
פיגוע תופת בפאתי היישוב הדרו־
זי־סורי חאדר, סמוך למג'דל שמס 
ו־23  נהרגו  תשעה  הישראלית. 
הטענות  בעקבות  בפיגוע.  נפצעו 
ברשתות החברתיות כי צה"ל סייע 
הת־ הפיגוע  את  לבצע  למורדים 
לגדר  סמוך  דרוזים  מאות  פרעו 
אותה.  לפרוץ  והצליחו  המערכת 
בהודעה  הבהיר  צה"ל  במקביל 
לדרוזים  לסייע  "מוכנים  חריגה: 
הסורי  היישוב  כיבוש  את  ולמנוע 
חאדר". בעקבות התרחבות הלחי־

מה באזור הרמטכ"ל, רב אלוף גדי 
איזנקוט, מפקד פיקוד צפון, אלוף 
יואל סטריק, ומפקד אוגדת הבשן, 
הערכת  קיימו  עשור,  יניב  תא"ל 

מצב מיוחדת.
גדול  כפר  הוא  חאדר  הכפר 
בפועל  אך  סוריה,  בשטח  שנמצא 
בסוריה,  האזרחים  מלחמת  מאז 
אווירית  בשליטה  נמצא  הוא 
מור־ מוצבי  צה"ל:  של  וצבאית 

ממעל,  עליו  צופים  החרמון  דות 
טנקים פרוסים מולו בקו ישיר כל 
העת ובפיקוד הצפון הכינו מראש 
תכניות  משנתיים  יותר  לפני  כבר 

התקפיות לפעולה בתוכו. 
נוסרה,  אל  ג'בהת  של  הכוח 
לכפר  נכנס  חאדר,  את  שתקף 
לאחר שאיגף אותו ממזרח לגבול 

עם ישראל – וקרוב מאוד לגבול. 
לגדר  להיצמד  נוהגים  המורדים 
קרבות  במהלך  ישראל  עם  הגבול 
מתוך  אסד,  צבא  עם  ועימותים 
מיקו־ בשל  יותקפו  שלא  הנחה 

סוריות  טענות  נשמעו  לכן  מם. 
בוצע  התופת  שפיגוע  ודרוזיות 
בחסות ישראלית, או לכל הפחות 
בעצימת עין של צה"ל. שקר שכ־
מפלגת  מזכ"ל  היתר  בין  הפיץ  זה 
"האויב  שאמר:  בקוניטרה  הבעת' 
רפואיים  שירותים  מעניק  הציוני 
מתמשך  באופן  לטרוריסטים 
שלהם".  בהתקפות  להם  ומסייע 

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
ש"ח בא"י: 5.00  המחיר  י' |  שנה  גליון 2687 |  נובמבר |  תשע"ח | 5  במרחשון  ט"ז  שרה  חיי  פר'  ראשון  יום  בס"ד | 
(החיים) הט"ז  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | כד  קמא  בבא   - ירושלמי   | קיב  סנהדרין   - בבלי  היומי:  דף 

מהנרצחים   4" חסון:  אכרם  ח"כ   
בפיגוע בסוריה – בני משפחתי"  עמוד ב

יעקב מרמורשטיין 
בהר"ר יהודה מרדכי הי"ו 

ישיבת דושינסקי 
ירושלים 

שינדי צויבל 
בהר"ר מאיר יהודה הי"ו
סמינר ויזניץ 
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום חמישי אור לי"ד חשון תשע"ח

הרקע למהומות: מבצע של המורדים 
לסילוק כוחות אסד מאזור חאדר

מאת סופרנו הצבאי

ולמהומות  לפיגוע  הרקע 
הסורי  בגולן  השבוע  בסוף  שהיו 
מוח־ 'צבא  של  החלטתו  הוא 
פלגי  כמה  של  התארגנות  מד', 
לשחרור  'הגוף  ובהם  מורדים 

אל־ משלוחת  שמורכב  א־שאם' 
תחילתו  על  לשעבר,  קאעידה 
'שבירת  בשם  צבאי  מבצע  של 

האזיקים מהחרמון'. 
את  להפחית  נועד  זה  מבצע 
הסורי  המשטר  שמפעיל  הלחץ 
בית  העיירה  על  בריתו  ובני 

בשבועות  לגבול.  הסמוכה  ג'אן 
האחרונים המשטר הסורי מנסה 
שנחשב  מרחב  באותו  להתקדם 
מאמץ  המורדים.  של  למעוז 
חביות  של  השלכה  גם  כולל  זה 
נפץ ממטוסי חיל האוויר הסורי 

האם ישראל תפלוש לסוריה על מנת לסייע לדרוזים?
מאת סופרנו הצבאי

דובר  פרסם  השבוע  בסוף 
נאמר  שבה  חריגה  הודעה  צה"ל 
לתו־ לסייע  ומוכן  ערוך  "צה"ל  כי 
שבי הכפר וימנע פגיעה או כיבוש 

מחויבות  מתוך  חאדר  הכפר  של 
משמעות  הדרוזית".  לאוכלוסיה 
תשקול  ישראל  כי  היא  ההודעה 
מה־ לחרוג  מסוימת  בסיטואציה 
ישירות  להתערב  שלא  חלטתה 
במלחמה בסוריה, ולסייע לתושבי 

הכפרים הדרוזים סמוכי הגבול.
של  אפשרית  לפעולה  באשר 
ישנן   – חאדר  הסורי  בכפר  צה"ל 
שהוכנו  פעולה  מדרגות  כמה 
הצפון,  בפיקוד  ועודכנו  מראש 
כוללת  שבהן  הקיצונית  כאשר 

גבול.  חוצת  קרקעית  פעולה  גם 
הוא  יתערב,  אכן  צה"ל  אם  אך 
יוכל בשלב הראשון לתקוף קודם 
הש־ בשל  מהקרקע,  או  מהאוויר 

ובתצפית,  באש  הכפר,  על  ליטה 

היום: יום השנה הט"ז לפטירת 
מרן הגרא"מ שך זצוק"ל

מעמד העליה המרכזי היום בשעה 2 בצהרים

מאת כתב 'המבשר'

אל  העליה  החלה  מאמש  החל 
ציונו של ראש ישיבת פוניבז' מרן 
'אבי  בעל  זצוק"ל  שך  הגרא"מ 
הששה  השנה  יום  לרגל  עזרי', 
מרחשון  ט"ז  ביום  לפטירתו  עשר 

תשס"ב.
תתקיים  המרכזית  העליה 
בראשות  בצהרים,   2 בשעה  היום 
ובראשות  שליט"א,  ורבנן  מרנן 
חתנו מרן הגרמ"צ ברגמן שליט"א 
והמוני אברכים ותלמידי הישיבות 
הקדושות ועמך בית ישראל שיע־

לו לציון. 

הבאים  כל  את  לקלוט  בכדי 
מזג  ולאור  הציון  את  לפקוד 
זו  בשנה  הוקמו  החורפי,  האוויר 
לג־  – ענק  אוהלי  העלמין  בבית 

והותקנה  וכהנים,  נשים  ברים 
לאפשר  כדי  עוצמה,  רבת  תאורה 
ולהש־ להתפלל  העולים  להמוני 

היום  שעות  בכל  הציון  ליד  תטח 
והלילה.

לפטירתו  השנה  יום  לרגל 
והכו־ הישיבות  בהיכלי  יימסרו 

ומחשבת  תורה  שיעורי  ללים 
והתעוררות,  זכרון  ודברי  מוסר 
והמשגיחים,  הישיבות  ראשי  ע"י 

לכבודו ולעילוי נשמתו. 

היום העליה לציון מרן 
ה'חזון איש' זי"ע

לרגל יום השנה לפטירתו שחל בשבת האחרונה ^ מרן הגר"ח 
קנייבסקי שליט"א יעלה לציון היום לאחר תפילת שחרית
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לציונו  העליה  תתקיים  היום 
לרגל  זי"ע,  איש'  ה'חזון  מרן  של  

יום היא"צ שחל בשבת האחרונה.
החיים  שבבית  לציונו  העליה 
'זכרון מאיר' בבני ברק החלה כבר 
כאשר  היום,  ותימשך  שישי  ביום 
המוני בית ישראל יעלו להשתטח 
ותחינה  שיח  לשפוך  הציון  על 
וישועתם  לגאולתם  עולם  לבורא 

של ישראל.
בבית  האחרונה  שב"ק  בליל 
רשב"ם  שברחוב  'לדרמן'  המדרש 

הגדול  תלמידו  מסר  ברק,  בבני 
קניבסקי  הגר"ח  מרן   אחותו  ובן 
בתורתו  מיוחד  שיעור  שליט"א, 

של מרן החזון איש זצוק"ל.
שחרית  תפילת  לאחר  היום 
קנייבסקי  הגר"ח  מרן  יעלה 
'שומרי  העלמין  לבית  שליט"א, 
תו־ בני  המוני  בהשתתפות  שבת' 

מרן  ותלמידי  המשפחה  בני  רה, 
מקום  את  לפקוד  זצוק"ל,  החזו"א 
תהילים,  פרקי  באמירת  מנוחתו, 
ותפילת 'מלא רחמים' לעילוי נש־

מתו של מרן אברהם ישעיהו ב"ר 

הערב הילולת הרה"ק בעל 
ה'אהבת שלום' מקוסוב זי"ע
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יש־ ויזניץ  בית  חסידי  המוני 
ושבת  בהתוועדויות  הערב  תתפו 
של  דהילולא  יומא  לרגל  אחים 
מקו־ שלום'  ה'אהבת  בעל  הרה"ק 
הקודש  שושלת  ראש  זי"ע  סוב 
שנתבקש  קוסוב,  ויזניץ  דבית 
חשון  י"ז  ביום  מעלה  של  לישיבה 

תקפ"ו.
של  בנו  היה  שלום'  ה'אהבת 
זי"ע  חסיד  קאפיל  רבי  הרה"ק 
רבנו  אצל  תפילה  כבעל  ששימש 
הק־ הבעש"ט  הימים  שבעת  אור 

ומפיצי  מתלמידיו  והיה  זי"ע  דוש 
אורו בקודש.

ויזניץ  בית  חסידי  בקרב 
כיום  זה  דהילולא  יומא  מציינים 
אמרת  וידועה  ומיוחד,  נעלה 
ה'אמרי  אדמו"ר  מרן  של  הקודש 
פעם  שאמר  זי"ע  מויזניץ  חיים' 
היו  "אילו  הדורות  צדיקי  בשם 
במתן  החשיבות  גודל  את  יודעים 
שלום'  ה'אהבת  לנכד  קוויטל 
ביומא דהילולא דיליה, היו מתא־

רחבי  מכל  כך  לשם  לנסוע  מצים 
העולם". 

היועמ"ש: ניתן למנוע מחמאס לחפש את 
המחבלים שנלכדו במנהרה שהופצצה

חוות דעת של מנדלבליט מגבה את החלטת המדינה למנוע מחמאס הוצאת גופות מחבלים ממנהרת הטרור עד לקבלת 
מידע על חללי צה"ל המוחזקים בעזה ^ ארגוני שמאל קיצוני עתרו לבג"צ בתביעה לסייע בחילוץ המחבלים

מאת מרדכי גולדמן

אמרו  המשפטים  במשרד 
בסוף השבוע כי ישראל לא תסייע 
המחבלים  את  לחלץ  לחמאס 
בעקבות  לאדמה  מתחת  שנלכדו 
כי  להבהיר  "הרינו  צה"ל.  תקיפת 
פועל  לממשלה  המשפטי  היועץ 
מערכת  עם  מלא  פעולה  בשיתוף 
מענה  לגיבוש  וצה"ל  הבטחון 

משפטי לאירוע ולצורכי הבטחון", 
אמר דובר המשרד.

לדבריו, הבקשה לחפש גופות 
הגיעה  הטרור  במנהרת  ופצועים 
לישראל מהצלה"א. "בחוות דעתו 
לממשלה  המשפטי  היועץ  הבהיר 
ולפי  הבינלאומי  המשפט  לפי  כי 
את  למנוע  ניתן  בג"צ,  פסיקת 
לאור  אותו  להשהות  או  החיפוש 
הציגו  אותם  הבטחון  שיקולי 

כך,  בתוך  הרלבנטיים".  הגורמים 
בסוף השבוע הגיש ארגון השמאל 
עם  יחד  עדאלה'  'מרכז  הקיצוני 
עזה,  מרצועת  אלמיזאן'  'מרכז 
עתירה לבג"ץ נגד מתאם פעולות 
מפקד  ונגד  בשטחים  הממשלה 
פיקוד דרום, בדרישה כי יאפשרו 
להוציא  עזתיים  חילוץ  לצוותי 
במנהלת  שחוסלו  המחבלים  את 
עדיין  וקבורים  השבוע,  הטרור 

מתחת לאדמה. שני הארגונים טו־
ענים כי חמישה מחבלים מוגדרים 
שיורה  מבג"ץ  ודורשים  כנעדרים 
למדינה להסכים על הכנסת צוותי 

חילוץ לתוך האדמה.
הדר  של  אחיו  גולדין,  צור 
המוחזק  החלל  הי"ד  גולדין 
שנותרו  הגופות  כי  אמר  בעזה, 
המופצצת  הטרור  מנהרת  בתוך 

לומדי הדף היומי יסיימו מחר מסכת סנהדרין
ביום שלישי יחלו המוני בית ישראל בלימוד מסכת מכות
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רחבי  בכל  ישראל  בית  המוני 
הדף  לימוד  את  הלומדים  תבל 

הקדושה  התקנה  במסגרת  היומי 
מלובלין  שפירא  מהר"ם  מרן  של 
אגודת  של  הגדולה  בכנסיה  זצ"ל, 
תרפ"ג,  בשנת  בווינה  ישראל 

סנהדרין  מסכת  (שני)  מחר  יסיימו 
בלימוד  (שלישי)  מחרתיים  ויחלו 

מסכת מכות.

צבע אדום נשמע בעוטף עזה; 
דובר צה"ל: אזעקת שווא
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נשמעה  אדום'  'צבע  אזעקת 
באזור   5:45 לשעה  בסמוך  בשבת 
כי  מסר  צה"ל  דובר  עזה.  עוטף 
כתוצאה  שווא  באזעקת  מדובר 
מסיני.  קל  מנשק  ירי  מזליגת 
רקטה  שוגרה  שעבר  בחודש 
בשטח  והתפוצצה  עזה  מרצועת 
האזורית  למועצה  בסמוך  פתוח 
עזה.  רצועת  שטח  בתוך  אשכול, 
וכוחות  נזק  נגרם  ולא  נפגעים  אין 
שיגור  עם  בסריקות.  פתחו  צה"ל 
'צבע  התרעות  הושמעו  הרקטה, 
ארגון  אף  האזור.  ביישובי  אדום' 

לא קיבל עדיין אחריות לשיגור.
תקף  מכן,  לאחר  כשעתיים 
חמאס  של  תצפית  עמדת  צה"ל 
הרצועה  בדרום  ארטילרי  בירי 
והשמיד אותה. "נסיון הירי מהווה 
ישראל  אזרחי  בטחון  על  איום 
מדינת  של  בריבונותה  ופגיעה 
ישראל. ארגון הטרור חמאס נושא 
באחריות לכל אירוע טרור המבו־

צע מרצועת עזה", נמסר בהודעת 
כי  אמש  נמסר  עוד  צה"ל.  דובר 
כוח צה"ל עצר שני חשודים שחצו 
את גדר המערכת בדרום הרצועה. 
החשודים הועברו לתחקור כוחות 

הבטחון.

