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ביום חמישי: רבבות לומדי הדף 
היומי יתחילו בלימוד מסכת שבועות 

ב'דרשו' מזכירים: "מוקדי הבחינה פתוחים לכל דורש, זה הזמן להצטרף 
ולהתאחד בלימוד הדף היומי בש"ס הבבלי"

היומי  הדף  לומדי  רבבות 
וברחבי  בארץ  הבבלי,  הש"ס  על 
רביעי  ביום  אי"ה  יסיימו  העולם, 
ויתחילו  מכות,  מסכת  את  השבוע 
ביום  שבועות  מסכת  בלימוד 

חמישי. 
התחלה  בנקודת  "מדובר 
לה־ שרוצה  יהודי  לכל  טובה 
היומי'",  'הדף  ללימוד  צטרף 
לא  מסכת  "זאת  בדרשו,  אומרים 
להתחיל  יכול  אחד  כל  ארוכה, 
לא  מאמץ  עם  אותה  לסיים  וגם 
הוא  מספר הדפים  גדול במיוחד, 
כמספרם של ימי ספירת העומר, 
ונערכים  מתכוננים  אנחנו  בהם 
ואכן  התורה,  קבלת  לקראת 
שעסקו  ישראל  גדולי  על  ידוע 

במסכת  האומר  ספירת  בימי 
שבועות, ולמדו בכל יום דף אחד 
לקבלת  דרבה  כהכנה  מהמסכת 

התורה". 
שלימוד  להזכיר  צורך  "אין 
מסכת  גם  ובכללה  כולה,  התורה 
עת.  ובכל  זמן  בכל  נכון  שבועות, 
זה בדיוק הזמן להתחיל ולהתכונן 
לימוד  ידי  על  תורה  עול  לקבלת 
ולא־ שבועות,  מסכת  של  יומיומי 

בעז"ה  ולסיים  להתחיל  מכן  חר 
את כל המסכתות שבש"ס". הוכח 
בבירור שמי שמצטרפים לרבבות 
רא־ את  משקיעים  'דרשו',  נבחני 

שם ורובם בלימוד הדף היומי, על 
יותר  מאוחר  לעמוד  שיוכלו  מנת 

בכור המבחן. 

'דרשו'  של  הבחינה  מוקדי 
שישי  יום  של  בבוקרו  פתוחים 
פזורים  הם  בחודש.  אחת  פעם 
הארץ,  ברחבי  נקודות  בכ־60 
'דר־ של  המבחן  מוקדי  על  נוסף 

ורק  אך  הפתוחים  בכולל',  שו 
'הדף  לימוד  מסלולי  על  למבחן 
קוראים  אנחנו  בהלכה'.  היומי 
או  היומי'  'דף  שלומד  מי  לכל 
בואו  זה:  בלימוד  להתחיל  רוצה 
הגדולה,  להצלחה  והצטרפו 
הדפים  על  להיבחן  התחילו 
'מחייב'  לכם  יהיה  כך  שלמדתם, 
ולשנן  לחזור  העול  עליכם  ויוטל 
מזכרונכם,  יאבד  לבל  הנלמד  את 
במבחן  להצליח  שתוכלו  וכדי 

בעז"ה".

בתום דיון סוער במליאת הכנסת: 

'חוק ההמלצות' אושר 
בקריאה ראשונה

מאת מאיר ברגר

וממושך  סוער  דיון  בתום 
בקריאה  הכנסת  מליאת  אישרה 
המב־ ההמלצות  חוק  את  ראשונה 
קשת לאסור על המשטרה לפרסם 
שהיא  החקירה  לסיכומי  המלצות 

מעבירה לפרקליטות המדינה. 
חברי  עלו  הדיון  במהלך 
לדוכן  זה  אחר  בזה  האופוזיציה 
בחרי־ החוק  את  ותקפו  המליאה 
"אנטי-דמוקר־ שהוא  וטענו  פות 

טי". בתום הדיון אושר החוק ברוב 
של 46 תומכים מול 37 מתנגדים. 

יצוין כי ח"כ בני בגין נכח בהצבעה 
אך לא השתתף בה.

ועדת  אישרה  יותר  מוקדם 
לקריאה  החוק  נוסח  את  הפנים 
בווע־ שנדון  החוק  נוסח  ראשונה. 
בס־ שינוי  עבר  שעבר  בשבוע  דה 

המלצות  לפרסום  המתייחס  עיף 
מוסמך.  שאינו  לאדם  מסירתן  או 
המשפטי  היועץ  "יורה  במקום 
חקירה",  פתיחת  על  לממשלה 
הנחיות  יפרסם  המשפטי  היועץ 
תחילת  מיום  יום   90 תוך  בנושא 

החוק.

דיווח: למעלה מ־50 אזרחים סוריים 
נהרגו בהפצצה רוסית בדיר א־זור

רוסיה מכחישה כי חיל האוויר שלה אחראי להפצצה 
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מתקפה של חיל האוויר הרוסי 
מחוז  שבפאתי  שאפה  אל  כפר  על 
ביום  גרמה  שבסוריה,  א־זור  דיר 
לפחות  של  למותם  השבוע  ראשון 
כך  ילדים.   21 מהם  אדם,  בני   53

לזכויות  הסורי  מהמצפה  נמסר 
אדם, הפועל מלונדון. 

אחד  נגד  כוונה  המתקפה 
ארגון  של  האחרונים  ממעוזיו 
איבד  הארגון  בסוריה.  דאע"ש 
שנשלטו  הערים  בכל  אחיזתו  את 
כמאל  אלבו  העיר  למעט  ידו,  על 

שוב  נכבשה  אך  מידו  ששוחררה 
ממנה  וחלקים  קצר  זמן  כעבור 
עדיין נשלטים על ידי דאע"ש. עם 
זאת, דאע"ש עדיין שולט במספר 
מהם  כמה  סוריה,  ברחבי  כפרים 

בפאתי מחוז דיר א־זור. 
על פי הדיווח, ההפצצה בוצעה 

דווקא  שרוסיה  פעולה  במסגרת 
התהדרה בה ואף פרסמה תצלומי 
המטילים  המטוסים  של  תקריב 
את הפצצות. לטענת ארגון זכויות 
המתפ־ לדיווחים  ובהתאם  האדם 

הפועלים  תקשורת  בכלי  רסמים 
ככל  החטיאה  ההפצצה  באזור, 
בבנין  ופגעה  מטרתה,  את  הנראה 

מגורים במרכז הכפר. 
הכ־ רוסיה  פרסמה  בהמשך 

ההפצצה  כי  וטענה  נמרצת,  חשה 
האוויר  חיל  ידי  על  בוצעה  לא 

מועצת הבטחון של האו"ם נאבקת בתעשיה ביו"ש

ישראל וארה"ב במרוץ לעצירת 
'הרשימה השחורה' של האו"ם
ממשל טראמפ התגייס למאמץ הישראלי למנוע את פרסום מאגר החברות הפועלות 

̂ מאות חברות ישראליות ובינלאומיות כבר קיבלו מכתבי אזהרה ממועצת זכויות  ביו"ש 
̂ מסע הלחץ מראה סימני הצלחה ראשוניים: פרסום הרשימה נדחה בפעם השניה האדם 

מאת כתב המבשר

מספר שבועות לפני ההשלמה 
המפרט  האו"ם  מאגר  של  הצפויה 
חברות הפועלות ביהודה ושומרון, 
ישראל וממשל טראמפ משקיעות 
פר־ למניעת  קדחתניים  מאמצים 

סום הרשימה. 
צוטטו  ישראליים  מקורות 
שהם  ואמרו  היום'  ב'ישראל 
השחורה'  'הרשימה  את  לוקחים 
חו־ ושישראל  תהומית,  ברצינות 

תוצאות  יגרור  שפרסומה  ששת 

חברות,  הברחת  כגון  הרסניות 
מהגעה  נוספות  חברות  הרתעת 
מגו־ השקעות  ומשיכת  לישראל, 

משקיעים.  מצד  ישראליים  פים 
עשרות  להופיע  צפויות  ברשימה 
חברות ישראליות, כמו גם חברות 

בינלאומיות הפועלות בארץ.
מועצת  קיבלה  שנה  לפני 
המואשם  גוף   – האדם  זכויות 
אנטי־ישראלית  בהטיה  תדיר 
קשה – החלטה המורה לגבש את 
הש־ את  "לחקור  במטרה  המאגר 
הישראליות  ההתנחלויות  לכות 

שגריר  הפלסטינים".  מבחינת 
אמר:  דנון,  דני  באו"ם,  ישראל 
להב־ כדי  שביכולתנו  כל  "נעשה 

טיח שהרשימה לא תצא לאור".
כי  מסרו  ישראלים  גורמים 
ישראליות  חברות   100 בערך 
הפועלות ביו"ש ובמזרח ירושלים, 
בינלאומיות  חברות  כ־50  גם  כמו 
ואירופיות  אמריקאיות  בעיקר   –
אזהרה  מכתבי  לאחרונה  קיבלו   –
הח־ ברשימה.  שיופיעו  יתכן  כי 

אך  פומבי,  באופן  זוהו  לא  ברות 

בלשכה המרכזית לפניות הציבור שבמרכז אגו"י בירושלים

מחר: קבלת קהל מיוחדת בנושא 
הגדלת הכנסות למשפחה החרדית
שרותי הייעוץ הינם ללא תשלום ^ הייעוץ ניתן ע''י הרב ברוך פייגר יועץ בכיר 

בארגון מסילה להתייעלות כלכלית

מאת כתב 'המבשר'

בבית  הציבור  לפניות  בלשכה 
בירושלים,  ישראל  אגודת  מרכז 

אגו־ מרכז  יו''ר  השר  סגן  בהכוונת 
מאיר  הרב  בירושלים  ישראל  דת 
מגוון  על  העת  כל  שוקדים  פרוש, 
שונים  במישורים  לעזרה  רעיונות 

יעוץ  נוסף  כעת  הציבור.  לרווחת 
בתחום התנהלות כלכלית, והכוונה 
להגדלת הכנסות למשפחה חרדית.

קבלת קהל המיוחדת תתקיים 
ברוך  הרב  ע''י  רביעי  יום  מחר 
מסילה  בארגון  בכיר  יועץ  פייגר 
פייגר  הרב  ונבונה.  נכונה,  כלכלה 
להגדלת  לפונים  יעוץ  יעניק 
כלכלית  להכוונה  ויעוץ  הכנסות 
נכונה. הרב פייגר כבר סייע, ע''פ 
למשפחות  מסילה,  ארגון  משנת 
על  לעמוד  בס''ד  רבות  חרדיות 
תוך  כלכלית  ולהתבסס  רגליהם 

הגדלת ההכנסות.

בראשותם של 40 גדולי הדור שליט"א:

הושלמו בהצלחה 90 מעמדות התפילה על 
תורמי "קופת העיר" בשעה התשיעית

אתמול בשעה 13:41 בדיוק, עלו השמימה התפילות בבת אחת מ־10 מדינות 
בעולם, ע"י 40 גדולי הדור שליט"א וב־50 המקומות המסוגלים בעולם כולו

מיוחדת  דשמיא  בסייעתא 
התפילות  מערך  בהצלחה  הושלם 
'קופת  שקיימה  חסר־התקדים 
התשיעית  השעה  בעת  העיר' 
הוע־ השמות  כלל  כאשר  תשע"ח, 
ברו מבעוד מועד ובזמן אמת ל־90 
העתירו  שם  התפילה,  מקומות 
ומע־ שליט"א  הדור  גדולי  עליהם 
רך שלוחי הקופה לברכה ולישועה 

כפי הבקשות שנשלחו.
קניבסקי  הגר"ח  מרן  רבינו 
קבלת  סדרי  את  שינה  שליט"א 
להע־ כדי  שלו  הקבועים  הקהל 

בשעה  בדיוק  התורמים  על  תיר 
שמרן  לציין  חשוב  התשיעית. 
כל  את  התפלל  קניבסקי  הגר"ח 
התשי־ לשעה  המיוחדת  התפילה 

שבירך  המי  כל  את  אמר  עית ואף 
התורמים,  עבור  במלה  מלה 
"ישמרם מכל צורה וצוקה, וירפא 

הנצרכים  לזווג  מכאוביהם,  לכל 
בזרע  ויפקדם  הגונים,  בזיווגים 

יממה לאחר משבר השבת: 

נתניהו: "הממשלה הזאת חזקה ויציבה"
השר בנט התבטא ברוח דומה בישיבת סיעתו: "אני נאלץ להשבית את 

שמחת חברי באופוזיציה: הממשלה יציבה וחזקה וכך תמשיך"
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מאת מאיר ברגר

בנימין  הממשלה  ראש 
למש־ אתמול  התייחס  נתניהו 
בתחילת  שטלטל  הפוליטי  בר 
וטען  הקואליציה  את  השבוע 
הממשלה  הזעזועים  למרות  כי 

חזקה ויציבה. 
הממשלה  שזו  חושב  "אני 
הטובה ביותר למדינת ישראל", 
בפתח  הממשלה  ראש  אמר 
חו־ "אני  הליכוד,  סיעת  ישיבת 

שב שגם אתם חושבים ככה וגם 
חושבים  ישראל  מאזרחי  רבים 

כך".
אמר כי הקואליציה  בדבריו 
שומרת על יציבות. "לכן אני רו־
צה קודם כל להודות לשרים ול־
הפעו־ שיתוף  על  הכנסת  חברי 
לה בהישגים הללו למען מדינת 
להודות  גם  רוצה  ואני  ישראל. 
הקואליציוניים  לשותפים 
לשתף  להמשיך  שבחרו  שלנו, 

אזרחי  למען  באחריות  פעולה 
חזקה,  הזאת  הממשלה  ישראל. 
ואנחנו  יציבה,  הזאת  הממשלה 
נמשיך לעבוד יחד למען מדינת 

ישראל ולמען אזרחיה".
היהודי  הבית  מפלגת  יו"ר 
ושר החינוך נפתלי בנט התבטא 
בישיבת סיעתו ברוח דומה. "אני 
נאלץ להשבית את שמחת חברי 
יציבה  הממשלה  באופוזיציה: 
ממשלה  תמשיך.  וכך  וחזקה 
יש־ למדינת  טובה  זו  לאומית 

ראל אנחנו עובדים סביב השעון 
כולנו עבור אזרחי ישראל, וטוב 
המדינה  את  גררנו  שלא  מאוד 
אמר  מיותרות",  בחירות  לסבב 
הבית  סיעת  ישיבת  בפתח 

היהודי.  
בנט הוסיף והתייחס לפרשה 
התפוצות  יהדות  עם  האחרונה 
שר  סגנית  של  דבריה  רקע  על 
"צריך  חוטובלי.  ח"כ  החוץ 
כמה  של  בעידן  שאנחנו  לדעת 

חווים  אנחנו  שבו  שנים  עשרות 
הת־ של  עקבי  אסון  שקט,  אסון 

העולם.  ברחבי  המונית  בוללות 
עושים  אנחנו  תפוצות  במשרד 
לצמצם  כדי  מאוד  קשה  עבודה 
את היקף התופעה וכדי לשמור 
התפוצות  יהדות  בין  קשר  על 

לבין מדינת ישראל". 
שר החינוך אף הוסיף בנימה 
קרוב  הנושא  כמה  עד  אישית 
קרובי  יש  עצמי  "לי  לליבו. 
אורתודוכ־ לא  שהם  משפחה 

לצערי  רפורמים.  חלקם  סים, 
המצב  יהודים.  לא  כבר  חלקם 
שונה  מאוד  מאוד  הוא  בחו"ל 
צריכים  אנחנו  פה.  מהמצב 
לא  שאנחנו  לזה  ערניים  להיות 
מנקודת  להסתכל  יכולים  רק 
מאוד  תחום  זהו  שלנו.  המבט 
יש  אידיאולוגית.  מבחינה  רגיש 
מוקש  נקודות  מאוד  הרבה  פה 
ואנחנו חייבים ביחד לצלוח את 

זה למען עתיד העם היהודי".

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ב  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

מערכת כיפת ברזל 
הוכשרה גם לשימוש ימי

מאת סופרנו הצבאי 

הושלם  כי  מוסר  צה"ל  דובר 
'כיפת  במערכת  ניסוי  בהצלחה 
כשירה  נמצאה  אשר  הימית  ברזל' 

לשימוש מבצעי. 
היא  הימית  ברזל  כיפת  מטרת 
של  הכלכליים  המים  על  להגן 
ישראל, בדגש על אסדות קידוח גז 
שלעברן כבר שוגרו רקטות על־ידי 
סוללת  איתן.  צוק  במבצע  חמאס 
מנחת  גבי  על  מותקנת  ברזל  כיפת 
סער  הטילים  ספינת  של  המסוקים 

5 'אח"י להב'.
זרוע  ערכו  האחרונים  בימים 
ניסויים  סדרת  האוויר  וזרוע  הים 
לבחון  במטרה  מראש  מתוכננת 
לשי־ המערכת  של  כשירותה  את 

בהובלת  נערכו  הניסויים  מוש. 
העומ־ במפא"ת  'חומה'  מנהלת 

מערך  של  פיתוחו  מאחורי  דת 
את  הכולל  שכבתי  הרב  ההגנה 
'קלע  ברזל',  'כיפת  המערכות 

דוד' ו'חץ'.
הוצ־ הניסויים  סדרת  במהלך 

בה מערכת 'כיפת ברזל' המופעלת 

על  האווירית  ההגנה  לוחמי  ע"י 
להב'  'אח"י  הטילים  ספינת  גבי 
מדגם סער 5 של זרוע הים. לעבר 
המדמות  רקטות  שוגרו  הספינה 
בזי־ כיום  הקיימים  האיומים  את 

מכ"ם  באמצעות  אוכן  הירי  רה. 
'טמיר'  טיל  ע"י  ויורט  ה'אדיר' 
הניסוי  ברזל'.  'כיפת  ממשגר 
אשר  והרקטות  בהצלחה  הסתיים 
האסטרט־ הנכסים  על  איום  דימו 

גיים בים יורטו.
להגדלה  יביא  זה  חידוש 
ההגנה  מעטפת  של  משמעותית 
מתן  בס"ד  ויאפשר  הים  זרוע  של 
האס־ הנכסים  על  מרחבית  הגנה 

טרטגיים של המדינה בים – קרי: 
הים  זרוע  וכוחות  הגז,  קידוחי 

הפועלים במרחב.

אל תשלמ

אל תשלמדמי פתיחת תיק
דמי

5700*היומ ומחר 9:00-17:00 מגיע לכ כ�פ רב מביטוח לאומי, מ� הכנ�ה וחברות הביטוחקו פתוח

צוות המומחימ של החברה המרכזית למימוש זכויות
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העולם היהודי מלוכד בתפילה והתחזקות 
לרפואת מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א
מרן רבי אהרן יהודה ליב בן גיטל פייגא שטינמן שליט"א לרפו"ש בתושח"י
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ובת־ בארץ  התורה  בהיכלי 
עמל  את  לחזק  ממשיכים  פוצות 
פרקי  ובאמירת  התורה  ושקידת 
תהילים לרפואתו השלמה והאית־
נה של מרן ראש הישיבה רבי אהרן 
שטינמן  פייגא  גיטל  בן  ליב  יהודה 

שליט"א לרפו"ש בתושח"י.
בלימוד  העצום  החיזוק 
פו־ הבלתי  הרבות  והתפילות 

העוז.  במלוא  נמשכים  סקות 
התורה  ומרביצי  הישיבות  ראשי 
שליט"א, מעוררים בשיעורים וב־
שיחותיהם בגודל החובה המוטלת 
לה־ כל יחיד ויחיד ועל הכלל  על 
להרפות  ולא  התורה  בעמל  רבות 
בעבודת  שבעתיים  להתחזק  וכן 

הלב זו התפילה לרפואתו.
התורה  ומרביצי  הרבנים 
עמל  כח  את  מדגישים  שליט"א, 
וב־ ברציפות  והלימוד  התורה 

כוחה  עם  יחד  דיבור,  תענית 
לחולל  רבים,  תפילת  של  העצום 
המ־ ישראל  כלל  למען  ישועות 

עולם  בורא  בפני  נרגשות  עתיר 
בהחלמתו  קרובה  לישועה  לזכות 
השלמה של מרן הגראי"ל שטינמן 

שליט"א.
ול־ לבנים  החינוך  בתי  בכל 

ובבתי  הכנסת  בבתי  וכן  בנות 
ואתר  אתר  בכל  המדרשות 
  המשך בעמ' ד



עמוד ב | יום ג', י' בכסלו תשע"ח | המבשר

בהשקעה של 22 מיליון ש"ח: אזור 
מופחת מזיהומים יוקם בחיפה

מאת חיים מרגליות

המשרד  בישראל:  לראשונה 
חיפה  ועיריית  הסביבה  להגנת 
פליטות  מופחת  אזור  מקימים 
בפרויקט  חיפה;  בעיר  מתחבורה 

יושקעו יותר מ־22 מיליון שקל.
היא  חיפה  התכנית,  במסגרת 
שבה  בישראל  הראשונה  העיר 
יוקם אזור מופחת פליטות – חלק 
זיהום  לצמצום  בתכנית  חשוב 
מקו־ מכלל  חיפה  במפרץ  אוויר 

רכב.  כלי  זה  ובכלל  הזיהום,  רות 
בחיפה  הפליטות  מופחת  אזור 
המגורים,  שכונות  כל  את  יקיף 
כ־11  על  עומד  הפעלתו  ותקציב 

מיליון שקל. 
כלי  לבעלי  לסייע  על־מנת 
מסנני  לרכוש  המזהמים  הרכב 
את  בכך  ולהפחית  חלקיקים 
המשרד  מרכבם,  האוויר  זיהום 
במימון  ישתתף  הסביבה  להגנת 
בהיקף  חלקיקים   התקנת  מסנני 
שקל,  מיליון  כ־11  של  כספי 
לכ־700  להספיק  אמורים  אשר 
המסובסדים  המסננים  התקנות. 
במחוז  מורשים  במוסכים  יותקנו 
חיפה אשר זכו במכרז של המשרד 
הפרויקט  יישום  הסביבה.  להגנת 
מ־20%  יותר  של  להפחתה  יוביל 

מהזיהום התחבורתי בעיר
התכנית תחל בעוד כחודשיים 
יעלה  לציבור  ההסברה  וקמפיין 
הקרובים.  בימים  כבר  לאוויר 
הוד־ כולל  הציבור  יידוע  תהליך 

בעלי  אלף  לכ־23  שנשלחו  עות 
כניס־ שתיאסר  מזהמים  כלי־רכב 

תם לעיר בהתאם לשלב א'; ומוקד 
נהגים  יכולים  בו   (*2491) טלפוני 
בנושא.  המידע  כל  את  לקבל 
אם  לדעת  שירצה  כבד  רכב  בעל 
הרכבים  בקטגוריית  נמצא  רכבו 
מספר  את  להקיש  יוכל  המזהמים 
הרישוי של רכבו באתר ולקבל את 

הפרטים באופן מיידי.
עו־ ל־2015   OECDה־ מדו"ח 
בי־ אוויר  לזיהום  חשיפה  כי  לה, 
שראל גורמת ל־2,220 מקרי מוות 
על־פי הערכות  שנה.  בכל  מוקדם 
אלו  מוות  ממקרי  כמחצית  אלו, 
לזיהום  חשיפה  בשל  נגרמים 
תחבורתיים.  ממקורות  אוויר 
רכב  מכלי  האוויר  זיהום  בעיית 
ומאפיינת  לישראל  ייחודית  אינה 
אזורים צפופי אוכלוסיה במרבית 

המדינות בעולם.
הנפוצים  הפתרונות  אחד 
לבעיית  בעולם  והאפקטיביים 

זיהום האוויר במרכזי הערים הוא 
הפעלת 'אזורים מופחתי פליטות' 
בהם   (Low Emission Zone)
קיימות מגבלות על תנועת רכבים 
פו־ למשל,  באירופה,  מזהמים. 

