
מאת י. ברזל

אתמול  התקיים  פעילים  כנס 
באלעד,  ערלוי  קהילת  ידי  על 
הגאון  הקהילה  רב  בהשתתפות 
מוע־ שליט"א,  סופר  אהרן  רבי 
לראשות  ישראל  גדולי  של  מדם 
פרוש,  ישראל  הרב  אלעד  העיר 
נציג הכלל חסידי ברשימת אגודת 
ועשרות  גרוס  פנחס  הרב  ישראל 

משתתפים.
בכנס, נשא דברים רב הקהילה 
הש־ חשיבות  על  שעמד  שליט"א 
מיעה להוראתם של גדולי ישראל, 

לאחר  קורא  הקול  על  שחתמו 
ישיבת מועצת גדולי התורה.

התורתי  מהציבור  המונים 
הכוללים,  אברכי  ברק,  בני  בעיר 
ורא־ תורה  גדולי  חכמים,  תלמידי 
שבת  במוצאי  ליוו  ישיבות,  שי 
אחד  את  עולמים,  למנוחת  קודש 
ומרביצי  הישיבות  ראשי  מחשובי 

להרבצת  נפשו  שמסר  התורה, 
עולם  לביסוס  רבות  ופעל  תורה 
של  סודם  ואיש  נאמנם  התורה, 
זצוק"ל,  הדור  גדולי  ורבנן  מרנן 
קרלנשטיין  גרשון  רבי  הגאון  הרב 
זצ"ל ראש כולל זכרון ירוחם ויו"ר 
נשמתו  שהשיב  הישיבות,  איגוד 
בשנת  והוא  טובה  בשיבה  ליוצרה 
החיים  בבית  ונטמן  לחייו  הפ"ב 

בבני 
זצ"ל  גרשון  רבי  הגאון  הרב 
הירו־ חסד  שערי  בשכונת  נולד 

לאביו  תרצ"ז,  אב  בחודש  שלמית 
איש החינוך התורתי ושלוחם של 

הח־ החינוך  לעיצוב  הדור  גדולי 
ובעיר  בפרט  החדש  ביישוב  רדי 
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הערב יומא דהילולא של 
מרן גאב"ד טשעבין זיע"א

מחר ערש"ק העליה לציון הק' בהר המנוחות

הערב, אור ליום י' חשון ימלאו 
חמישים ושלש שנים להסתלקותו 
דוב  רבי  הגאון  מרן  של  רום  לשמי 

בעריש וויידנפעלד זצוק"ל גאב"ד 
טשעבין ובעמח"ס 'דובב מישרים' 

יוסף אריה וידר
בהר"ר יצחק הי"ו

ישיבת "תורת חיים" ויז'ניץ אלעד
אשדוד

מלכי דסקל
בהר"ר יעקב יודא הי"ו
סמינר ויז'ניץ אשדוד
אשדוד

ם י ש ר ו א מ
בס"ד אור ליום חמישי, ט' בחשוון תשע"ט

אלכסנדר משה קאהן
ב"ר שלמה הי"ו

ישיבת עץ חיים ד'באבוב
קרית באבוב – בת ים

חנה יהודית לוי
ב"ר משה הי"ו
סמינר גור
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום חמישי, ט' בחשון תשע"ט

יוסף קליין
בן הר"ר ירמיהו הי"ו

ישיבת בית יוסף צבי דושינסקיא
ירושלים 

חנה רבקה ברקוביץ
בת הר"ר אהרן יהודה ז"ל 
סמינר בית מלכה 
בני ברק

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום חמישי, ט' בחשון תשע"ט

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו
בחסדי שמים: בני המשפחה נכנסו לממ"ד זמן 
קצר לפני הפגיעה – וחייהם ניצלו / עמוד ב

כנס פעילים נערך בקהילת ערלוי באלעד
ראש העיר הרב ישראל פרוש: "יש עתירה שהוגשה נגד 
המועמד השני, ואני מתפלל שיצליח להתמודד בבחירות"

הרה"ג רבי גרשון קרלנשטיין זצ"ל
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ְלמה ממתינים?
הנס משמים שהציל את חיי האם ושלושת ילדיה 
חמאס,  עם  הצפוי  העימות  את  מנע  שבע  בבאר 
עד  היא  לענות  הקבינט  על  אמש  שהיה  והשאלה 

מתי?
חברי  לבין  הבטחון  שר  בין  הפומבי  הוויכוח 
הקבינט בדבר מכה קשה לחמאס, כן או לא? עכשיו 
שר  לפי  ואשר  מהלומה?  או  הסדרה  כך?  אחר  או 
התפתחות  הוא  הצבא  צמרת  את  גם  חוצה  הבטחון 
חמורה. האזרח הישראלי אינו יודע מה פשר הוויכוח. 
האמנם מחלוקת טקטית ואפילו אסטרטגית הנסמכת 
מחלוקת  או  מקרבנות,  וחשש  צבאיים  שיקולים  על 
העימות  והשפעת  קרובות  בחירות  בשל  פוליטית 