טלטלה פוליטית בלבנון:

ראש הממשלה חרירי התפטר מתפקידו 
והאשים את איראן בהשתלטות על לבנון 

חרירי נשא את נאום ההתפטרות בעת שהתארח בסעודיה: "ידיה של איראן ייגדעו, הרשע שהיא מפיצה יחזור 
אליה" ^ על חיזבללה: "לא נסכים למצב של מדינה בתוך מדינה. אנחנו לא זקוקים לשני צבאות" ^ דיווח: חרירי 

נחלץ מנסיון התנקשות בימים האחרונים ^ נתניהו: "זאת קריאת השכמה לעולם שצריך לפעול נגד איראן" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אדירה  פוליטית  טלטלה 
ראש  בלבנון.  אתמול  הכתה 
שיצא  חרירי  אל  סעד  הממשלה 
לפתע  פרסם  בסעודיה,  לביקור 
על  מודיע  הוא  בו  מוקלט,  נאום 
בשל  מהתפקיד,  התפטרותו 

שול־ למעשה  שאיראן  העובדה 
טת על לבנון ועושה בה כרצונה: 
שאיראן  לזה  נסכים  לא  "אנחנו 
מוצא  כנקודת  בלבנון  תשתמש 
באזור  הבטחון  לערעור  קדמית 

ולקידום מלחמות". 
בפ־ אתמול  עד  כיהן  חרירי 
לא־ ממשלה,  כראש  השניה  עם 

על  הקודמת  בפעם  שהודח  חר 
ארו־ לגלות  ויצא  חיזבללה,  ידי 

מחשש  לבנון,  לשטחי  מחוץ  כה 
שב  הוא  בחייו.  להתנקש  שינסו 
ללבנון לאחר תקופה ארוכה של 
פשרה  במסגרת  פוליטי,  משבר 
חיזב־ נציגי  ובין  בינו  שהושגה 

  המשך בעמ' ב
  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב
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האם ישראל תפלוש לסוריה על מנת לסייע לדרוזים?

מהצד הישראלי. 
שהתקיימה  המצב  בהערכת 
לשמור  הוחלט  הצפון  בפיקוד 
באזור  גבוהה  וכוננות  דריכות  על 
את  לתגבר  לא  זה  ובשלב  הגבול 
הגולן.  באוגדת  הפועלים  הכוחות 
לאפשרות  נערכו  הצפון  בפיקוד 
ההסלמה הזו זה כשלושה שבועות 

על רקע התגברות הלחימה בצפון 
הגולן בין צבא אסד למורדים. על 
ולמנוע  הרוחות  את  להרגיע  מנת 
בוקעתא  שמס,  במג'דל  מהומות 
הד־ הכפרים  שלושת  ומסעדה, 

הגבול,  סמוכי  רוזים־ישראלים 
הצפון  בפיקוד  בכירים  קצינים 
ראשי  את  העת  כל  מעדכנים 
הש־ בסוף  בהתפתחויות.  העדה 

לאומי  לבטחון  היועץ  הודיע  בוע 
של  הרוחני  למנהיג  שבת  בן  יאיר 
טריף  מוואפק  בישראל,  הדרוזים 
מפורשות, כי ישראל לא תאפשר 
לגורמי טרור להשתלט על חאדר. 
הדרוזית  העדה  ראשי  בנוסף, 
עם  ישיבה  קיימו  טריף,  ובראשם 
סטריק  יואל  הצפון  פיקוד  אלוף 

כי  דרש  טריף  החרמון.  במוצב 
למנוע  כדי  הכל  את  יעשה  צה"ל 
העיירה  כיבוש  של  אפשרות  כל 
פגיעה  או  הסורי  בחרמון  חאדר 
בתושביה, מתוך מחויבות המדינה 
בי־ הדרוזית  העדה  לבני  וצה"ל 
להם  ניתנה  כי  הוסיפו  הם  שראל. 
הצבאי  הדרג  ידי  על  התחייבות 
צה"ל  כי  הבכיר  המדיני  והדרג 
או  חאדר,  כיבוש  את  יאפשר  לא 
להש־ יפעל  וכי  בתושביה,  פגיעה 

בת המצב לקדמותו. טריף וראשי 
בי־ הדרוזי  לציבור  קראו  העדה 
שמועות  אחר  להיגרר  לא  שראל 
החברתיות  ברשתות  המופצות 
בדבר  השונים  התקשורת  ובכלי 

חומרת המצב באזור".

מבוטחים
כבר  ברור  היה  אחד  דבר 
יתאחדו  הבוקר  עיתוני  אמש. 
של  הכמותי  בתיאור  הבוקר 
שנערכה  העצרת  משתתפי 

אמש בכיכר רבין. 
בלשון  ינקטו  כולם 
משתתפים".  אלפי  "עשרות 
הרושם  את  שמקנה  מונח  זהו 
ומנגד  עצום  בקהל  שמדובר 
ואולי  מדויק  לכימות  ניתן  לא 
הציפיות  לעומת  מאכזב 

המוקדמות.
הסמנטיקה.  רק  זו  אבל 
התוכן.  כמובן  הוא  העיקר 
לא  העצרת  מארגני  הפעם 
אל  פנו  הם  סיכון.  שום  לקחו 
המכנה המשותף הרחב ביותר 
סיסמת  את  כשבחרו  בעם 
הערב "אנחנו עם אחד". מכוח 
את  להרגיז  הצליחו  אף  זאת 
הטוענת  העבודה  מפלגת 
כי  שהחליטו  שעה  לכתר 
אופי  תישא  לא  העצרת 
דמויות  יוזמנו  ואליה  פוליטי 

מכל חוגי הקשת. 
לחוד  הצהרות  אבל 
של  דבריו  לחוד.  ומעשים 
למרות  אפרת,  מועצת  ראש 
ואחדות,  פיוס  נוטפי  היותם 
זהו  בוז.  בקריאות  נקטעו 
הכוונות  הצהרת  בין  הפער 
הקודמת לאירוע לבין מהלכו, 
כשאין עוד צורך למשוך אליו 

קהל.
יוחסו  השבוע  בסוף 
זכרו  למוקירי  שונות  אמירות 
בידי  נרצח  שכזכור  רבין,  של 
בן עוולה יהודי לפני 22 שנים. 
יובל  היה  למשל,  כזה, 
רבין שקבע מעל קבר אביו כי 
של  ממשלה  ראש  היה  "אבי 
כולם ולא פעל לסתימת פיות 
דומים  דברים  מתנגדיו".  של 
האופוזיציה  יו"ר  גם  השמיע 
העבודה  מפלגת  ויו"ר  בהווה 
בדימוס, יצחק הרצוג. השניים 
בחרו  או  לשכוח  הספיקו 
כינויי  צרורות  את  להשכיח 
כלפי  המנוח  שהטיח  הגנאי 
שהתנגדו  השונים  המגזרים 
בהם  המסוכנים  למהלכים 

נקט.
כינה  הגולן  תושבי  את 
רבין ברבים ובסרקזם אופייני 
מתיישבי  על  "פרופלורים". 
הארץ  את  שגדשו  יש"ע, 
הסכם  בעקבות  במחאות 
ארגון  את  שהחיה  אוסלו 
הטרור אש"ף ממוות קליני בו 
את  לארץ  והחזיר  שרוי  היה 
ערפאת,  יאסר  המרצחים  רב 
מזיזים  לא  "הם  בקול:  אמר 
העונג  היה  עצמי  ולי  לי". 
עת  בכנסת  להיות  המפוקפק 
הטיח רבין מעל הדוכן, בפנים 
ח"כ  כלפי  לחיים  סמוקות 
השר  (כיום  הימין  משורות 
צחי  אזורי,  פעולה  לשיתוף 
"איזה  לישנא:  כהאי  הנגבי) 

אידיוט".
יוחסו  אף  להרצוג 
המנוח  כלפי  תשבחות 
ביקורת  נשמעה  שמכללן 
בנוסח:  נתניהו,  כלפי  נוקבת 
נגד  יצא  לא  מעולם  רבין 
גורמי אכיפת החוק, המשטרה 
באמת  זהו  והפרקליטות. 
אנשי  ידי  מפתיע.  חידוש 
היו  והפרקליטות  המשטרה 
שלפני  בימים  עבודה  מלאות 
במעצר  לפניו  הרצח.  ואחרי 
צעדיהם  והצרת  מפגינים 
אחר  שיטתי  במרדף  ואחריו 
כל מי שהעז להרהר בקול על 

המנהיג ומשנתו.

מבטיחים
ימים אחדים לאחר פרסום 
אפשרות  הצופים  הסקרים 
להרכיב  עלול  השמאל  שבה 
שר  מחוריהם  יצאו  ממשלה, 
הבטחון אביגדור ליברמן ושר 
האוצר משה כחלון והגיבו על 

הדברים.
לא  כי  הבהירו  השניים 
ישבו בממשלה בראשות גבאי 
לתפור  שלא  לו  מוטב  וכי 
משה  לומר  הגדיל  חליפות. 
איש  הוא  כי  בהצהירו  כחלון 
המחנה הלאומי וכי לא יחבור 
הסתם  מן  כחלון  לשמאל. 
אמר זאת משנאת גבאי, פליט 

מפלגתו, ולא מאהבת נתניהו.
דרך  וכחלון  לליברמן  יש 
לכך  לגרום  ומצוינת  קלה 
תישארנה  גבאי  ששאיפות 
לוודא  בלבד:  חלום  בגדר 
תמלא  הנוכחית  שהממשלה 
במידה  תלוי  הדבר  ימיה.  את 

רבה בהם.

מאובטחים
לאחרונה  שפגשו  אנשים 
לשעבר  הממשלה  ראש  את 
הוא  כי  סיפרו  אולמרט  אהוד 
ואף  ברחוב  לבדו  צועד  נצפה 

עוצר לעצמו מונית.
כי  השיב  לתמיהתם 
לו  מממנת  לא  המדינה 
העסקים  איש  גם  מאבטח. 
סיפר  ברק  אהוד  והאמביציה 
שהוסרה  מאז  כי  מכבר  לא 
מצטייד  הוא  האבטחה  ממנו 
יציאה  בכל  אישי  באקדח 

לרחוב.
רק ישראל מסוגלת להקים 
לטובת  בכלא  מיוחד  אגף 
כדי  לשעבר  ממשלה  ראש 
לסחיטה  אותו  לחשוף  שלא 
מאבטח  להצמיד  ובמקביל 
אף  לשעבר  ממשלה  לראש 
אבות  בבית  חוסה  שהוא 
ומוגדר סנילי. וביום מן הימים 

להחליט שהדבר מיותר.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

מורשת של הסתה
כשברקע  השנה  התקיימה  רבין  יצחק  רצח  לציון  העצרת 
רצו  המארגנים  בעוד  השמאל.  במחנה  קשים  דעות  חילוקי 
לתת לעצרת אופי יותר מפוייס ופחות פוליטי, היו מי שהתנגדו 
לכך ולדעתם יש להמשיך במה שהתחילו לפני 22 שנה, באותה 
שנה בה אירע הרצח הנורא, לתת לאירוע אופי פוליטי מובהק, 
האחרונות  בשנים  ומנהיגיו.  הימין  נגד  להסית  ולהמשיך 
רבין,  של  לזכרו  העצרת  סביב  והפעילות  ההתעניינות  יורדת 
השמאל  לציבור.  ענין  מחוסר  וגם  משתתפים  מיעוט  עקב  גם 
שהיתה לו עדנה בסקרים האחרונים מבקש אולי להאחז בכך, 
הנוכחית  במתכונתה  העצרת  קיום  על  שההחלטה  אף  ועל 
את  כממריצים  בסקרים  לראות  יש  זמן,  לפני  התקבלה  כבר 

המארגנים ואת הקהל להגיע ולהתאחד.

ההסתה,  מפני  המזהירים  שאלה  הוא  לזכור  שחשוב  מה 
אלה המפחידים מפניה ומזכירים נשכחות של הסתה שהיתה 
ההסתה  עם  שמשתמשים  אלה  הם  לרצח,  שקדמה  בתקופה 
ככלי נוח וזמין לשם העברת דעותיהם ועמדותיהם. אין הגדרה 
אחרת מלבד הסתה, כדי להגדיר את החתרנות הבלתי נלאית 
השמאל.  לידי  המדינה  הנהגת  מושכות  את  להחזיר  במטרה 
חבל שאין התייחסות ללקח החשוב והמרכזי מרצח נורא זה, 
והסיבות האמיתיות והשרשיות שהכינו את הרקע לאפשרות 
העקבית  ההתנתקות  זו  היתה  בישראל.  רצח  של  האומללה 
והנסיגה הרצופה מערכי התורה, הן אלו שהכשירו את הקרקע 
דה־ רצח  כמו  בישראל,  ומעשית  רעיונית  שחיתות  להתהוות 

האן הי"ד והיריות על היהודים בספינת אלטלנה.

רוחנית  פורענות  כל  בפני  ותריס  מגן  היא  אלקים  יראת 
ספורות  במלים  ביותר.  מסוכן  המצב   – ובלעדיה  וגשמית, 
פרשת  אתמול,  שקראנו  השבוע  בפרשת  הדברים  מובאים 
בפני  חששו  הביע  אבינו,  אברהם  האומה,  אבי  כאשר  וירא, 
 – הזה  במקום  א'  יראת  אין  רק  כי  באמרו  גרר  מלך  אבימלך 
והרגוני. ההידרדרות בישראל מכל ערכי תורה והשאיפה של 
הנוער וגם המבוגרים לחיים מופקרים וחדלי מוסר אנוש היא 
מסוכנת ביותר. את זאת צריך לזכור כשרוצים לערוך יום זכרון 
לרצח הנתעב ואת הנקודה החשובה הזו צריך להעלות על סדר 
היום הישראלי. הכפשות ודיבות מצד זה אל הצד האחר כבר 
נשמעו מספיק. הגיע הזמן לשים אצבע על הדבר הנכון מכולם 

ולשוב אל חיי תורה ויראת שמים.
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התרגשות אדירה בקרב יוצאי 'קוממיות' 
לדורותיהם לקראת הכינוס ההיסטורי 'מדור לדור'
מעל לאלף איש אישרו את השתתפותם • למשתתפים יחולק הספר 'קוממיות אדמת הקודש'

מתע־ והתרגשות  גוברת  תכונה 
האחרונים  בשבועות  אופפות  צמת 
יוצאי  הגיל,  שכבות  בכל  איש,  אלפי 
וצאצאי  וצאצאיהם  קוממיות  המושב 
ְוִחיֵמִׁשים,  ִרֵּבִעים  ודורות  צאצאיהם, 
לקראת כינוס התאחדות ראשון מסוגו, 
הנועד להתקיים בעז"ה ביום ראשון כ"ג 
אישי  בהשתתפות  הבעל"ט  במרחשוון 

ציבור נעלים.
מדור   – 'קוממיות  הקרוי  הכינוס,   
לדור', יאחד תחת קורת גג אחת את כל 
ולמעלה  אבותיו,  אבות  או  שאבותיו  מי 
חייהם,  ימי  במהלך  התגוררו  בקודש, 
לתקופה  ולו  קוממיות,  ביישוב  פעם  אי 
גם  כי  ועלה  שהוכח  אחרי  זאת  קצרה, 
על  השפיעו  בקוממיות  קצרים  מגורים 
והט־ קוממיות  תושבי  של  הרוח  הלכי 

לדורי  הטוהר  חותם  את  בנפשו  ביעו 
דורות. 