מופחתי  אזורי  כ־220  כיום  עלים 
פליטות ב־14 מדינות, כ־70 מתוך 
בגרמניה  פועלים  אלו  אזורים 

לבדה.
כניסה  תיאסר  הראשון  בשלב 
במ־ מזהמים  רכב  כלי  של  וחניה 

שקל כולל מעל 3.5 טון, אלא אם 
להפ־ חלקיקים  מסנן  בהם  הותקן 

השני,  בשלב  האוויר.  זיהום  חתת 
הכניסה  תיאסר  מכן,  לאחר  שנה 
מזהמים  רכב  כלי  של  גם  וחניה 
במשקל כולל נמוך מ־3.5 טון שלא 
מו־ שהם  חלקיקים,  מסנן  התקינו 

ניות או כלי רכב מסחריים.
להגנת  המשרד  הגדרת  על־פי 
הסביבה 'רכב מזהם' הוא כלי רכב 
ואינו  בדיזל,  המונע  פרטי,  שאינו 

עומד בתקן יורו 4.
מעו־ בארץ  נוספות  רשויות 
דומים  הסדרים  לקדם  ניינות 
האוויר  זיהום  לצמצום  בשטחן 
ורווחת התושבים, ובתוכן עיריית 
מופחת  'אזור  שמקדמת  ירושלים 
פליטות' אשר צפוי גם הוא לפעול 

כבר במהלך השנה הבאה.
לצמצום  נוספים  פרויקטים 
זיהום האוויר מכלי רכב בעיר חי־
פה אשר מגיעים לישורת אחרונה 
לה־ הפרויקט  הם  אלו  בחודשים 

פעלת מערך רכב שיתופי חשמלי 
לישראל),  קיימת  קרן  (בשיתוף 
שכל  רכב,  כלי   100 מונה  אשר 
ל־14   7 בין  להחליף  צפוי  בו  רכב 
העיר.  בכבישי  פרטיים  רכב  כלי 
כמעט  באופן  פועל  כבר  המערך 
 4.6 של  בסכום  נתמך  והוא  מלא, 

מיליון שקל.

להגנת  המשרד  תומך  כן,  כמו 
המשאיות  צי  בחידוש  הסביבה 
 25 באמצעות  והפעלתו  העירוני 
משאיות המונעות בגז טבעי ועוד 
11 משאיות אשר מותקן בהן מסנן 
חלקיקים. פרויקט זה, בהיקף של 
להסתיים  צפוי  שקל,  מיליון   11
של  הראשונה  המחצית  במהלך 

.2018

תקרית דיפלומטית בין ישראל למצרים

השרה גמליאל: "מדינה פלסטינית – 
רק בסיני"; במצרים דורשים הבהרות
בשבוע שעבר אמרה השרה גמליאל שמדינה פלסטינית יכולה לקום רק בסיני, 

התבטאות שהכעיסה מאוד את הממשל המצרי שדרש הבהרות ^ במשרד החוץ 
הבהירו: "הדברים שאמרה גמליאל אינם משקפים את מדיניות ישראל"
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שכ־ השרה  של  ההתבטאות 
דיפלומטי:  למשבר  הביאה  מעט 
לשויון  השרה  נמצאת  אלה  בימים 
לטו־ במצרים,  גמליאל  ג'  חברתי 
האירופי  האיחוד  שיזמו  כנס  בת 
אלא  וירדן.  מצרים  וממשלות 
שעל כניסתה של גמליאל למצרים 
העיבה אמירה שלה מהשבוע שע־
בר, אז אמרה כי "מדינה פלסטינית 
בעקבות  בסיני".  רק  לקום  יכולה 

הבהרות  מצרים  דרשה  הדברים 
ממשרד החוץ, שם הסבירו – זאת 

לא עמדת ישראל.
"ריבונות"  למגזין  בראיון 
גמליאל  הציגה  שעבר,  בשבוע 
שלטעמה  המדינית  התכנית  את 
מדינות  בקרב  גם  להתקבל  יכולה 
מה  ישראל.  של  שכנותיה  ערב, 
ודווח  המצרים  אוזני  את  שתפס 
הדברים  היו  המצרית,  בתקשורת 
המדינה  הקמת  על  גמליאל  של 
בעקבות  בסיני.  הפלסטינית 
מצרים  שגריר  התקשר  הדברים 
לאנשים  חיירת  חאזם  בישראל 
החוץ  במשרד  ביותר  הבכירים 
של  דבריה  על  הבהרות  וביקש 

גמליאל. 
התפתחו  שהדברים  לפני  רגע 
הבהירו  משבר,  של  לעוצמות 
אנשי משרד החוץ הבכירים: "כו־

מהקשרה,  הוצאה  הדברים  תרת 

דבריה של גמליאל אינם משקפים 
ישראל".  ממשלת  מדיניות  את 
במשרד  גורם  היום  אמר  כן  כמו 
מדו־ "לא  כי   2 לחדשות  החוץ 

במיוחד,  חכמה  בהתבטאות  בר 
חוטובלי  סערת  מקום  באיזשהו 
גרמה לכך שהרדאר הישראלי לא 
ברדאר  אבל  גמליאל,  אחר  עקב 

המצרי דבריה נקלטו".
נמסר  גמליאל  השרה  מלשכת 
חברתי  לשויון  "השרה  בתגובה: 
שולחת את תנחומיה לעם המצרי 
מתקפת  עם  בנחישות  המתמודד 
בתול־ הקשה  האכזרית  הטרור 

מייצגת  גמליאל  השרה  דותיו. 
והיא  בקהיר  ישראל  ממשלת  את 
תנאם כמתוכנן כאורחת הממשלה 
החברות  המדינות  בפני  המצרית 
אזורי  פעולה  שיתוף  רק  בפורום. 
ויצירת חזית משותפת נגד הטרור 

יביאו ליציבות אזורית ושגשוג". 

אלעד: מקוה הכלים העירוני 'מי 
מנחם' נפתח מחדש לאחר שיפוצים

מאת מאיר קליין 

אל־ לתושבי  משמחת  בשורה 
ולאחר  חודשים,  מספר  לאחר  עד: 
נפתח  ארוכה,  שיפוצים  פעילות 
'מי  במקוה  הכלים  מקוה  מחדש 

מנחם' שברחוב רבי מאיר בעיר.
נפתח  שעברה  בשנה  כזכור, 
חוד־ מספר  אולם  הכלים,  מקוה 

דליפה  התגלתה  מכן,  לאחר  שים 
אך  אמנם,  קטנה  דליפה  במקום, 
כזו שלאחר דיונים עם רבנים, נפ־

סק כי היא גורמת ל'זחילה', ומכאן 
לפסילת המקווה.

הרב  העיר  ראש  בהנחיית 
ישראל פרוש, פעל מנהל מחלקת 
תוך  יעקבוזון,  הרב  עם  יחד  הדת 
מאוד  גדולים  משאבים  הקצאת 
מהקב־ אחד  הובא  למקום  לענין. 

רב  נסיון  עם  בארץ  הטובים  לנים 
פעילות  ולאחר  מקוואות,  בבניית 
השבוע  נפתח  ארוכה,  שיפוץ 

מקוה הכלים לציבור הרחב.
לא־ כי  בעיריה  מזכירים  עוד 

המקוואות,  מחירי  ירדו  חרונה 

ישראל  הרב  העיר  שראש  לאחר 
גם  הנושא  את  העביר  פרוש 
מחיר  העיריה.  מליאת  באישור 
 30 על  כיום  עומד  חודשי  מנוי 
היא  המשמעות:  בלבד.  שקלים 

מחיר של שקל אחד בלבד ליום.

ח"כ הרב ישראל אייכלר במליאת הכנסת:

"מתעקשים לעבוד בשבת ומתעללים בנוסעים ביום חול"
מאת דוד שמואלי

בעקבות חילולי השבת במרחב 
הציבורי תקף ח"כ הרב אייכלר את 
רומסת  היא  כי  וטען  הממשלה 
מחויבת  היא  לו  קוו  הסטטוס  את 
מתוקף ההסכמים הקואליציוניים. 
מתעלמת  שהמדינה  "בשעה 
הציבורית  בתחבורה  מהנוסעים 
בעבודות  עוסקת  היא  ביודעין 
לרכבת בשבת. פניות של הוועדה 
התחבו־ למשרד  הציבור  לפניות 

המשרד  זהו  נענות.  לא  כלל  רה 
לפניות.  כלל  עונה  שלא  היחיד 
שומע.  איש  ואין   - זועק  הציבור 
במכוניות  נוסעים  הפקידים  כל 
ליבו  את  מבינים  ואינם  פרטיות 
על  כשמדברים  אז  הרעב.  של 
למען  בשבת  לעבוד  שחייבים  זה 
אני  הציבורית,  התחבורה  צרכני 
יודעים  כנסת  חברי  כמה  שואל, 
העבודות  את  עכשיו  שהפסיקו 
להדסה  הקלה  הרכבת  לסלילת 
לחמש  יעקב  ולנווה  כרס  עין 

בין  כספי  סכסוך  בגלל  רק  שנים 
את  פתח  לממשלה?",  המפעיל 

נאומו. 
השבוע  כל  כי  טען  בדבריו 
שיפור  טעון  הרכבת  של  השירות 
ומשכך לא ברור מדוע הם נתקפו 
הש־ עבודות  במסגרת  'חריצות' 

על  הגזירה  על  לדבר  "שלא  בת. 
נוסעי הרכבת שמי ששילם - חייב 
לא  שהתיקוף  קורה  ואם  לתקף. 
כשמדובר  או  המכונה  בגלל  עבד 
בקשיש או ילד, במקום לעזור לו, 
אותם  ומורידים  הפקחים  באים 
מחבל.  תפסו  כאילו  מהרכבת 
על  רק  מדבר,  לא  אחד  אף  זה  על 
הרכבת  לבניית  העבודה  הפסקת 
הרי  פקקים.  יהיו  שמא  בשבת 
אביב  בתל  הם  היום  הפקקים  רוב 
בגלל שהעבודות לסלילת הרכבת 
הקלה שם מתעכבות במשך שנים. 
אז לפני שאתם מדברים על הצורך 
בעבודה בשבת, נראה אתכם עוב־

דים שישה ימים בשבוע.
אחרי  קצת  יצאה  "השבת 

כנים  אם  בערב.  חמש  השעה 
העבודות  את  לבצע  יכלו  הם, 
שש  השעה  עד  שבת  במוצאי 
חילולי  את  גם  לחסוך  וכך  בבוקר 
של  העומסים  את  וגם  השבת 
עשו  לא  אבל  בבוקר,  ראשון  יום 
להם  אכפת  שלא  מוכיח  זה  זאת. 
שכר  בתוספת  אלא  מהשבת  כלל 

השבת".
בנאומו דרש להיצמד לסטטוס 
המפלגות  בין  קוו  סטטוס  קו. "יש 
הדתיות לבין המדינה כבר שבעים 
ישמר  קוו,  הסטטוס  פי  על  שנה. 
ותישמר  בפרהסיה  הדתי  הצביון 
הדרך  היתה  זו  השבת.  קדושת 
המ־ בצל  לחיות  לדתיים  לאפשר 

שטר החילוני בארץ הקודש. היום 
שהוסכם  מה  כל  את  מפירים  הם 
את  והופכים  שנים  עשרות  במשך 
השבת ליום הפיתוח הלאומי. זהו 
שנים  עשר  בעוד  חלקלק.  מדרון 
העסקי  במגזר  לעבוד  שירצה  מי 
והציבורי יהיה חייב לעבוד בשבת 
כמו באמריקה בשנים עברו. הפכו 

חברי  לעבדים.  ישראל  עם  את 
מסור־ אנשים  הם  הליכוד  מרכז 

השבת  את  לכבד  שרוצים  תיים 
ולכל הפחות לא לעבוד בה". 

בצל החשש מעליית הימין הקיצוני: 
שבתון מרגש ליהודי ברלין

מאות מיהודי ברלין התכנסו לשבתון מרגש. רבים מהם עשו את דרכם ליהדות 
בשנים האחרונות

מאת א. למל

השואה  לאחר  שנה  שבעים 
בירת  בברלין,  היהודית  והפריחה 
חדשים.  שיאים  רושמת  גרמנית, 
של  נוספת  מעליה  החשש  בצל 
הבחירות  בעקבות  הקיצוני  הימין 
מאות  התכנסו  הצפויות,  החוזרות 
 - מרגש  לשבתון  ברלין  מיהודי 
רבים מהם עשו את דרכם ליהדות 

בשנים האחרונות.
התרוממות  של  שבת  זו  היתה 
הרב  חב״ד  שליח  בארגון  הנפש 
רב  הנהגת  תחת  סגל,  שמואל 
לברלין  חב״ד  ושליח  הקהילה 
הש־ טייכטל.  יהודה  הרב  הגאון 

'ליבן  במלון  נערך  המיוחד  בתון 
היום  לשיחת  הפך  והוא  וואלד' 

בברלין היהודית.
"היה מרשים לראות משפחות 
חייהם  אורח  את  ששינוי  שלמות 
מידיעה  הקצה,  אל  הקצה  מן 
מלא  לקיום  עד  ביהדות  אפסית 
עונג  מתוך  והמצוות  התורה  של 
ושמחה", סיפר המרצה המפורסם 
טייכטל  שלמה  הרב  יורק  מניו 

שבא במיוחד לשבתון.
טובי  הסבירו  השבתון,  לאורך 
העמוקים  המושגים  את  המרצים 
הם  ובפשטות.  בבהירות  ביהדות 
את  והלהיבו  הנשמות  את  האירו 
הקהל  את  הדריכו  הם  הלבבות, 
לנהל  איך  אישיות  בשיחות  גם 
אותם  וניווטו  אישיים  חייהם  את 
לכיוונים שונים במצבים מיוחדים.

הקהל הביע תודה על שהוזמנו 
הרוח  קורת  זו.  מיוחדת  לשבת 

והשמחה ניכרה היטב על פניהם.
סעודת  נערכה  במוצ"ש 
האורח  מרוממת.  מלכה  מלוה 
בול־ טוביה  הרב  היה  המרצה 

תמימים',  'אור  ישיבת  ראש  טון, 
רב.  בכשרון  האירוע  את  שניווט 
סיפו־ וסיפר  שירים  ניגן  הוא 

המיוחד  בסגנונו  חסידיים  רים 
רקד  הקהל  הקהל.  את  ושימח 

וחיות  שמחה  מתוך  בהתלהבות 
פנימית. 

ומתוך  מחוזקים  יצאו  "כולם 
ולתורתו",  לה'  קירוב  של  רגש 

תיאר אחד המשתפים.

דמי חנוכה מוקדמים:

ב'אור החיים' מגוון ספרי 
איכות בעשרה שקלים בלבד

מיזם 'תקרא תצליח' בשיתוף 'בנק הפועלים'
מאפשרת  החיים'  אור  'ספרי  רשת 
מגוון  ומוקדם.  לחנוכה  להתכונן  לכם 
רחב ואיכותי של ספרי קריאה לנוער ולי־
לדים במחיר מציאה של 10 ש"ח בלבד.

'בנק  של  תצליח'  'תקרא  מיזם 
הספ־ לרשת  קבע  דרך  חובר  הפועלים' 

המחזיקה  החרדי,  בציבור  המובילה  רים 
הארץ,  ברחבי  סניפים  מעשרים  למעלה 
הכתובה  המלה  חובבי  לכל  ומאפשר 
בחומר  הביתית  הספריה  את  להעשיר 
שמתאים  סמלי  במחיר  איכותי  קריאה 

לכל אחד.
להר־ מוזמנים  חינוך  ואנשי  מורים 
מלאי  ואת  הכיתתית  הספריה  את  חיב 
מצטיינים.  לתלמידים  העידוד'  'פרסי 
לערוך  הזמן  זה  הורים,  וסבתות,  סבים 
קניה שנתית של מתנות יום הולדת לכל 
הצאצאים. בכל פעם שתגשו למדף הע־

תצטערו  כמתנה  טוב  ספר  ותשלפו  ליון 
שלא לקחתם עוד כמה. בני נוער וילדים 

מט־ בכמה  לקנות  יוכלו  קריאה  חובבי 
אמיתי,  ספר  וחסכון  כיס  דמי  של  בעות 

כזה שישובו לקרוא בו שוב ושוב.
הרב ביבלה מבעלי רשת ספרי אור 
'ספר  במבצע  שנה  "מדי  מוסר:  החיים 
בעשר' אנחנו מתאמצים לגוון בסגנונות 
והספרים  שלהם  היעד  ובגילי  הספרים 
לב,  שימו  כפשוטו".  מהחנויות  נחטפים 
מבצע 'ספר בעשר' הוא קדימון למבצעי 
רשת  של  ביותר  המשתלמים  החנוכה 
להתפרסם  הצפויים  החיים'  אור  'ספרי 
לה־ כדי  הפרסומים  אחר  עקבו  בקרוב, 

רוויח מכל הכיוונים.

'מינילנס' מיוחד במתכונת מהדרין 
עבור תורני השבת של 'איחוד הצלה'

כחלק בלתי נפרד מהמאצים המוש־
קעים על ידי 'איחוד הצלה', שכידוע חרט 
במקרי  התגובה  מהירות  את  דגלו  על 
חירום ומצוקה רפואית, פורסם בתקופה 
רכב   - ה'מינילנס'  השקת  על  האחרונה 
רפואי.  בציוד  המאובזר  זעיר  חשמלי 
מדלג  הארגון  של  החדשני  המינילנס 
על מכשולי תנועה עירוניים ובכך מקצר 
באופן משמעותי את זמן הגעת החובש, 
עי־ בפעילות  הארגון  את  משמש  והוא 

רונית כאשר כל שניה קריטית לקביעת 
עתידו של הנפגע.

להצלת  המתנדבים  רשת  פעילות 
כיום  מבוססת  הצלה'  'איחוד  של  חיים 
מהיר,  תחבורתי  מערך  על  היתר  בין 
יעיל ורחב שכולל מינילנס (רכב חשמלי 
באים  המינילנס  של  יתרונותיו  זעיר). 
לידי ביטוי בקיצור זמן ההגעה לחולה או 
פצוע, כאשר המינילנס יכול לנוע בתוואי 
מרכב,  יותר  חופשי  באופן  צפוף  עירוני 
ואורכו  ס"מ  הרכב 130  של  ורוחבו  היות 
למרחק  נסיעה  מאפשר  הוא  ס"מ.   200
מאובזר  והינו  טעינה  ללא  ק"מ  של 100 

בכל הציוד מציל החיים הקיים.
'איחוד  ארגון  לכך,  ישיר  כהמשך 

הצלה' משיק בימים אלו מינילאנס מה־
הפועל  כארגון  השבת.  כונני  עבור  דרין 
ורבנן  מרנן  להוראות  בהתאם  במדויק 
גדולי ישראל שליט"א ו אגף ההלכה בא־

רגון,  שוקדים  בארגון מזה שנים על כך 
וחגים   בשבתות  הארגון   כונני  שפעילות 

תעשה בצמצום חילול שבת  ככל הניתן, 
כשיטת הפוסקים שעל אף שפיקוח נפש 
דוחה שבת -  יש לעשות זאת במינימום 
מלאכות האסורות בשבת, ככל שמתא־

פשר הדבר. 
לכונני  המיועד  חדש  ה המינילנס 
כך  בלבד,  חשמל  על  מונע  השבת, 
ניצוצות  יצירת  ללא  הוא  בו  שהשימוש 
דוושת  על  לחיצה  בכל  ש  א הבערת  או 
רגיל. הרב  ברכב  תרחש  שמ כפי  הגז 
אגף  מראשי  שליט"א,  ין  הלפר נפתלי 
על  שמח  הוא  כי  מסר  ון,  בארג ההלכה 
שעשה  כארגון  הצלה',  ש'איחוד  כך 
בהצלת  דחוף  סיוע  של  בתחום  מהפך 
חיים - מוביל גם בתחום זה של רפואה 
ע"פ ההלכה והינו הגוף הראשון שחתום 
גם על יוזמות חשובות אלו מתוך מטרה 
להדר בשמירת שבת קודש כדעת ההל־

כה הצרופה.