הצבאי על הבוחרים.
חמאס  על  קשה  מכה  בהנחתת  המצדדים  גם 
ולהמתין  הקץ  את  לדחות  המבקשים  וגם  לאלתר 
לתקופה  רגיעה  שתביא  מצרים  בחסות  להסדרה 
שקובע  במה  הציבור  את  משתפים  אינם  קצרה,  לא 
(כינויים  ל'יונים'  וגם  ל'ניצים'  גם  עמדותיהם.  את 
שפעם ניתנו לצדדים בעמדות מנוגדות) מהו ההישג 
שישראל רוצה להשיג לאחר הנחתת המכה: להביא 
להפלת שלטון החמאס או לעודד הקמת מדינת עזה 
ושמא  הפלסטינית?  ברשות  תלות  ללא  עצמאית 
ולהקים  הרצועה  על  גם  לשלוט  מאזן  לאבו  לאפשר 
אין  מטרה  הגדרת  בלי  מאוחדת.  פלסטינית  מדינה 
טעם להסתבך בעימות. אלא שהממשלה אינה מוכנה 
לקבל החלטות ברורות באשר לעתיד הרצועה, היא 
יתקיים,  אם  הזה,  הדיון  בכך.  לדון  מסוגלת  אינה  גם 
חוצה מפלגות וכלל לא ברור מה תהיה דעת הכנסת 
אם תישאל. ללא קבלת החלטות על עתיד הרצועה, 
המתנה  או  קשה  מכה  עדיף  מה  להחליט  ניתן  לא 

להסדרה.
המבוכה  את  מזכיר  הזה  המצב  מסוימת  במידה 
למלחמת  שקדמו  בשבועות  תשכ"ז  בקיץ  ששררה 
גם  קשה  וויכוח  התחולל  אז  גם  הימים.  ששת 
מדיני  לפתרון  להמתין  האם  במטכ"ל  וגם  בממשלה 
או לצאת למלחמה. בדיעבד התברר שהעכבה היתה 
ההמתנה  עכשיו  שגם  מכך  להסיק  אין  אבל  לטובה, 

תהיה לטובה.
אחראים  הם  לא  האסלאמי  והג'יהאד  חמאס  לפי 
אתמול.  ליום  אור  הכבדים  הטילים  שני  לשיגור 
שאינם  כבדים  טילים  לייצר  מסוגל  מלבדם  מי  אבל 
יש  להגיב  שמחליטים  לפני  הרגיל.  הטרור  מארסנל 
לדעת מי אחראי לירי הלילי ואת מי הוא נועד לשרת. 
מקרה,  בכל  להתעקש  הקבינט  על  אחד  ענין  על 
הפסקת  ללא  להסדרה  והמתנה  רגיעה  תיתכן  לא 
שיגור  הפסקת  וללא  הגדר  על  האלימות  ההפגנות 

בלוני התבערה. אם אלה יימשכו אין טעם להמתין. 
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כרוניקה
זה  טור  שצפה  כמו  בדיוק 
מהיממה הראשונה של שיגור 
הראשון,  התבערה  עפיפון 
כלבים,  עם  לישון  שהולך  מי 
עם  קם  הוא  אם  יתפלא  בל 

פרעושים. 
אי אפשר לעבור בשתיקה 
על בלוני טרור שמבעירים יום 
אחר יום את שדות הדרום. אי 
כשהמונים  להבליג  אפשר 
ומנסים  הגדר  על  צובאים 
לעשות הכל כדי לחולל פיגוע 
להיות  מכן  ולאחר  ראווה. 
יימאס  שפשוט  משוכנעים 
יעזבו  והם  בחמאס  שם  להם 

אותנו לנפשנו.
המופרכת  המחשבה 
המדיני,  הדרג  של  מראש 
האיומים  שר  את  גם  שכולל 
התייחסה  ליברמן,  אביגדור 
הבטחונית  ההתדרדרות  אל 
המפגינים  אל  כמו  המתמדת 
היועץ  בית  מול  המתלהמים 
כמו  לממשלה.  המשפטי 
שיסתאבו,  עד  ירעו  שהללו 
אלף  להבדיל  גם,  כך  קיוו, 
למשליכי  גם  הבדלות,  אלפי 

הבלונים בחמאס יימאס.
לא  הבלונים  טרור 
פני  על  לתכוף  והפך  התפוצץ 
התיר  היום,  שעות  מרבית 
לירות  לצבאי  המדיני  הדרג 
המשגרים.  ליד  אזהרה  יריות 
בצדק  אמר  מוקדם  די  בשלב 
הקבינט,  וחבר  החינוך  שר 
שמשגר  ברגע  כי  בנט,  נפתלי 
התופעה  יחוסל  תבערה  בלון 
תיפסק. מחבר הספר 'מלחמה 
בטרור' יחד עם מזרה האימה 
עסוקים  היו  נוקדים  מהיישוב 
דברי  את  מעליהם  בלהסיט 
השר משל נוסף גם הוא לאיום 
בעיניהם  נתפס  שלא  הטרור 
אלא כלהקת זבובים טורדנית.

התגובה  בדמות  השקט, 
לוותה  שלעתים  הדוממת 
לעבר  קוליות  בהרעשות 
שמי  מעל  עמומות  מטרות 
מדרגה.  עליית  הזמין  עזה, 
הופרה  הבטחונית  השאננות 
פיגועי  של  שובם  לטובת 
כבר  שעה  באותה  טרור. 
הבטחונית  המערכת  היתה 
ראש.  למעלה  עד  עסוקה 
בטחוני  פתרון  במציאת  לא 
הולם שלא יסכן ויסבך לשווא 
יבטיח  אך  הלוחמים  את 
באיתור  אלא  השקט,  את 
המתאימים  הפרטנרים 
שייאותו להיות המתווכים עם 