מטבע הדברים, עתידים להשתתף 
אשר  וותיקים,  חברי־נעורים  גם  בכינוס 
שלא  לנינים,  סבים  כיום  להיות  זכו 
התראו עם חבריהם עשרות שנים, עקב 
מרחקי הזמן והמקום. בין השאר טסים 
ארצה אורחים נכבדים מחו"ל, בני ונכדי 
להח־ מוכנים  שאינם  קוממיות,  יוצאי 

חד־פעמית  היסטורית  הזדמנות  מיץ 
מסוג זה.

החזון: תכנית העשור
את  צפה  שלא  המארגן  הוועד 
כינוס  שיעורר  ההתרגשות  עצמות 
על  האחרונים  בימים  שוקד  זה,  מסוג 
השלמת הסידורים הטכניים האחרונים 
מצ־ שיכלול  המושקע,  הערב  לקראת 

המפואר  עברה  על  לבב  מרעידות  גות 
הע־ 'תכנית  הצגת  לצד  קוממיות,  של 

שור' לעשר השנים הקרובות, על אודות 
ומוסדותיה  קוממיות  של  התפתחותה 

בעז"ה. 

התבקשו  הנדיר  הכינוס  לקראת 
מועד  מבעוד  לשלוח  קוממיות  יוצאי 
על  זכרונות־עבר  המארגן,  לוועד 
על  ולכתוב  המשפחה,  ראשי  הוריהם, 
באורח  קוממיות.  עם  שלהם  הקשר 
התגלה  בעליל,  מפתיע  ובלתי  טבעי 
הנו־ הזכרונות  כי  היד  כתבי  קבלת  עם 

סטלגיים מתמקדים באישיותו המאירה 
ופרישא,  קדישא  האי  של  והמרוממת 
בנימין  רבי  הצדיק  הגאון  רבנן,  רב 
כפר־אתא  גאב"ד  זצוק"ל  מנדלזון 
שהיה  הרב',  ה'תורת  בעל  וקוממיות, 
עמוד האש ההולך לפני אנשי קוממיות 
מרכז  והיה  זה  גבוה  אילן  בצל  שחסו 
חייהם המשוקמים אחרי מה שחוו בש־

נות הזעם של חבלי משיח, ולאחר מכן 
הגאון  דרכו  וממשיך  מקומו  ממלא  בנו 
זצ"ל  מנדלזון  מנדל  מנחם  רבי  החסיד 
הרבנות  תפארת  עטרת  את  שקיבל 
הנהגה  שנות  ל"ג  ובמשך  בקוממיות 
לשמר  כדי  ליאות  ללא  לפעול  המשיך 
את ההנחיות ונוהלי ההנהגות היחודיות 
עליו  שסמכו  זצוק"ל  הגאב"ד  אביו  של 
מורשתו  את  והנחיל  הדור,  גדולי  כל 

הטהורה בכל עוזו ונפשו.
עב־ בספר  אוגדו  מהזכרונות  חלק 

כרס, שנקרא 'אדמת הקודש קוממיות', 
התומכים  לכל  הערב  במהלך  שיחולק 
'נחלת  מוסדות  לאחזקת  והשותפים 
של  אישית  שמית  בהטבעה  בנימין', 
הס־ כריכת  על  הספרים  מקבלי  שמות 

פר מבחוץ. 
במהלך הכינוס יישמעו דברי ברכה 
זצוק"ל  הרב'  'תורת  בעל  של  בנו  מפי 
רבי  הגאון  יבלחט"א  ומנחיל־מורשתו 
גאב"ד  שליט"א  מנדלזון  יצחק  ישראל 
רבי  הגאון  מפי  וכן  קוממיות־ירושלים, 
משה מנדלזון שליט"א גאב"ד קוממיות, 
בנו וממלא־מקומו של הגאון רבי מנחם 

של  השני  רבה  זצ"ל,  מנדלזון  מנדל 
בעל  אביו  מקום  את  שמילא  קוממיות, 

ה'תורת הרב' ברבנות קוממיות. 
אישור הגעה – זכות שהיא חובה! 

בוועד  הוחלט  כראוי  להיערך  כדי 
של  הגעה  אישור  חובת  על  המארגן 
הכו־ שמספרם  ההזמנות  מקבלי  כלל 

וחמש־מאות.  האלפיים  את  חצה  לל 
על  המארגן  הוועד  שוקד  אלו  בימים 
מכבר  זה  שחצו  ההגעה  אישורי  ריכוז 
למערכת  לזרום  וממשיכים  האלף,  את 
לק־ כדי  אדם  כוח  בתוספת  שתוגברה 

לוט את האישורים. 
כי  נמסר  המארגן  הוועד  מטעם 
של  ייסודה  מאז  השנים  ריבוי  עקב 
הזמן  וקוצר  תש"י,  בשנת  קוממיות 
ליום  עד  המארגנים  לרשות  העומד 
הכינוס, יום ראשון כ"ג מרחשוון, אזי מי 
מצאצאי יוצאי קוממיות ששמם נשמט 
בה־ קשר  נא  יצרו  המוזמנים,  מרשימת 

קדם למספר הבא כדי שיספיקו לאשר 
מועד: 08-9941777  בעוד  הגעתם  את 

שלוחה 1. 
ההשקעה  בשל  כי  להדגיש  חשוב 
אם  אורח,  כל  של  לאירוחו  המרובה 
בקרב  ומסודר  מכובד  מקום  בהכנת 
בתכניות  בשיבוצו  אם  משפחתו,  בני 
מזכרות  ערכת  בהכנת  ואם  הכינוס, 
הכניסה  מותנית  אישית,  יוקרתית 
באופן  למוזמנים  גם  הכינוס,  לאולם 
המ־ דרך  מקדים  הגעה  באישור  אישי, 

ספר הנ"ל ולא תותר כניסה ללא אישור 
מוקדם. 

כי  תפילה  נושא  המארגן  הוועד 
בעל  של  וזכותם  יצליח  בידו  ה'  חפץ 
הגרמ"מ  מ"מ  ובנו  זצוק"ל,  הרב'  'תורת 
ולברכה  לטובה  יעלו  זצ"ל,  מנדלזון 
ויעוררו חסדים על כל באי הכינוס בתוך 

כל כלל ישראל.

מתכוננים לפיתוח היער האנגלי: עיריית ביתר 
תאשר היטלי פיתוח לשצ"פים לאזור התעשיה

זאת, לקראת האישור הצפוי בקרוב של תכניות היער האנגלי ^ עד כה לא נגבו היטלי 
פיתוח בביתר, עקב העובדה כי העיר נבנתה ע"י משרד הבינוי והשיכון ^ ההיטל 
החדש יהיה מקומי ויוגבל לאזור בו לא ימומן הפיתוח ע"י משרד השיכון ^ ראש 

העיר: "מתקדמים בכל הכח למימוש היער האנגלי ויצירת עצמאות כלכלית לביתר"

מאת מאיר קליין 

מתקדמים לעצמאות כלכלית: 
ממשיכים  עילית  ביתר  בעיריית 
הת־ אזור  לבניית  בהכנות  במרץ 
'היער  העיר,  של  החדש  עשיה 
שטח  ע"פ  המתפרס  האנגלי', 
העובדה  אף  על  דונם.  כ־800  של 
נדחה  התכנית  באישור  הדיון  כי 
ראש  האחרונה.  הוועדה  בישיבת 
הת־ יאושרו  "בקרוב  בטוח:  העיר 
הפוליטיים  הלחצים  מסע  כניות, 

שביצענו לא ישוב ריקם".
למימוש  מההכנות  כחלק 
מועצת  בפני  הונחה  התכנית, 
פי־ היטלי  לאישור  הצעה  העיר 

תוח לשצ"פ (שטח ציבורי פתוח), 
המיועדים לאפשר לעיריה לגבות 
מה־ המקום  פיתוח  היטלי  את 
ביער  שייבנו  והתעשיה  עסקים 

האנגלי.
של  היווסדה  מיום  כה,  עד 
העיר – לא נגבו בה היטלי פיתוח 

העובדה  בשל  זאת  לשצ"פים, 
במימון  ופותחה  נבנתה  העיר  כי 
אחרות  לערים  בניגוד  ממשלתי, 
שהוקמו באופן פרטי, ושם נהוגים 
החדש  ההיטל  פיתוח.  היטלי 
מימון  אמצעי  לעיריה  יאפשר 
מימון  אין  בהם  באזורים  לפיתוח, 

ממשלתי, כגון אזורי תעשיה.
עבור  נועד  ההיטל  כאמור, 
והעי־ במקרה  אך  האנגלי,  היער 

חדשים  אזורים  לפתח  תרצה  ריה 
הבינוי  משרד  ע"י  מומנו  שלא 
זאת  לממן  יהיה  ניתן  והשיכון, 
שיחול  ספציפי  היטל  באמצעות 
כה,  עד  הפיתוח.  באזור  ורק  אך 
העיר,  של  שנותיה  כ־30  במשך 
הפי־ כל  את  השיכון  משרד  מימן 

תוח, כולל פיתוח גבעה ג' החדשה 
הנבנית בימים אלו.

כוונה  כל  אין  כי  לציין,  חשוב 
לגבות  חוקית  אפשרות  לא  וגם 
שה־ מקום  עבור  פיתוח  אגרת 

ולכן  פיתוחו,  את  מימנה  מדינה 

בעיקרו  מיועד  החדש  ההיטל 
מימון  אין  שכרגע  האנגלי,  ליער 
מהמדינה לפיתוחו. ובשום מקרה 
רטרואקטיבי  בהיטל  מדובר  אין 

על בניה שנבנתה בעבר.
ע"י  נקבע  השצ"פ  היטל  גובה 
אומד־ המבצע  בכיר  רו"ח  משרד 

נים עבור רוב הרשויות המקומיות 
הפנים,  משרד  ע"י  ומבוקר  בארץ 
לטו־ בהתאם  חושבו  העלויות 

הקרקע  וסוג  ההררית  פוגרפיה 
הסלעית באזור.

למרות  כי  אומר,  העיר  ראש 
היער  באישור  הזמנית  הדחיה 
את  מפסיקה  לא  העיריה  האנגלי, 
קידום התכנית, כולל חברת ניהול 
באיתור  העוסקת  העיריה,  מטעם 
לאזור  שיעברו  ועסקים  מפעלים 
הק־ כל  החדש. "למרות  התעשיה 

שיים העצומים, היער האנגלי הוא 
חלום שקורם עור וגידים, ובעז"ה 
לביתר  כלכלית  עצמאות  יעניק 

עילית".

נציג אגו"י ברחובות הרב פנחס הומינר בכנס פעילים:

בעז"ה אנו צופים הצלחה גדולה ל'רשימה החסידית' ברחובות 
אשר תאגד את כלל הציבור החסידי וקהלים בלתי מפלגתיים

הכנס נערך לרגל שנה לפני הבחירות ברשויות המקומיות

נרשמת  האחרונים  בשבועות 
תזוזה ברשויות המקומיות ברחבי 
הבחירות  מערכת  לקראת  בארץ, 
בעוד  שתתקיים  המוניציפליות 
נדרשים  עיר  בכל  כאשר  כשנה, 
חושים  להיחלץ  הקהילות  נציגי 
ובאה  הקרבה  המערכה  לקראת 
להגדלת  נשואות  כולם  כשעיני 
הע־ בכלל  החרדית  הנציגות 
שם  לקידוש  להביא  ובכך  רים 

שמים מרבי.
שהתקיים  פעילים  בכינוס 
קר־ בקרית  האחרון  חמישי  ביום 

בהשתתפות  ברחובות,  עטשניף 
חדורי  פעילים  של  רבות  עשרות 
הקמתה  על  הוכרז  שליחות,  רוח 
שתרוץ  החסידית'  'הרשימה  של 
למועצת  הקרובות  בבחירות 
העיר. הרשימה תאחד ותאגד את 
ואף  בעיר  החסידים  קהילות  כלל 
מפלגתיים  בלתי  אחרים  קהלים 
מקרב ציבור שומרי תורה ומצוות 

ושומרי מסורת בעיר.
עומד  הרשימה  בראשות 
הומינר,  פנחס  הרב  אגו"י  נציג 
שנות  שבמהלך  נלאה  בלתי  עסקן 
מו־ כחבר  העיר  במועצת  חברותו 

הביא  הכספים  תיק  ומחזיק  עצה 
להישגים גדולים למוסדות התורה 
ציבור  כאיש  וידוע  בעיר,  והחסד 
חברתי ודומיננטי למען כלל התו־

תושב  לכל  ומסייע  שעוזר  שבים 
הציבור  לפניות  הלשכה  במסגרת 

וקב־ קרעטשניף,  בקרית  שהקים 
חב"ד  קהילת  במשרדי  הקהל  לת 
בעיר, וזוכה לאהדה רבה בקרב כל 
האוכלוסיות. כך למשל, בבחירות 
הקימו  העיר,  למועצת  האחרונות 
ומו־ שמכירים  חילוניים  אישים 

ונעזרו  ומעשיו  פועליו  את  קירים 
החי־ למגזר  מיוחד  מטה  על־ידו, 

לוני בעיר. 
בפני  הוצגה  הכינוס,  במהלך 
יסו־ נרחבת,  סקירה  המשתתפים 

ההצבעה  נתוני  של  ומקיפה  דית 
המוניציפ־ הבחירות  במערכות 

השנים  במרוצת  ברחובות  ליות 
הכוחות  יחסי  של  וכן  האחרונות 
בין מאגר המצביעים הפוטנציאלי 
של הרשימות השונות שהתמודדו 
בנוסף  כאשר  העיר,  למועצת 
מצביעים'  מאגר  'פילוח  הוצג 
גורמים  ידי  על  שהופק  ייחודי, 
בעלי  מקצועיים  סטטיסטיים 
להווי  ניטראלית  זיקה  ובעלי  שם 
שהבהירו,  ברחובות  הפוליטי 
שערכו,  המחקר  נתוני  פי  על  כי 
הכוללת  חסידית  שרשימה  הרי 
וקהלים  החסידי  הציבור  כלל  את 
כשהרב  בעיר,  מפלגתיים  בלתי 
מהווה  הרשימה,  בראש  הומינר 
שבעז"ה  גדול  אלקטוראלי  כוח 

יביא להצלחה גדולה ומרשימה.
של  דבריו  נשמעו  רב  בקשב 
הומינר  פנחס  הרב  הרשימה  יו"ר 
הסדורה  משנתו  את  כשהציג 

בהישגים הגדולים שהגיע אליהם, 
מו־ לכלל  העתידיות  ובתכניות 

ואת  בעיר,  והחסד  החינוך  סדות 
שיש  בכוח  המשמעות  חשיבות 

לחבר מועצה.
הרב הומינר הציג נתונים מה־
בט־ את  והביע  הקודמות  בחירות 
החסידית  הרשימה  שבעז"ה  חונו 
ותייצג  הבחירות  הפתעת  תהווה 
נאמנה את כלל הציבור ובפרט את 

הקהילות החסידיות בעיר.
למש־ נודע  הכינוס  במהלך 
נמצאים  אלו  בימים  כי  תתפים, 
עם  יחד  במגעים  הרשימה  ראשי 
במ־ ברחובות,  נוספות  קהילות 

רשימה  לגבש  המאמצים  סגרת 
מאוחדת ככל הניתן ובכך להגדיל 
במועצת  החרדית  הנציגות  את 

העיר ולקדש שם שמים.
פעולה  דרכי  הותוו  כן  כמו 
הרשימה,  והגדלת  להצלחת 
המשתתפים  נקראו  השאר  ובין 
בגיבוש  מעכשיו  כבר  להתחיל 
מכרים,  של  עצמאית  רשימה 
באים  הם  עמם  וידידים  חברים 
פוט־ בעלי  יום  היום  בחיי  במגע 

'הרשימה  עבור  להצבעה  נציאל 
אלו  רשימות  כאשר  החסידית', 
השטח  אנשי  של  לידיהם  יועברו 
אותן  למיצוי  יוגדר  שתפקידם 
מא־ הגדלת  לטובת  רשימות 

הפוטנציאליים  המצביעים  גר 
לטובת הרשימה.