חוק מוצדק
בפומבי  נעשות  לדין  נחקרים  להעמיד  המשטרה  המלצות 
גדול כאשר מדובר בידוענים וכבר גרמו הרבה מפח נפש לרבים, 
פגעו בשמם, הזיקו למשפחותיהם  וגם אם הפרקליטות החליטה 
לבסוף שלא להעמיד לדין התקשו אותם אנשים לטהר את שמם 
המשפט  בבית  שופט  שהיה  מי  אסר  שנים  לפני  הציבור.  בעיני 
העליון, בהיותו היועץ המשפטי לממשלה, על המשטרה להמליץ 
לפרקליטות אלא להסתפק בהגשת ממצאים, סיכומי החקירות, 
שבה  שבישראל  אלא  שונות.  והערות  מהחקירות  פרוטוקולים 
כל דאלים גבר צפצפה המשטרה על ההנחיה. יוקרת החוקרים 
בעיניהם עלתה על זכות הפרט לחפות עד שלא תוכח אשמתו. 
ההמלצות  איסור  שהצעת  הפוליטית  בסערה  שעתה  ומפליא 

מעוררת לא הזכיר שום צד את הוראתו של רובינשטיין. 

להתעלם  קשה  החוק  בהצעת  התמיכה  הבעת  עם  יחד 
לדין  להעמיד  שההמלצות  זמן  כל  החוק.  הצעת  של  מעיתויה 
נגעו לאחרים לא התעוררו חברי הכנסת של הליכוד  לתקן את 
המעוות ורק כאשר הולכת וקרבה חקירתו של נתניהו לשלביה 
אמנם  המשטרה.  להמלצות  ההתנגדות  ועלתה  צפה  האחרונים 
תתלווה  מקום,  מכל  הזה,  לחוק  פעם.   אף  מאשר  מאוחר  מוטב 

תמיד הרגשה של איפה ואיפה.

לב  תשומת  לעצמה  ומתמיד,  מאז  מקוששת,  המשטרה 
בהדלפות מחקירות של אישי ציבור. החוקרים רואים בהדלפות 
אמצעי לשבור את רוח הנחקר ולארגן עוד ועוד עדים. לפעמים 
פופולאריים,  ולהיות  ציבור  אישי  לחקור  מעדיפים  שהם  נדמה 
אחת  לא  התברר  וכבר  הפשע.  ארגוני  עם  להתמודד  מאשר 
כנופיות  לחשוף  בידה  עלה  כי  המשטרה  הודעות  שלאחר 
מתבררת האשליה בבית המשפט.  כתבים רבים משתפים פעולה 
בגסות  חוטאים  אחת  ולא  לה,  מסייעים  המשטרה,  עם  ביודעין 
לאתיקה של העיתונות ולאמת כאשר הם יוצרים במתכוון מצג 
שווא ומרמים את מצפונם בכך שהם עושים לביעור השחיתות. 
מחקירות.  להדלפות   מוקד  לשלטון  עלותו  מאז  היה  נתניהו 
זחוחה  בהתנהגות  רעתו  מבקשי  של  לביקורת  תרם  אמנם  הוא 
ונהנתנות שלא במקומה, אבל אין בכך להצדיק את מסעי הציד 
נגדו. חברו בהם אנשי משטרה בעלי אגו נפוח ועיתונאים רודפי 
סקופים. החוק המוצע לא יאסור על המשטרה להמליץ אלא רק 
האחרונים  ההגשה  בשלבי  רוכך  החוק  ההמלצות.  את  לפרסם 
שלו כדי להשיג את תמיכת כולנו ועל מנת שיעמוד בפני בג"ץ. 
מפרסמי  או  מדליפים  להעניש  ממש  של  שיניים  אין  לחוק 
במקרים  להחליט  סמכות  המשפטי  ליועץ  מעניק  ואף  הדלפות 

מסוימים על פרסום ההמלצות.

נתניהו  של  ששמו  השונים  החקירה  לתיקי  להתייחס  מבלי 
כרוך בהם אי אפשר שלא להעריך את כושר העמידה של ראש 
הממשלה ואת דבקותו בניהול המדינה, גם בתקופה של מתיחות 
שהיוזמה  להצטער  יש  לכן  מדיניות.  טלטלות  ושל  בטחונית 

להעביר בכנסת את החוק הצרפתי לא צלחה.
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מוחה וחמאה
הטור הנוכחי כבר דן בע־
שבה  התהומית  ברצינות  בר 
אנשי  עצמם  את  לוקחים 
משכנעים,  כשהם  תקשורת 
בראש ובראשונה את עצמם, 
כי הם מנהלים את העולם וכי 

על פיהם יישק כל דבר.
החשיבות  אלו  בימים 
מו־ הזו  המופרזת  העצמית 

ובאה  חוצות  ראש  אל  חצנת 
בכנס  גרנדיוזי  ביטוי  לידי 
העיתונאים  אגודת  שעורכת 
תקשורת  לאנשי  אביב  בתל 
מכלים  כלים  המייצגים 
אילת  עד  המרחיקים  שונים 
הרחוקה על מנת לדון בכובד 
התק־ של  בתפקידה  ראש 
המ־ הנוכחי,  בעידן  שורת 

עיניה  לנגד  העומדות  טרות 
מול  אל  השונים,  והאתגרים 

כל מבקשי רעתה.
הנשמעות  שהדעות  ככל 
בכינוס נחרצות ובוטות יותר 
שהם  נושאיהן  על  עדות  זו 
עם  ריקים,  כלים  אלא  אינם 
פרודוקטיבית  תפוקה  אפס 
זה  לרבות  מישור,  בשום 
שהם אמורים להיות אמונים 
עליו, אבל דווקא הם מרשים 
המוכיחים  להיות  לעצמם 
המצביעים  הפרוץ,  בשער 
והקו־ החברה  תחלואי  על 

ראים לתיקון העוולות שלהן 
אחראי השלטון.

האיש  למשל  הוא  כזה 
המ־ האגודה  בראש  היושב 

דוברת והאחראי להתכנסות 
השווא הזו שלא נועדה אלא 
להנעים את זמנם של השות־

פים בה ולהעצים את יהירות 
הפעם  שלהם.  העליונות 
שמו  נקשר  שבה  האחרונה 
כלשהי  עיתונאית  בעשייה 
עשורים  כשני  לפני  הייתה 
עטו  פרי  בתחקירים  בערך, 
לאנשים  בעיתון  אור  שראו 
נושאי  נגד  בעיקר  חושבים, 
לבי־ שבינו  רבניות  משרות 

נם, או שמא בינם לבין שארי 
בשרו, נוצרו במרוצת השנים 

משקעים מרירים.
משמש  לא  האיש  מאז 
אבל  עיתונאי  תפקיד  בשום 
מלך  היה  כמו  עצמו  חש 
לא  אם  בישראל  העיתונות 
הלא  כולו.  התיכון  במזרח 
דבר הוא: הוא העומד בראש 
בעיר  העיתונאים  אגודת 
שהמע־ הראשונה  העברית 

הוא  שלה  והיחיד  האחד  שה 
הכינוס  של  והפקתו  ארגונו 
הד־ בעיר  המדובר  השנתי 

רומית.
תפקידו  של  האפסיות 
לו  הפריעה  לא  ואישיותו 
"המ־ בנוסח:  ללהג  אתמול 

ציבורי  שידור  צריכה  דינה 
חבר  מביא  חבר  כרגע  אבל 

וככה העסק הזה מתנהל".
המשפט  את  נבודד  אם 
המלנכולי הזה כשלעצמו ני־

תן להחיל אותו על הגוף הזה 
צריכים  העיתונאים  עצמו. 
אגודה שתאגד אותם ותאבק 
להם  החשובים  הדברים  על 
חבר  מביא  חבר  כרגע  אבל 

וככה העסק הזה מתנהל.
שאדם  ידענו  פעם 
מעז  אינו  לראשו  שחמאה 
שבו  ביום  החוצה  להוציאו 
הב־ הכלל  קופחת.  השמש 
סיסי הזה, מחכמת החיים של 
פיתוח,  בעיירת  סבתא  כל 
למוחו  נוסף  לא  הנראה  ככל 
להטיף  שממשיך  האיש  של 
ראשו  על  בעוד  כולו  לעולם 
מבית  פחות  לא  מתנשא 

חרושת של חמאה.

כוח ורוח
לוולדימיר  לו  היה  נדמה 
הוא  כי  רוסיה,  נשיא  פוטין, 
היה  משוכנע  הוא  ויהי.  אמר 
להשליט  יחפוץ  אשר  שככל 
על אדמת סוריה ומחוצה לה, 
או  יהרהר  לא  ואיש  יקום  כן 

יערער אחריו.
עלו  שעבר  בשבוע  רק 
אחר  בזה  סוצ'י  החוף  לעיר 
מנהיגים.  של  שורה  זה 
הסורי  הנשיא  היה  ראשון 
את  לשמוע  שבא  בעצמו 
אשר מתכנן לו עמיתו הרוסי. 
זאת  הגדיר  גולדמן  מרדכי 
שמוזעק  השוטר  כמו  היטב. 
לבית שגנבים הסתננו לתוכו 
במשימתו  שמצליח  ולאחר 
הוא אינו אומר די בהתנחלות 
גם  אלא  הבית  בסלון  שלו 
מחליט לגרש את בעל הבית. 
טור־ נשיאי  באו  אחריו 

זה  היה  בתווך  ואיראן.  קיה 
ובי־ לפוטין  שצלצל  נתניהו 
להב־ להגיע  בדחיפות  קש 
נות. גם טראמפ היה על הקו.

אבל אתמול נודע לפוטין 
כי פסגת השלום הסורית נד־

חודשים,  ארבעה  לעוד  חתה 
אופו־ גורמי  התנגדות  בשל 

מסתבר,  פוטין,  גם  זיציה. 
יכול היתקל במגבלות הכוח.

חוק וצחוק
המנה־ הח"כים  על  לבי 
המגעים  את  בקדחתנות  לים 
הנמרצים לאישור חוק ההמ־

לצות.
אם  שגם  לגמרי  ברור 
המש־ ויאושר,  יעבור  החוק 

בקול  תמליץ  לא  אולי  טרה 
לת־ גלוי  בסוד  תדליף  אבל 

הלא  ההמלצה  את  קשורת 
לפרקלי־ שהעבירה  כתובה 

טות.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

'חוק ההמלצות' אושר בקריאה ראשונה

בין  שהושגה  פשרה  פי  על 
חוק  בענין  הקואליציה  סיעות 
המלצה  פרסום  ייאסר  ההמלצות, 
ראש  בתיקי  כולל  התיקים  בכל 
פרקליט  עם  בתיקים  הממשלה. 
לממשלה  המשפטי  היועץ  מלווה 
כדי  המלצה  ולבקש  לפנות  יוכל 
לא  היא  אך  דעת  חוות  לגבש 
דרישת  נדחתה  בנוסף,  תפורסם. 
יחול  לא  שהחוק  'כולנו'  מפלגת 

על חקירות קיימות.
סיעת  יו"ר  אמר  במהלך הדיון 
כולנו, ח"כ רועי פולקמן כי "ועדת 
למ־ דרישתנו  את  אימצה  הפנים 

רטרואקטיבית  יחול  שהחוק  נוע 
באופן מלא. ליועץ המשפטי תהיה 
משטרה  המלצת  לקבל  אפשרות 

בכל מצב, כפי שדרשנו".
ביצוע  בין  להפריד  "דאגנו 

לבין  ההמלצות  והגשת  החקירה 
הפרסום ובכך להבטיח את ההליך 
והפ־ המשטרה  מבחינת  התקין 

שמפלגת  שוב  הוכחנו  רקליטות. 
החוק,  שלטון  לצד  עומדת  כולנו 
שתפגע  חקיקה  נאפשר  ושלא 
השות־ החוק.  בפני  בשוויון 

את  אימצו  הקואליציוניות  פות 
ושמ־ לנו  שחשובים  העקרונות 

הקואליציוני",  בהסכם  עוגנים 
הוסיף.

בתחילת השבוע ועדת השרים 
בנוגע  להסכמה  הגיעה  לחקיקה 
ההסכ־ החוק.  של  מחודש  לנוסח 
מה הושגה לאחר שיוזם החוק ח"כ 
הסעיף  על  לוותר  הסכים  אמסלם 
המשפטי  היועץ  את  שיכריח 
במק־ בחקירה  לפתוח  לממשלה 

חקירה  סיכום  יודלף  שבהם  רים 
משטרתית.

ישראל וארה"ב במרוץ לעצירת 'הרשימה השחורה' של האו"ם
כוללות  הן  כי  אמר  רשמי  גורם 
סופר־ רשתות  ישראליים,  בנקים 
אוטו־ חברות  ומסעדות,  מרקטים 

ענק  חברות  וגם  ואבטחה  בוסים 
שירותים  המעניקות  בינלאומיות 

לתושבי יו"ש הישראלים. 
כי  שאישרה  היחידה  החברה 
'בזק'.  היא  אזהרה  מכתב  קיבלה 
החברה  את  האשים  המכתב 
ב"שימוש באדמת הגדה המערבית 
להתנ־ שירות  אספקת  לתשתיות, 

חלויות וניהול מכירות ממשרדים 
לפני  ירושלים".  ובמזרח  בגדה 
ס'  בזק  מנכ"ל  כתבה  חודשיים 
צירפה  בו  זועם,  מכתב  הנדלר 
מעני־ שבזק  וכתבה  המכתב  את 
ללא  לקוחותיה,  לכל  שירות  קה 
מגוריהם.  למקום  או  לגזעם  קשר 
ישראל  נגד  המועצה  של  "ההטיה 
כל  איבדה  שהיא  עד  קיצונית  כה 
כתבה.  הזה",  בעולם  רלוונטיות 
"לא נשתף פעולה עם צעד שכולו 

תעמולה אנטי־ישראלית".
דיפלומטים מערביים אמרו כי 
ה'רשימה השחורה' עלולה להוות 
תקדים מזיק של טשטוש הגבולות 
בין מסחר לזכויות אדם, בנושאים 
שעדיף שיישארו בתחום מדיניות 
המסחר מאשר שייבחנו לפי אמנת 

ז'נבה.
לחץ  מנופי  אין  לישראל 
הקמ־ אך  המועצה,  על  רציניים 

נרחבת  לתמיכה  זוכה  שלה  פיין 
מחלקת  דוברת  הברית.  מארצות 
"אנחנו  אמרה:  נאוורט  המדינה 
הש־ הרשימה  את  רואים  פשוט 

מזיקה".  ואף  מועילה  כלא  חורה 
אימץ  טראמפ  דונלד  של  ממשלו 
לרפו־ קרא  האו"ם,  נגד  קשוח  קו 
רמות, ואף פרש מסוכנות התרבות 
אונסק"ו באוקטובר עקב הטייתה 
נאמה  האחרון  ביוני  ישראל.  נגד 
היילי  באו"ם  ארה"ב  שגרירת 
הדיון  את  לבטל  דרשה  במועצה, 
הקבוע שלה בישראל בכל ישיבה, 

לפרוש  עשויה  שארה"ב  ורמזה 
ממנה.

את  יבחן  הרשימה  פרסום 
נראה  הזה,  בשלב  הזו.  ההצהרה 
שהדבר לא יגרום לארה"ב לפרוש 
באופן מיידי מהמועצה. ממשרדה 
הוא  המיקוד  כי  נמסר  היילי  של 
אם  במועצה,  רפורמות  ביישום 
להפוך  עשוי  הרשימה  פרסום  כי 
ל"פחות  ארה"ב  של  החברות  את 

סבירה".
המ־ האו"ם  של  דיפלומטים 

ישראל  כי  אמרו  בנושא  עורבים 
למועצה  קוראות  בריתה  ובעלות 
דו"ח  להגיש  המאמצים  במסגרת 
הרשי־ במקום  פרטני,  ולא  בסיסי 
שהח־ משום  זאת  המתוכננת.  מה 

לטת המועצה קוראת לממונה על 
ראאד  זאיד  הנסיך  אדם,  זכויות 
הנתו־ את  רק "להגיש  אל־חוסיין, 

נים בפורמט של דו"ח" ולא מעבר 
לכך. 

כבר  הראה  הלחצים  מסע 

אחרי  הצלחה.  של  סימנים 
נדחה  כבר  הרשימה  שפרסום 
של  משרדו  אמר  אחת,  פעם 
ה"דו"ח"  פרסום  כי  זאיד  הנסיך 
השנה  לתחילת  עד  שוב  נדחה 

האזרחית.
קנט־ יוג'ין  פרופ'  זאת,  עם 

"פורום  המחקר  ממכון  רוביץ' 
הוא  כי  אמר  הירושלמי,  קהלת" 
להיתכנות  בנוגע  סקפטי"  "מאוד 
והוסיף  הרשימה,  אי-פרסום 
ישראל  שממשלת  מוטב  כי 
בתוקפו  מראש  בפגיעה  תתמקד 
שחשוב  חושב  "אני  הדו"ח.  של 
הזה  הדבר  כמה  יבינו  שאנשים 
שהרשי־ הזהיר  הוא  אמר.  רע", 

החברות  של  בתדמית  תפגע  מה 
העסקים  עולם  מעל  ותטיל "עננה 
בישראל". למרות שהיא לא תהיה 
מחייבת, הוא אמר כי ייתכן שהיא 
להחלטות  בסיס  בעתיד  תהווה 
מחייבות. "המטרה פה היא לגרום 

בעיות עבור ישראל", סיכם.

הושלמו בהצלחה 90 מעמדות התפילה על תורמי "קופת העיר" בשעה התשיעית

של קיימא, ולנחת מכל צאצאיהם 
וימלא משאלות ליבם לטובה". 

כמו כן, מנין המנחה בבית מרן 
הגר"ג אדלשטיין שליט"א הוקדם 
השעה  זמן  קודם  שיסתיים  כדי 
מע־ שליט"א  כשמרן  התשיעית, 

התורמים  על  ארוכה  שעה  תיר 
למילוי משאלותיהם לטובה. 

שליט"א  הדור  מגדולי  חלק 
בחו"ל,  שהותם  ממקום  העתירו 
בהם מרנן ורבנן: האדמו"ר מויזניץ 
צבי  מאיר  רבי  הגאון  שליט"א, 
האדמו"ר  כ"ק  שליט"א,  ברגמן 
שמ־ רבי  הגאון  שליט"א,  מבאיאן 

עון בעדני שליט"א וכ"ק האדמו"ר 
כבו"ק  שליט"א.  קרלין  מפינסק 
שליט"א  מסאדיגורה  האדמו"ר 
העתיר בעת שהותו במטוס בדרכו 

מא"י לאירופה.
הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א 
שהיתה  מילה  ברית  במיוחד  דחה 
השעה  בעת  להתקיים  אמורה 
התשיעית, כדי שיוכל להעתיר אז 

במיוחד על תורמי 'קופת העיר'.
הקדושים  המקומות  בכל 
להשתתף  שבא  ענק  ציבור  נצפה 

של  התפילה  במעמדות  בעצמו 
מעמ־ התקיימו  וכך  העיר',  'קופת 

דות התפילה ברוב עם. כך למשל 
התבטא בפני שלוחי 'קופת העיר' 
על  האחראי  הי"ו  לוי  אברהם  ר' 
קבר ה'פלא יועץ' בבולגריה, שאין 

החורף  בימות  כלל  מצוי  הדבר 
הקפואים בסיליסטרה, שבאו כמה 
שקרה  כפי  אחת,  בבת  מתפללים 

אתמול בעת השעה התשיעית.
לכל  מודים  העיר'  ב'קופת 
המקיפה  לתכונה  השותפים 

ובעיקר  והמסועפת,  המורכבת 
בז־ מלבד  שזכו  הרבים  לתורמים 

גם  המסוגלת,  בעת  התפילה  כות 
מכל  רעבים  פיות  אלפי  להאכיל 
תלוי  היה  שגורלם  הארץ  רחבי 

בהצלחת המגבית.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

גדולי הדור שליט"א מעתירים אתמול בעת השעה התשיעית על תורמי 'קופת העיר'
דיווח: למעלה מ־50 אזרחים סוריים 

נהרגו בהפצצה רוסית בדיר א־זור
שפורסמו  התצלומים  וכי  שלה, 
מטוסי  של  המבצעית  מהפעילות 
חיל האוויר הרוסי, אינם קשורים 

לאירוע בו נהרגו האזרחים. 
ההרו־ מספר  הדיווחים,  לפי 

אתמול,  רק  התגלה  הגבוה  גים 
יותר מ־24 שעות אחרי ההפצצה, 
לפנות  הצליחו  הכפר  כשתושבי 
בני  שמונה  ההריסות.  מרבית  את 

יתר  כל  אך  בחיים,  חולצו  אדם 
למו־ ונכון  נהרגו,  בבנין  הדיירים 
מספר  עומד  השורות  כתיבת  עד 
ההרוגים על 53, שמתוכם כאמור 

21 ילדים. 
באותו היום נהרגו בסוריה 34 
אזרחים בהפצצה אחרת שבוצעה 
על ידי חיל האוויר של צבא אסד, 
אל  בעיירה  המורדים  נגד  וכוונה 

רוטה א־שרקייה. 