חמאס לשיחות על הסדרה.
כמובן  להם  קראו  לא 
לא  אפילו  שלום,  שיחות 
השיחות  הסדרה.  הבנות. 
שמלווה  כשהפסקול  התנהלו 
הבריטון  קול  הוא  אותן 
המאיים.  איווט  של  המבעית 
להכחיש  העת  כל  טרח  הלה 
ולהתכחש, להבהיר ולבאר, כי 
מבחינתו אין כל מגעים ושום 
דיבורים וכי רק המצב בשטח 

יכתיב את התוצאה.
אכזב.  לא  בשטח  והמצב 
השקט  השתרר  תחילה 
נקטעו  האלימות  וההפגנות 
נפסק  לא  אחד  ליום  אבל 
להיט  העפיפונים,  שיגור 
ננטש  לא  והקל  הזול  הטרור 
ייווצר  לא  שחלילה  כדי 
ישראל  יכולה  שבו  תקדים 
כשחמאס  לאמור:  לנופף 
ואין  עפיפונים  אין  רוצה 
השקר  גרסת  בלונים. 
המלאכותית שלפיה בני נוער 
הם האחראים לשיבוש החיים 
מטה  ולאובדן  בדרום  הקשה 
רבים  חקלאים  של  לחמם 

מספור – הפכה לעובדה.
ואז, כשהמצב הפך לבלתי 
נסבל, הקדחתנות ניכרה מכל 
התכנס  שוב  והקבינט  פינה 

פעם אחר פעם.

ידועה
ארגעה  צפירת 
במערכות  הרבים  לפעילים 
שעומדות  המוניציפליות 
פחות  בעוד  מוכרעות  להיות 

משבועיים.
ביממה  דאג  מכם  מי  אם 
של  אפשרות  מפני  האחרונה 
פרוץ מלחמה שעלולה להביא 
המקומיות,  הבחירות  לדחיית 

הסירו דאגה מלבכם. 
ממשלה  ראש  הוא  נתניהו 
בפני  בהתייצבו  מצוין 
הפודיום, בין במליאת הכנסת 
בפני  בין  האו"ם,  בעצרת  ובין 
בפני  ובין  הקונגרס  בתי  שני 
הוא  שאותה  עיתונאים  עדת 
נתניהו  ירך.  על  שוק  מלקה 
הססנותו  שלום.  לעת  טוב 
כי  חשש  אין  ולכן  אומנותו 
ונמהר  דרסטי  בצעד  ינקוט 
באותה  יישובים.  עקירת  של 
מידה הוא גרוע לעת מלחמה. 
בדיוק  אותו,  תוביל  הססנותו 
מאבחה  איתן,  בצוק  כמו 
ארטילרי  מירי  אש,  להפסקת 
חלילה  וחוזר  רגעית  להפוגה 

עד הסוף החמצמץ. 
אל חשש מפני פרוץ מבצע 
שישדד את כל מערכות הארץ 
וישבש את מערכת הבחירות. 

זה לא יקרה.

מראש
בישראל  היתה  אילו 
אופוזיציה היא היתה מייסרת 
הרגל  פשיטת  על  נתניהו  את 

הבטחונית. 
כשהאלטרנטיבה  אבל 
לפיד,  וסמ"ר  גבאי  רס"ן  היא 

השתיקה באמת יפה להם.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר
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פגיעה ישירה בבית בבאר שבע; 
חיל האוויר תקף יעדים ברצועה

רקטה נוספת נפלה מול חופי אחת מערי המרכז ^ הותקפה מנהרה התקפית של חמאס 
סמוך לחאן יונס ^ סוללת כיפת ברזל תוצב באזור באר שבע ^ חמאס והג'יהאד האיסלאמי 

הודיעו כי הם לא עומדים מאחורי ירי הרקטה לבאר שבע 

מאת סופרנו הצבאי

אזעקה  בדרום:  דרמטי  לילה 
שבין  בלילה  ב־3:39  נשמעה 
שבע  בבאר  לרביעי  שלישי 
בעקבות  בנגב,  נוספים  וביישובים 
לשטח  עזה  מרצועת  רקטה  שיגור 
בבית  ישירות  שפגעה   – ישראל 
של  גודלה  בשל  שבע.  באר  בעיר 
נזק  נגרם   – ועוצמתה  הרקטה 
קריסה.  בסכנת  והוא  למבנה  כבד 
שבעה בני אדם לקו בחרדה, ובהם 
בבית  שהיו  ילדיה  ושלושת  אם 
סורוקה  החולים  לבית  שנפגע. 
שנחבלו  אדם  בני  שלושה  גם  פונו 
מוגן.  למרחב  ריצה  במהלך  קלות 
הלימודים  בוטלו  הירי –  בעקבות 
בכלל מערכת החינוך בבאר שבע. 
מר־ ששוגרה  נוספת  רקטה 

אחת  חופי  מול  נפלה  עזה  צועת 
רא"ל  הרמטכ"ל  המרכז.  מערי 
ביקורו  את  קיצר  איזנקוט  גדי 
בארה"ב. בעקבות האירוע, הודיע 
על  ליברמן  אביגדור  הבטחון  שר 
סגירת המעברים ארז וכרם שלום, 
וכן על צמצום הדיג ברצועת עזה 

לשלושה מיילים.
פיקוד  של  ראשוני  מתחקיר 
שפגעה  הרקטה  כי  עולה  העורף 
בוקר  לפנות  שבע  בבאר  בבית 
ככל הנראה שקלה כ־20 קילוגרם. 
לאחר שיגור הרקטה, תקפו מטו־

מ־20  למעלה  צה"ל  של  קרב  סי 
חמאס  ארגון  של  טרור  מטרות 
הת־ במוקד  עזה.  רצועת  ברחבי 

קיפה – מנהרת טרור התקפית של 
שחצתה  יונס  חאן  באזור  חמאס 

לשטח ישראל, וכן פיר עורפי של 
במעקב  היתה  המנהרה  המנהרה. 