ח"כ אכרם חסון: "4 מהנרצחים בפיגוע בסוריה – בני משפחתי"
מאת מרדכי גולדמן

נהרגו  אדם  בני  תשעה  לפחות 
בפיגוע ההתאבדות ביישוב הסורי 
שבעק־ שמס,  מג'דל  שמול  חאדר 
בג־ המתיחות  מאוד  גברה  בותיו 
ד"ר  ח"כ  אומר  מהם,  ארבעה  בול. 
דליית  מהכפר  (כולנו)  חסון  אכרם 
למשפחתו  שייכים  כרמל,  אל 

המורחבת.
לדברי ח"כ חסון, במתקפה על 

הכפר הדרוזי הסמוך מאוד לגבול 
אסד  בשאר  בשליטת  ונמצא 
ג'בהת  מאנשי  כ־150  השתתפו 
אל נוסרה, שבמהלך הקרב פוצצו 
מתוך  "ארבעה  תופת.  מכונית 
משפ־ משפחתי,  בני  הם  ההרוגים 

חת חסון שהיא המשפחה הגדולה 
בכפר. יש עוד עשרות פצועים".

בשל  כי  הוסיף,  חסון  ח"כ 
הדאגה, "כל העדה הדרוזית ביש־

ראל כבר הגיעה לרמת הגולן", אך 

יירגעו.  באזור  הרוחות  כי  העריך 
לפגוע  שאסור  הועברו,  "המסרים 
תיפול,  שחאדר  אסור  בדרוזים, 
בזה.  מטפל  הסורי  הצבא  וגם 
יעמוד  שהצבא  מבקשים  אנחנו 
הרוצחים  את  וירחיק  המשמר  על 
והוא  חזק  צבא  הוא  צה"ל  האלה. 
העניינים.  את  לנהל  איך  יודע 
את  ומאחלים  מבקשים  אנחנו 
סובל  שרק  הסורי  לעם  הטוב  כל 

מהמצב".

דרוזים ברמת הגולן התפרעו סמוך לגבול
הדרוזים  מנהיג  ג'ונבלאט,  וליד 
בלבנון, פנה לתושבי חאדר לאחר 
הוד־ רקע  ועל  ההתאבדות  פיגוע 

אם  לתושבים  יסייע  כי  צה"ל  עת 
הכפר  את  לכבוש  ינסו  המורדים 
לכם  "אל  אסד.  בשליטת  שנמצא 
שקורא  ומי  שישראל  להאמין 
ג'ונבלאט.  אמר  לכם",  יסייעו  לה 
"תתאחדו וסמכו על עצמכם בלבד 
ועל כל תמיכה ערבית כנה וחסרת 

פניות".
בעקבות האשמות נגד ישראל 
ג'בהת  אנשי  למורדים  סייעה  כי 
שהתברר  ואחרי  אל־נוסרה, 

מקרוביהם  שחלק  הכפר  לתושבי 
החלו  בחאדר,  בפיגוע  נרצחו 
בהפרות  ישראלים  דרוזים  מאות 
הצהריים  אחר  שישי  ביום  סדר 
בצד הישראלי של הגבול, ליד גדר 
המערכת, במג'דל שמס. המשטרה 
באמצעים  היתר  בין  השתמשה 
המתפרעים.  נגד  הפגנות  לפיזור 
מצה"ל נמסר כי המתפרעים פרצו 
שער בגדר תוך שהם פוגעים בה. 
למרחק  הגיעו  אף  מהם  כעשרה 
מהגדר,  מטרים  עשרות  כמה  של 
כוחות  ישראל.  בשטח  במובלעת 
שחצו  הדרוזים  אחר  רדפו  צה"ל 
לשטח  אותם  והחזירו  הגבול  את 

רגיעה  חלה  מכן  לאחר  ישראל. 
לטי־ הועברו  המתפרעים  באזור. 

פול במשטרה שתחליט אם לעצור 
אותם.

הד־ של  הזעם  את  שליבה  מי 
ישראל  נגד  אותם  והתסיס  רוזים 
שפרסם  אסד  של  משטרו  הוא 
"הטרוריסטים"  כי  רשמי  באופן 
כל  את  קיבלו  חאדר  את  שתקפו 
"שהפכה  מישראל  הסיוע  סוגי 
לעומק  הכבושים  השטחים  את 
לתאם  כדי  הטרוריסטים  עבור 
ריכוזי  נגד  שלהם  ההתקפות  את 
אוכלוסין ועמדות צבאיות במרחב 

קוניטרה", כך לפי ההודעה. 

ראש הממשלה חרירי התפטר מתפקידו

בנסיון  לבנון,  של  בפרלמנט  ללה 
המ־ את  להוציא  הצדדים  כל  של 

דינה מהשיתוק הפוליטי ולאפשר 
חרירי  של  תומכיו  לפעול.  לה 
במינויו  בתמורה  לתמוך  נאלצו 
הנשיא,  לתפקיד  עוון  מישל  של 
למקורב  נחשב  שהוא  אף  על 
מאוד לארגון חיזבללה, ושנוא על 
הסוניים  המוסלמים  ועל  הנוצרים 

בלבנון. 
ראש  של  בנו  הוא  חרירי  סעד 
רפיק  לשעבר  הלבנוני  הממשלה 
בפיגוע  נרצח  אשר  חרירי,  אל 
ידי  על  לפועל  שהוצא  התנקשות 
בנאום  שנה.  כ־13  לפני  חיזבללה 
ההתפטרות שלו רמז חרירי כי גם 
על  מבוקשת  לכתובת  הפך  הוא 
ידי חיזבללה וכי הוא היה מועמד 
לחיסול על ידי הארגון. "האווירה 
ששררה  לזו  מאוד  דומה  בלבנון 
אל  ברפיק  ההתנקשות  לפני  בה 
הממשלה  ראש  אמר  חרירי", 

המתפטר. 
למתקפה  הוקדש  הנאום 
חרירי  איראן.  נגד  מאוד  חריפה 
בפועל  נשלטת  לבנון  כי  הבהיר 
לחצים  שמפעילה  איראן  ידי  על 
ואיומים על נבחרי הציבור ובעלי 
לבנון  את  ומאלצת  התפקידים, 

לפעול בהתאם להנחיות היוצאות 
מטהרן. הוא שיגר איום חריף נגד 
בק־ ייגדעו  ידיה  כי  ואמר  איראן 

באזור  מפיצה  שהיא  רוב. "הרשע 
יחזור אליה בחזרה", אמר. 

לארגון  גם  התייחס  חרירי 
קשה  ביקורת  ומתח  חיזבללה, 
על עצם קיומו: "אנחנו לא נסכים 
למצב הזה של מדינה בתוך מדינה. 
הוא  צבאות".  לשני  זקוקים  איננו 
טען כי חיזבללה מתנהל בצביעות 
ובתמרונים שקריים: "הם טוענים 
על  בהגנה  לסייע  כדי  כאן  שהם 
אדמת לבנון, אבל בפועל הם מכ־

אחינו  נגד  שלהם  הנשק  את  וונים 
הסורים והתימנים". 

שורת המחץ בנאומו של חרי־
נמצאת  בו  מקום  "בכל  היתה:  רי 

איראן, יש מלחמה". 
ערביה'  'אל  הסעודית  הרשת 
נאום  לאחר  קצר  זמן  דיווחה 
בימים  כי  חרירי,  של  ההתפטרות 
חיזבללה  ארגון  ניסה  האחרונים 
זה  נסיון  וכי  בחייו,  להתנקש 
פי  על  להתפטרותו.  הגורם  היה 
לה־ נועדה  ההתנקשות  הדיווח, 

בדרכו  היה  שחרירי  בעת  תבצע 
אף  זו  ובמסגרת  התעופה,  לשדה 
במגדלי  הקשר  מערכות  שובשו 
רש־ גורמים  השדה.  של  הפיקוח 

הדיווח  את  הכחישו  בלבנון  מיים 
איום  על  להם  ידוע  לא  כי  ואמרו 
כלשהו שריחף על חייו של חרירי 

בימים האחרונים. 
דברי  על  בזעם  הגיבו  באיראן 
כי  וטענו  התפטרותו,  ועל  חרירי 
סעודיה  שרקחה  במזימה  מדובר 
עליו  כבד  לחץ  מפעילה  כשהיא 
שיתפטר מתפקידו כדי להביך את 
איראן. בכיר איראני אחד אמר כי 
ואקום  יוצרת  חרירי  התפטרות 
האויב  את  רק  שתשרת  שלטוני 
ובכיר  בלבנון,  ותפגע  הציוני 
שמדובר  ספק  אין  כי  אמר  אחר 
היטב,  מתוכננת  סעודית  במזימה 
סעודיה  של  ברורה  מטרה  מתוך 
בלבנון  אזרחים  מלחמת  להצית 
בדמם  הארזים  ארץ  את  ולהטביע 

של אזרחיה. 
נת־ בנימין  הממשלה  ראש 

מבקר  הוא  בה  מלונדון  הגיב  ניהו 
השכמה  קריאת  "זו  אלו:  בימים 
לנקוט  הבינלאומית  לקהילה 
האירא־ התוקפנות  נגד  פעולה 

סוריה  את  להפוך  שמנסה  נית, 
זו  "תוקפנות  לדבריו:   ."2 ללבנון 
אלא  ישראל,  את  רק  לא  מסכנת 
את המזרח התיכון כולו. הקהילה 
להתאחד  צריכה  הבינלאומית 

ולהתייצב נגד תוקפנות זו".

הרקע למהומות: מבצע של המורדים לסילוק כוחות אסד

כמעט על בסיס יומיומי.
בהודעה קראו פלגי המורדים 
אחרים  לפלגים  עליה  החתומים 
את  לתגבר  כדי  אליהם  להצטרף 
פנו  גם  הם  הסורי.  בצבא  המאבק 
לבית  שסמוכים  הכפרים  לתושבי 
ג'אן – ובייחוד לאנשי הכפר חאדר 
המש־ נגד  לצאת  בהם  והפצירו   –

טר הסורי. בנוסף הודגש בהודעה 

ובט־ שלומם  על  שוקדים  הם  כי 
הכפרים  ושל  האזרחים  של  חונם 
כתוצאה  להינזק  שעלולים  שלהם 
ומעניקים  מסייעים  שהם  מכך 
המשטר  של  למיליציות  מקלט 
הסורי וחיזבללה. ההערכות הן כי 
הוא  המדובר  ההתאבדות  פיגוע 
המורדים,  של  מבצע  מאותו  חלק 
שרואים בדרוזים כמי שמשתפים 

פעולה עם משטרו של אסד.

לומדי הדף היומי יסיימו מחר מסכת סנהדרין
ברחבי  רבים  כנסת  בבתי 
מחר  יערכו  והתפוצות  הארץ 
ובמהלכה  עם  ברוב  סיום  סעודת 
השי־ ומגידי  הרבנים  יעוררו 

להגביר  הקהל  את  שליט"א  עור 
הלומ־ מעגל  את  להרחיב  חיילים 

דים בלימוד הדף היומי, ולהמשיך 
ולהקפיד ביתר שאת בהשתתפות 
בשיעורי דף היומי חוק קבוע מדי 

יום ביומו. 
להפצת  המרכזית  מהוועדה 
מדי  כי  נמסר  היומי  הדף  לימוד 
שבוע בשבוע מתווספים עוד ועוד 

בקהילות  היומי  בדף  שיעורים 
ישראל ובבתי הכנסת די בכל אתר 
בעת  תקופה  מדי  כאשר  ואתר, 
מסכ־ והתחלת  המסכתות  סיומי 

התעוררות  ניכרת  חדשים,  תות 
ללימוד  חיילים  להגביר  רבתית 

הדף היומי.

הערב הילולת הרה"ק בעל ה'אהבת שלום' מקוסוב זי"ע

הערב ליל יומא דהילולא יער־
כו כינוסי התוועדויות ושבת אחים 
בכל ריכוזי חסידי בית ויזניץ בכל 
ללמוד  יתכנסו  אשר  תבל  רחבי 
בצוותא בספרו הק' 'אהבת שלום' 
ולשוחח משגב גדולתו של הצדיק 
ולדרים  לארץ  שהאיר  הנשגב 

הרו־ ויראתו  קדושתו  באור  עליה 
ממשיך  הבהיר  אורו  כאשר  ממה, 
להאיר ולהלהיב את לבותיהם של 

ישראל לאביהם שבשמים.
גדולה  קבוצה  כי  יצוין 
יצאה  ויזניץ  בית  חסידי  של 
קברו  על  להשתטח  לאוקראינה 

הק' בעיר קאסוב.

היום העליה לציון מרן ה'חזון איש' זי"ע

שמריהו יוסף זצוק"ל.
בהיכלי  האחרונה  בשבת 
נס  על  העלו  והישיבות  התורה 
מו־ מקומם  של  הטהור  זכרו  את 

השואה,  שנות  לאחר  ארץ  סדי 
שישב  החרדית  היהדות  קברניט 
היתה  ומצודתו  ברק  בבני  בביתו 
פרוסה על היהדות הנאמנה בארץ 

ישראל.

היועמ"ש: ניתן למנוע מחמאס לחפש את המחבלים
כדי  חיכינו  לה  ההזדמנות  "זאת 
עכשיו".  ואורון  הדר  את  להחזיר 
נחטף  שלי  "אח  אמר:  גולדין 
מנהרה  אירוע  יש  וכעת  במנהרה 
רוצה  שלא  מי  שכל  כך  נוסף, 
לא  כזה  באירוע  אותם  להחזיר 
רוצה להחזיר אותם בכלל. הפיוס 
ללחוץ  הזדמנות  הוא  הפלסטיני 
אורון  את  ולשחרר  חמאס  על 
רוצה.  שישראל  בתנאים  והדר 

שמגדירה  אחרת  משוואה  זו 
ולא  הכללים,  את  הטרור  לארגון 

הוא לנו.
מורתעים  להיות  צריכים  "הם 
בשנה  כבר  אנחנו  אנחנו.  ולא 
פעם  וזו  המאבק  של  הרביעית 
בישראל  שממשלה  ראשונה 
משמעותיים  צעדים  עושה  לא 
צרי־ ישראל  נעדרים.  להחזרת 
האזר־ כל  אחרת.  לפעול  כה 

את  ומגייסים  בנו  שצופים  חים 

לדעת  צריכים  לצה"ל  ילדיהם 
לוחמיה",  על  נלחמת  שישראל 

אמר צור.
בתוך כך, בכיר חמאס מחמוד 
מסרב  ארגונו  כי  הבהיר  א־זהאר 
ולפיהם  צה"ל,  שהציב  לתנאים 
ישיב את גופות המחבלים שנהרגו 
כיסופים,  באזור  המנהרה  בפיצוץ 
החללים  על  מידע  תמורת  רק 
והאזרחים המוחזקים בידי חמאס 

ברצועת עזה. 
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יריית הפתיחה:

5 זוכים יופתעו היום בלילה עם 'מעטפה 
מפתיעה' בסכום של 1,000 שקלים

"לא ניתן ליצר הדחיינות לפספס לנו את ההזדמנות"
היום ב־11:00 בלילה זה מתחיל: 5 
זוכים מאושרים יזכו כל אחד במעט־
פה ובה סכום של 1,000 שקלים. הזו־
כים הם מתוך אלו שהזדרזו והספיקו 
ארגון  של  הסינית'  ל'מכירה  להצטרף 
בלילה   11:00 לשעה  עד  חסד'  'מפעל 

בדיוק.
מצטר־ רבים  החלו  מאמש,  כבר 
פים בזריזות בכדי שלא להחמיץ את 
ההזדמנויות הייחודית. "לא ניתן ליצר 
הזדמנות  את  לנו  לפספס  הדחיינות 
במילא  "הרי  תורמים,  אמרו  הזכיה"... 
בסוף נצטרף, אז למה לוותר על אפ־

שרות הזכיה הנוספת"?! 
שיוגרלו  המפתיעות  המעטפות   5
כבר היום בלילה, הינן יריית הפתיחה 
לתכנית ההגרלות 'המעטפות המפתי־
המזדרזים.  להוקרת  המיועדות  עות' 

הגר־ יתקיימו  בלילה,  שני  ביום  מחר 
לות על 'מעטפות מפתיעות' כשבתוכן 

2,5000 שקלים, ויזכו בהן 2 זוכים.
ההגרלה  הקרוב  שלישי  ביום 

תתקיים על מעטפה אחת, ובה סכום 
שובר נאה של 5,000 שקלים. 