  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום ג', י' בכסלו תשע"ח | עמוד ג

רגע, איזה הכשר?

ביטוי הולם | אהרן ברגמן

לולא תושייתו של ידידנו הנכבד, אישיות 
ציבורית חשובה בעל עין חדה וביקורתית ולב 
רחב כאולם, לא היינו שמים לב לעולם לנקודה 

זו עליה הוא מבקש לעורר את הציבור.
לאחרונה, ניתן לשים לב למודעות פרסום 
נופשים  על  לבקרים  חדשות  המבשרות 
סופשי"ם  מאורגנים,  טיולים   כלשהם, 

צימרים  במלונות, 
בתוכן  כאשר  וכהנה, 
המודעה מופיעה רשימת 
המוטיבים הייחודיים של 
כוכביו  חמשת  על  המלון 

ומעלותיו המרובות.
בהתבוננות  אולם, 
נושא  כי  נגלה  נוספת 
מאוד  וחשוב  אחד 
מה  משום  מושמט 

מהרשימה. 
מדובר בנושא כשרות 
השנים  בכל  המאכלים. 
ידעו יהודים שלא יוצאים 
שנערכים  לפני  מהבית 
יוכלו  והיכן  כיצד  היטב 
באלו  בדרכים.  לסעוד 
יוכלו  ופונדקים  אכסניות 

כשרותם  על  לסמוך  שניתן  בידיעה  לשהות 
את  מצאו  ולא  במידה  עצומות.  בעיניים 
את  לדרך  כצידה  עמם  נוטלים  היו  מבוקשם, 

כל הנצרך להם למשך שהותם בדרך.
מסופר על צדיקים שהקפידו שלא לצאת 
לנסיעה ללא שיתלווה אליהם שוחט מומחה 
ומזומן  מוכן  יהיה  למען  מרבים,  שמים  וירא 
סעודת  ועריכת  לשחיטה  בואם  מקום  בכל 

מצוה כדת וכדין בעת שיצטרכו לכך. 
אף בימינו, עד לא מזמן, ידעו כולם שלא 
טיול  נסיעה,  מלון,  על  לסגור  מציאות  תיתכן 
היטב  מבררים  טרם  שהם,  סוג  מכל  ונופש 
ואת  במקום  האחראי  המשגיח  של  טיבו  את 

על  המתנוססת  החותמת  של  הכשרות  רמת 
המוצרים במטבח בו ירצו לסעוד.

כי  רושם  נוצר  לב,  לדאבון  לאחרונה, 
זה  בדבר  פחות  מדקדקים  מהציבור  חלקים 
הנוגע בציפור הנפש של קיום התורה בטהרה. 
הראיה לכך היא, עצם המושג שניתן לפרסם 
מוקדם  פרסום  ללא  כזה  מקום  במחוזותינו 
המשגיח  על  ובולט 
הפועלים  וההכשר 

במקום.
זכות  לכף  נדון  הבה 
האנשים  רוב  כי  ונאמר 
לברר  מתקשרים  אכן 
באיזו  היטב  ולוודא 
לפני  מדובר  כשרות 
החופשה;  על  שיסגרו 
התרחיש  אולי  אולם, 
המדויק יותר הוא שעדיף 
להעלים  המלון  לבעלי 
כדי  ההכשר  זהות  את 
מי  לאי  לגרום  שלא 
על  לדחות  מהקליינטים 
הסף את ההצעה בעקבות 
העובדה ש'זה לא ההכשר 
זאת  אכן  ואם  שלהם'; 
הדבר  הרי  מבררים,  לא  שיהודים  מציאות 

צריך תיקון.
ישנם  כיום  דרא.  אכשר  אכן  אחד,  מצד 
המון גופי כשרות הפזורים בכל העולם, ייתכן 
שזאת גם סיבה לתחושה שניתן לסמוך על... 
מאידך,  שקט.  בראש  מקום  בכל  ולהתארח 
לא  ובפירוש  מכשולות  הרבה  ישנם  לצערנו 
כשרותו  על  שמצהיר  מי  כל  על  לסמוך  ניתן 
אצל  מדויק  ובירור  מקפת  בדיקה  ללא 

האישים הסמוכים בענין זה.
בתקווה כי יערה ה' רוח טהרה ממרומים, 
יבוא  עדי  המטמטמים,  ממאכלים  ויצילנו 

גואל צדק לגאול אותנו לעולמים. 

בכל השנים ידעו 
יהודים שלא יוצאים 

מהבית לפני שנערכים 
היטב כיצד והיכן יוכלו 
לסעוד בדרכים. באלו 

אכסניות ופונדקים 
יוכלו לשהות בידיעה 

שניתן לסמוך על 
כשרותם בעיניים 

עצומות

למרות ההסכם עם האוצר: ועדת 
הכספים תחדש את הדיון בחוק קק"ל

ראה"מ חתם על פניה לנשיא בבקשה 
לשקול מחדש חנינה לאלאור אזריה

"העובדה שהרמטכ"ל החליט להמתיק את עונשו מצדיקה הקלה נוספת מצדך"

מאת מרדכי גולדמן 

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
המדי־ פניה לנשיא  על  אמש  חתם 
לשקול  הקוראת  ריבלין  ראובן  נה 
מחדש חנינה לחייל אלאור אזריה. 
חבר  שיזם  הפניה  על  חתם  נתניהו 
המלווה  גל,  שרון  לשעבר  הכנסת 
יחד  אזריה,  של  משפחתו  את 
מה־ נוספים  כנסת  חברי   51 עם 
כחלון,  משה  והשרים  קואליציה 
אביגדור ליברמן, נפתלי בנט והרב 

אריה דרעי.

הח־ שהרמטכ"ל  "העובדה 
דווקא  עונשו  את  להמתיק  ליט 
ולא  מצדך  נוספת  הקלה  מצדיקה 
"בשל  בעצומה,  נכתב  להיפך", 
לחזק  מנת  על  ובעיקר  אלה,  כל 
למ־ ולאפשר  בעם  האחדות  את 

להשתקם,  לנסות  אזריה  שפחת 
שוב  לשקול  לך  קוראים  אנו 
לחון  זאת  ובכל  החלטתך  את 

את אלאור".
בתגובה:  נמסר  הנשיא  מבית 
"המכתב המדובר לא התקבל בל־

יענה  יתקבל  וכאשר  הנשיא  שכת 

הנשיא  בבית  במישרין.  כמקובל 
בקשות  כי  להזכיר  לנכון  מוצאים 
חנינה מתקבלות רק מהנדון עצמו, 
באי כוחו או קרובי משפחה מדר־

גה ראשונה שלו. וחשוב לזכור כי 
בטיפול  הנוהגת  המדיניות  פי  על 
בקשה  השנים,  לאורך  בחנינות 
להגיש  ניתן  לחנינה  מחודשת 
מיום  חודשים  שישה  בחלוף  רק 
בבקשתו  הנשיא  החלטת  שניתנה 
כן  אם  אלא  הנידון,  של  הקודמת 
הבק־ בנסיבות  מהותי  שינוי  חל 

שה".

בוועדה לפניות הציבור התברר: 

שירות 'ממשל זמין' - גם 
לבעלי הטלפונים הכשרים

מאת דוד שמואלי

ברא־ הציבור  לפניות  הוועדה 
אייכלר  ישראל  הרב  ח"כ  שות 
שהת־ ציבור  בפניות  דיון  קיימה 
הטלפונים  שבעלי  כך  על  לוננו  
את  לקבל  יכולים  אינם  הכשרים 
שי־ באמצעות  הממשלה  שירותי 

רות 'ממשל זמין'. 
אפשרות  אין  התלונות,  פי  על 
בקבלת   שתלויים  שירותים  לקבל 
הנייד  לטלפון  סיסמא  או  קוד 
הפונה.  את  לזהות  מנת  על  הכשר 
בגופים  מדובר  הפונים  לטענת 
הטל־ מחזיקי  את  שמפלים  רבים 
פונים הכשרים שאינם תומכי קב־

לת מסרונים. בין השירותים אותם 
טלפון  מחזיקי  לקבל  יכולים  לא 
כשר: תשלום רישיון נהיגה,  תש־
שינוי/ ממשלתיות,  אגרות  לום 

האוכלוסין  ברשות  כתובת  עדכון 
וההגירה, הגשת בקשת מידע לפי 
היתרי  הגשת  המידע,  חופש  חוק 
לחוק   101 לתיקון  בהתאם  בניה 
כתובת  החלפת  והבניה,  התכנון 

ושירותי מנהל האוכלוסין.
יו"ר הוועדה ח"כ הרב ישראל 
"פרויקט  כי  בדיון  אמר  אייכלר 
חוויית  את  שיפר  זמין'  'ממשל 
רשויות  שמעניקות  השירות 

מצער  אך  לאזרחים,  הממשלה 
איננו  רחב  שציבור  לראות  מאוד 
משירות  ליהנות  מלכתחילה  יכול 
פר־ על  שמירה  לצורך  שכן,  זה. 
טיות המשתמשים יש צורך בזיהוי 
שנשלחים  ראשוניים  ובסיסמא 
מבקשי  של  הניידים  לטלפונים 
להקיש  נדרש  הלקוח  השירות. 
למ־ שנשלחת  פעמית  חד  סיסמא 

שתמש באמצעות מסרון.
ניידים  מכשירים  "בעלי 
את  לקבל  יכולים  אינם  כשרים, 
גדול  ציבור  לפיכך,  המידע. 
חיוני  ממידע  מודר  לקוחות  של 
לחייב  ניתן  לא  עבורו.  וחשוב 
זמינים  להיות  פרטיים  גופים 
לבעלי  קוליות  הודעות  ולשלוח 
זאת  ולמרות  כשרים,  טלפונים 
כבר  רבים  ביטוח  וחברות  בנקים 
גו־ אך  הזה.  השירות  את  נותנים 

עסקיים,  וגופים  ממלכתיים  פים 
גם אם אינם מחויבים בחוק, רצוי 
השירותים  את  שיתאימו  מאוד 
עבור ציבור יראי השם המתנזרים 
על־ שנאסרו  בטלפונים  משימוש 

ידי גדולי ישראל."
ראש  משרד  נציג  שמני,  יוגב 
ו'ממשל  סייבר  לעניני  הממשלה 
כבר  כי  הוועדה  ליו"ר  בישר  זמין' 
לבעלי  פתרון  על  לשקוד  החלו 

"אנחנו  הכשרים:  הטלפונים 
בכוונתנו  פיתוח,  בהליך  נמצאים 
גם   2018 של  הראשון  שברבעון 
בעלי טלפון כשר יוכלו לקבל את 
קו־ הודעה  באמצעות  הסיסמא 
השי־ את  להנגיש  לנו  חשוב  לית. 

ואנחנו  האוכלוסיה  לכלל  רותים 
מתייחסים לזה בכל הרצינות"

יו"ר הוועדה ח"כ הרב אייכלר 
'על  זמין  'ממשל  נציגי  את  בירך 
יש  כי  והוסיף  המהירה  ההיענות 
הטכניים,  הפרטים  את  לבדוק 
המערכת  תפעל  בדיוק  כיצד 
"כמו"כ,  המידע.  אבטחת  מבחינת 
נוספים  פרטים  לבדוק  ראוי 
נו־ פעם  להאזין  אפשרות  כמו 

לנוחות  הקולי  למסרון  ספת 
המשתמשים"

שבועות  מספר  לפני  כזכור, 
יו"ר  לפניית  ישראל  בנק  נענה 
מאשר  הוא  כי  והודיע  הוועדה 
זיהוי  לבצע  לבנקים  עתה  כבר 
באמצעות הודעה קולית כתחליף 
למסרונים, ובנוסף, עד סוף החורף 
יחויבו הבנקים לאפשר אופציה זו 
יצוין  הכשרים.  הטלפונים  לבעלי 
הראשון  הוא  מרכנתיל  בנק  כי 
לשי־ הכניס  וכבר  לפניה  שנענה 

מוש סדיר את שירותי המסרונים 
הקוליים באמצעי זיהוי.

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן בטקס הרחבת שירותי 
המיון - "טרם מובילה מהפכה בביתר עילית"

בהשתתפות שר הבריאות היוצא הרב יעקב ליצמן, ראש העיר ביתר עילית הרב מאיר 
רובינשטיין מנהלי קופות החולים ואישי ציבור התקיים טקס הרחבת שירותי מיון 'טרם' בעיר 

^ מאז פתיחתו כבר נהנו אלפים משירותי רפואה דחופה במיון החדש ^ במיון 'טרם' יינתן 
מענה ברפואה דחופה בידי מיטב אנשי המקצוע לאורך כל ימות השבוע ובשבתות וחגים

אתמול  נערך  רושם  רב  אירוע 
משמ־ הורחבו  עת  עילית,  בביתר 
בביתר  'טרם'  מיון  שירותי  עותית 

עילית. 
שר  בנוכחותם  כיבדו  בטקס 
יעקב  הרב  ח"כ  היוצא  הבריאות 
עילית  ביתר  עיריית  ראש  ליצמן, 
הרב מאיר רובינשטיין, מ"מ ראש 
ראש  סגן  רביץ,  יצחק  הרב  העיר 
מנהל  עוביידי,  יהודה  הרב  העיר 
הרב  ביתר  עיריית  ראש  לשכת 
העיר  מועצת  חבר  אוביץ,  עקיבא 
לאומית  מנכ"ל  הרשקופ,  יקי  ר' 
ניסים אלון, מנהלת מחוז ירושלים 
לאומית גב' י. בובליק,  מנהל מחוז 
סגל,  יורם  מר  ירושלים  כללית 
בי־ בכללית  החרדי  המגזר  מנהל 
מנהל  רוזנגרטן,  משה  ר'  רושלים 
ר'  במכבי  החרדי  למגזר  השיווק 
ממכבי  לוביץ  ד"ר  שלזינגר,  משה 
המרחב  מנהל  בריאות,  שירותי 
אפרים  ור'  רט  יאיר  מר  בלאומית 
למגזר  השיווק  מנהל  רוזנשטיין 
גרו־ שמשון  ר'  בלאומית,  החרדי 

ראשי  ביתר,  הצלה  יו"ר  סברגר 
ומנהלי 'טרם' ועוד מכובדים.  

הנוכ־ שיבחו  הטקס  במהלך 
חים את יוזמת 'טרם' להרחיב את 
עילית  בביתר  'טרם'  מיון  שירותי 
לפעילות רחבת היקף ומעתה יפ־

על המיון לאורך כל שעות הלילה 
ועד השעה 6 בבוקר מדי יום, וזאת 
בנוסף לפעילות בשבתות ובחגים 
משמעותי  באופן  שישפר  -  דבר 
והזמינות  הטיפול  איכות  את 
הרפואית בעת מקרה חירום, בכל 
טיפול  איכות  ויעניק  כולו  האזור 

ושירות חדשני.  
יעקב  הרב  הבריאות  שר 
הרשמי  הטקס  לו  שזה  ליצמן, 
שיבח  הנוכחי  בתפקידו  האחרון 
״המהפכות  ואמר:  היוזמה  את 
הביאו  המיון  בחדרי  שהובלתי 
של  בעומסים  ירידה  של  למצב 
הבריאות  מערכת  המיון.  חדרי 
רפורמות  עם  היא  משאיר  שאני 
"מוקדי  לדבריו  וחשובות".  רבות 
הפתרון  הם  בפריפריה  רפואה 
להקלת העומסים בבתי החולים". 
פעי־ את  לשבח  וציין  הוסיף  הוא 
אפלבוים  "נתן  ואמר:  'טרם'  לות 
המקצועי  כגורם  טרם  את  מוביל 
הדחופה,  הרפואה  בעולם  ביותר 
לא  זה  בביתר  עשו  ש'טרם'  ומה 
לה־ ובכוונתי  ממהפכה,  פחות 

בהמשך  טרם  את  וללוות  משיך 
נקודה  בכל  שלהם  ההתרחבות 

ונקודה ברחבי הארץ". 
להתפטרותו  התייחס  הוא 
לאור  הבריאות  כשר  מתפקידו 
ואמר:  ישראל  גדולי  הוראת 
מחר  לתוקף  נכנסת  "התפטרותי 
וזה סופי. לא שאלתי שאלות ולא 
הוראה  קיבלתי  לשכנע.  ניסיתי 
מנת  על  ולא  עזבתי  והתפטרתי. 
הסתייגויות  כמה  לי  יש  להחזיר. 
מההסכם שהושג בקואליציה. לא 
היתה שום תכנית לחזרה כסגן שר 
חוקי  שיעברו  עד  בכך  נדון  ולא 

השבת" הבהיר. 
ראש עיריית ביתר עילית הרב 
מאיר רובינשטיין התייחס בנאומו 
"ברוכים  ואמר:  דיומא  לעניני 
מחר,  עד  הבריאות  לשר  הבאים 
ליצמן,  הרב  ממחר,  השבת  ושר 
לאירוע  והגיע  עיסוקיו  שפינה 

שהבטיח מראש". 
להרחבת  התייחס  העיר  ראש 
שירותי 'טרם' בעיר ואמר "המרכז 
בשבת  גם  פועל  טרם,  של  הזה 
וגם בלילות 24/7, לעומת הרכבת 
בשבת,  תפעל  שלא  מקווים  שאנו 
לתפקידו  יחזור  היוצא  השר  ואז 

ולפעילותו החשובה". 
משירותי  חלק  הם  "טרם 
ומו־ בביתר  המקצועיים  הרפואה 
סיפים רבות לעולם הרפואה המ־

תפתח של ביתר. אני שמח לעמוד 
לימינם לתמוך ולסייע". 

מנכ"ל  הנחה  האירוע  את 
ששיתף  אפלבאום  נתן  מר  טרם 
הסניף  בהתפתחות  הנוכחים  את 
בעיר.  הרפואה  שרותי  והרחבת 
והצליח  נפתח  בביתר  טרם  "סניף 
הודות לנחישות של שר הבריאות 
הרב  העיר  ראש  ושל  ליצמן  הרב 
טרם  מנכ"ל  ציין  רובינשטיין" 
על  מאיתנו  הרפו  לא  והוסיף "הם 
מנת להביא את הבשורה לתושבי 

העיר". 
"הוכחנו שזה יכול לעבוד יחד 
נציגי  עם  יחד  ההצלה  ארגוני  כל 
בעיר.  החולים  קופות  ומנהלי 
כסניף  בתחילה  הסניף  את  פתחנו 
ובחגים  בשבתות  בעיקר  שפועל 
ועתה אנו מרחיבים את הפעילות 
לש־ ועד  הלילה  שעות  כל  לאורך 

אפלבוים  יום".  מידי  בבוקר  עה 6 
ייפתח  חודש  כי  "בתוך  הודיע 
לנשים  דחופה  לרפואה  מוקד  גם 
וזאת  ומוניטור,  אולטרסאונד  עם 
לתושבי  חשובה  בשורה  בהחלט 

העיר".
מחוז  מנהל  מנהל  אדמון  צור 
ירו־ מחוז  "טרם  בטרם:  ירושלים 

שלים מובילה את הנגשת הרפואה 
ושכונות  הערים  בכל  הדחופה 
סני־ עוד  נראה  ובקרוב  ירושלים 

פים בשכונות בירושלים"
חברי  מגיעים  'טרם'  מיוני  אל 
לטי־ הנזקקים  החולים  קופות 

לקבל  שמבקשים  דחופים  פולים 
טיפול מקצועי ואיכותי וללא זמני 
את  המאפיינים  ארוכים  המתנה 

חדרי המיון בבתי החולים. 
קופות  עם  הסדרים  ל'טרם' 
נדרשת  מהלקוח  כאשר  החולים 
 0 בין   שנעה  עצמית  השתתפות 
בה  לקופה  בהתאם  ש"ח,  ל־84 

הוא חבר. 
חוסכים  'טרם'  נתוני  פי  על 
עם  המטופלים  של  רובם  רוב 
הגעתם ל'טרם' את ההגעה לחדרי 
ובכך  והסואנים  המרוחקים  המיון 
המקצועי  הטיפול  את  משלימים 
במסגרת מיון 'טרם' בתוך כשעה. 

ברחבי  'טרם'  סניפי   23 את 
הארץ פוקדים בכל שנה מעל 750 
הצ־ ידי  על  שמטופלים  איש  אלף 
וות הרפואי במקצועיות עם מיטב 

לכולמ!מ�פיקישהציוד הרפואי.