צה"ל מזה תקופה.
מתחמים  הותקפו  כן  כמו 
בזיתון  טרור  מנהרות  לחפירת 
טרור  מנהרת  ופיר  יונס  ובחאן 
יונס,  בחאן  החוף  במרחב  ימית 
ולוחות  רכיבים  לייצור  מפעל 
מפעל  וכן  מנהרות  לבניית  בטון 
אוויריים  לחימה  אמצעי  ייצור 
ברפיח ובתל אלהוא, מתחם צבאי 
של הכוח הימי בחאן יונס וכן יעדי 
צבאיים  מתחמים  במספר  טרור 
לחי־ אמצעי  לייצור  אתר  ביניהם 

מה ורקטות.
לשי־ מתייחסים  בצה"ל 
חמורה  כתקרית  הרקטות  גור 
ורואים  קשה,  תגובה  המחייבת 
שלא  אף  לה  אחראי  בחמאס 
הירי  את  ביצע  ארגון  איזה  ברור 
בפועל. לפי מקורות בעזה, חמאס 
צבאיים  מתקנים  מפקדות,  פינה 
לתקיפה.  מחשש  ציבור  ומוסדות 
הספר  מבתי  בחלק  כי  נמסר  עוד 
לא  צבאיים  למתקנים  שקרובים 
גורם  לדברי  לימודים.  התקיימו 
לחצים  מופעלים  בחמאס,  מדיני 
לה־ לא  הפלסטיניים  הפלגים  על 

גיב לתקיפות צה"ל.
מנליס  רונן  תא"ל  צה"ל  דובר 
חמאס  הטרור  "ארגון  כי  אמר 
אחראי לכל הנעשה ברצועת עזה 
בהשלכות  שיישא  והוא  וממנה 
על  המופעלות  הטרור  לפעולות 
הטרור  ארגון  ישראל.  אזרחי 
אזרחי  נגד  טרור  להוביל  מוסיף 
בכלל  הבטחון,  וכוחות  ישראל 

זאת מוביל ומאפשר טרור בחסות 
בצה"ל  אלימות.  סדר  הפרות  של 
פעילות  את  בחומרה  רואים 
חמאס.  הטרור  ארגון  של  הטרור 
ונ־ תרחישים  למגוון  ערוך  צה"ל 
משימתו  את  לבצע  להמשיך  חוש 
הבהיר  ישראל",  אזרחי  על  להגן 

תא"ל מנליס.
צה"ל  של  טיס  כלי  בנוסף, 
מח־ חוליית  הבוקר  בשעות  תקף 

במהלך  עזה  רצועת  בצפון  בלים 
רקטות  של  ירי  לביצוע  נסיון 
במהלך  ישראל.  שטח  לעבר 
צבע  אזעקת  הופעלה  האירוע 
חוף  האזורית  במועצה  אדום 
מדווחים  הפלסטינים  אשקלון. 
בתקיפת  שחוסל  אחד  מחבל  על 

צה"ל.
האיסלאמי  והג'יהאד  חמאס 
כי  הבוקר  בשעות  אתמול  הודיעו 
הר־ ירי  מאחורי  עומדים  הם  לא 

תומכים  הם  וכי  שבע  לבאר  קטה 
ישראל.  עם  ההסדרה  במאמצי 
על  מברכות  הצבאיות  "הזרועות 
הדרי־ להשגת  המצרי  המאמץ 

בהסרת  הפלסטיני  העם  של  שות 
הנסיונות  כל  את  ודוחות  המצור 
להסית  שמטרתם  אחראיים  הלא 
בירי  שקרה  כפי  במאמץ  ולחבל 
בהודעה.  נמסר  הלילה",  הרקטה 
יהיו  הם "תמיד  הארגונים,  לדברי 
התוקפ־ עם  להתמודד  מוכנים 

עושים  וכשהם  הישראלית,  נות 
מאחורי  מסתתרים  לא  הם  זאת 
גלוי  באופן  אלא  טיעון,  שום 
הלאומית  ההסכמה  במסגרת 

הפלסטינית".

בחסדי שמים: בני המשפחה נכנסו לממ"ד 
זמן קצר לפני הפגיעה – וחייהם ניצלו

בבית  הישירה  הפגיעה 
הסתיימה  שבע,  בבאר  מגורים 
פגיעות  ללא  שמים  בחסדי 
המשפחה  שבני  לאחר  בנפש, 
המוגן  לחדר  להיכנס  הספיקו 

זמן קצר לפני הפגיעה. 
ירון  במד"א  בכיר  חובש 
"האם  כי  אתמול  סיפר  בראל 
נכנסו  שהם  כי  סיפרו  וילדיה 

שנעלו  לאחר  ומיד  לממ"ד 
עז  פיצוץ  נשמע  הדלת  את 
חולצו  הדיירים  רעד".  והכל 
המשטרה.  ידי  על  מהממ"ד 
מכוחות  רווח  אריאל  להב 
הכו־ כאשר  כי  אמר  הכיבוי 
חות הגיעו למקום הם הבחינו 
גדול.  נס  פה  "היה  רב:  בנזק 
היתה  המשפחה  למזלנו 

ששמר  מה  וזה  מוגן  במרחב 
עליהם".