...מי מוכן להפסיד?
עדכנו  הסינית'  ה'מכירה  מארגני 
משמעו־ תוגבר  ההצטרפות  מוקד  כי 
הציבור  פניות  את  לקבל  בכדי  תית 
מיזם  "הצלחת  כראוי.  פנים  במאור 
המכירה הסינית היא זכות הקיום של 
אומרים  הנשגבות",  החסד  פעילויות 
שהשקענו  הסיבה  "זאת  המארגנים, 
המרשים  האלבום  בהפקת  רבות 
והמיוחד, על שלל הפרסים המקוריים 

והמדהימים".
כאמור, היום בשעה 11:00 בלילה 
ה'מעטפות  תכנית  תתחיל  בדיוק 
גדול  יתרון  שמעניק  מה  המפתיעות', 
להתמהמה  ולא  עכשיו  כבר  להצטרף 

כלל.
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לוח תורני - יומי
דף היומי בבלי: סנהדרין קיב    דף היומי ירושלמי: בבא קמא כד    חובות 
הלבבות: חשבון הנפש הט"ז (החיים)    משנה יומית: ביצה ג, ו-ז    הלכה 
יומית: או"ח רס, ב - רסא, ב    רמב"ם יומי: שבת ט-יא    שו"ע הרב - רב 
יומי: תקי, ד-ז    דף היומי - זוהר: נח, סעי' קיח-קכז    חפץ חיים: לה"ר ד, 

יא    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"א עמ' קכז:
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

7:557:577:567:577:577:54סו"ז ק"ש מג"א
8:418:428:428:438:438:41סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:049:069:059:069:579:03סוף זמן תפלה מג"א
9:359:369:369:379:379:34סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

11:2311:2411:2311:2511:2511:21חצות היום
11:5311:5411:5311:5511:5511:51מנחה גדולה

16:5116:4716:4816:4916:4916:45שקיעת החמה
זמנים למחר

4:274:294:294:304:304:27עלות השחר
5:075:095:095:095:095:07זמן ציצית ותפילין

5:576:065:586:006:015:56הנץ החמה

ב"ב     ,15 סיני  הר  סיני  6762954  הר  ברק  בני      2 אביזוהר   הכרם 052-7781127  בית  פארם  סופר  ירושלים 
  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 המרקחה 7724034 שד' ניצה 8    חיפה 
סופר פארם סינמול לב המפרץ 077-8880200 שד ההסתדרות 55    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

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: 214.265-
אתמול: 214.265-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
22-13

תל אביב
25-16

חיפה
24-15

גולן
25-13

טבריה
28-17

גליל
21-11

באר שבע
26-11

אילת
29-17

מזג האויר
עליה קלה בטמפ'

היום - מעונן חלקית. תחול 
עלייה קלה בטמפרטורות.

שני - מעונן חלקית עם ירידה 
קלה בטמפרטורות. בבוקר 

ייתכן גשם מקומי קל.

שלישי - נאה עם עלייה קלה 
בטמפרטורות.

רביעי - מעונן חלקית עם ירידה 
קלה בטמפרטורות. ייתכנו 

ממטרים מקומיים מצפון הארץ 
ועד לצפון הנגב.

רביעישלישישני

     ,  
,

 
.  

 4     :   |  1    :
 17 "  '  :   | (  . ) 3  '  :

בטלפון ֳ ממוקד  מידע  לוח-פון 
ונופש  מכירה,  השכרה,  אחד. 
@8030444  02-80-30-444

gmail.com
[20045935]

ירושלים | מכירה
למרכז  קרוב  חד',   4 ברמת-אשכול, 
מדהים!  נוף  מעולה,  אויר  המסחרי, 
נדל"ן  ש''ח   2,450,000  38 תמ"א 

ONE טל' 0548480131
[20046309]

בישא ברכה בנין חדש דירת 3 חדרים 
מדהים,  נוף  המרפסת,  כולל  מטר   72
ק"ב, שכנים טובים רק 1860.000 שח 

052-7658-638 תיוך
[20046262]

מטר   90 כ  מפוארת  דירה  בנחמיה 
ענקית  מרפסת   + הול   + חדרים   3
שכנים  להרחבה,  ואופציה  סוכה 
שח   2650.000 רק  כ"א   3 טובים, 

052-7658-638 תיוך
[20046261]

מחסן  דירת  היוקרתי  רוממה 
מושקעת 55 מ"ר, חדרים גדולים, רק 
ש''ח)  ב3,600  (מושכר  ש''ח   720,000

"כיכר   השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20046247]

 2.5 דירת  ישראל  בבית   ! מציאה 
יחידת   + מטר   50 כ  חדשה  חדרים 
 3200 ב  מושכרת  מטר   25 כ  דיור 
הקודם  שח   1600.000 רק  לחודש 

זוכה 052-7658-638 תיווך
[20046222]

אופציות  מטר,   80 חד   3 בעמוס 
קומה  כ"א   3 חזית,  להרחבה,  גדולות 
שח 052-7658-638  רק 2380.000  א 

תיווך
[20046221]

במקור ברוך דירת 75 מטר + מרפסת 
אופציה   + ק"ד  מדהים,  נוף  סוכה, 
 2350.000 רק  מטר   50 כ  להרחבה 

שח 052-7658-638 תיווך
[20046220]

מזומן,  לבעלי  ממש!!  של  מציאה 
בית  טוב,  הכי  אזור  שערים,  במאה 
גג   + מטר   5 גובה  מטר   35 כ  פרטי 
קומות   2 עליו  להוסיף  שאפשר 
הקודם  שח  רק 1050.000  ולהתרחב, 

זוכה!! 052-7658-638 תיווך
[20046219]

בגאולה  בבלעדיות  זוכה!  הקודם  כל 
ל  מחולקת  חדשה  מטר   90 דירת 
 + קטנה  ויחידה  מטר   75 חדרים   3
חודשית  תשואה  בגג,  נוספת  יחידה 
מטר   60  + שח   5000 כ  מהיחידות 
רק  מעולים,  שכנים  מעלית,  גג, 

2900.000 שח 052-7658-638 תיווך
[20046218]

 !! מזומן  לבעלי  ממש!  של  מציאה 
בדוד ילין דירת 3 חדרים 72 מטר + 2 
מרפסות סוכה, חזית, אזור מצוין, רק 

1580.000 שח 052-7658-638 תיווך
[20046173]

דירת  חפץ,  בארץ   ! זוכה  הקודם  כל 
חד'   4 מאד!  ומושקעת  מפוארת 
אופציה   + סוכה  מרפסת   + מטר   85
עתידית להרחבה, שכנים טובים, ק"ב, 
 052-7658-638 שח   1790.000 רק 

תיווך
[20046172]

מציאה למשקיעים !! במאה שערים, 
דירת 90 מטר גבוהה מאד!! אפשרות 
וכן  קומות,  ל-2  לחלוקה  מידית 
 10 כ  עוד  של  להרווחה  אפשרות 
מטר, סוכה, חזית, אזור שקט ונטרלי 
 052-7658-638 שח   2480.000 רק 

תיווך
[20046171]

חפץ!  בארץ   ! זוכה  הקודם  כל 
מאד!  ומושקעת  מפוארת  דירת 
 + סוכה  מרפסת   + מטר   85 חד'   4
שכנים  להרחבה,  עתידית  אופציה 
ש''ח   1790.000 רק  ק"ב  היימשע 

052-7658-638 תיווך
[20046111]

מרפסות   2  + חדרים   3.5 הכהן  בעלי 
של  להרחבה  התחיבות   + גדולות 
המוכר,  חשבון  על  מטר   25 עוד 
שח   2350.000 רק  נוף  חזית,  ק"א, 

052-7658-638 תיווך
[20046090]

צומת  בירמיהו  החלטה!!  למהירי 
הול,   + חד   3 מטר   70 דירת  אפריון, 
מרפסת  כניסה,  קומת  חזית,  כ"א,   3
להוספת   38 תמ"א  בתהליך  גדולה, 
25 מטר, רק 1845.000 ש''ח . הקודם 

זוכה!! 052-7658-638 תיווך
[20046089]

דירת  בפולנסקי  זוכה!!  הקודם 
גדולה,   סוכה   + מטר   85 חדרים   3.5
רק  מעולים  שכנים  אופציות,   +

1930.000 שח 052-7658-638 תיווך
[20046088]

הזדמנות  בשוק,  חדשה  אשכול  רמת 
מיוחדת 75 מ"ר, 3.5 ח', + נוף מדהים 
מעלית,   + גבוהה)  יחסית  (קומה 
השבת"  "כיכר    ש''ח   1,650,000 רק 

052-7171468 מיכאל  
[20046024]

מיקום  בשוק  חדשה  הנביא  שמואל 
אופציה   + נוחה  קומה  מרכזי, 
רק  מ"ר,   70 ח'   3.5 הזדמנות!! 
1,650,000 ש''ח (גמיש) "כיכר   השבת" 

052-7171468 מיכאל  
[20046023]

בלעדית!!  הזדמנות  שאול  גבעת 
מאוד,  מרכזי  מיקום  רכישה,  קבוצת 
 16,000 מ"ר,   90 עד  מ"ר  מ55  דירות 
עלות  (בנוסף  קרקע  למטר  ש''ח 
 052-7171468 השבת"  "כיכר    בניה) 

מיכאל  
[20046022]

בגאולה מיקום מרכזי בית פרטי 160 
מרפסות   + מפלסים   3 על  מ"ר, 6חד' 
"כיכר    ש''ח   3,400,000 רק  חצרות   +

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20046021]

מ"ר,  הזדמנות!! 32  היוקרתי,  רוממה 
(הכנסה  מדהים!  נוף   + יפיפה  דירה 
ש''ח   600,000 ש''ח)   3,200 חודשית 
השבת"  "כיכר    משכנתא)  (ללא 

052-7171468 מיכאל  
[20046020]

עין  שערים  במאה  תחמיצו!!  אל 
יחידות  ל-2  מחולק  פרטי  בנין  יעקב, 
חודשית  תשואה  מפוארות,  דיור 
ש''ח,   1,500,000 רק  ש''ח,  כ-7,000 

כניסה מידית. 052-7658-638 תיווך
[20046000]

דירת  ישראל  בבית  מציאה!  מציאה! 
65 מ"ר, חדשה, מחולקת ל-2 יחידות 
דיור, תשואה חודשית כ- 8,000 ש''ח, 
3 כ"א, חזית, ק"כ, רק 1,580,000 ש''ח. 

052-7658-638 תיווך
[20045999]

גאולה,  במרכז  זוכה!  הקודם  כל 
ביותר,  מושקעת  פאר  דירת 
מטר   73  + מטר   115 חדרים,   5
היימשע.  שכנים  חזית,  מרפסות, 
עד  למשכנתא  (אפשרות 
ש''ח   2840.000 רק  ש''ח)  מליון 

052-7658-638 תיווך
[20045833]

צומת  בירמיהו  החלטה!!  למהירי 
דירת  לגור,  ממש  סמוך  אפריון, 
חזית,  כ"א,   3 הול,   + חד   3 מטר   70
גדולה,  מרפסת  כניסה,  קומת 
מטר,  להוספת 25  תמ"א 38  בתהליך 
זוכה!!  הקודם  שח   1845.000 רק 

052-7658-638 תיווך
[20045767]

 3  + מ"ר   72 דירת  השבת  בכיכר 
מרפסות, אסטרטגית מאוד, אפשרות 
רק 1,920,000  יחידות  ל2-3  לחלוקה 

ש''ח 052-7658638 תיווך
[20045752]

בפרויקט  החלטה!  למהירי  מציאה 
מטר   45 דירת  באוירבך  החדש 
 1,260.000 רק  מטר   36 חלל   +
על  למשכנתא  (אפשרות  ש''ח 
חודשיים   18 תוך  כניסה   (350.000

052-7658-638 תיווך
[20045672]

לבעלי מזומן בעין יעקב דירה חדשה 
רק 1190.000  מטר   50 כ  חדרים   2.5
חודשים   15 תוך  כניסה   . שח 

052-7658-638 תיווך
[20045671]

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

זוכה 052-7658-638 תיווך
[20045506]

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

שח ויותר . 052-7658-638 תיווך.
[20045504]

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

052-7658-638 תיווך
[20045375]

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

תיווך
[20045364]

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

"כיכר   השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20045359]

מ"ר,   126 דירת  גאולה  בגני 
חדש,  הכל  ומפוארת  משופצת 
רק  מרפסת  מ"ר   13  +  5 קומה 
 052-7658638 ש''ח   3,150,000

תיווך
[20045319]

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

052-7658-638 תיווך
[20045280]

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]

מזומן!  לבעלי  מידית  מציאה 
טוב,  הכי  אזור  שערים  במאה 
מטר   5 גובה  מטר,   35 פרטי  בית 
 + ל2)  לחלוקה  מידית  (אפשרות 
עוד 2/  לתמא 38  אפשרות  עם  גג 
המגרש  מזכויות   25%  + קומות   3
שח 052-7658-638  רק 1050.000 

תיווך
[20045262]

ח',   3 גאולה,  באזור  בירמיהו 
מרפסת   + מ"ר   85 לגינה,  נוף 
ש''ח   1,850,000 חניה,  מ"ר,   14

050-4148207 (תיווך)
[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]

רוממה היוקרתי! יחידת דיור 15 מ"ר 
חודשית  (הכנסה  ומיוחדת  יפיפיה 
"כיכר    ש''ח   290,000 רק  2000ש''ח) 

השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20044184]

מיוחדת  דירה  חדש  בנין  ישראל  בית 
 1,250,000 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
מרוהטת  משופצת,  כ-5  בינה  באמרי 
וממוזגת, מרפסות + נוף, קומה נוחה, 

מיידי תיווך 053-4160475
[20046279]

חדישה,  חצר,   + בהזית  לזוג   2
מיידי  ש''ח   3,300 ממוזגת  מרוהטת, 

תיווך 053-3132926
[20046269]

ירושלים | מבנים ומגרשים
מגרש   80 בגוש  החלטה!  למהירי 
ל-4  מאושרת  טאבו  מ"ר   144
קומות + קומת מרתף כל קומה 85 
 5,250,000 רק  חלקה  תתי   3 מ"ר, 

ש''ח 052-7658638 תיווך
[20045321]

ירושלים | חנויות ומחסנים
שערים  במאה  עסקים  לבעלי 
מרכזית  חנות  הראשי  הכביש  על 
שח   680.000 רק  מטר   25

052-7658-638 תיווך
[20045283]

בכיכר  עסקים!  לבעלי  מציאה! 
השבת חנות מרכזית 70 מטר, ק"א, 
רק  השבת  לכיכר  ענק  ראוה  חלון 
 052-7658-638 שח   1950.000

תיווך
[20045282]

בני ברק | מכירה
חד'   3-4-5 דירות  מבחר  ה'  בשיכון 
איכלוס  יוקרתית  ובניה  אמין  מקבלן 
תוכניות  בניה,  מתחילת  חודש   24

ב"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20046320]

כ-230  חדשה  גן  דירת  בהראשונים 
"תיווך-ט.זינגר"  2,450,000ש''ח  מ"ר 

03-619-0004
[20046319]

חדש  בבניין  ק"א  חד'   4 בגוטמכר 
2,000,000ש''ח  בפסח  אכלוס 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20046318]

בשמעיה בבניין חדש 4 חד' ק"א חזית 
"תיווך-ט. 1,990,000ש''ח  מעלית   +

זינגר" 03-619-0004
[20046317]

נוף  מעלית   + ק"ג  חד'   2.5 בפרל 
איכלוס  ש''ח   1,240,000 מדהים! 