חדש! 
12 מיני דנונה תות 

במארז משפחתי

מאת שלמה גרין

האוצר  בין  הסיכום  למרות 
הכנסות  העברת  על  לקק"ל 
ועדת  המדינה,  לקופת  הארגון 
שנו־ בחוק  לדון  תשוב  הכספים 
של  פעילותה  את  להסדיר  עד 
הכ־ ועדת  יו"ר  הודיע  כך  הקרן, 
בי־ גפני,  משה  הרב  ח"כ  ספים, 
שיבה שבה נתבקשו חברי ועדת 
משיכתו  בעד  להצביע  הכספים 
להחיל  שנועד  החוק,  של  חזרה 
מיסים  תשלום  חובת  קק"ל  על 

מהם היתה פטורה עד היום.
הישי־ את  פתח  גפני  הרב  

שנחתם  "למרות  כי  וציין,  בה 
להנהלת  האוצר  בין  הסכם 

ועדת  כיו"ר  מבחינתי  קק"ל, 
התייתר.  לא  החוק  הכספים, 
הסכמה  בוועדה  כאן  היתה 
ואופוזיציה,  קואליציה  מלאה, 
מיסים  לשלם  צריכה  שקק"ל 
החוק  את  אישרנו  מלא.  באופן 
של  ארוך  לילה  בתום  פה־אחד 
זה  עינינו,  ראות  לפי  כי  דיונים, 
לקק"ל  הן  ביותר  הנכון  הדבר 
מודע  אני  על-כן  למדינה.  והן 
לווע־ חזרה  החוק  משיכת  על 

שנחזור  על־מנת  הכספים,  דת 
לעבוד עליו. לפי תקנון הכנסת, 
במליאה  הדיון  החל  שלא  ככל 
רשאית  הוועדה  מסוים,  בחוק 

להמשיך את הדיונים בו".
"הסדרת  כי  ציין  גפני  הרב 

השאר  בין  קק"ל,  של  מעמדה 
זה  מיסים,  תשלום  בנושא 
הקרן  ולטובת  העובדים  לטובת 
שלא  שלהם  אינטרס  זה  בכלל. 
יחזיקו אותם כל הזמן כבני ערו־

ממשלה  שתבוא  פעם  בכל  בה 
למשוך  ותרצה  אחרת  או  כזו 
מחדשים  אנחנו  כספים.  מהקרן 
חוק  שהוא  בחוק,  הדיון  את 
ואני  הכספים  לוועדת  ממשלתי 
תמשוך  לא  שהממשלה  מקווה 
אותו,  למשוך  תחליט  אם  אותו. 
נקדם הצעת חוק פרטית מטעם 
ועדת הכספים. אני סבור שצריך 
ההסד־ את  לעשות  ולא  למסות 

מכובדים,  לא  שהם  האלה  רים 
לא למדינה ולא לקק"ל".

מוסקבה: נשלמות ההכנות לחגיגה 
המרכזית לכבוד 'חג הגאולה – י"ט כסלו'
האירוע ייערך באולם רחב ידיים ^ המשא המרכזי על-ידי רבה הראשי של 
רוסיה ^ בסימן התרחבות ל"ב בתי כנסת ובתי חב"ד במוסקבה ^ מקהלת 

'מלכות' בהרכב מלא

ההכנות  נשלמות  אלו,  בימים 
המרכזית  החגיגה  לקראת  הרבות 
'חג  לכבוד  במוסקבה  והשנתית 
שתיערך  כסלו',  י"ט   – הגאולה 
והגדלת  התרחבות  בסימן  השנה 
מספר בתי הכנסת ובתי חב"ד במו־

סקבה למספר שלושים ושניים.
אל המוקד המרכזי של מכירת 
מגוון  קהל  מגיע  הכניסה,  כרטיסי 
במוס־ היהודית  הקשת  גווני  מכל 

קבה בירת רוסיה, שחשים מקרוב 
במקביל  הפעילות  גידול  את 
חב"ד  ובתי  כנסת  בתי  לפתיחת 
בעיר,  רבות  בשכונות  נוספים 
רבנים  עשרות  בידי  המופעלים 
לכל  כתובת  ומהווים  שלוחים,   -
בשכונות  הוא  באשר  יהודי  ענין 
בהם עברו לגור, לצד בתי הכנסת 

החדשים.
רבה  ישא  המרכזי  המשא  את 
רבי  הגאון  רוסיה,  של  הראשי 
בערל לאזאר שליט"א, העומד גם 
בראש מפעל התפתחות הקהילות 
במו־ הרבות  בשכונות  היהודיות 

מוסדות  עוד  הקמת  לצד  סקבה, 
האוכלוסיה  לכלל  וחסד  חינוך 

היהודית בבירת רוסיה.
המרכזי  הכנסת  בית  גבאי 
מוס־ במרכז  רושצ'ה'  'מארינה 

על  רב  זמן  במשך  שקדו  קבה, 
היטב  ומתוכננת  מושקעת  תכנית 
את  בע"ה  שירים  המיוחד,  לערב 
קרנה של תורת החסידות והפצת 
ולכלל  הרבדים  לכל  מעיינותיה 

הציבור.
ותזמורת  'מלכות'  מקהלת 
מארה"ק  בע"ה  מגיעים  'פייער' 
כולו  האירוע  את  להנעים  כדי 
בשירות ותשבחות, ובפרט בשירי 
אדמו"ר  כ"ק  הוד  הגאולה  בעל 
זי"ע,  והשו"ע  התניא  בעל  הרה"ק 
בהם,  הטמון  הרב  ברגש  הידועים 
ומעוררים את כל אדם באשר הוא 

לתשובה עילאית.
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אחרי שישראל הודיעה כי לא תקדם את הפרויקט עד שלא תוחזר השגרירה

ירדן לישראל: הבהירו את עמדתכם בנוגע לפרויקט תעלת הימים
שר המים של הממלכה ההאשמית שלח מכתב לירושלים בו ביקש לדעת האם היא מתכוונת ליישם את השלב הראשון בפרויקט, זאת 

לאחר שישראל עצרה אותו בגלל משבר השגרירות

מאת מרדכי גולדמן

לה־ מישראל  מבקשת  ירדן 
להמשך  בנוגע  עמדתה  את  בהיר 
פרויקט תעלת הימים. העיתון 'אל 
שר  כי  דיווח  בעמאן,  היוצא  ראד' 
חאזם  ירדן,  של  וההשקיה  המים 
היש־ לצד  מכתב  שלח  נאסר,  אל 
רשמית  לתשובה  בבקשה  ראלי 
להמשיך  מתכוונת  ישראל  האם 
שא־ הפרויקט  של  הראשון  בשלב 

מור לחבר בין ים סוף לים המלח.
השר  כי  אמרו  בירדן  גורמים 
ביקש מישראל להשיב לו עד סוף 
ממשל  גורמי  שני,  מצד  השנה. 
ישראל  כי  אמרו  בעמאן,  אחרים 
בנוגע  מגעים  מקיימות  וירדן 
הם  "אבל  הפרויקט,  להמשך 

חשאיים".
כי  פורסם  שבועיים  לפני 
הפ־ את  לעצור  איימה  ישראל 
עוד  כל  הגדול  הכלכלי  רויקט 
לא  הישראלים  הדיפלומטים 
בעמאן,  לשגרירות  לחזור  יוכלו 
שנסגרה מאז תקרית הירי, בה ירה 

אזרחים  בשני  ישראלי  מאבטח 
ירדנים. 

התגב־ החוץ  במשרד  בדיונים 
שה עמדה שאין שום כוונה לפעול 
עוד  כל  בנושא  הירדנים  לקראת 
השגרירות סגורה, וכעת בישראל 
יגרום  הזה  הלחץ  שמנוף  מקווים 

לירדנים לרצות לפטור את המש־
בר כמה שיותר מוקדם כי מדובר 
לירדנים.  ביותר  משמעותי  בענין 

סירבו  רה"מ  ומשרד  החוץ  משרד 
להתייחס לדיווח.

הפרויקט הוא אינטרס משותף 

העברת  הכולל  המדינות  שתי  של 
והת־ המלח  לים  מים־סוף  מים, 

עם  בשיתוף  הנעשה  מים,  פלת 
הירדנים  לאחרונה  הפלסטינים. 
להפעלת  מכרזים  להוציא  רצו 

הפרויקט וישראל סירבה. 
המדו־ האירוע  במהלך  כזכור, 

של  בביתו  שעבד  ירדני  פועל  בר 
למוות  נורה  הישראלי  המאבטח 
שלטענת  לאחר  האחרון,  ידי  על 
אותו  לדקור  ניסה  הוא  המאבטח 
עם מברג. בנוסף לכך, מהירי נהרג 
גם בעל הבית, רופא ירדני, שהיה 
נפצע  שהמאבטח  בעוד  במקום, 

באורח קל.

העולם היהודי מלוכד בתפילה והתחזקות 
לרפואת מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

באמירת  בקביעות  מעתירים 
פרקי תהילים, ובכל מקום ומקום 
התו־ ומרביצי  הרבנים  מעוררים 
השעה  חובת  בגודל  שליט"א,  רה 
ותחנו־ שיח  ולהרבות  להתחזק 

מרן  לרפואת  להרפות  בלא  נים 
שליט"א.

להמשיך  נקרא  הציבור  כלל 
מרן  לרפואת  בתפילות  ולהעתיר 
ק-ל  והן  שליט"א,  ישיבה  הראש 

כביר לא ימאס תפילת רבים

  המשך מעמ' ראשון

יו"ר סיעת יהדות התורה בכנסת ח"כ הרב מוזס במליאת הכנסת:

"רק חוק מענק לרוכש דירה שניה 
יציל אותנו ממצוקת הדיור"

עוד הוסיף כי "לאחר המאבק על קדושת השבת נדרוש פתרון מיידי לדיור"

מאת דוד שמואלי

האינטנ־ הפעילות  "בתום 
התורה  יהדות  סיעת  של  סיבית 
למען  ישראל,  גדולי  בהוראת 
סיעת  תדרוש  השבת,  קדושת 
ומ־ מיידי  טיפול  התורה  יהדות 
והמצוקה  הדיור  בבעיית  קיף 
הזוגות  את  הלופתת  הנוראית 
הצהיר  כך   - והוריהם"  הצעירים 
בכ־ התורה  יהדות  סיעת  יו"ר 
במליאת  מוזס  הרב  ח"כ  נסת 

הכנסת.

את  מוזס  הרב  תקף  בדבריו 
כי  וטען  למשתכן  מחיר  תכנית 
איננה  וכי  רלוונטית  איננה  היא 
הצעירים,  לזוגות  פתרון  מהווה 
שלא  ובוודאי  הכללי  לציבור  לא 
לציבור החרדי. "רשימת ממתינים 
מחוסרי  זוגות  רבבות  של  ענקית, 
תקוה,  שום  ללא  ממתינים  דיור, 
לזכות בהגרלה באחת מהתכניות, 
של  שבסופו  מי  גם  הרי  ולריק! 
מעט  מתי  בין  להיות  זוכה  דבר 
מאוד  מהר  מגלה  בגורל,  שעולים 
מתאים  שאינו  באיזור  שזכה 
אורח  את  תואם  אינו  או  לו, 

מצוקת  לפתרון  תכנית  זו  חייו. 
דיור?

"כשה־ ותהה:  המשיך  בדבריו 
להמתין  עליו  'זוכה',  מאושר 
המפ־ לקבלת  שנים   4-5 לפחות 

תחות ועד אז לרוקן את כל קופת 
ובמקביל  דירה  לשכר  החסכונות 
לשלם את תשלומי המשכנתא על 
הדירה שזכה בה. "מי יכול לעמוד 
הנחתי  ואף  הצעתי,  כזה?"  בדבר 
אישור  רק  בענין:  חוק  הצעת 
יד  מוכנה,  דירה  לרוכש  מענק 
רשימת  את  באחת  תצמצם  שניה, 
מענה  ותיתן  לדיור  הממתינים 

הצ־ לזוגות  ונגיש  מיידי,  אמיתי, 
עירים ומחוסרי הדיור".

את דבריו חתם בקריאה לשר 
קורא  "אני  כיוון.  לשנות  האוצר 
בתום  גישה.  לשנות  האוצר  לשר 
תכנית  פרסום  של  וחצי  שנתיים 
שוב.  לחשוב  למשתכן,  מחיר 
לא־ ולשקול  הצעתי  את  לבדוק 

פשר גם לציבור החרדי לצאת מן 
הב־ בתכנית  תלות  ללא  המצוקה 
שב־ למשתכן,  מחיר  של  לעדית 

מהאפשרות  אותו  ממדרת  פועל 
לו  המתאימים  באזורים  להתגורר 

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס‘ 420-0530576 מד/מק/229/177
שינוי לתכנית מתאר מקומית מס’: מר/מק/35/177, מר/מק/74/177

- 1965, להלן  נמסרת בזה הודעה בהתאם  לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ“ה 
”החוק“ כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין מופקדת תכנית מפורטת 
מס’  מקומית  מתאר  לתכנית  שינוי  מד/מק/229/177.   420-0530576 מס‘ 
מיקום  ומיקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים  מר/מק/74/177.  מר/מק/35/177, 
ציר  קואורדינאטות:   .14 קורל  רח‘  רעות  שכונה:  מודיעין-מכבים-רעות,  התכנית: 
X:201549.00, ציר Y:643819.00 גוש וחלקה: גוש:5299 חלקי/שלם:חלקי, מחלקה:34 
עד חלקה:34. מטרות התכנית: הגדלת זכויות בניה והוראות בינוי ליח“ד צמודת קרקע. 
עיקרי הוראות התכנית:1. תוספת של 50 מ“ר שטח עיקרי לפי סעיף 62א(א)(16)(א)(2). 
2.שינוי בהוראות בינוי לפי סעיף 62א(א)(5). התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה 
המעוניין  וכל  טל:08-9726058,  מודיעין,   1 תלתן  רח‘  מודיעין  ובניה  לתכנון  המקומית 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. (שעות קבלת קהל 
מחלקת הנדסה, עיריית מודיעין-מכבים- רעות: בהתאם למפורסם באתר העירייה) כל 
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן 
כל הזכאי לכך עפ“י סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה 
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונות, למשרדי עיריית מודיעין ת.ד 1 מודיעין 
בכתב,  הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות  טל‘ 08-9726058. 

בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן מסתמכת. 
חיים ביבס, יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מודיעין

הודעות חוק תכנון ובניה - 28/11/17

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
הודעה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 
- 1965 פוזנר שמואל, גנני אסף, שנלסון משה הגישו 
מהות  בקשה לוועדה זו בתכנית מספר: 201700896 
לדירה  עיקרי  שטח  תוספת  זמין.  ***רישוי  בקשה: 
בקומה א' + סוכה לק"א + ממ"דים + מ.שמש, וזאת 
לדירות בקומות קרקע, א' וב' בבניין בן שלוש קומות 
בני   22 הנשיא  יהודה  ברחוב  בכתובת:  הקרקע.  על 
ברק גוש: 6188 חלקה: 440 ביעוד: מגורים ב-% בניה 
מותרים 105%. בהקלות הבאות: 1. הקלה בקו בניין 
בצד מערב ב-1.20 מ' דהיינו קו בניין יהיה 2.30 מ' 
הקלה   .2 ממ"דים.  בניית  לצורך  מ',   3.50 במקום 
בניין  קו  דהיינו  מ'  ב-1.90  דרום  בצד  בניין  בקו 
יהיה 1.60 מ' לרבות סוכות במקום 3.50 מ', לצורך 
בניית ממ"דים. 3. הקלה בקו בניין בצד דרום ב-0.35 
סוכות  לרבות  מ'   3.15 יהיה  בניין  קו  דהיינו  ס"מ 
לתכנית/יות  בהתאם  שלא  וזה  מ'.   3.50 במקום 
105/ד/2,  מק/105/אגפים,  105/ג,  105/ס/2,  105/ב, 
מק/105/ג/4 החלות במקום. הודעה על פי סעיף 2ב' 
(2) ו- 2ב' (3) לתקנות התכנון והבניה התש"ל-1970 * 
ללא מתן הודעה לזכאי לקבל הודעה לפי סעיף 2ב', 
נוכח העדר מענו של הזכאי. כל המעוניין יכול לעיין 
בבקשה האמורה במשרדי הועדה המקומית בעירית 
בני ברק בשעות קבלת קהל ורשאי להגיש התנגדות 
מנומקת לועדה המקומית תוך 14 מיום פרסום זה. 
 10:00-13:00 בין השעות  ה'  ג'  א',  ימים  קבלת קהל: 

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

הודעות חוק תכנון ובניה - 28/11/17

הודעות חוק תכנון ובניה - 28/11/17

איתי פיננסים א.א השקעות בע"מ ("החברה")
ניתנת בזאת הודעה על פרסום דוח מיידי מיום 27 בנובמבר 2017 (מס' אסמכתא:
2017-01-110538) ("הדוח המיידי") בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי
המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תיערך ביום ג', 2 בינואר 2018 בשעה 15:00,
("משרדי החברה"), ושעל סדר במשרדי החברה, בדרך מנחם בגין 52, תל אביב 
יומה הנושאים המפורטים להלן: (1) אישור תנאי כהונתה של הגב' גלי ליברמן; (2)
מתן התחייבות לפטור לגב' גלי ליברמן; (3) מתן התחייבות לשיפוי לגב' גלי ליברמן;
(4) עדכון תנאי כהונתו של מר יאיר פודים; (5) אישור מדיניות תגמול לחברה; (6)

שינוי שמה של החברה ועדכון שמה של החברה בתקנון החברה.
בהתאם להוראת סעיף 182(ג) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות
(הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), כל
מי שיהיה בעל מניות בחברה בתום יום המסחר ביום א', 3 בדצמבר 2017 (להלן:
ידי על  או  אישית  בה  ולהצביע  באסיפה  להשתתף  זכאי  יהיה  הקובע"),  "המועד 
מיופה כח, על פי כתב מינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי
שהוסמך על ידו, אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד
זו על דרישה  לוותר  יושב ראש האסיפה  הקבוע לתחילת האסיפה. אולם, רשאי 
הימנו, העתק  או  שלהם  המינוי  כתב  את  ולקבל  באסיפה  המשתתפים  כל  לגבי 

להנחת דעתו, עם תחילת האסיפה. 
כמו כן, בעל מניות יוכל להשתתף באסיפה ביחס להתקשרויות המוצעות, באמצעות
כתב הצבעה אשר יופקד במשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס
מועד לפני  שעות   6 עד  האלקטרונית  ההצבעה  מערכת  באמצעות  או  האסיפה 
כינוס האסיפה. ההשתתפות באסיפה הינה בכפוף להוכחת בעלות במניות החברה
בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית),

התש"ס-2000.
יצביע מניה  שבעל  ככל  החברות,  לחוק  83(ד)  סעיף  להוראות  בהתאם  כי,  יצוין 
מניה בעל  זה, הצבעה של  לעניין  תימנה הצבעתו המאוחרת.  ביותר מדרך אחת, 
בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או

באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לאחר המועד

הקובע. 
תוך חוקי  מניין  נוכח  יהיה  כן  אם  אלא  כללית  באסיפה  דיון  בשום  לפתוח  אין 
אחרת מותנה  בהם  מקרים  להוציא  לפתיחתה.  שנקבע  המועד  מן  השעה  מחצית 
בחוק החברות או בתקנון החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם
רבע לפחות  ביחד  המחזיקים  מניות  בעלי   (2) שני  לפחות  באי-כוחם,  ידי  על  או 
(1/4) מזכויות ההצבעה בחברה (להלן: "המניין החוקי"). אם כעבור מחצית השעה
מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע
(להלן:  2018 בינואר   9 ג',  ביום  תתקיים  והיא  מקום  ובאותו  שעה  באותה  הבא, 
נקראה האסיפה ידונו העניינים שלשמם  ובאסיפה הנדחית  "האסיפה הנדחית") 
השעה מחצית  כעבור  חוקי  מניין  יימצא  לא  הנדחית  באסיפה  אם  הראשונה. 
מספר בכל  הנדחית  האסיפה  תתקיים  אז  כי  הנדחית,  לאסיפה  הקבוע  מהמועד 

משתתפים שהוא.
לפרטים נוספים ראו הדוח המיידי כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות
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פקחי רשות הטבע הצליחו 
ללכוד שלושה ציידי חוחיות

מאת חיים מרגליות

ואכיפה  פיקוח  מבצעי  ני  ש ב
הטבע  רשות  פקחי  שערכו  שונים 
חו־ ציידי  שלושה  נתפסו  הגנים  ו
בציד  החשד  פי  על  שעסקו  חיות, 

ומסחר לא חוקי של חוחיות.
פקחי  הגיעו  הראשון  במבצע    
מחוז מרכז של רשות הטבע בשי־
לוב כוחות משטרה לביתו במזרח 
ומסחר  בציד  חשוד  של  ירושלים 
בחוחיות, בשנות ה־60 לחייו, ושם 
לאחר חקירה נתפסו חמש חוחיות 

וכלובים.
 באירוע השני, באזור עין שמר, 
נתפסו ונחקרו שני ציידים בשנות 
הינו  מהם  שאחד  לחייהם,   30 ־ ה
עבריין סדרתי וכבר נתפס בעבר.

השתמשו  הם  החשד  פי  ל  ע
בה  ביותר  אכזרית  ציד  יטת  ש ב
מש־ ברגלה,  קשורה  חיה  חוחית 

משת כפיתיון לחוחיות הניצודות, 

תוך גרימת סבל רב לחוחית. בכ־
חמש  נמצאו  החשודים  של  ליהם 

חוחיות, כלובים ורשת ציד.
ברשות הטבע והגנים פועלים 
במ־ הממצאים  את  ולרכז  לאסוף 

כנגד  אישום  כתבי  להגיש  ה  ר ט
החשודים ולמצות עמם את הדין. 
לאחר  לטבע  הושבו  וחיות  ח ה

התפיסה.
פי־ ממונה  ולנסי,  און  לדברי 

קוח, אכיפה וחקירות במחוז מרכז 
של רשות הטבע והגנים: "החזקה, 
שיר  וציפורי  חוחיות  וסחר  ד  י צ
טבע  כערכי  המוגדרות  נות  ט ק
החוק.  פי  על  אסורים  גנים,  ו מ
גורמי  בשיתוף  פועלת  שות  ר ה
אכיפה שונים על מנת לצמצם עד 
ולמצות  התופעה  את  שניתן  כמה 
מע־ על  האחראים  עם  הדין  את 

והקנסות  העונשים  עם  אלו  שים 
הקבועים בחוק, בהתאם לחומרת 

המעשים". 