אומרים  העורף  בפיקוד 
חיי  את  הציל  "הממ"ד  כי 
כי  וציינו  בבית"  השוהים 
לילה  בשעת  אזעקה  "כשיש 
מא־ מוגן  למרחב  להיכנס  יש 
ומציל  הגנה  מספק  והוא  חר 

חיים".

נדחה גינוי בינלאומי 
לקיצוץ לאונר"א

משלחת הכנסת לכנס האיגוד הבין פרלמנטרי הובילה לדחיית הצעת גינוי 
של ירדן וכווית נגד קיצוץ המימון לסוכנות הפליטים הפלסטינית

מאת מרדכי גולדמן

דחה  הבין־פרלמנטרי  האיגוד 
המדינות  יוזמת  את  קולות  ברוב 
על  דחוף  דיון  לקיים  הערביות 

סוגיית מימון אונר"א.
ולחצים  שכנוע  נסיונות  חרף 
ותומכיהן  אלה  מדינות  שהפעילו 
המש־ המדינות   176 נציגי  על 
המשל־ הצליחה  בארגון,  תתפות 

חת הישראלית, בהשתתפות חברי 
הכנסת שי (המחנה הציוני) והשכל 
היוזמה  את  להכשיל  (הליכוד), 

הערבית.
התנ־ אירופה  מדינות  מרבית 

בהן  באונר"א,  העוסק  לסעיף  גדו 
גרמניה  דנמרק,  נורבגיה,  שבדיה, 
בה־ נמנעה  אוסטריה  ובריטניה. 

תמכו  ופולין  צרפת  אך  צבעתה, 
בסעיף.

מעל  אמרו  וירדן  כווית  נציגי 
במאבק  "נמשיך  הנואמים:  דוכן 

נגד הכיבוש, וננצח בו".
שי  ח"כ  דרש  לכן,  קודם 
מהאיגוד להתגייס למאמצים לה־
הש־ ארבעת  של  לישראל  שבתם 

בידי  המוחזקים  והנעדרים  בויים 
חמאס בעזה. שי אמר כי לישראל 
מחויבות מוסרית כלפיהם ותעשה 

כל מאמץ להחזירם.

לונדון: פעילים יהודים שהפגינו נגד 
אנטישמיות בלייבור הוכו באכזריות

עפ"י הדיווח, ההפגנה התקיימה מחוץ לכנס שערכה המפלגה האנטישמית 
בהשתתפות ג‘רמי קורבין מנהיג המפלגה

מאת א. למל

מספר מפגינים יהודים שהפ־
גינו במחאה על האנטישמיות של 
מנהיג מפלגת העבודה הבריטית, 

הוכו קשות. 
ההפג־ הדיווח,  עפ"י 

לכנס  מחוץ  התקיימה  נה 
האנטיש־ המפלגה  שערכה 

בלונדון,  מייטון  ברחוב  מית 
בה־ התרחש  עצמו  כשהאירוע 

מנהיג  קורבין  ג‘רמי  שתתפות 
המפלגה.

לדון  היתה  הכנס  מטרת 
האנטישמיות  בעיית  ב“קורבין, 
האירוע  את  לפלסטין“.  וצדק 
הלחץ  לאחר  המפלגה  ארגנה 
להתבטאויות  הנוגע  בכל  נגדה 

אנשי  של  קשות  אנטישמיות 
המפלגה.

הכו  האירוע,  במהלך  כאמור, 
מספר  פרו־פלסטינים  פעילים 
שהיתה  יהודיה  יהודים.  מפגינים 
במקום נפצעה באורח בינוני לא־

חר שבעטו בפניה. כוחות גדולים 
של משטרה הגיעו לזירה והפרי־

דו בין הקבוצות.

סעודיה הדיחה את הקונסול באיסטנבול 
בעקבות היעלמות העיתונאי 

לפי דיווחים חדשים, הקונסול נשמע בהקלטות כשהוא מבקש מהמחסלים 
לרצוח את חשוקג'י מחוץ לביתו

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

העי־ של  היעלמותו  פרשת 
ג'מאל  האמריקאי־סעודי,  תונאי 
להכרה  לראשונה  זוכה  חשוקג'י, 
אירע  שאכן  סעודיה  של  רשמית 
אף  על  כשורה,  שלא  מה  דבר 
מכחישים  עדיין  שהסעודים 
בתוך  בידיהם  נרצח  שחשוקג'י 

מתחם הקונסוליה. 
התקשו־ דיווחה  אתמול 

הקונסול  כי  הסעודית,  רת 
מת־ על  שהאחריות  באיסטנבול, 
חם הקונסוליה היתה תחת סמכו־

תו, הודח מתפקידו בידי הממשלה 
חקירה.  תחת  ונמצא  הסעודית, 
מנסה  סעודיה  ממשלת  כי  נראה 
בעלי  על  האחריות  את  להטיל 

לאחר  כביכול,  שסרחו  תפקידים 
חזקות  בתיק  שהראיות  שהבינה 
ולהכחיש  להמשיך  שתוכל  מכדי 

את עצם הירצחו של העיתונאי. 
הנסיון  כי  נראה  זאת,  עם 
על  האחריות  את  להטיל  הסעודי 
שבה־ משום  יצלח,  לא  הקונסול 