כשנה "תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20046316]

חד'   3 חדש  בבנין  בפרל  מציאה! 
ש''ח   1,550,000 מעלית   + חזית  ק"ב 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20046315]

מעלית   + עורף  ק"ב  חד'   3 בסוקולוב 
ש''ח   1,660,000 מ"ר  כ-16  מחסן   +

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20046314]

3ח'  הוילות  באזור  ברמת-אהרן 
מיידי  3כ"א  חזית  ק"ב  אופציה   +
 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

058-3237780
[20046297]

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

058-3237780 03-5791514
[20046296]

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 5805802-02 שלוחה 3 או במייל

ודירות-נופש ֹהלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי.  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 
חדשות  סוויטות   2 בעתיקה 
פרטיות  מדהים,  נוף  ויוקרתיות, 
 .2  + לזוג  לזוג/  מוחלטת 

054-6472080
[20046270]

לצאנז  קרוב  העתיקה,  העיר  במרכז 
צימרים מפוארים ויוקרתיים + ג'קוזי. 

www.benak.co.il 055-6786315
[20046043]

מפוארים  אירוח  חדרי  הרשב"י  נוף 
לזוגות  בצפת,  העתיקה  בעיר 
צמודות  נוף  מרפסות  וקבוצות, 

ואבזור מלא 053-3115959/4949
[20045749]

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

052-7692698
[20045245]

בית חלקיה 
מיטות  כ-24  חול  וימי  לשבתות  וילה 
ואטרקציות.  טרמפולינה   + חד'   6

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]

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

מיטות. 052-3590471
[20043606]

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]

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]

אצולת אירופה - ספסופה 
יוקרה  וילת  סופסופ  חדש! 
 21 החרדי.  לציבור  מותאמת 
מושקעות,  ענקיות  חצרות  מיטות, 
איכותי,  גן  ריהוט  דשא,  מרחבי 
מתחם  וערסלים,  נדנדות 
וסאונה,  ג'קוזי  עם  פרטי  בריכה 
תשרי  אלול  למבצעי  חייגו 

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 
דירות   – בגאולה"  "הבית 
גבוהה,  ברמה  חדשות  אירוח 
 02-5641111 ומרווחות.  גדולות 

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   5-9 מ  וממוזגת,  מפוארת 
ומאובזר,  ענק  אוכל  חדר  שינה, 
ולקבוצות.  לשמחות  גם  מתאים 
ce0527654482@  ,052-7654482

gmail.com
[20039166]

ִ ,2011 סוף  אאוטלנדר,  מיציבושי 
 + לשנה  טסט   + שמורה  ראשונה, 
צבע  מקומות)   7) השכלולים,  כל 
החברה.  במוסך  מטופלת  כסף, 

053-3100301
[20046256]

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 ֵ
דין  עורך  משרד  רובין  נפתלי 
בירושלים  דין  עורך  ונוטריון 
 11 ילין  אבינועם   1995 משנת 
בבימ"ש  והופעה  ייצוג  ירושלים 
משפחה  דיני  מיסים  נזיקין 
בינלאומי  ופלילי  אזרחי  משפט 
naftali.rubin@  054-4705200

gmail.com
[20046101]

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]

השיווק ַ בתחום  בינלאומית  לחברה 
רציניים  חרדים  עובדים  דרושים 
כהכנסה  אפשרות  המרכז,  מאזור 
הדרכות  בניסיון,  צורך  אין  נוספת, 

ע"ח החברה. 054-847-9907
[20046313]

פרטי  לגן  מנוסה  גננת  דרושה 
קו"ח  מיידי  מלאה,  למשרה  בקטמון 

לפקס- 077-9163514
[20046258]

בילדים  וטיפול  ניקיון  בית,  משק 
שעות  מלאה/חצי  משרה 
 - קו"ח   02-6747474 טל'-  הבוקר. 

office@rakiaservices.com
[20046074]

מזכיר/ה  חינוכי  לפרוייקט 
ועוזר/ת אישי/ת לעבודה מהבית, 
דרוש  ש"ח *  ביום, 2,900  שעות   4
משרת  בב"ש,  כשרות  משגיח 
מהבית  לעבודה  פקיד/ה   * בוקר. 
ללקוחות,  טכני  תמיכה  למתן 
 * ש''ח.   7,000 טובה,  אנגלית 
למשרד עו"ד סמוך לב"ב מזכיר/ה, 
קריירה  5,000ש"ח.  ביום,  שעות   5

072-22-222-62
[20043625]

לכתובת ָ לישועה?הגעתם  זקוקים 
יגיד  חכם  תלמיד  יהודי  הנכונה 
ספר  כל  פעם   300 בשבילכם 
השם  בשנה,בעזרת  התהילים 
ובהמלצת  באישור  ישועות,  תראו 
הרבנים שליטא (בעד שקל ליום) 

לפרטים 0527167749
[20046299]

למיון  המושלם  הפתרון  כביסל 
כביסה 02-5806999

[20043735]

ק"ב  מרווחת   3 גן-ורשא  באזור 
נכסים"  "אפיק  1,550,000ש"ח 

053-3128884 03-5791514
[20046295]

ק"ב  100מ"ר  ענקית!  חנקין  באזור 
1,900,000ש"ח  מצוין  מצב  חזית 
 03-5791514 נכסים"  "אפיק 

053-3128884
[20046294]

 + חזית  ק"א  חדישה  3ח'  בלז  באזור 
חניה 1,640,000ש"ח "אפיק  מעלית + 

נכסים" 03-5791514 053-3128884
[20046293]

 + מרפסת   +  2  +  4 ד.גג  פרל  באזור 
2,650,000ש"ח  מעלית   + ק"ג  נוף! 
 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

058-3237780
[20046292]

ק"ב  מרפסות   + גדולה   4 ברמבם 
1,990,000ש"ח  3כ"א  מעלית   + חזית 
 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

058-3237780
[20046291]

ענקית בק"ק!6באבן-שפרוט + חצר + 
3.450.000גמיש  כ-170מ"ר  מרפסת 

איצקוביץ-נכסים 054-8472251
[20046278]

בבניה  4בסוקולוב  ויפה!  גדולה 
2.100.000ש"ח  108מ"ר  ק"א 

איצקוביץ-נכסים 054-8472251
[20046277]

בסוקולוב  מתקדמת!4  בבניה 
ש''ח   2.100.000 כ-110מ"ר  ק"ו 

איצקוביץ-נכסים 054-8472251
[20046276]

חזית  ק"א  מתקדמת  בבניה  4במיימון 
איצקוביץ  2.000.000ש"ח  100מ"ר 

נכסים 054-8472251
[20046266]

בגג  היתר   + ק"ד  3בגינחובסקי 
למעלית  ואופציות  מחסן   +
גמיש  1.580.000ש"ח  בצד  ובניה 

איצקוביץ-נכסים 054-8472251
[20046265]

 + מעלית,  ק"ד  גבירול  4באבן 
גמיש  1,980.00ש"ח  מושכר  מחסן 

איצקוביץ נכסים 054-8472251
[20046264]

6חד'  .ללא.  ק"ג  בשטרסר  דופלקס 
2.700.000ש"ח  ונוף  מרפסת   + חזית 

איצקוביץ נכסים 054-8472251
[20046263]

בני ברק | השכרה
מרווחת   3 ר'-עקיבא  בתחילת 
מרוהטת  גדולה  סוכה   + גדול  סלון 
4,200ש"ח  מעלית   + חזית  ק"ב 
 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

058-3237780
[20046298]

חדשה,  להשכרה  יחידה  גד  בגני 
סוכה.   + קומפלט  מרוהטת  ממוזגת, 

053-3110719
[20046274]

ק"א   ! מיידית  ענקית,  6בנחמיה 
 + כ-180מ"ר  מפוארת,ומרוהטת 
גמיש  10.000ש"ח  ארוך  לטווח  חניה 

איצקוביץ נכסים 054-8472251
[20046267]

גלריה  בקומת  משרד  להשכרה 
ל-3  מחולק  מטר  כ-60  העיר  במרכז 
בכניסה  למזכירה  עמדה   + חדרים 
וכן  מיידית  לכניסה  מצוין  במחיר 
מחסנים בגדלים 5-10 מטר לפרטים 

052-7133387
[20046259]

ביתר עילית | מכירה
 + ב  חדרים   B- 6 מקבלן  חדשה 
נוף   + מ”ר   210 ל  להרחבה  אופציה 

052-7105120 תיווך
[20046324]

המודעי  אלעזר   A בגבעה  מציאה! 
גדולה,  סוכה  חזית,  מטר,   110 חד'   5
 1290.000 רק  ק"ב,  היימשע,  שכנים 

ש''ח 052-7658-638 תיווך
[20046112]

החדשה,   B2ב ממש!!  של  מציאה 
דירת 4 ח' + סלון ענק + חצר ומרפסת 
שאפשר  מחסנים   3  + מ"ר   100
ומפואר,  חדש  הכל  ליח"ד,  להפוך 
 052-7658-638 . ש''ח  רק 1,710,000 

תיווך
[20046001]

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
ברובע ז בינאי חסידי 3 חדרים גדולה 
להרחבה  אפשרות  וסוכה  ממ"ד   +
 0533176405  1350000 רק  גדולה 

גרינבוים נכסים
[20046312]

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
 3 הריטבא  ברח'  להשכרה 
מזגנים,   + פסח  מטבח   + ח' 

ק"ב054-8410766
[20046310]

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
ירושלים  גבעת  בפרוייקט 
דירות  גולובנציץ  במתחם   !
 ! יחזרו  שלא  במחירים   ! מיוחדות 

תיווך 05271-91958
[20046308]

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]

מירון

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 | מכירה
בקריה  מטר   92 חדרים   3 דירת 
החסידית בנין חדש ממוזגת 935000 
גרינבוים   0533176405 זוכה  הקודם 

נכסים
[20046311]

 + ב  קומה  הישנה  בקריה  חדרים   3
 0548401627 ענקית.  סוכה  מרפסת 

[איזנבך]
[20046275]

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]

בעלזא,  בקרית  חדרים   3 דירת 
מזגנים),   4) ממוזגת  מאוד,  יפה 
מחסן,  רשתות,  מאווררת,  סורגים, 
אופציות,   + פרטיות,  מהמם,  נוף 
מושכרת  גדולה,  סוכה  מרפסת 
ב-  רק   ,5 קומה  ש''ח,   2500 ב- 
זוכה!  הקודם  לל"ת  ש"ח   930,000

052-7696992
[20042747]

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]

טבריה | מכירה
כולל  מרווחת  דירה  א'  בשיכון 
ממוזגת,  מ"ר,   120 חדש,  ריהוט 
ולים.  למרכז  קרוב  לכינרת  נוף 

050-4055521
[20045918]

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]

נתניה 
לצאנז  קרוב  משםפחתי  דו  למכירה 
גדולה  ליח"ד  אופציה   + חד'   7

053-3114437
[20046271]

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]

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]

שייט 

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

הרצליה. 0504114919
[20044229]

שיפוצים ובניה 

בניה  באמונה"  ונתת  "נשאת 
ושיפוצים כללים- * בניה * שיפוצים  
איטום  עבודות   * ריצוף   * הריסות   *
 0586660526 נסיון.  שנה   40 גבס,   *

- ניסים.
[20045809]

ויזות לארה"ב 

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

054-8496084
[20043405]

סת"ם 

מגילות  לקנות  מעונין  סוחר 
הרמות.  בכל  וב"י  אר"י  כתב  אסתר 

054-8539077
[20046268]

שנכתב  אשכנזי  כתב  מהודר  ס"ת 
בהזדמנות.  למכירה  יר"ש  סופר  ע"י 

052-7645204
[20046214]

חידוש שמיכות פוך 
שמיכות וכרים + עיבוד וחידוש, קליין 

רבינא 3 בני ברק 03-6776896
[20046327]

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

השבת אבידה 
בתחנה  נמצאו  תשובה  ימי  בעשרת 
חגיגיות  חצאיות   4 הכהן,  בעלי 

לילדות + עליונית. 052-7672960
[20046323]

בברכה
רוזנטֹל אברהם הרב

המועצה ראש

7/2017 פומבי כ"א מכרז

יערים ֱקרית מֱקומית מועצה
יערים ֱקרית 25 הגר"א www.kiryatyearim.muni.ilרח'

כוֹלֹלני סוציאֹלי עובִד ִדרוש
וִדרגה: ט'-יא'ִדירוג עו"ס

75% משרה: היֱקף
העו"סים בפנֱקס רשום סוציאֹלית, בעבוִדה תואר בעֹל סף: תנאי

02-5410001 ֹלפֱקס חיים ֱקורות ֹלשֹלוח ניתן
בִדוא"ֹל avi@yearim.co.ilאו

2017 בנובמבר 15 תשע"ח חשון ו כ מועמִדות: ֹלהגשת האחרון "המועִד
כאחִד ונשים ֹלגברים מתייחסת המוִדעה

ניו יורק, ארה"ב: תביעה משפטית נגד צעיר 
שחילל את בית קברות היהודי במחוז אורנג'

במקום נמצאו צלבי קרס וסיסמאות התומכות בצורר היטלר ימ"ש 
שהתנוססו על גבי החומה המקיפה את בית הקברות 

מאת א. למל

פרקליטי צפון ניו יורק הציגו 
כנגד  המשפטית  תביעתם  את 
שביצע  עשרה  שמונה  בן  צעיר 
יהודי  קברות  בית  חילול  מעשי 

באורח וונדאלי. 
אירע  האנטישמי  המעשה 
בדיוק לפני שנה בבית הקברות 
בוורקיק  שלום'  'בית  היהודי 
במ־ יורק.  בניו  אורנג'  שבמחוז 

קום נמצאו צלבי קרס מרוססים, 
התו־ וסיסמאות  אס.אס.  סמלי 

מכות בהיטלר ימ"ש שהתנוססו 
על גבי החומה המקיפה את בית 

הקברות.
הקטנה  היהודית  הקהילה 
לנוכח  נחרדה  מקום  באותו 
המחפיר.  הוונדליזם  מעשה 
המ־ וכן  וורקיק  העיר  רשויות 

שטרה המקומית וצוות חוקרים 

עבדו יחד עם משטרת המדינה, 
וכן עם צוות חוקרים מורחב על 
מנת לתפוס את האשם במעשה. 
לפני תקופה הם הצליחו לעלות 
קרבונרו  אריק  של  עקבותיו  על 
והוחלט שהוא האשם במעשה. 