מחר: קבלת קהל מיוחדת בנושא 
הגדלת הכנסות למשפחה החרדית

בין  תתקיים  הקהל  קבלת 
לתיאום  בצהריים.   2-4 השעות 
לטלפון:  להתקשר  יש  פגישה 
הלשכה  במשרדי   02-5385251
בין  הציבור  לפניות  המרכזית 

השעות 10-17 . 

הנושאים  שאר  בין  כאמור, 
הצי־ לפניות  הלשכה  נותנת  בהם 
עלות  כל  ללא  לציבור  שרות  בור 
כספית מתווסף עתה מתן השרות 
יעוץ בתחום הכלכלי, כמיטב המ־

סורת של הלשכה לסייע לכל פונה 
בכל ענין.

  המשך מעמ' ראשון

 הפרויקט שאמור לחבר בין ים סוף לים המלח



המבשר | יום ג', י' בכסלו תשע"ח | עמוד ה

ירושלים | מכירהֳ
מפלסית  דו  דירה  בבלוי  מציאה! 
-4חד'  לדירת  מחולקת  -160מטר, 
גדולה ויחידת דיור כ50 מטר + גג 
הקודם  רק 3300.000שח  מטר   60

זוכה! 052-7658-638 תיווך
[20046624]

החדש-  בפרויקט  ישראל  בבית 
חלל   + מ"ר   45 ח'   2.5 דירת  אוירבך 
רק 1,280,000  מ"ר,  מפלס 36  באותו 
 400,000 למשכנתא  (אפשרות  ש''ח 

ש''ח) 052-7658-638 תיווך
[20046526]

זוכה!  הקודם  כל  המציאות!  מציאת 
 2  + מטר   85 חד'   3.5 בפולנסקי 
ש''ח   1920.000 רק  סוכה  מרפסות 

052-7658-638 תיווך
[20046390]

 ! החלטה  ומהירי  למשקיעים 
 2.5 דירת  לפידות,  ישראל  בבית 
כ-35  בחלל  יח"ד   + מ"ר  כ-50  ח' 
 7,000 חודשית  תשואה  מ"ר, 
להגדלת  מידית  אפשרות  ש''ח, 
התשואה רק 1,630,000 ש''ח -052

7658-638 תיווך
[20046389]

 3 דירת  ברוך  !במקור  יכולת  לבעלי 
קומות 200 מטר מפוארת ומושקעת, 
יחידת   + חדרים   5 לדירת  מחולקת 
שח   5400.000 רק  מושכרת,  דיור 

052-7658-638 תיווך
[20046388]

לבעלי מזומן ! במקור ברוך 5 חדרים 
מאד,  מושקעת  מפלסי  דו  מטר,   130
052- שח   2900.000 רק  נוף  מעלית, 

7658-638 תיווך
[20046387]

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]

 3 מטר  כ 90  מפוארת  דירה  בנחמיה 
חדרים + הול + מרפסת ענקית סוכה 
 3 טובים,  שכנים  להרחבה,  ואופציה 
052-7658- שח   2650.000 רק  כ"א 

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]

מציאה בבית ישראל דירת 3 ח' כ- 70 
כניסה,  קומת  סוכה,  מרפסת   + מ"ר 
 052-7658638 ש''ח   1,600,000 רק 

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]

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

2350.000 שח 052-7658-638 תיווך
[20046220]

דירה  ברפפורט  ממש!  של  מציאה 
מפוארת  מ"ר,   50 3ח',  חדשה 
ש''ח   1,380,000 רק  ומושקעת, 
כ-400,000  למשכנתה  (אפשרות 
052- בעיות.  ללא  חלק  טאבו  ש''ח) 

7658-638 תיווך
[20046219]

בבלעדיות  זוכה!  הקודם  כל 
חדשה  מטר   94 דירת  בגאולה 
מטר   75 חדרים   3 ל  מחולקת 
יחידה   + מ"ר  כ-20  קטנה  ויחידה 
חודשית  תשואה  בגג,  נוספת 
מטר   70  + שח   5000 כ  מהיחידות 
יחידות  להוספת  אפשרות   - גג 
רק  מעולים,  שכנים  מעלית,  בגג, 
 052-7658-638 שח   2900.000

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]

כל הקודם זוכה! לבעלי מזומן, במאה 
בגובה  מחולק  פרטי  בית  שערים 
חודשית  תשואה  דיור,  יחידות   2 ל- 
ש''ח   1,470,000 רק  ש''ח  כ-6,500 

052-7658-638 תיווך
[20046172]

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

שח 052-7658-638 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 
גדולות + התחיבות להרחבה של עוד 
מעלית,   + המוכר  חשבון  על  מטר   25
נוף  חזית,  ק"א,  פרטית,  וחניה  מחסן 
 052-7658-638 שח   2230.000 רק 

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]

מ"ר,   105 ח'   4 דירת  חיים  בחפץ 
רעפים  גג   + פרטית  מעלית   + חדשה 
בגג  דור  ליחדות  אפשרות  מ"ר,   105
 052-7658-638 ש''ח   2,900,000 רק 

תיווך
[20046088]

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

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 
052- השבת"  "כיכר    משכנתא)  (ללא 

7171468 מיכאל  
[20046020]

רעפים  גגות   2 שערים  במאה 
חלק  להכשרת  אפשרות  מ"ר   105
 3 לעשות  חוקי/  באופן  מהמטרים 
ש''ח -052 רק 680,000  דיור,  יחידות 

7658-638 תיווך
[20046001]

דירת  יונה  בגאולה-  תחמיצו!!  אל 
מרפסות   2  + מ"ר   115 ח'   4.5 פאר 
עד  למשכנתא  אפשרות  מ"ר,   75 כ- 
ש''ח   2,850,000 רק  ש''ח   1,000,000

052-7658-638 תיווך
[20046000]

 3  + מ"ר   72 דירת  השבת  בכיכר 
מרפסות, אסטרטגית מאוד, אפשרות 
לחנות  דיור/  יחידות  ל2-3  לחלוקה 
לכיכר  חזית  עם  ומוצלחת  גדולה 
052- ש''ח   1,920,000 רק  השבת 

7658638 תיווך
[20045752]

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

"כיכר   השבת" 052-7171468 מיכאל  
[20045359]

 170 פרטית  וילה  ברוך  מקור 
מיקום  להרחבה,  אופציה   + מ"ר 
מוסד  למגורים/  טוב  ושקט,  מרכזי 
5,000,000 ש''ח . "כיכר   השבת" -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
ק"ג,  ממוזג,  קומפלט,  מרוהט  ח'   2.5
052- מחנוכה.  סוכה  מאוורר,  שקט, 

7163443
[20046623]

דירה  דרושה  רציני  לקונה 
רוממה  ברוך,  מקור  באזורים 

והסביבה 05271-40694
[20046622]

מרוהטת  מ.סוכה,   + 3חד'  בפינס   *
4חד'  בצאנז,   * ברמה!  ומושקעת 
מרוהטת  יח"ד,  ברוממה   * ענקית! 
יח"ד  תורה,  בעזרת   * כחדשה! 
4חד'  הצפון  ברמת   * מיידי. 
קומפלט!  ומרוהטת  מושקעת 

יעד-נדל"ן 05485-10006
[20046612]

ירושלים | משרדים
משרד להשכרה ברח' ראשית חכמה 
 1250 מיידי,  פנוי  כניסה,  קומת   12

ש''ח 054-8460623
[20046609]

ביקוש דירות | י-ם
אילן  בבר  מרוהטת  חד'   2-3 דרוש 
02- טבת  ו  עד  כסליו  מכ"ד   80 גוש 

5825011
[20046583]

בני ברק | מכירה
מרווחת  חד'   3 חדש  בנין  בפרל! 
1,590,000ש''ח  חזית  מעלית   + ק"ב 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20046627]

 + ק"ב  חד'   3 בסוקולוב/א.גבירול 
מחסן 1,660,000ש''ח   + עורף  מעלית 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20046626]

בשבטי-ישראל  עורף  ק"א  5ענקית 
2.000.000ש"ח  כ-150מ"ר  מעלית   +

איצקוביץ-נכסים 054-8472251
[20046625]

עורף  ק"ד  גבירול  4באבן 
מושכר  מחסן   + פתוח,מעלית, 
גמיש  2.050.000ש"ח  ארוך  פינוי 

איצקוביץ-נכסים 054-8472251
[20046621]

ק"ג  שטרסר  באיזור  דופלקס 
ונוף  מרפסת   + חזית  חד'   6 .ללא. 
איצקוביץ-נכסים  2.700.000ש"ח 

054-8472251
[20046620]

יוקרתי!  בשקט!דופלקס  למבינים 
נוף   + מפוארת  6בסמטת-מנשה 
פנורמי,מיידית, + חניה 3.500.000ש"ח 

איצקוביץ-נכסים 054-8472251
[20046619]

5בבן- מיידית!  יוקרתי!  פנטאוז 
חלומי..3.100.000ש"ח  נוף  ק"ז  נריה 

איצקוביץ-נכסים 054-8472251
[20046618]

ק"ב  אהרון  בניה!4ברמת  לפני  רגע 
2.200.000ש"ח  חזית  יוקרתי  באיזור 

איצקוביץ-נכסים 054-8472251
[20046617]

בגמר בניה! 4בשמעיה חזית ק"א יפה 
איצקוביץ- 2.000.000ש"ח  במיוחד 

נכסים 054-8472251
[20046616]

גדולה  5.5בפנקס  ביוקרה!  למבינים 
לכניסה  ומפואר  חדש  בנין  ק"ג 
054- איצקוביץ-נכסים  מיידית! 

8472251
[20046615]

סוקולוב  בניה!4באיזור  בגמר 
054- איצקוביץ-נכסים  ויפה  גדולה 

8472251
[20046614]

בגג  בניה  היתר   + ק"ד  3בגניחובסקי 
נוספות  בניה  אופציות   + מחסן   +
איצקוביץ-נכסים  1.550.000ש"ח 

054-8472251
[20046613]

כ-120מ"ר  5בחנקין  בניה!  בטרום 
2.200.000ש"ח  שמש  מרפסת   +

איצקוביץ-נכסים 054-8472251
[20046611]

עזרא/ויזניץ  באזור  משותף  בטאבו 
80מ"ר  מרפסת   + משופצת  3.5ח' 
03- נכסים"  "אפיק  1,600,000ש"ח 

5791514
[20046601]

בתחילת  מעולה  במיקום  בפ.כץ 
בניה 3 יפה + מ.שמש 1,330,000ש"ח 
053-  03-5791514 נכסים"  "אפיק 

3128884
[20046597]

 + חדרים   4 שיר  במרום  גג  דירת 
גג   + מדהים  נוף   + גדולה  מרפסת 
צמוד בטאבו + חניה, לל"ת 3,000,000 

ש''ח, 053-3114840
[20046585]

חדשה,  פנטהוז  איש  חזון  עזרא/ 
קלה.  לחלוקה  אופציה  7ח',   ,7 קומה 

053-3114437
[20046562]

משרדים  בבנין   ! תשואה   9%
 450.000 כ  משרד  מחיר   !! מוביל 
ואפשרות  בטאבו  רישום  שח, 
חודשית  שכירות   50% למימון 
 052-7658-638 ויותר  ש''ח   3,500

תיווך
[20046391]

בני ברק | השכרה
מושקעת,  ק"ג,  בפוברסקי,  יח"ד 

מרוהטת, ממוזגת. 054-8446634/5
[20046558]

וממוזגת,  מרוהטת  חדרים   2 יח"ד 
40 מ"ר, חדשה ומושקעת, מרפסת 
 3.000 הכהן,  עלי  מיידית,  סוכה, 

ש"ח לחודש, 052-7163313
[20046549]

ביתר עילית | מכירה
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]

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 
"גור- בלבד  ש"ח   600.000 מרווחת 

בארץ" 08-9797936
[20044734]

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

08-9797936
[20044733]

אשדוד | מכירה
הדירה הכי זולה באשדוד בבנין חרדי 
2 ח', קומה נוחה, לפני בנית תמ"א של 
ש''ח   970,000 רק  מ"ר,   37 תוספת 

054-8413551
[20046600]

בג', 5 חדרים מרווחים, בניין חדש, 
מעלית,  ענקית,  סוכה  מרפסת 
גמיש.   2,100,000 מ"ר   140 ממ"ד, 

054-8413551
[20046599]

דירה  המציאות!!  מציאת 
ו'  ברובע  ח'   4 באשדוד  מושקעת 
בבנית  הבנין  ש''ח,   1,220,000 רק 
הבניה  אחרי  הדירה   ,38 תמ"א 
תיהיה 5 ח' ניתנת לחלוקה ליח"ד + 

דירה למגורים. 0548413551
[20046524]

ו  ברובע  חדשה  דירה  מציאה 
חד   4 בניה  לפני  בניה  היתר  עם 
ב1.150.000 דירה 100 מ"ר דרוש הון 

עצמי גבוה 0548413551
[20046421]

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

a035229040@gmail.com
[20044153]

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

9797936
[20044721]

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

9797936
[20044720]

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

9797936
[20044719]

ועוד  יאמן: 5  שלא  במחיר  בברכפלד 
יח"ד 1.750.000 ש"ח "גור-בארץ" -08

9797936
[20044718]

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

בארץ" 08-9797936
[20044717]

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

9797936
[20044716]

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

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
גולובנציץ   - ירושלים  בגבעת 
 ! לפיצול  נוחה  חד’   5 דירת   !
התחייבות לאיכלוס עוד 12 חודש 
תיווך  מיוחדות  חד'   4 דירות  וכן   !

05271-91958
[20046602]

 + ח'   3 עזאי  בן  ברח'  דירה  למכירת 
לל"ת.  כ"א   3 מחסן,   + נוף   + מרפסת 

02-9997724
[20046541]

בית שמש | השכרה
כ-300  הרמה  לב  בקניון  שטח 
אפשרות  נפרדת,  כניסה  עם  מ"ר 

חלוקה. 053-3125344
[20046454]

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

בארץ" 08-9797936
[20044726]

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

בארץ" 08-9797936
[20044738]

באר שבע | מכירה
3חד  ו  בשכונה  ענקית  מציאה 
לאהנכסים   525000 ל2  לחלוקה 

0537702020
[20046536]

נכסים,  וניהול  תיווך  נכסים  לאה 
מקצוע  בעלי  ע"י  דיורות  חלוקת 
השכרת  בנייה,  תוספות  מיואמנים, 

דירות. 053-3123121
[20046510]

גילת  האונברסיטה,מגדלי  בקרבת   .
עם  בניין  משופצת,  סטודיו  דירת 
רק 340.00  ב 1400  מושכרת  מעלית 

לאה נכסים 053-3123121
[20046509]

חדרים   3 החרדית  לקרייה  צמוד 
נכסים  595.000.לאה  רק  משופצת 

053-3123121
[20046508]

קומה3/4  מתחרד  אזור  ה,  רובע 
053-  600.000 רק   2200 מושכרת 

3123121
[20046507]

מטר   100 ל-3  מחולקת  ב  שכונה 
נכסים  לאה  מושכרת 5200 860.000 

053-3123121
[20046506]

אזור  משופצת  ק"א  3"ח  ה  רובע 
053- לאהנכסים   630.000 מתחרד 

3123121
[20046505]

ל-3  מחולקת  מהאונברסיטה  הליכה 
לאהנכסים   680000.  4300 מושכרת 

053-3123121
[20046504]

חד   2.5 בינוי  פינוי  אזור  ג  רובע 
קומה א משופצת רק 500.000. -053

3123121
[20046503]

 3200 מושכר  מטר   100 העיר  מרכז 
 725.000 רק  ל-3  לחלוקה  אופצייה 

מציאה! 053-3123121
[20046502]

130מ"ר  פרטי  קרקע  בית  ה  רובע 
 935000 גבוהה  תשואה  חלוקהל-4 

לאה נכסים 053-3123121
[20046501]

בהזדמנות,שכונה ב אזור מרכזי דרך 
לאה   660.000  -2 מחולקת  מצדה 

נכסים 053-3123121
[20046500]

מושכרת  ק"א  ל-2  מחולקת  ו  רובע 
053- לאהנכסים   735.000  4200

3123121
[20046499]

ל-3  לחלוקה  100מ"ר  יא  רובע 
לאהנכסים  גבוהה  תשואה   665000.

053-3123121
[20046498]

ליד  יחידות  ל6  מחולק  קוטג' 
היתר,  ללא  בנוי  חלק  האוניברסיטה, 
850.000 ש"ח בלבד! "גור-בארץ" -08

9797936
[20044727]

קרית גת | מכירה
מ"ר   90 ענקית  חד'   4 גרא  בן  באהוד 
"גור-בארץ" -08 בלבד  ש"ח   740.000

9797936
[20044735]

פתח תקוה | מכירה
4ח',  הבעש"ט  בקרית  דירה  למכירה 
052- קבלה.  ועדת  שמורה,  ק"ב, 

7624021
[20046557]

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

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 
390.000 ש"ח בלבד! "גור-בארץ" -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
שכונה  גדולה,  חצר   + חד'   4 גן  דירת 
קרוב  ואיכותית,  שקטה  חרדית 
נדל"ן"  יוסף  "בית  חינוך.  למוסדות 

054-8476888
[20045290]

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

לפרטים: 054-844-6671
[20043317]

נתניה | מכירה
לצאנז  קרוב  משפחתי,  דו  למכירה 
גדולה.  דיור  ליחידת  אופציה   + ח'   7

053-3114437
[20046561]

עפולה | מכירה
מציאה בעפולה 3 חד ק"ב ניתן לחלק 
ל2 רק 540.000 שח (שכירות 4.200) 

0533154818
[20046424]

דירה  העיר  במרכז  בעפולה  מציאה 
ל3  לחלוקה  אפשרות  עם  ענקית 
 (6600 (שכירות  710.000שח  רק 

0533154818
[20046423]

במרכז  בעפולה  למכירה  מציאה 
שח   460.000 רק  ק"ב  חד   2 העיר 

(שכירות 1750) 0533154818
[20046422]

דירות להשכרה 
דירה?  לשכור  או  לקנות  מחפש 
עוד  פנה  דירה?  משכיר  או  מוכר 
 03-8022222 הארץ"  ל"לוח  היום 

הפרסום חינם
[20041264]

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]

מגדל העמק 
נוחה  קומה  חד   3 דירה  מציאה 
מושכרת 1850 משופצת רק 488.000 

שח 0533154818
[20046426]

השקעות 
פרויקט  ברשותך  מחזיק  קבלן  ייזם/ 
מגוון  ברשותינו  למימון,  זקוק 
מימון.  שותפות/  השקעה/  פתרונות 

053-3114437
[20046560]

השקעות נדל"ן 
 b1ב דונם  חצי  מגרש  בעפולה 
 415,000 רק  הפשרה,  בתהליך 
הפשרה 800,000  אחרי  שווי  ש''ח 

ש''ח 053-3154818
[20046598]

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

9797936
[20044728]

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

3187777
[20043125]

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

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, 
02- לבייזאם.  אפשרות  ורטובה, 

9999902
[20043071]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

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

www.benak.co.il 055-6786315
[20046607]

בצפת,  ומפוארת  גדולה  נופש  דירת 
ויפיפייה.  מטופחת  מאד,  נקייה 
העיר  אטרקטיבי,במרכז  ובמיקום 
וברמה  היטב  מצוידת  העתיקה, 
גן  מטבח  עם  ענקית  מרפסת  גבוהה. 