קלטות של הרצח, שהוקלטו דרך 
על  חשוקג'י  שענד  החכם  השעון 
ישיר  בשידור  ושהועברו  זרועו, 
שנותר  שלו  הסלולארי  לטלפון 
נשמע  הקונסוליה,  למתחם  מחוץ 
מהמח־ מבקש  כשהוא  הקונסול 
אני  בחוץ,  זה  את  "תעשו  סלים: 

אסתבך בגלל זה". 
שהת־ שיחות  כי  דווח  כן  כמו 

ויורטו  סעודים  בכירים  בין  נהלו 
האמריקאי  המודיעין  ידי  על 
יצא  שהמבצע  כך  על  מלמדות 
המפורשת  הוראתו  פי  על  לדרך 

מוחמד  הסעודי  העצר  יורש  של 
בן סלמאן. כמו כן דווח כי לפחות 
שנשלחו  המחסלים  מ־15  ששה 
שומרי  הם  לאיסטנבול,  מסעודיה 
כי  וברור  סלמאן,  בן  של  ראשו 
היתה  לא  באיסטנבול  לקונסול 
שומרי  את  הן  אליו  לזמן  סמכות 
הרופא  את  והן  הנסיך,  של  הראש 
הפתולוג שהוזמן למקום כדי לט־
ולהע־ העיתונאי,  של  בגופתו  פל 

לים את הראיות מזירת הרצח. 
הקונ־ לבנין  נכנסו  שלשום 

ובפעם  טורקים,  חוקרים  סוליה 
בטור־ לרשויות  ניתנה  הראשונה 

הרצח  את  לחקור  האפשרות  קיה 
בזירה עצמה. הטורקים דיווחו כי 
בא־ נצבעו  במבנה  שונים  קירות 

להעלים  כדי  הנראה  ככל  חרונה, 
למה  לראיות  אפשריים  שרידים 

שהתחולל במקום.

הושלמה היערכות המרכז הארצי לפיתוח המקומות 
הקדושים לקליטת הרבבות בהילולת רחל אימנו

מאת חיים מרגליות

המ־ לפיתוח  הארצי  המרכז 
של  בראשותו  הקדושים  קומות 
המנכ"ל הרב יוסף שוינגר, השלים 
קליטת  לקראת  היערכותו  את 
האמורים  המתפללים  רבבות 
שישי  ליל  מהערב,  החל  להגיע 
פטירת  יום  במרחשון  י"א  לקראת 
רחל אמנו ע"ה שחל השנה בשבת 

קודש.
המ־ לפיתוח  הארצי  במרכז 

כי  העריכו  הקדושים  קומות 
של  פטירתה  שיום  העובדה  לאור 
יחלו  בשבת,  יחול  ע"ה  אמנו  רחל 
ההמונים להגיע כבר החל מהערב, 
כולל,  א'  ליום  ועד  למוצ"ש  עובר 
כאשר האתר יהיה פתוח ברציפות 

למעט יום שבת קודש. 
במרכז הארצי ביקשו להדגיש 
לא  הקדוש  האתר  במוצ"ש  כי 
בערב  השעה 20:00  קודם  ייפתח 
שח"ו  שבת  מחילולי  להימנע  ע"מ 
מתאפשרת  היתה  אם  צפויים  היו 
גם  השבת,  צאת  עם  ישר  הכניסה 
חברת אגד נענתה לבקשת המרכז 
שירות  את  תפעיל  ולא  הארצי 
רחל  לקבר  הקבוע  האוטובוסים 

קודם השעה 19:30 במוצ"ש.
מרחב  מטעם  האירוע  מפקדי 
ביקשו  ישראל,  משטרת  של  קדם 
המרכז  הנהלת  באמצעות  למסור 
הארצי כי במידה ויווצר לחץ במ־

תתיר  לא  לו  ומחוצה  הקבר  בנה 
לאתר  חופשית  כניסה  המשטרה 
לחץ ודוחק  על מנת למנוע  הקבר 
העלול להביא לסכנת נפשות ח"ו. 
בסבלנות  להתאזר  הציבור  "על 
בשעות  עומסים  ויהיו  יכול  כי 
כל  נעשו  זאת  עם  יחד  מסוימות 
ביותר  האופטימאליים  הצעדים 
לה־ המתפללים  בידי  לסייע  ע"מ 

לאתר  האפשרית  במהירות  גיע 
מכובד  באופן  בו  לשהות  הקבר, 

הס־ להוראות  במיוחד  ולהישמע 
דרנים", אומרים במרכז הארצי. 

להדגיש  ביקשו  קדם  במרחב 
בטחו־ התראות  קיימות  עדיין  כי 

רחל  קבר  אזור  לגבי  שונות  ניות 
חומת  הקמת  גמר  שלמרות  כך 
במג"ב  ממשיכים  עדיין  ההפרדה 
האתר  לאזור  להתייחס  י־ם  עוטף 
פח"ע,  לאירועי  אפשרי  כמוקד 
זריקות אבנים, ירי ועוד ובשל כך 
להג־ כולו  האזור  נפתח  לא  עדיין 

עה רגלית ולגישת רכבים פרטיים 
תו־ עליהן  מסוימות  שעות  למעט 

דיע המשטרה במידה ויווצר לחץ 
בלתי צפוי,

בסב־ להתאזר  הציבור  "על 
כוחות  להוראות  ולהישמע  לנות 
הבטחון המאבטחים את האירוע", 
כן,  כמו  הארצי.  במרכז  מדגישים 
השורר  הבטחוני  המצב  לאור 
תגברו  ירושלים  באזור  באחרונה 
גורמי הבטחון, משטרת ירושלים, 
צה"ל ומג"ב עוטף י־ם באופן חסר 
והאמ־ הכוחות  כמות  את  תקדים 

הילולת  באי  את  שיאבטחו  צעים 
רחל אמנו ע"ה.