האש־ מיוחסות  לקרבונרו 
של  וכן  שנאה  גילוי  של  מות 
כאשר  בשטח,  ראיות  השמדת 
מעשי  של  תמונות  מחק  הוא 
את  להסוות  במטרה  הוונדליזם 

חלקו במעשה הוונדליזם.

הוגשה תביעה. בית הקברות שחולל  



ניטרליים? שגרירות שווייץ לקחה חלק 
במימון של קמפיין נגד חוק המסתננים

מסמכים שהוגשו לרשם העמותות מגלים: שגרירות שווייץ בת"א העבירה 31,080 שקלים למוקד לפליטים ומהגרים ^ המטרה: הפקת 
סרטון נגד חוק הפקדון שחוקקה הכנסת, כדי להמריץ את המסתננים לעזוב

מאת כתב 'המבשר'

מדי־ של  שהמעורבות  מסתבר 
בישראל  בנעשה  אירופאיות  נות 
כוללת גם את שווייץ שבמשך שנים 
נייטרלית:  כמדינה  עצמה  מציגה 
בסוף השבוע חשף 'ישראל היום' כי 
תרומה  העבירה  שווייץ  שגרירות 
לפ־ למוקד  שקלים   31,080 בסך 
שנועדה "להפקת  ומהגרים,  ליטים 

סרטון בנושא חוק הפקדון". 
שמנהל  בקמפיין  מדובר 
הכנ־ שחוקקה  חוק  נגד  הארגון 

שנועדו  מהתמריצים  כחלק  סת 
לעודד עזיבה מרצון של מסתננים 
לא־חוקיים מישראל. על פי החוק, 
שוהה בלתי־חוקי העובד בישראל 
יפקיד 20 אחוזים משכרו בפקדון 
מיוחד שיוחזר לו כאשר יעזוב את 
המדינה, לצד מענק חד־פעמי של 
3,500 דולר הניתן לעוזבים מרצון.

לתוקפו  שנכנס  החוק,  נגד 
עתי־ הוגשה  חודשים,  כמה  לפני 

רה לבג"ץ על ידי שורה של ארגוני 
בט־ אותו  לבטל  הקוראים  שמאל 
בחו־ במסתננים.  פוגע  שהוא  ענה 

קמפיין  מתנהל  האחרונים  דשים 
דיון  לקראת  החוק,  נגד  ציבורי 
שקבע בג"ץ בנושא בחודש הבא. 

מקמפיין  חלק  כי  נחשף  עתה 
זה, הכולל סדרת תיעודים שהפיק 
בהש־ ומהגרים  לפליטים  המוקד 

בין  מומן  ידוענים,  של  תתפותם 
שווייץ.  שגרירות  ידי  על  השאר 
הידוע־ מספרים  אלו  בתיעודים 

כמה  של  האישי  סיפורם  את  נים 
מסתננים בליווי מוזיקה דרמטית, 

והם נחתמים בשקף שחור הקורא: 
"אומרים לא לחוק הפקדון". 

והמהגרים  לפליטים  המוקד 
הוא ארגון הפועל להשארתם של 
המסתננים בישראל ומתנגד באופן 
עקבי ליוזמות הממשלתיות השו־
האת־ עם  להתמודד  שנועדו  נות 

ב־2016  המוקד  של  תקציבו  גר. 
ועם  שקלים,   3,993,307 על  עמד 
התורמים לו נמנים הקרן החדשה 
וסוכ־ האירופי  האיחוד  לישראל, 

נויות או"ם שונות.
עדים  אנו  יום  מדי  "כמעט 
ואנטי־דמוק־ בוטה  להתערבות 

בנעשה  זרות  ממשלות  של  רטית 
פלג,  מתן  אמר  ישראל",  במדינת 
הפועלת  תרצו',  'אם  תנועת  יו"ר 
פו־ לפעילות  זר  מימון  לעצירת 

רק  לא  "מדובר  בישראל,  ליטית 
במימון ארגוני תעמולה הפועלים 
נגד חיילי צה"ל, אלא גם ארגונים 
של  המדיניות  לשינוי  הפועלים 
מדינת ישראל באמצעות בג"ץ או 
במקרה  כמו  ממש  חקיקה,  דרך 
זה  שווייץ.  ממשלת  של  הנוכחי 
במהותו,  אנטי־דמוקרטי  מעשה 

הפוגע בריבונותה של ישראל".
מהמרכז  יעקובוביץ  יונתן 
יוזם  ישראלית,  הגירה  למדיניות 
ששווייץ  "מכיוון  אומר:  החוק, 
עמדתה  את  לאחרונה  מקשיחה 
מא־ לא־חוקיים  מהגרים  כלפי 

שהיא  תמוה  וסודאן,  ריתריאה 
במקום  לחוק  להתנגד  בוחרת 
והומ־ מידתי  כמודל  אותו  לאמץ 

הסתננות  עם  להתמודדות  ניטרי 
לא־חוקית". 

ומהגרים  לפליטים  מהמוקד 
שתו־ מי  לכל  מודים  "אנו  נמסר: 

מקלט  מבקשי  של  בזכותם  מך 
במיוחד  בכבוד,  עצמם  את  לקיים 
החליטו  והכנסת  משהממשלה 
את  ולהביא  הפוך  באופן  לפעול 
מבקשי המקלט לפת לחם. מדינת 

להצטרף  בחרה  הריבונית  ישראל 
השעה  והגיעה  הפליטים,  לאמנת 
המוסריות  חובותיה,  את  שתקיים 
מדי־ ותאמץ  כאחד,  והמשפטיות 

ניות מקלט הוגנת תחת רדיפה של 
מבקשי מקלט".

נמסר:  שווייץ  משגרירות 

לא־ בארגונים  תומכת  "שווייץ 
בישראל  הפועלים  ממשלתיים 
באמצעות  ההומניטרי  בשדה 
לרשות  העומדים  תקציבים 
קטנים.  לפרויקטים  השגרירות 
מהמסורת  חלק  היא  זו  מחויבות 

ההומניטרית של שווייץ".

ארה"ב: בית משפט צבאי החליט לשחרר 
חייל שערק ונפל בשבי; טראמפ: "בושה" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בראגדל  בו  האמריקאי  החייל 
עונש  ירצה  ולא  לביתו,  ישוחרר 
מאסר למרות האישומים הכבדים 
שהיו תלויים נגדו. כך קבע אתמול 

בית משפט צבאי בארה"ב. 
בצבא  ששירת  בראגדל 
לע־ החליט  באפגניסטן,  ארה"ב 

רוק מהבסיס בו שירת ויצא לבדו 
ידי  על  נחטף  הוא  נודע.  הלא  אל 
בשבי  והוחזק  טליבאן,  אנשי 
ששוחרר  עד  שנים,  כחמש  במשך 
בין  שנערכה  עסקה  במסגרת 
אובאמה  הנשיא  בהנחיית  ארה"ב 
וארגון הטרור. בכך הפר אובאמה 
לפיו  האמריקאי  הברזל  כלל  את 
עם  מו"מ  מנהלת  אינה  ארה"ב 

לשחרורו  בתמורה  טרוריסטים. 
מח־ מספר  שוחררו  בראגדל  של 

שהוחזקו  קאעידה  אל  של  בלים 
בכלא גואנטנמו מספר שנים. 

לארה"ב  ושובו  שחרורו  עם 
נפתחו כנגד בראגדל הליכים מש־

פטיים, בגין העריקה שלו שקדמה 
בטי־ לארה"ב  ושעלתה  לחטיפה, 

פול יקר וממושך בנושא שחרורו. 

שבחוק  אישומים  כנגדו  הוגשו 
לגזר  להביא  עלולים  האמריקאי 
והנשיא  עולם,  מאסר  של  דין 
הקמפיין  במהלך  טען  אף  טראמפ 
כי  הרפובליקני,  בפריימריז  שלו 
יש לגזור על בראגדל עונש מוות, 
חבריו  את  שנוטש  לחייל  כראוי 

במהלך מלחמה ובורח מהקרב. 
התביעה ביקשה מבית המשפט 
להטיל על בראגדל עונש מאסר של 
הוא  כי  טענה  והסניגוריה  שנה,   14
הט־ בשבי  עונשו  את  ריצה  כבר 
עינויים  לטענתו  עבר  שם  ליבאן, 
כאמור  קשים.  מאסר  מתנאי  וסבל 
אותו  לשחרר  השופט  החליט 
דרגתו  את  להוריד  מהצבא,  בקלון 
של  קנס  עליו  להשית  לטוראי, 
עשרת אלפים דולרים, אך להימנע 

לחלוטין מהטלת עונש מאסר. 
להח־ בקצרה  הגיב  טראמפ 
שוב  כשהוא  המשפט,  בית  לטת 
וההתנה־ הכללים  כל  את  שובר 
על  ביקורת  מתח  המקובלת,  לות 
כי  וטען  הצבאי,  המשפט  מערכת 

מדובר בלא פחות מ"בושה". 

הפלסטינים נכשלו באונסק"ו בעקבות פיליבסטר ישראלי 
פיליבסטר ישראלי מתיש בשת"פ עם ארה"ב הוביל לדחיית הדיון בהצעה אנטי ישראלית שזוכה לרוב אוטומטי 

ב־8 השנים האחרונות ^ המערכה על ההחלטה תימשך היום ^ מקסיקו הצביעה לראשונה בעד ישראל

מאת מרדכי גולדמן

ערב  ומדינות  הפלסטינים 
באונסק"ו  השבוע  בסוף  נכשלו 
ישראל  נגד  ההצעה  בהעברת 
שנה  מדי  בקונצנזוס  המאושרת 
בע־ וזאת  האחרונות,  השנים  ב־8 
מתוכנן  פיליבסטר  מארב  קבות 
היטב. חברי המשלחת הישראלית 
גרמו לעיכוב מכוון, ולבסוף ננעלה 
יימ־ והדיון  הכרעה  ללא  הישיבה 

שך השבוע. 
של  החינוך  בוועדת  הדיון 
אונסק"ו נקבע ליום חמישי בשעה 
היה  והצפי  הצהריים,  אחר   15:00
חמש  בתוך  תאושר  שההצעה 
וללא  כללית  בהסכמה  דקות 
הצבעות, כמו בפעמים הקודמות. 
ויתרה  הישראלית  המשלחת 
ההצ־ נגד  מדינות  גיוס  על  מראש 

עה, ובמקום זאת פעלה לגיוס כל 
סעיף אפשרי בתקנון למשיכת זמן 
על ידי יצירת הצבעות שמיות של 

כל 196 המדינות. 
בקשת  על  בהצבעה  הפתעה 
שסין  היתה  ישראל  של  הדחיה 
הראשו־ ובפעם  בהצבעה,  נמנעה 

באופן  בפלסטינים  תמכה  לא  נה 
טובה  הפתעה  עוד  אוטומטי. 
לראשונה  מקסיקו  הצבעת  היתה 
ברורה  תוצאה   – ישראל  לטובת 
הביקור  ושל  הסיוע  משלחת  של 
שם  הממשלה  ראש  של  המוצלח 

לאחרונה. 

היו"ר  בדברי  נפתח  הדיון 
הקנייתי, שאמר שההצעה תאושר 
שיש־ אלא  והצבעה.  דיון  ללא 

ביקשה  ארה"ב,  עם  בתיאום  ראל 
הבא  לכינוס  ההצעה  את  לדחות 
וארה"ב  לישראל  שנתיים.  בעוד 
אין זכות הצבעה מכיוון שהן אינן 
משלמות דמי חבר, אך מותר להן 

לבקש כל דבר הכלול בתקנון. 
הער־ המדינות  נציגי  כצפוי, 

ביות התנגדו לבקשה, ולכן ביקשו 
שתיערך  הישראלית  במשלחת 
המ־ שציפו  למה  בניגוד  הצבעה. 

הצבעה  דרשה  ישראל  שתתפים, 
שמית ולא הצבעה בהרמת ידיים. 
מצד  תמיכה  מחייבת  כזו  בקשה 
שארה"ב  ולאחר  נוספת,  מדינה 
נמשכה  ישראל  בבקשת  תמכה 

ההצבעה במשך יותר משעה. 
ישראל  ביקשה  מכן  לאחר 
הפלסטינים  לבקשת  להתנגד 
מיד  ולעבור  דיון  לקיים  שלא 
הפעי־ ישראל  ההצעה.  לאישור 

מראש  שהוכן  בתקנון  סעיף  לה 
על  גם  שמית  להצבעה  והובילה 
שוב  נמשכה  זו  הצבעה  זה.  ענין 
של־ מכיוון  ובסופה,  משעה,  יותר 

פגישות  היו  מהמשתתפים  רבים 
מראש,  שנקבעו  פנים  וקבלות 
והודיע  הישיבה  את  נעל  היו"ר 

שתימשך מאוחר יותר. 
באונסק"ו,  ישראל  שגריר 
"הבה־ אמר:  הכהן,  שאמה  כרמל 

שמעבירים  הימים  שנגמרו  רנו 

דקות.  בחמש  ישראל  נגד  הצעות 
תג  יהיה  ישראל  נגד  לאובססיה 
והמדינות  הארגון  שבו  מחיר 
שעות  עשרות  להקדיש  יצטרכו 
ולשבת  דיונים  ימי  ולהוסיף 
יתחילו  אז  אולי  ארוכים.  בדיונים 
להרהר האם זה שווה את ההשק־

פוליטיות  החלטה  הצעות  על  עה 
קשר  להן  שאין  תוחלת  חסרות 

לחינוך, לתרבות או למדע. 
מסר  את  מעביר  "הפיליבסטר 

המחאה של ישראל בצורה יעילה 
ובנסיבות מסויימות עשוי להוביל 
שבטוח  מה  ההחלטה.  אימוץ  לאי 
להחלטות  יתייחס  לא  אחד  שאף 
מובן  וכדבר  בטבעיות  האלו 
בכל  השמש  זריחת  כמו  מאליו 
בוקר". במהלך הישיבה סגן השג־

ריר הפלסטיני התרגז, ועם חבריו 
ממדינות ערב פנה ליו"ר הקנייתי 
את  שיזרז  עליו  להשפיע  בנסיון 

הדיון בהחלטה. 

מחקר חדש מגלה: מאות מבני הקהילה 
היהודית בתוניסיה נספו בשואה הנוראה

על פי הנתונים, מספרם של הנספים מבני הקהילה גבוה בעשרות אחוזים ממספר 
הנספים שהיה ידוע עד כה ^ "אנו מדברים על קרוב ל־700 הרוגים מקרב 

הקהילה ממה שידוע לנו עד עתה", אמר עורך המחקר, ד"ר ויקטור חיון

טולוז: בית המשפט גזר 20 שנות מאסר על אחיו של 
המחבל שביצע את הפיגוע הרצחני ב'אוצר התורה'

בית המשפט הרשיע אותו בעבירות טרור אך לא בסיוע לביצוע הטבח בבית הספר 'אוצר התורה'

מאת א. למל

עבד אל־קאדר מראח, אח המ־
לפני  שרצח  מראח,  מוחמד  חבל 
יהודים  ארבעה  וחצי  שנים  כ־5 
בטו־ התורה'  'אוצר  ביה"ס  בחצר 
האחרון  השבוע  בסוף  נדון  לוז, 

לעשרים שנות מאסר.
בית המשפט הרשיע את עבד 
בעבירות  ה־35  בן  מראח  קדר  אל 
טרור, אך לא הרשיע אותו בסיוע 
לביצוע הטבח בבית הספר היהודי 
את  אחיו  רצח  בו  התורה',  'אוצר 
שני  עם  הי"ד  סנדלר  יונתן  הרב 
וגבריאל   (6) הי"ד  אריה  ילדיו, 
מרים  הילדה  ואת  וחצי),   3) הי"ד 
מנהל  של  בתו   ,(8) הי"ד  מונסונגו 
יעקב  הרב  יבלחט"א  הספר  בית 

מונסונגו.
ממוצא  צרפתי  קדר,  אל  עבד 
לא־ שגרם  הורשע  אלגי'ראי, 

לאיסלאמיסט  להפוך  הקטן  חיו 
לארגון  בקשר  והורשע  קיצוני 
הוא  המשפט  לאורך  טרור. 