ונוף פנורמי מדהים. 0548457686
[20046569]

חדשות  סוויטות   2 בעתיקה 
פרטיות  מדהים,  נוף  ויוקרתיות, 
054-  .2  + לזוג  לזוג/  מוחלטת 

6472080
[20046270]

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 
מרפסת ונדנדות במחיר זול. -052

7692698
[20045245]

בית חלקיה 
מיטות  כ-24  חול  וימי  לשבתות  וילה 
6 חד' + טרמפולינה ואטרקציות. -08

052-7108505 ,8691305
[20044376]

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

com
[20042704]

ומטופחת  נקיה  נופש  יחידת 
וערסלים  עץ  נדנדת  מיטות,   9-10
052- ג'קוזי.  כולל  לזוג  צימר   +

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]

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

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

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 
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חובות  ג     מציעא  בבא  ירושלמי:  היומי  דף  כג     מכות  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הי' (היראה)    משנה יומית: ר"ה ד, ד-ה    הלכה 
יומית: או"ח רע, א - רעא, א    רמב"ם יומי: קדה"ח ט-יא    שו"ע הרב - רב 
יומי: תקטו, א הגהה - ג    דף היומי - זוהר: לך לך, סעי' ז-יא    חפץ חיים: 

לה"ר יג, יד    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"א עמ' קלט.
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זמנים למחר
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5:255:275:275:265:275:25זמן ציצית ותפילין
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ירושלים מרפאת תלפיות מזרח 054-7519876 עולי הגרדום 39    בני ברק הר סיני 6762954 הר סיני 15, ב"ב  
מינסטור  סופרפארם   08:00 עד   19:00 מהשעה   72 רוזן  פנחס  דן 077-8880650  שיכון  סופרפארם  אביב  תל    
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה רפא- אל 8331107 רח' שטמפר 14    
חיפה סופר פארם האודיטוריום 077-8881110 הנשיא 134    רמת גן סופרפארם 077-8880100 קניון איילון - 
פארם  סופר  עד 01:00    חולון אהרון 6519153 הופיין 52 חולון     אשדוד  אבא הלל 165 מהשעה 07:30 
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

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
052- גנרטור.  מדשאות,  שעשועים, 

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 
בריכה  מתחם  וערסלים,  נדנדות 
חייגו  וסאונה,  ג'קוזי  עם  פרטי 
055- תשרי  אלול  למבצעי 

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]

צפון 
והלחץ  העול  כל  את  בצפון?  נופשים 
052- לנו.  תשאירו  האוכל  של 

7182662
[20046608]

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

B5641111@gmail.com
[20043548]

מפוארת  חדשה,  דירה  בגאולה 
במחיר  לשבתות,  לימים  וממוזגת, 

נח. 050-4109434
[20041631]

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]

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

נחמיה אלבוים 052-715-2486.
[20045497]

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

7617828
[20044739]

מקומות ֶ  16 עד  הסעות  זילברשלג 
ואדיב  סבלני  נהג  הארץ  חלקי  לכל 
052-7120- נכים  למעלון  אפשרות 

470
[20046367]

 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 
02- אזרחיות.  ותביעות  נזיקין 

5612042
[20044130]

באשדוד ַ לבנות  חרדית  לפנימיה 
לינה.   + רווקות  מדריכות  דרושות 

058-3218120
[20046603]

 + סוכן  דרוש  ושיווק  יבוא  לחברת 
למתאימים  מעולים  תנאים  נסיון, 

קו"ח ל- 0723730491
[20046588]

מובילה  תפירה  מכונות  לחברת 
בנתניה  לתפירה  מורה  דרושה 
 ,0528621360 כסוכנת.  לשמש 

0522677656
[20046584]

תאורה  לחנות  מכירות  איש  דרוש 
בבני ברק נסיון חובה 053-3126999

[20046563]

אידיש  לת"ת  חסידי  מלמד  דרוש 
לקראת   / תעודה  בירושלים  חנ"מ 
02- לפקס:  בלבד  יד  בכתב  קו"ח 

5665284
[20046550]

רציניות  אברכים  נשות  דרושות 
גבוהה  הכנסה  מהבית,  לעבודה 

ומשתלמת. 052-7698284
[20046546]

למכירת  הגונים  אנשים  דרושים 
 * בביתם.  בריאות  ואביזרי  מוצרי 
מובטחת  סודיות   * השקעה   ללא 
לפקס:  מגורים  ושכונת  עיר  קו"ח, 

02-6760896
[20046361]

מהבית  לעבודה  פקיד/ה  לחברה 
ותיאום  משרדית  לעבודה 
גמיש,   - ביום  שעות   3 פגישות, 
למשרד  פקיד/ה   * ש"ח.   5,000
 ,8:00-15:30 א-ה  לב"ב,  סמוך 
בי-ם  חולים  לקופת   * 8,000ש"ח. 
נוחות.  שעות  רפאי/ת,  מזכיר/ה 
נדרש  לא  בי-ם,  כשרות  משגיח   *

תעודה. קריירה 072-22-222-62
[20043625]

דרושה  שלמה  ברמת  איכותי  למעון 
מלאה.   / חלקית  למשרה  מטפלת 
למייל:  או  לפקס: 02-5862419  קו"ח 

tova@kfaryeladim.org
[20040123]

למיון ָ המושלם  הפתרון  כביסל 
כביסה 02-5806999

[20043735]

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

הרצליה. 0504114919
[20044229]

שיפוצים ובניה 
אשל שיפוצים ועבודות גמר עבודות 
גבס וצבע ברמה גבוהה שיפוץ חדרי 
שיפוץ  אינסטלציה  עבודות  אמבטיה 
קלה  בניה  ותוספות  כללי  דירה 
054- יהודית  עבודה  ועוד  בפנלית 

6678221
[20046610]

ויזות לארה"ב 
ויזות לארה"ב, וכן טיפול בפספורטים 
תחכו  אל  מוזל,  במחיר  אמריקאיים, 
054-  ,02-6512789 האחרון.  לרגע 

8496084
[20043405]

תמלול 
רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 
052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20041146]

שיעורי תורה 
ב"אמר  במשניות  מרתקים  שיעורים 
שבח  הרב  ע"י   0722-656-656 אביי" 
שטנצל  יונתן  והרב  באידיש  שוורץ 
בחינם  יומית  לתזכורת  בעברית. 
בשלוחה   0722-656656  .8 הקישו 

1#4# ניתן לשנן משניות בע"פ
[20046555]

דיו וטונרים 

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

חייגו: 02-8000801
[20040391]

כלי כסף 

מהיצרנים  יפיפיות  חנוכיות 
כדאי  זולים  הכי  במחירים  המובילים 

להזדרז 050-4169667
[20046566]

טהור  כסף  חנוכיות!  של  ענק  מבחר 
מבצע  במחירי  ביופיין!  מרהיבות   -
מאה  "תפארת-לנדמן",   ! מדהימים 

שערים 39 ירושלים
[20046479]

דגמים  ופמוטים  חנוכיות  ענק  מבחר 
מנורה  מיוחדים  במחירים  חדשים 
ב"ב  א'  קומה   95 ר"ע  איצקוביץ 

035709105
[20046441]

ש"ס חתנים 

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

8447461
[20044372]

פוך אורגינלי 

שמיכות וכרים + עיבוד וחידוש, קליין 

רבינא 3 בני ברק 03-6776896
[20046327]

השבת אבידה 

אבד צמיד זהב משובץ באזור ביתר - 

ירושלים. 052-7171779
[20046606]

 3 בקו  כסף  סכום  עם  ארנק  נמצא 

לכיוון הכותל. 052-7111397
[20046605]

נשכחו  שבועות  שלושה  לפני 

053- ותיקין  בתפילת  בכותל  תפילין 

3150923
[20046604]

 402 בקו  מתקפלת  מטריה  נמצאה 

ביום רביעי ו' כסלו. 053-3148448
[20046589]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 

 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 

1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003
[20042291]

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: 214.34-
אתמול: 214.335-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
17-9

תל אביב
22-14

חיפה
20-14

גולן
20-11

טבריה
24-15

גליל
16-9

באר שבע
22-10

אילת
25-13

מזג האויר
עלייה קלה בטמפ'

היום - מעונן חלקית, 
הטמפרטורות יהיו רגילות 

לעונה.

רביעי - מעונן חלקית ותחול 
ירידה קלה של הטמפרטורות. 

צפוי גשם מקומי קל בצפון 
הארץ.

חמישי - מעונן חלקית בעננות 
בגובה רב והטמפרטורות 

תעלנה במקצת.

שישי - נאה עד מעונן 
חלקית בעננות בגובה רב. 

הטמפרטורות יעלו והלחות 
תרד בעיקר במישור החוף 

והשפלה.

שישיחמישירביעי
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drushimnfch@gmail.com



הכנסת מקדמת את הצעת החוק 
לצמצום מספרם של תאגידי המים

מאת שלמה גרין

לוועדת  המשותפת  הוועדה 
והגנת  הפנים  וועדת  הכלכלה 
לקריאה  להכין  המשיכה  הסביבה 
לתקן  ההצעות  שתי  את  ראשונה 
על  והביוב,  המים  תאגידי  חוק  את 

מנת לצמצם את מספרם. 
לצמצם  מבקשת  החוק  הצעת 
ל־11  המים  תאגידי  מספר  את 
ביטן  היו"ר  אזוריים.  תאגידים 
אחרונה  בישיבה  מדובר  כי  ציין 
של שמיעת הערות הציבור בווע־

דה, והעריך כי עד ה־20 בדצמבר 
אף  הוא  סופית.  ההצעה  תאושר 
הבהיר כי אמנם הצעת החוק כיום 
התאגידים,  צמצום  על  מדברת 
פתוח  והוא  מחייב  לא  הנוסח  אך 
שינו  הרשויות  "ראשי  לשינויים. 
כיוון וכרגע הם נגד התאגידים, גם 

רוב חברי הכנסת תומכים בביטול 
לרשות  גם  אומר  ואני  התאגידים 
רוצה  שאני  לאוצר  וגם  המים 
לדעת מה הסוכריות שהם נותנים 

לציבור", אמר היו"ר ביטן.
רשויות  ראשי  התייצבו  לדיון 
על  קשה  ביקורת  שמתחו  רבים 
החובה  ועל  התאגידים  פעילות 
תמיכה  והביעו  לתאגיד,  להצטרף 

בהצעה. 
זאב  רעננה,  עיריית  ראש 
 8 "במשך  כי  סיפר  אף  ביילסקי, 
הוא  בעיר  התאגיד  פעילות  שנות 
העיף 30 מיליון שקל על שכירות 
יו"ר  הענין".  ממין  שלא  ודברים 
חיים  המקומי,  השלטון  מרכז 
האוצר  משרד  כי  אמר  ביבס, 
לתא־ מתאגידים  לעבור  התכוון 

כך  אותו,  להפריט  ואז  אחד  גיד 
מגורם  לקנות  נצטרך  המים  שאת 
לבטל  סוכם  כי  הוסיף  הוא  פרטי. 
את התאגידים ולהעביר את ניהול 
לרשויות.  הסגור  המים  משק 
התאגי־ מספר  צמצום  לדבריו, 

משמעותי  לחיסכון  יביא  לא  דים 
את  להחזיר  וקרא  המים  במחיר 
הוא  לכנסת.  המחיר  על  הפיקוח 
אף מתח ביקורת על רשות המים, 
ואמר כי ברשות עובדים 240 איש 
עובדים  התאגידים  שבכל  בעוד 

168 בכירים.
המים  תאגידי  איגוד  יו"ר 
אחרק,  רזיאל  בישראל,  והביוב 
אמר כי תאגידי המים אלה גופים 

פו־ הם  אם  משנה  ולא  מקצועיים 
רשות  תחת  או  עיריה  תחת  עלים 
רו־ ההצעה  כי  הוסיף  הוא  המים. 

תאגידים  מ־56  זה  את  להפוך  צה 
ברשויות  מים  מחלקות  ל־256 
מנכ"לי  פורום  יו"ר  המקומיות. 
כי  אמר  סיסו,  יהודה  התאגידים, 
היו  מה  לבחון  לוועדה  מציע  הוא 
לפני  המים  במשק  ההשקעות 
אז  ורק  ואחרי,  התאגידים  הקמת 

לקבל החלטות. 
הגיב  שחם  המים  רשות  יו"ר 
ואמר  בדיון  שנשמעו  לטענות 
מוצר  זה  שמים  "מסכים  הוא  כי 
וני־ אשפה  פינוי  כמו  מוניציפלי, 

במים  הטיפול  אבל  רחובות,  קוי 
ובביוב זה עסק מסוכן שצריך לה־
אנ־ אחרת  מקצועי,  באופן  תנהל 

חנו יורקים לבאר שאנחנו שותים 
שנים  רבת  הזנחה  היתה  ממנה. 
התל־ של  שנים  אחרי  והמדינה, 

אחריות  לקחת  החליטה  בטות, 
ושפכה הרבה מאוד כסף. תאגידי 
המים לא נועדו לייצר הכנסות, יש 
אבל  רווח,  לייצר  פוטנציאל  להם 
להחזיר  יכולה  המקומית  הרשות 
בי־ הציבור.  לטובת  הרווח  את 

לקביעת  וחזרה  התאגידים  טול 
יהוו  הפוליטי  במגרש  תעריפים 
בטיפול  משמעותית  רגרסיה 
במשאבי המים בישראל". עם זאת 
לכל  בתוקף  יתנגד  כי  הבהיר  הוא 
חשובות  מערכות  להפריט  כוונה 

כמו המים והביוב.

שומרון: נערה חולצה מבור עמוק במצב קל
מאת חיים מרגליות

עמוק  לבור  שנפלה  נערה 
מאוד, חולצה לאחר מספר שעות, 
פונתה  היא  קל.  מוגדר  כשמצבה 

לבית החולים להמשך טיפול.
יום  בצהרי  התרחש  האירוע 
טיילה  הנערה  כאשר  ראשון, 
יצהר  לישוב  הסמוך  פתוח  בשטח 
שבשומרון. רק לאחר כמה שעות 
הוזעקו  הביתה,  שבה  לא  כשהיא 
צוותי חיפוש וחילוץ למקום, והיא 
כעשרה  של  בור  בעומק  אותרה 
ללא  אך  בהכרה  כשהיא  מטרים, 

יכולת להיחלץ.
שומרון  חילוץ  יחידת  אנשי 
לרדת  הצליחו  למקום,  שהוזעקו 
ולחלץ  והעמוק,  הצר  הבור  אל 
לה  העניקו  מד"א  חובשי  אותה 
טיפול רפואי, ופינו אותה להמשך 
בפ־ שניידר  החולים  בבית  טיפול 

תח תקוה, כשהיא סובלת מחבלות 
בלבד.

במשטרה אמרו כי מדובר בנ־
ערה כבת 14 תושבת יצהר שיצאה 
לטייל בסמוך לישוב ונותק הקשר 
"לאחר  הצהריים.  משעות  יתה  א

סריקות של כוחות משטרה וצבא 
היא אותרה על ידי כוח צבא בבור 

מים בסמוך לישוב".
"במהלך  כי  סיפרו  החובשים 
בתוך  הנערה  אותרה  חיפושים 
שמתנדבי  לאחר  ועמוק.  צר  בור 
העלינו  אותה,  חילצו  היחידה 
אותה לאמבולנס וביצענו בדיקות 
רפואיות. היא היתה בהכרה מלאה 
נסערת.  והיתה  מחבלות  וסבלה 
פינינו אותה לבית החולים שניידר 
להמשך בדיקות וטיפול כשמצבה 

יציב ומוגדר קל עד בינוני". 

אינדונזיה: הועלתה הכוננות מחשש 
להתפרצות הר הגעש הפעיל אגונג

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אחרי שבוע של כוננות גבוהה, 
ועננים  רותחת  לבה  פליטת  לנוכח 
של אפר וולקני מהר הגעש אגונג, 
העלו אתמול הרשויות באינדונזיה 
והג־ הרביעית  לרמה  הכוננות  את 
עלול  שההר  מחשש  ביותר,  בוהה 

להתפרץ בכל רגע. 

יצאה  הכוננות,  העלאת  עם 
המת־ לתושבים  פינוי  הוראת 

עשרה  עד  של  במרחק  גוררים 
קילומטרים מהר הגעש, וכן נסגר 
בו  באי  הפועל  התעופה  שדה 

שוכן ההר. 
מהדיווחים עולה כי עוד לפני 
התושבים  לפינוי  הרדיוס  הרחבת 
הקרו־ מהכפרים  פונו  אתמול, 

אלף   25 לפחות  להר  יותר  בים 
מספרם  גדל  ואתמול  תושבים, 

כאמור. 
לפעיל  נחשב  אגונג  הגעש  הר 
ההתפרצויות  ובאחת  במיוחד, 
שנה,  כ־53  לפני  שלו,  הגדולות 
מאלף  יותר  של  למותם  גרם  הוא 
להתפנות  הספיקו  שלא  אדם  בני 

מהאזור מבעוד מועד. 

בשורה לחוסכים: האוצר יכפיל את 
סכום ההפקדה בקופת גמל להשקעה

ארה"ב: תושב מינסוטה החשוד כנאצי 
תורם מסורתי למפלגה הרפובליקנית

על פי הדיווח, קרקוץ' תרם סכום של 3,850 דולרים לוועדה הרפובליקנית הלאומית בשלוש תרומות 
שונות, למרות שחברי הוועדה הרפובליקנית ידעו על חשיפת עברו 

מאת א. למל

מייקל קרקוץ', תושב מינסוטה 
כמפקד  לאחרונה  שנחשף   ,98 בן 
'לגיון ההגנה העצמית האוקראיני' 
אס,  האס.  ארגון  תחת  שפעל 
לפחות  האחרונים  בחודשים  תרם 
שלוש פעמים סכומי כסף למפלגה 
כך  תומך,  הוא  בה  הרפובליקנית 

חשף ה'דיילי ביסט'.
תרם  קרקוץ'  הדיווח,  פי  על 
לוועדה  דולרים   3,850 של  סכום 
בשלוש  הלאומית  הרפובליקנית 
שחברי  למרות  שונות,  תרומות 
על  ידעו  הרפובליקנית  הוועדה 
באס,  קרקוץ'  של  עברו  חשיפת 

אס.
אנדריי,  קרקוץ',  של  בנו 
אישר את דבר התרומות למפלגה 
היה  אביו  כי  ואמר  הרפובליקנית 
תומך המפלגה כל חייו, מאז היגר 
מלחמת  סיום  לאחר  לארה"ב 
העולם השניה. "יש לו תמונה של 
רונלד רייגן מעל מיטתו. אני מניח 

הר־ המפלגה  עבור  הצביע  שהוא 
האחרונות",  בבחירות  פובליקנית 

אמר אנדריי קרקוץ'.
של  המקורי  שמו  החשד,  לפי 
'מייקל  והשם  וולף,  היה  קרקוק 
כא־ לעצמו  האיש  נתן  קרקוץ'' 

תש"ט  בשנת  לארה"ב  הגיע  שר 
בבקשת  והצהיר  מאוקראינה, 
האזרחות כי אין לו כל עבר צבאי. 
נאצי.  פושע  שהוא  חשד  לא  איש 
בגמלאות  שהנגר  מסתבר  אולם 
ממינסוטה אחראי ישיר לטבח של 
האס. בשם  וילדים,  נשים  עשרות 

אס. ומואשם בהצתת כפרים ורצח 
אזרחים בפולין.

בעקבות  הרשויות  חקירת 
ללכידת  ארגונים  שמסרו  מידע 
שנים  מספר  לפני  העלתה  נאצים, 
אבל  אלה,  באזורים  היה  הוא  כי 
לא התגלו עדויות הקושרות אותו 
ישירות למעשים. אולם לאחרונה 
המו־ סוכנות  של  מסמכים  נחשפו 

דיעין האוקראינית בהם עדות של 
וטען  פיקודו,  תחת  שהיה  חייל 

שהוא זה שהורה לתקוף כפר בשם 
שפרטיזנים  על  כנקמה  חלניוב, 
באס.אס,  קצין  חיסלו  אוקראינים 
את  ולרצוח  הלגיון,  בראש  שעמד 

יושבי הכפר ללא הבחנה.
לפי הדיווח במסמכים, קרקוק 
שנתן  זה  הוא  'וולף',  היה  שכינויו 
לערוך  לכפר,  להיכנס  פקודה 
ולה־ למצוא  הבתים,  בכל  חיפוש 

עניש את התושבים. החייל איוואן 
המודיעין  במסמכי  המופיע  שרקו 
הבתים,  את  הקיפו  "הם  העיד: 
הציתו אותם וירו בכל מי שמצאו 

בבתים או ברחובות".
בנו הכחיש את האישומים נגד 
בהאשמות  מדובר  כי  וטען  אביו, 
סיפור  "זהו  רוסיה.  מטעם  שווא 
הזה  הסיפור  מזוייף.  חדשותי 
והמשטרה  פוטין  ידי  על  הומצא 
החשאית הרוסית על מנת לתקוף 
והאוקראינים",  אוקראינה  את 

אמר קרקוץ'. 
הפולני  התובע  זאת,  למרות 
הליכי  כי  הודיע  יניצקי  רוברט 

הקשיש  קרקוץ'  נגד  ההסגרה 
הראיות  חלקי  "כל  יימשכו. 
לנו  ומאפשרים  בזה  זה  שזורים 
בארה"ב  המתגורר  שהאדם  לומר 
על  שפיקד  קרקוץ'  מייקל  הוא 
האוקראיני  העצמית  ההגנה  לגיון 
באזור  הטבח  מעשי  את  שביצע 

הכפרים בלובלין", אמר יניצקי.

בת ים: פעוטה חולצה 
במצב טוב מרכב נעול

מאת חיים מרגליות

בר־ שעה  כרבע  ננעלה  פעוטה 
כב בבת ים. מתנדבי רפואת חירום 
ים  בת  מסניף  הצלה  איחוד  של 
לבקשת  כי  דיווחו  שהגיעולזירה 
והפעו־ הרכב  חלונות  נשברו  האב 

טה חולצה במצב טוב. 
רפואת  חובש  משולם  שמואל 
סיפר:  הצלה  איחוד  של  חירום 
בפעו־ נתקלתי  לזירה  "כשהגעתי 

שהיתה  חודשים  שבעה  כבת  טה 
נעולה ברכב בהכרה מלאה כשה־

מפתחות בתוך הרכב. האב שהיה 
את  לחלץ  ביקש  לרכב  מחוץ 
אסון.  שיתרחש  מחשש  הפעוטה 
שאזרחים  לאחר  חולצה  הפעוטה 
את  שברו  הבטחון  כוחות  ואיש 
שעה  כרבע  לאחר  הרכב  חלונות 

שהפעוטה שהתה ברכב שננעל".
באגף דוברות והסברה של אר־

גון איחוד הצלה שבים וקוראים לא 
להשאיר ילדים בכלי רכב ללא הש־
ויל־ ובמידה  לרגע.  לא  אפילו  גחה 

באופן  לחייג  יש  ברכב  ננעלים  דים 
מיידי למוקדי הכיבוי וההצלה.