המקו־ לפיתוח  הארצי  במרכז 
מות הקדושים ביקשו להדגיש כי 
עו־ המורכב  האירוע  הצלחת  כל 

יתעכב  לא  שהציבור  כך  על  מדת 
יתר על המידה באתר הקבר עצמו 
לפנות  מהר  שיותר  כמה  ויאפשר 
"כל  אחריו.  לבאים  המקום  את 
נבעו  עברו  בשנים  שהיו  הלחצים 
מכך שמתפללות סירבו לעזוב את 
ובקשות  תחינות  למרות  האתר 
לאפשר  שיש  המקום  סדרני  של 
להגיע  נוספות  למתפללות  גם 
הקבר",  לציון  ובבטחה  במהירות 
לפיתוח  הארצי  במרכז  הדגישו 

המקומות הקדושים.
המוני  לרשות  שנה  כמידי 
שי־ הארצי  המרכז  יציב  הבאים 

כוחות  כדוגמת:  שונים  רותים 

אבטחה,  סדרנות,  הצלה,  כב"ה, 
שוטרי תנועה וכן משאית השתיה 
הידועה של ר' שלמה רובין. במק־

ביל יופעל חפ"ק מיוחד במשך כל 
ברציפות  ישהו  בו  ההילולא  ימי 
המופקדים  עציון  חטיבת  נציגי 
י־ם  מחוז  נציגי  האזור  שמירת  על 
כיום  האחראים  ישראל  ומשטרת 
המו־ והדרכים  הקבר  אבטחת  על 

בילות אליהו, נציגי המרכז הארצי 
הקדושים,  המקומות  לפיתוח 
כו־ אגד,  האזרחי,  המנהל  נציגי 

כאשר  ועוד,  חובשים  הצלה,  חות 
מתפקידו של חפ"ק זה יהיה לספק 
תשובות מידיות לכל הבעיות שי־

צריכו תגובה.
הלקחים  הפקת  לאור  כן,  כמו 
מהשנים שעברו ממליצים במרכז 
ובעיקר  הרחב  לציבור  הארצי 
להגיע  שלא  המתפללות  לציבור 
כדוגמת  הקשות  הלחץ  בשעות 
אלא  מוצש"ק  או  בלילה  ה'  יום 
ו'  יום  של  הבוקר  שעות  לאורך 
המו־ הצהריים  לשעות  ועד  ו־א' 

לשלוט  במטרה  זאת  וכל  קדמות 
על ויסות הלחץ ואפשרת יכולתם 
לאתר  להגיע  החפצים  כל  של 
הקדוש לעשות את דרכם בבטחה 
בהלוך  הן  האפשרית  ובמהירות 

ובחזור.
האר־ המרכז  פתח  השנה  גם 
נפרדים  גישה  מסלולי  שני  צי 
הקפדה  מתוך  ונשים  לגברים 
ושמירת  ההלכה  דרישות  על 
כיאה  והקדושה  הצניעות  גדרי 
רחל  של  קברה  קדוש,  למקום 

אמנו ע"ה.
מפקדי  שקיימו  בישיבות 
מנכ"ל  עם  ירושלים  משטרת 
שוינגר  יוסף  הרב  הארצי  המרכז 
בא־ לקרוא  במשטרה  ביקשו 

לציבור  הארצי  המרכז  מצעות 
בתחבורה  ורק  אך  להגיע  הרחב 

ציבורית.

הערב מתחדש שיעורו 
השבועי של הגרי"ש שוורץ 

בביהמ"ד קאלאשיץ
הזמנים  בין  הפסקת  לאחר 
השבועי  שיעורו  הערב  יתחדש 
הרה"ג  מרגליות  מפיק  פה  של 
רבי יצחק שמואל שוורץ שליט"א 
עמק  ור"כ  חסדא  דביהכ"נ  רב 
שיעורו  את  ימסור  אשר  התורה, 

השבוע  פרשת  בענייני  השבועי 
בערב.   9 בשעה  חמישי  יום  מדי 
 .8.45 בשעה  ערבית  תפילת 
בשידור  לשיעור  להאזין  ניתן 
ותחי  שמעו  הלשון'.  ב'קול  חי 

נפשכם.

ח"כ בהלול התפטר מהכנסת
במקום בהלול, ייכנס הבא אחריו ברשימת המחנה הציוני, 

ח"כ לשעבר משה מזרחי
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(המחנה  בהלול  זוהיר  ח"כ 
התפט־ את  השבוע  הגיש  הציוני) 
ח"כ  הכנסת  ליו"ר  מהכנסת  רותו 

יולי אדלשטיין.
ייכנס  בהלול,  במקום 

המח־ ברשימת  אחריו  הבא 
משה  לשעבר  ח"כ  הציוני,  נה 

מזרחי.
לפגרה  הכנסת  יציאת  עם 
ראיון  במהלך  בהלול  הודיע 
התפטרותו  על  השני  לערוץ 

מהכנסת.

ההתפ־ תקבל  הפגרה  "בתום 
ישראל,  לכנסת  ואני  תוקף  טרות 
מבטיח לך נאמנה, לא חוזר", אמר 
את  מעביר  הלאום  "חוק  בהלול. 
באמצעות  הערבית  האוכלוסיה 
השוויון  לתוואי  מחוץ  יסוד  חוק 

במדינת ישראל".