לתכנן  למוחמד  שסייע  הכחיש 
את הטבח.

כפי שכבר פורסם, בדיוני בית 
במערכת  כשלים  נחשפו  המשפט 

למשל  כך  הצרפתית.  הבטחון 
ראש  לשעבר  סקוארסיני,  ברנרד 
היה  שלא  הודה  בצרפת  הביון 
השו־ השיטור  גופי  בין  תיאום 

הצרפתיים  הביון  וששירותי  נים, 
המידע  את  בדיעבד  רק  קיבלו 
שמראח  על  הזרים  מעמיתיהם 
שהה בפקיסטן באזורים שידועים 

בהכשרת ג'יהדיסטים.
באל־אנדוי,  כריסטיאן  גם 
טולוז  באזור  הביון  אחראי  שהיה 
הפיגוע,  לאחר  לגמלאות  ויצא 
העיד שלו היתה לו גישה לתיעוד 
שלושה  רוצח  מראח  נראה  שבו 
לפני  כשבוע  צרפתים  חיילים 
לו  היו  התורה',  ב'אוצר  הפיגוע 
יותר  הרבה  גבוהים  סיכויים 

לזהות אותו.
המחבל  של  אחיו  של  לצידו 
מסקין,  מוניר  מוחמד  גם  נאשם 
למ־ שסיפק  ועבריין  נשק  סוחר 

ראח רובים ואפוד מגן.

תל אביב: פרצו לתחנת 
משטרה ונעצרו

מאת א. למל

לאחרו־ שנערך  חדש  מחקר 
יהודי  של  מספרם  כי  מעלה  נה 
גבוה  בשואה  שנספו  תוניסיה 
שסברו  מכפי  אחוזים  בעשרות 
ל־700  קרוב  על  ועומד  כה,  עד 
'בין  בכנס  נחשף  המידע  איש. 
בשבוע  שנערך  לג'רבה'  תוניס 

האחרון. 
מש־ תחת  היתה  תוניסיה 

הגבלות  אותן  עם  וישי,  טר 
במרוקו  ששררו  לאלה  דומות 
נפילת  לאחר  ובאלג'יריה, 
 1942 בנובמבר  ב־1940.  צרפת 
הגרמ־ ידי  על  תוניסיה  נכבשה 

רומל  צבא  נסיגת  כדי  תוך  נים, 
במערכת  תבוסתו  לאחר  מלוב 
הכיבוש  בתקופת  אל־עלמיין. 
הגרמני הקימו הנאצים יודנראט 
מקומי, לקחו בני ערובה, החרי־

והטילו  היהודים  רכוש  את  מו 
כספיים  עונשים  הקהילה  על 
לספק  נדרשה  הקהילה  כבדים. 
ובית־ הגרמני,  הצבא  צורכי  את 
הכנסת בבירה תוניס הפך למח־

סן גרמני, ויהודים נדרשו לענוד 
טלאי צהוב.

נשלחו  יהודים  כ־4,000 
ומע־ בתוניסיה  ריכוז  למחנות 
ההש־ למחנות  נשלחו  גם  טים 

למוות  נורו  רבים  יהודים  מדה. 

מוות,  בצעדות  הומתו  בבתיהם, 
רעב, מחלות והפצצות. תוניסיה 
הברית  בנות  ידי  על  שוחררה 
חוד־ שישה  ולאחר  ב־1943 

לרדיפת  קץ  הושם  כיבוש  שי 
המדינה  היא  תוניסיה  היהודים. 
בה  בצפון־אפריקה  היחידה 

שרר כיבוש גרמני ישיר.
שלא  לדעת  "כשנוכחתי 
על  מדעי  מחקר  שום  נערך 
החלטתי  תוניסיה,  יהודי  שואת 
להירתם לנושא ואני עובד עליו 
מדברים  המספרים  שנה.  כ־12 
על  מדברים  אנו  עצמם:  בעד 

מקרב  הרוגים  ל־700  קרוב 
המחקר,  עורך  אמר  הקהילה", 
שהתייחס  חיון,  ויקטור  ד"ר 
בכל  החדשות  להתפתחויות 
על  ידענו   2006 "עד  ושנה  שנה 
תוניסיה,  מיוצאי  הרוגים   400
ב־2012 הגענו כבר ל־488. כיום 

המספר מתקרב ל־700".
ושם  ביד  גם  כי  מספר  חיון 
היה פער גדול במספר הנספים. 
שנים,  במשך  ושם,  ביד  "גם 
בקרב  הנספים  כמות  כי  סברו 
 .50 על  עומדת  תוניסיה  יהודי 
המספר  היה  זה  כי   ?50 למה 
הכפיה.  במחנות  ההרוגים  של 
אך לא כולם היו במחנות כפיה. 
עוד כ־390 נפלו בדרכים שונות 
כ־265  ועוד  עצמה  בתוניסיה 
בעיקר  השמדה,  במחנות 

באושוויץ", אומר ד"ר חיון.
שצ־ חשוב  בגילוי  "מדובר 

הספר  בתי  בכל  להילמד  ריך 
 700 על  מדברים  אנו  בישראל. 
ולא  עליהם  ידענו  שלא  נספים 
מל־ מחקר  שום  בעניינם  בוצע 

הרצאתו  חיון.  ד"ר  של  זה  בד 
הגורל  שותפות  את  ממחישה 
במרכז  אנו  היהודי.  העם  של 
עיון  ימי  לערוך  נמשיך  דהאן 
לכ־ הקשורים  גילויים  ולחשוף 

ד"ר  אמר  ישראל",  קהילות  לל 
שמעון אוחיון, מנהל המרכז.

מאת חיים מרגליות

הפורצים  שני  של  תעוזתם 
תושבי  השניים,  הצליחה.  לא 
בת ים ונתיבות, החליטו לפרוץ 
אביב.  בתל  המשטרה  לתחנת 
אותרו  הם  שעות  מספר  כעבור 

ונעצרו.
עובדי משרדי מפלג התבי־

שהגיעו  אביב  תל  בתחנת  עות 

המשרדים  כי  זיהו  לעבודה, 
דרך  חדרו  כשהגנבים  נפרצו 
וגנבו  והחלון,  החרום  מדרגות 

מחשבים מהמשרדים.
ומהירה,  נחושה  בפעילות 
הצליחו  והבלשים  החוקרים 
להתחקות אחר החשודים, והם 
לאחר  ספורות  שעות  נעצרו 
למכור  מנסים  כבר  כשהם  מכן 

את הציוד הגנוב.

קרוב ל-700 יהודים. אנדרטה 
בתונסיה לזכר יהודי שנרצחו בשואה
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הליגה נגד השמצה: "מספר התקריות האנטישמיות 
השנה בארה"ב ממשיך להיות גבוה ממספרן אשתקד"

המספר הכולל של התקריות מהווה גידול של 67% לעומת התקופה המקבילה ^ עליה ברורה לאחר מצעד 
אנשי הימין שנערך בעיר שרלוטסוויל שבווירג'יניה

מאת א. למל

על  שפורסמו  חדשים  נתונים 
מראים  השמצה  נגד  הליגה  ידי 
האנטיש־ התקריות  מספר  כי 
האחרונה  בשנה  שאירעו  מיות 
ממספרן  גבוה  להיות  ממשיכים 
לגידול  בנוסף  שעברה.  בשנה 
של  הראשון  ברבעון  המשמעותי 
השנה, חלה גם עליה ברורה לאחר 
בעיר  שנערך  הימין  אנשי  מצעד 

שרלוטסוויל שבווירג'יניה.
תקריות  על  הביקורת  ב'דו"ח 

שפרסם  העדכני  אנטישמיות' 
הארגון, הוא מדווח כי עד לחודש 
תק־  1,299 אירעו  האחרון  אלול 

ארצות  ברחבי  אנטישמיות  ריות 
פיזיות,  התקפות  לרבות  הברית, 
על  מתקפות  וכן  רכוש  השחתת 
הכולל  המספר  יהודיים.  מוסדות 
של  גידול  מהווה  התקריות  של 
המקבילה  התקופה  לעומת   67%
הת־ מסך  גבוה  וכבר  אשתקד, 

השנה  במהלך  שדווחו  קריות 
התקריות  מתוך  כולה.  שעברה 
מדאיג  מספר  נרשם  שדווחו, 
והשחתת  התנכלויות  של  ביותר 
בבתי  אנטישמי  רקע  על  רכוש 
מכללות  של  ובקמפוסים  ספר 

ברחבי ארה"ב.
האנטי־ המתקפה  "המשך 

על  השנה  עדים  אנו  שלה  שמית 
בכל  עצום  הינו  שלנו  קהילות 
גרי־ ג'ונתן  אמר  כך  מידה",  קנה 

השמצה  נגד  הליגה  מנכ"ל  נבלט, 
שקצב  "למרות  בארה"ב.  ומנהלה 
מאז  מה  במידת  הואט  התקריות 
בשר־ האלימות  השנה,  ראשית 

התקדים  חסר  והמאמץ  לוטסוויל 
בארה"ב  הקיצוני  הימין  של 
של  בקמפוסים  סטודנטים  לגייס 
המציאות  את  מראים  מכללות 
המטרידה של חשיפת מלוא האנ־

טישמיות בכיכר העיר".
נגד  הליגה  תיעדה  השנה 
רק  שנראה  על'  'אירוע  השמצה 
מצעד  בארה"ב:  רחוקות  לעתים 
שרלוטס־ בעיר  הקיצוני  הימין 

שכלל  וירג'יניה,  שבמדינת  וויל 

של  ואלימים  מזעזעים  ביטויים 
אנטישמיות וגזענות, לרבות הנפה 
קרס, קריאה  עם צלבי  של דגלים 
לא  "היהודים  כגון  סיסמאות  של 
אנטיש־ ופעולות  אותנו!"  יחליפו 

מיות גלויות אחרות. 
בשרלו־ המצעד  לאחר  מיד 

המספר  חדה  עליה  חלה  טסוויל 
מתוך  האנטישמיות.  התקריות 
ברבעון  שדווחו  התקריות   306
המ־ ביום  התרחשו  השלישי, 221 

צעד או לאחריו.
היה  בשרלוטסוויל  המצעד 
הימין  של  אירועים  מבין 33  אחד 
בארה"ב,  השנה  שנערכו  הקיצוני 
שאליהן נוספו 188 תקריות שבהן 
עלו־ הקיצוני  הימין  אנשי  חילקו 
בקרב  המסר  את  להפיץ  כדי  נים 

קהלים חדשים.
האנטישמיות ממשיכה לעורר 
של  בקמפוסים  חמורים  חששות 
ציבוריים,  ספר  ובבתי  מכללות 
האחרו־ בשנתה  ודתיים.  פרטיים 

בבתי  התקריות  מספר  הוכפל  נה 
לעומת  ותיכוניים  יסודיים  ספר 
אשתקד,  המקבילה  התקופה 
מתוכן, 142 תקריות של התנכלות 
ו־114 תקריות של השחתת רכוש. 
על  דווח  מכללות  של  בקמפוסים 
בש־ אנטישמיות  תקריות   118

של  הראשונים  הרבעונים  לושת 
תק־ ל־74  בהשוואה  זאת   ,2017

אשתקד  המקבילה  בתקופה  ריות 
– עליה של 59%.

"אנו מוטרדים ביותר מהגידול 
האנטישמיות,  התקריות  במספר 
הספר  בבתי  והשנאה  ההצקות 
שהס־ חושבים  ואיננו  בארה"ב 
חומרת  את  משקפת  טטיסטיקה 
"רבות  גרינבלט.  אמר  המצב", 
אינן  חינוך  במוסדות  מהתקריות 
לעשות  עלינו  כמדינה,  מדווחות. 
החי־ שמוסדות  לוודא  כדי  יותר 

שבהם  מקומות  יישארו  שלנו  נוך 
התלמידים לומדים בביטחה מבלי 
לחשוש מפני התנכלויות ושנאה".

חוק העמלות נכנס לתוקף; כל פעולה באמצעים 
ישירים תהיה זולה מפעולה דרך פקיד

מאת שלמה גרין

לתוקפו  נכנס  אלה  בימים 
כל  לפיו  העמלות  לכללי  התיקון 
באמצעים  לקוח  שמבצע  פעולה 
מביצוע  זולה  תהיה  ישירים, 
פקיד  באמצעות  פעולה  אותה 
כי  מציינים  ישראל  בבנק  בנק. 
יוצגו  המוזלות  העמלות  מעתה 
ומ־ השוואתי  באופן  ללקוחות 

רוכז.
עוב־ הבנקאות  מערכת 

ושינוי  התייעלות  תהליכי  רת 
בצמצום  שמתבטאים  גדולים, 
ירידה  אדם,  בכוח  משמעותי 
במספר  צמצום  שכר,  בהוצאות 

אר־ שינויים  והטלרים,  הסניפים 
מאוד  גדולות  והשקעות  גוניים 

בטכנולוגיה וחדשנות.
פועל  הבנקים  על  הפיקוח 
ההתייעלות  שפירות  להבטיח 
בשני  הבנקים  ללקוחות  יגולגלו 
השי־ הוזלת  מרכזיים:  אופנים 

הפועל  ללקוח  הבנקאיים  רותים 
ושיפור  הישירים  בערוצים 
צרי־ ובנוחות  בזמינות  בשירות, 

דרך  הבנקאיים,  השירותים  כת 
חדשנות טכנולוגית.

הגב'  הבנקים  על  המפקחת 
בר אמה כי "אנו פועלים להבטיח 
והדיגיט־ ההתייעלות  שפירות 

ציה שעוברת המערכת הבנקאית 

כל  מהיום  החל  לציבור.  יגיעו 
באמצעים  לקוח  שמבצע  פעולה 
ישירים, כגון מכשיר אוטומטי – 
תהיה זולה מביצוע אותה פעולה 
בשיעור  בנק,  פקיד  באמצעות 
בשירו־ אחוז  ל־100   3 בין  שנע 

השירותים  צריכת  השונים.  תים 
הישירים  באמצעים  הבנקאיים 
גם  אלא  יותר,  זולה  רק  לא  הינה 
נוחה יותר וחוסכת ללקוחות זמן 
רב. אני קוראת ללקוחות הבנקים 
באמצעים  לשימוש  עברו  שטרם 
הכ־ בלימוד  להשקיע  הישירים 
לרשות־ העומדים  החדשים  לים 

כם ולהתחיל לפעול באמצעותם 
כדי לחסוך זמן רב וכסף".

עליה חדה. זירת האירוע בשרלוטסוויל  

אח המחבל לא הורשע בסיוע אלא רק בעבירת טרור. זירת הטבח בטולוז  