גרמניה: הפרלמנט קורא למנוע מחברת 
התעופה 'כווית איירוויז' לנחות בגרמניה

עד שתבטל את החלטתה האנטישמית ותתיר לישראלים לטוס במטוסיה ^ 
ההחלטה היא "איתות ברור נגד האנטישמיות והמדיניות האנטי־ישראלית", 

אמר מנהיג הפרלמנט הדמוקרטי, מיכאל בודנברג
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האנטישמיות  נגד  המאבק 
בעקבות  דרגה.  עולה  בגרמניה 
שחברת  לאחר  שפרצה  הסערה 
ביטלה  איירוויז',  'כווית  התעופה 
גרמניה  תושב  ישראלי  של  טיסה 
כווית,  דרך  לבנגקוק  מפרנקפורט 
מחזיק  שהוא  העובדה  בשל  רק 
בפרלמנט  עבר  ישראלי,  בדרכון 
למנוע  המבקשת  קריאה  בברלין 
איירוויז'  'כווית  התעופה  מחברת 
את  שתבטל  עד  בגרמניה,  לנחות 

ההחלטה האנטישמית.
הדמוקרטי,  הפרלמנט  מנהיג 
כי:  בדיון  אמר  בודנברג  מיכאל 
נגד  ברור  איתות  היא  "ההחלטה 
האנטי־ והמדיניות  האנטישמיות 

ישראלית".
בגרמניה  משפט  בית  כזכור, 
'כווית  התעופה  חברת  כי  קבע 
להטיס  מחויבת  לא  איירוויז' 
הדין  פסק  במטוסיה.  ישראלים 
הגרמני ניתן בעקבות תביעה שה־

גיש ישראלי שחי בגרמניה, לאחר 
טיסה  כרטיס  ביטלה  שהחברה 
שרכש מפרנקפורט לבנגקוק דרך 
שהוא  העובדה  בשל  רק  כווית, 

מחזיק בדרכון ישראלי.

החל־ את  נימקו  השופטים 
לקיים  כווית  של  באיסור  טתם 
ישרא־ אזרחים  עם  עסקי  קשר 

תטיס  התעופה  חברת  אם  לים. 
להיקנס  עלולה  היא  ישראלים 
להישלח  עלולים  אף  ועובדיה 
הציעה  איירוויז'  'כווית  למאסר. 
לבנגקוק  ישירה  טיסה  לישראלי 
אך הוא  עם חברת תעופה אחרת, 
סירב והגיש את התביעה במטרה 
בית  אפלייתו.  על  פיצויים  לקבל 

אין  כי  קבע  בגרמניה  המשפט 
מדובר באפליה.

יהודי  של  המרכזית  המועצה 
ואמ־ הפסיקה  את  גינתה  גרמניה 

זרה  שחברה  נתפס  "לא  כי  רה 
הפועלת על פי חוקים אנטישמיים 
במדינה".  לפעול  להמשיך  יכולה 
פעילות  בעקבות  כעת,  וכאמור 
הח־ עברה  מסועפת  פרלמנטרית 

החברה  פעילות  את  למנוע  לטה 
בגרמניה עד שההחלטה תבוטל.

הוועדה לביקורת המדינה דנה 
במשבר הפיטורים בחברת טבע

מאת שלמה גרין

הועדה לעניני ביקורת המדינה 
התכנסה לדיון על הפיטורים בחב־
רת טבע העוברת בימים אלה הליך 
הפיננסי  מצבה  לאור  התייעלות 

הקשה. 
מבקר  דו"ח  כי  התברר  בדיון 
בהיעדר  שעסק  טבע,  על  המדינה 
הת־ ובין  מס  הטבות  בין  הקשר 
לע־ הנהנות  החברות  חייבויות 
לא  נוספים –  בקריטריונים  מידה 

יושם כלל. 
עוזרי  וניר  סעד  צחי  עו"ד 
את  פירטו  המדינה  מבקר  ממשרד 
בתחילת  בדו״ח.  הממצאים  עיקרי 
השקעות  עידוד  כי  אמרו  דבריהם 
אולם,  ורצוי.  מבורך  צעד  הוא  הון 
בהיקפים  ניתנות  המס  כשהטבות 
לבחון  חשוב  משמעותיים,  כך  כל 
שקיבל  והתועלת  התפוקה  מה 
שמר־ העלה  הדו"ח  המשק.  מהן 

מועט  למספר  ניתנו  ההטבות  בית 
מס  שילמו  כך  שגם  חברות,  של 
היעילות  ברורה  לא  נמוך.  חברות 
לפי־ התרומה  ובפרט  החוק,  של 
נתונים  איסוף  אין  הפריפריה,  תוח 
האפקטיביות  את  הבודק  שיטתי 
מההטבות,  המשק  על  וההשפעה 
ורק 28 אחוזים מהעובדים של הח־

ברות המוטבות גרים בפריפריה.
בכיר  מנהל  אסולין,  מיכאל 
בר־ הון  השקעות  לעידוד  תחום 

כפוף  הוא  כי  אמר  המיסים,  שות 
למגבלת סודיות בהתאם לפקודת 

לחשוף  יכול  לא  ולכן  הכנסה,  מס 
בשנים  המס  הטבות  על  נתונים 
האחרונות. אסולין אמר כי בחינת 
בצורה  נעשית  ההטבות  שיעור 
החייבת  ההכנסה  סכום  יבשה; 
מול כמה מס היתה משלמת החב־
רה אילו לא היתה זכאית להנחה. 
זו קביעה קצת בעייתית כי איננה 
קורה  היה  מה  להשוות  מאפשרת 
אילו חוק לעידוד השקעות הון לא 
היה קיים, וכמה מתוך חברות אלו 

היו משקיעות בישראל. 
תעשיה  רכז  סופר  עידו 
האוצר  במשרד  התקציבים  אגף 
שהוסיף  בחקיקה  לשינוי  התייחס 
טכנולוגי  למפעל  המסלול  את 
מועדף ואמר כי המוטיבציה היתה 
במיסוי.  הבינלאומי  השינוי  בגלל 
בת־ להשתתף  הזדמנות  נוצרה 

חברות  להבאת  גלובלית  חרות 
השינוי.  נעשה  ולכך  טכנולוגיות 
מתכ־ לא  הוא  כי  הבהיר  סופר 
משרד  וכי  לטבע,  להתייחס  וון 
שהוצגה  תכנית  מכיר  לא  האוצר 
עובדים.  לפיטורי  טבע  ידי  על 

יחימוביץ'  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
מסירובו  המומה  היא  כי  אמרה 
לנושא  להתייחס  האוצר  נציג  של 
הדיון, כפי שפורסם. לאור סירובו 
הקונקרטית  לסוגיה  להתייחס 

שחררה אותו יחימוביץ מהדיון.
רפי פלג חבר ועד עובדי טבע 
ישראל סיפר כי התחושה היא של 
דכדוך ואף אחד לא יודע מה יהיה 
מחר. העובדים לא צריכים לשלם 
בכירים  של  הטעויות  מחיר  את 
מצנחי  עם  הביתה,  הלכו  שחלקם 
איננו  כי  ואמר  הוסיף  הוא  זהב. 
הצ־ המפוטרים  מספר  מה  יודע 

אחוז  מאה  הוא  אחד  כל  אבל  פוי, 
למשפחתו.

יו"ר  אמרה  הדיון  בסיכום 
יחימוביץ'  שלי  ח"כ  הוועדה 
אירוע  בתוך  נמצאים  "אנחנו 
בגדר  שהוא  וקשה  טראומטי 
המשבר  וחברתי.  כלכלי  פיגוע 
העסקית  מההתנהלות  נובע  הזה 
השנים  לאורך  טבע  של  הכושלת 
האחרונות, בשעה שמנהליה נטלו 
לה־ ואולם,  דמיוני.  שכר  לעצמם 

מחדל  מתווסף  טבע  של  תנהלות 
נוראי של המדינה – דו״ח המבקר 
כולו  אש,  כתובת  הוא  מ־2013 
מתייחס לטבע, ומאז, המדינה לא 
הפיקה  ולא  הליקויים  את  תיקנה 
המשיכה  שטבע  בזמן  לקחים, 
ליהנות מהטבות מס אדירות מבלי 

לתת תמורה".

המתיחות הבין דתית נותנת אותותיה? 

יוון: מאות צעירים תקפו צעדה 
אסלאמית ברחובות אתונה 

כביש 60: פלסטיני נהרג 
בתאונת דרכים חזיתית

מסתמן: הפתרון החלופי הנדרש לפעוטות 
האלרגיים במעונות לא יכנס לתוקפו בזמן

סערה בפולין בעקבות כוונה להרוס 
אנדרטה לזכר השואה בעיירה קשאנוב
חבר מועצת העיר: "גם לפולנים יש את אנדרטאות הזכרון שלהם במדינות אחרות, 

והם נלחמים עליהם כמו אריות. אנו חייבים לכבד מקומות כאלו באזור שלנו"

מאת א. למל

בקטוביץ  היהודית  הקהילה 
הרשויות  מול  פועלת  שבפולין 
אנדר־ הריסת  למנוע  כדי  באזור 
בעיר  המוצבת  השואה  לזכר  טה 
בע־ פולין,  מערב  בדרום  קשאנוב 
קבות דרישה לעקור את האנדרטה 
ככל  מתכוון  הקרקע  שבעל  לאחר 
למשקיעים,  אותה  למכור  הנראה 
הניצבת  האנדרטה  כי  וחושש 
משקיעים  תרתיע  הקרקע  במרכז 

אפשריים.
בקשאנוב  הניצבת  האנדרטה 
יהודים  שבעה  של  לזכרם  נבנתה 
לאחר  הנאצים  ידי  על  שנרצחו 
שנתפסו אופים לחם ללא אישור, 
בכיכר  ימ"ש  הנאצים  ע"י  ונתלו 

העיר, הי"ד.
בימים  תדון  העיר  מועצת 
האנ־ את  להסיר  האם  הקרובים 

את  זאת  בכל  לשמר  וכיצד  דרטה 
זכרם של שבעת היהודים שנרצחו 
הנשק־ האפשרויות  אחת  במקום. 

העיר  מועצת  חברי  ידי  על  לות 
את  שירכוש  מהיזם  לבקש  היא 
חדשה  אנדרטה  להקים  הקרקע, 

במקום לזכר היהודים שנרצחו.
היהודי  הישוב  של  ראשיתו 
בקשאנוב היתה לפני כ־400 שנה. 
בקשאנוב  חיו  הקודמת  במאה 
מכלל  מחצית  יהודים,  כ־5,500 

אוכלוסיית העיר.
הרא־ העולם  מלחמת  עד 

שלטון  תחת  העיר  היתה  שונה 
האוסטרו־הונגרית,  הקיסרות 
מש־ נהנתה  היהודית  והקהילה 

מנציגי  מחצית  מלא.  אזרחי  וויון 
יהודים.  היו  העיריה  מועצת 
פעיל  חלק  לקחו  קשאנוב  יהודי 
של  והתרבותי  הכלכלי  בפיתוחה 
משפ־ בכך  נודעה  בעיקר  העיר. 
נקרא  בנה  שם  שעל  לוונפלד,  חת 
'אליאה  בעיר  הראשי  הרחוב 

הנריקה'.
מלחמת העולם הראשונה פג־
מש־ קשאנוב.  בקהילת  קשות  עה 

בתקופת  מהמקום  שנמלטו  פחות 
המלחמה שבו כפליטים חסרי כל 
האוס־ לצבא  מהמצטרפים  ורבים 
לא־ נפצעו.  או  נהרגו  טרו־הונגרי 
השלטון  חידוש  עם  המלחמה,  חר 
במשבר  הקהילה  היתה  הפולני, 
חברתי וכלכלי, נוסף להיותה נתו־

השכנים  מצד  ולביזה  לפרעות  נה 
הפולנים. 

חר־ היו  קשאנוב  יהודי  רוב 

משל  חסידים  ביניהם  היו  דים. 
בעלז,  באבוב,  ראדומסק,  צאנז, 
גרוד־ קרימולוב,  זאלישיץ,  גור, 

שהחזיקו  ועוד,  הוסיאטין  זיסק, 
משלהם,  (שטיבלעך)  כנסת  בתי 
הכנסת  בבתי  שהתפללו  ואחרים 
הכלליים. שתי הישיבות הגדולות 
חסידיות:  ישיבת  הן  גם  היו  בעיר 
חסידי  של  תורה"  "כתר  ישיבת 
ראדומסק, וישיבת "עץ חיים" של 

חסידי באבוב. 
אמר  פולני  לשבועון  ראיון  ב
בוגוש,  קמיל  העיר,  מועצת  חבר 
כי הוא מתנגד לעקירת האנדרטה 
בשואה.  שנספו  היהודים  זכר  ל
אנדרטאות  את  יש  לפולנים  גם  "
אחרות,  במדינות  שלהם  זכרון  ה
אריות.  כמו  עליהם  נלחמים  והם 
כאלו  מקומות  לכבד  חייבים  נו  א
באזור שלנו. האנשים שנרצחו שם 
בוגוש  אמר  פולין",  אזרחי  גם  היו 
של  את ההיסטוריה  בעבר  שחקר 

יהודי קשאנוב.

קנדה: תושבי רחוב ששמו 'צלב קרס' 
מבקשים מהרשויות לשנות את שמו

ארגונים יהודים בקנדה: "שמו של הרחוב הזה הוא עלבון לניצולי שואה וראוי להחליפו"

מאת א. למל

'צלב  ששמו  ברחוב  תושבים 
יהודיים  לארגונים  פנו  קרס', 
על  להשפיע  להם  לסייע  בקנדה 
הב־ שמו  את  להחליף  הרשויות 
עייתי של הרחוב בו הם מתגוררים 
אונטריו  במחוז  פוסלינץ,  בעיירת 

כ־50 ק"מ ממערב לטורונטו.
פוס־ אנשי  כותבים  בפנייתם 

של  בשמו  מתביישים  הם  כי  לינץ 
נאלצים  כאשר  במיוחד  הרחוב  
רשמיים,  במקומות  בו   להשתמש 
כמו על רשיונות נהיגה ועל מסמ־

כים ממשלתיים אחרים.
"צלב קרס הוא סמל של שנאה 
מוסטין,  מייקל  אמר  עם",  ורצח 
קנדה.  ברית  בני  ארגון  מנכ"ל 
על  קרס  צלבי  ראינו  "ב־2017, 
בתי  באוניברסיטאות,  הקמפוסים 
ספר תיכוניים ובתי אנשים ברחבי 
לאנשים  רב  לסבל  וגרמו  קנדה, 

רבים". 
קנדים  חיילים  אלפי  "עשרות 
מי־ הנאצית.  בעריצות  נאבקו 

ידי  על  קרבן  נפלו  נוספים  ליונים 
השחיתות והרוע המסמל את צלב 
הוא  הזה  הרחוב  של  שמו  הקרס. 

עלבון לניצולי שואה". 
מעו־ שאינם  הרשויות  מאידך 

שם  את  זה  בשלב  לשנות  נינים 
לו  ניתן  השם  כי  אומרים  הרחוב, 
היתה  לא  וכי  העשרים,  בשנות 
והתבסס  אנטישמית.  כוונה  שום 
ידוע  שהוא  כפי  חיובי,  מושג  על 

במדינות המזרח.
הסימון  המאה  תחילת  מאז 
כסמל  בעולם  מקובל  היה  הזה 
מאז  אולם  ולהצלחה.  טוב  למזל 

בגרמ־ הנאצית  המפלגה  עליית 
של  לסמלם  הקרס  צלב  הפך  ניה, 
מלחמת  אימי  הגזענות,  הנאציזם, 
במערב,  והשואה.  השניה  העולם 
את  בעיקר  הקרס  צלב  מהווה 
נאו־נאציות.  תנועות  של  סמלן 
בסמל  להשתמש  אסור  בגרמניה 
צלב הקרס מאז תום מלחמת העו־

לם השניה, וגם במדינות מערביות 
אחרות עלול שימוש בו בהקשרים 
על  עבירה  להיחשב  מסוימים 
הציבור.  ברגשות  וכפגיעה  החוק 
במזרח הרחוק, לעומת זאת, עדיין 

נתפס צלב הקרס כסמל חיובי.

מאת שלמה גרין

יצחק  הרב  האוצר  שר  סגן 
ההון  שוק  רשות  את  הנחה  כהן 
הש־ ההפקדה  סכום  את  להגדיל 
נתית בקופת גמל להשקעה מ־70 
כפול,  לשיעור  עד  שקל  אלף 
כלומר עשוי להגיע לכ־150 אלף 
השר  סגן  חשף  כך  בשנה.  שקל 

בוועידת עדיף ה־17.

היא  להשקעה  גמל  "קופת 
לצי־ המיועד  ונגיש  עממי  מוצר 

בתחום  בקי  שאינו  הרחב  בור 
שרוצים  הורים  למשל  הפיננסי. 
מהנתונים  לילדיהם.  לחסוך 
בו  שנחסכים  עולה  בידינו  שיש 
מדי  בממוצע  שקל  מיליון   180
חודש. בתוך שנה בלבד, הכספים 
להש־ הגמל  בקופות  המנוהלים 

מיליארד  שני  על  עמודים  קעה 

בנאומו  כהן  הרב  אמר  שקלים" 
בוועידה. 

סגן  התייחס  נאומו  במהלך 
הסי־ הביטוחים  למתווה  השר 

שותף  היה  לו  החדש,  עודיים 
כחלון  משה  האוצר  שר  עם  יחד 
ניסנקורן.  אבי  ההסתדרות  ויו"ר 
"הכרזנו בשבוע שעבר על מתווה 
ההכנ־ מבחני  את  שצמצם  חדש 

סה, באופן כזה שהשירות ישופר 

שיפרנו  תצומצם.  והבירוקרטיה 
והבטחנו  הסיעודי  הרובד  את 
רק  ישווקו   18 מינואר  שהחל 
הנ־ ולכל  ראויים  ביטוח  מוצרי 

הטווח  קצרי  מהמוצרים  פלטים 
מענה  יהיה  לסיומם  שבאים 
בפוליסות  או  החולים  בקופות 
הביטוח.  חברות  של  ההמשך 
כיסוי  מעניק  שגובש  המתווה 

הולם".
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לבקש מהיזם להקים אנדרטה חדשה לזכר היהודים שנרצחו. 
העיר קשאנוב לפני השואה

מאת חיים מרגליות

בתאונת  נהרג  פלסטיני 
שהתרחשה  חזיתית,  דרכים 
הצהריים  אחר  בשעות  אתמול 
בכביש 60, סמוך לעפרה. צוותי 
קבעו  למקום  שהגיעו  מד"א 
המעורבים,  אחד  של  מותו  את 
והעניקו טיפול רפואי לשלושה 
פצועים נוספים, בהם אחד במ־

צב קשה מאוד.
לאחר  כי  נמסר  ממד"א 

אחד  פצוע  של  מותו  קביעת 
שלושה  עוד  פונו   ,40 כבן 
רפואי,  טיפול  לאחר  פצועים 
עם  קשה  באורח  אחד  בהם 
שפונה  מערכתית,  רב  פגיעה 
עוד  צדק.  שערי  החולים  לבית 
פצוע בינוני פונה על ידי הסהר 
ברשות  החולים  לבית  האדום 
מה־ נוסף  פצוע  הפלסטינית. 

קל  במצב  פונה  הישראלי  רכב 
שערי  החולים  לבית  בינוני  עד 

צדק.

עלבון לניצולי שואה. השילוט עם שם הרחוב

מאת מאיר קליין 

של  הילד  לזכויות  הוועדה 
הכנסת קיימה אתמול דיון מעקב 
אלרגיים  לילדים  'מענים  בנושא 

בגילאי לידה עד שלוש'.
הנדרש  בפתרון  עסק  הדיון 
במערכת,  האלרגיים  לילדים 
כאשר משרד הבריאות, הרווחה 
דנים  הרלוונטיים  הגופים  ויתר 

מזה  הוועדה  בהובלת  בנושא 
הקרוב  בינואר  חודשים.  מספר 
להפסיק  הרווחה  משרד  אמור 
המלוות  הסייעות  תקצוב  את 
ילדים אלרגיים, כאשר תחתיהן 
אמור להיכנס לתוקף מענה פני־

מי מצד צוות המעונות שיוכשר 
המליצה  עליו  מתווה  לכך, 

הוועדה.
נושא  כי  עלה  הדיון  במהלך 

ואינו  הבשיל  טרם  ההכשרות 
למועד  עד  מוכן  להיות  צפוי 
האמור, וכי במסגרת המתווה גם 
אין הסכמות לגבי שילוב מזרקי 
הכרוכות  העלויות  נוכח  אפיפן, 
יו"ר  קראה  הדברים  לאור  בכך. 
שאשא־ביטון  ח"כ  הוועדה, 
חודש  הסייעות  תקצוב  להמשך 
לענין  לפתרון  להגיע  וכן  נוסף 

מזרקי האפיפן בסיוע הוועדה.

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ברחובות  אסלאמית  צעדה 
אתונה בירת יוון, נתקלה אתמול 
צעי־ מאות  מצד  קשה  בתגובה 
ברחובה  שהתאספו  יווניים  רים 
היו  בו  אירוע  לקראת  עיר  של 

אמורים להשתתף. 
פקיסט־ מוסלמים  כ־800 

כשהם  בצעדה,  השתתפו  ניים 
אסלאמיות  קריאות  קוראים 
בה־ ירוקים.  דגלים  ומניפים 

כ־200  המתינו  בו  לצומת  גיעם 
היו  בו  לאירוע  יווניים  צעירים 
אמורים להשתתף, החלו הצעי־

הצוע־ את  לגדף  היווניים  רים 
דים המוסלמים, ובתוך זמן קצר 
התפתחה במקום תגרה אלימה. 
שאבטחו  משטרה  כוחות 
להתערב  מיהרו  האירוע  את 
מהמוס־ היוונים  את  ולהרחיק 

שהספיקו  תצלומים  אך  למים, 
עוברי אורח לצלם, מעידים על 
שהתנהלו  קשים  רחוב  קרבות 
על  נמסר  לא  הצדדים.  בין 
באירוע,  משמעותיות  פציעות 
אך ביוון חוששים כי הוא עלול 
לעימו־ והתראה  קדימון  להוות 

בעתיד  שיתפתחו  נוספים  תים 
הקרוב. 

למנוע את פעילות החברה. הפרלמנט בגרמניה
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