המשרד להגנת הסביבה יממן בעשרות 
מיליונים את המאבק בלישמניה

הלישמניה היא מחלה שפוגעת בצורה קשה מאוד ל"ע בילדים ובמבוגרים 
והטיפול בה קשה, כאוב וממושך
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הממשלה  להחלטת  בהתאם 
הסביבה  להגנת  המשרד  בנושא, 
סיוע  תכנית  להוביל  ממשיך 
בהפחתת  המקומיות  לרשויות 
(שושנת  הלישמניאזיס  מפגעי 
המשרד  זו,  במסגרת  יריחו). 
פרסם קול קורא לתמיכה כספית 
ולבי־ לתכנון  מקומיות  ברשויות 
ולמניעה  לצמצום  פעולות  צוע 
מסוגי  לישמניאזיס  מפגעי  של 

טרופיקה ומייג'ור. 
מיליון   30 יעמיד  המשרד 
לישמ־ במפגעי  לתמיכה  שקל 

 1.5 עד  מתוכם  כאשר  ניאזיס, 
מני־ עבור  יינתנו  שקל  מיליון 

מסוג  לישמניאזיס  מפגעי  עת 
לכ־30  מצטרף  זה  סכום  מייג'ור. 
מיליון שקל נוספים שאותם כבר 
לצורך  לרשויות,  המשרד  הקצה 
ונקיטת  בשטחן  מפגעים  מניעת 
המ־ מפגעי  להפחתת  פעולות 

הטבע  ולרשות  ומחולליה  חלה 

וניטור.  פיקוח  לצורכי  והגנים 
שהמשרד  הסכום  הכל,  בסך 
על  הקצה ומשקיע בנושא עומד 

כ־60 מיליון שקל.
שפו־ מחלה  היא  הלישמניה 

בילדים  מאוד  קשה  בצורה  געת 
בה  הטיפול  כאשר  ובמבוגרים, 
המחלה  וממושך.  כאוב  קשה, 
על־ידי  אדם  לבני  מועברת 
הנדבקים  חול,  זבובי  עקיצת 
עוקצים  שהם  לאחר  בטפילים 
ומעבירים  נגועים  חיים  בעלי 
מסוג  בלישמניה  הלאה.  אותם 
העיק־ המאגר  חיית  טרופיקה, 

הסלע,  שפן  היא  לטפילים  רית 
ביהודה  הם  שלה  והמוקדים 
ותחתון,  עליון  גליל  ושומרון, 
הכרמל.  ומורדות  כנרת  סובב 
חיות  מייג'ור,  מסוג  בלישמניה 
פסמונים  הם  העיקריות  המאגר 
הם  המחלה  ומוקדי  ומריונים, 
הערבה, הנגב המזרחי והמערבי, 
רמת הנגב, צפון ים המלח ובקעת 

בית שאן.

לישמניה  של  זו  תופעה 
ונצפית  לישראל,  ייחודית  אינה 
שינויים  בעולם.  רבים  במקומות 
כתוצאה  אקולוגיות  במערכות 
דמוגרפיים  שינויים  מפיתוח, 
הקרקע  בשימושי  ושינויים 
מחיה  תנאי  ליצירת  גרמו   –
מלאכותיים  גידול  ובתי  עדיפים 
רבים לזבובי חול כמעביר המח־
הלי־ לטפיל  המאגר  ולחיות  לה 

קיימים  ישובים  הרחבת  שמניה. 
מאיצות  חדשים  ישובים  והקמת 
התפש־ קצב  את  הנראה  ככל 

למקומות  גם  המפגעים  טות 
חדשים.

התפשטות  את  למנוע  כדי 
תשתיתית  לטפל  יש  המחלה 
הגעת  את  ולמנוע  הגידול  בבתי 
באמצ־ ליישובים  המאגר  חיות 
חו־ איטום  מסלעות,  פירוק  עות 

רים וגידור לפי הצורך – פעולות 
ומ־ נכבד  תקציבי  היקף  בעלות 

שום כך מעביר המשרד לרשויות 
סכומים חסרי תקדים.

מספר דירות 
נשרפו ברחוב 
פישל בירושלים

בחסדי שמים לא היו נפגעים
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דירות  למספר  נגרם  רב  נזק 
שבין  הלילה  במהלך  באש  שעלו 
ברחוב  רביעי,  ליום  שלישי  יום 
שמים  בחסדי  בירושלים.  פישל 

לא היו נפגעים באירוע.
והצלה  כיבוי  צוותי  שישה 
כיבוי  וביצעו  לשריפה  הוזעקו 
שנפ־ ומרפסות  דירות  מספר  של 
הכבאים  מהשריפה.  כתוצאה  געו 
לכלל  האש  התפשטות  את  מנעו 
אחר  סרקו  הם  כשבמקביל  הבנין, 
אוורור  ביצעו  וכן  בבנין,  לכודים 
הסמיך  הרב  מהעשן  הבנין  של 

והרעיל שהצטבר בו.
ירושלים  והצלה  בכבאות 
אמרו כי הודות לפעילות המהירה 
והמקצועית של כבאי האש שחד־

רו אל תוך הבנין הבוער, פינו וחי־
במהירות  והשתלטו  אזרחים,  לצו 
פגיעה  נמנעה  הלהבות,  מוקד  על 
התלקחות  וכן  הבנין  בדיירי  קשה 

כלל הבנין.
כוחות  במקום  פעלו  כן  כמו 
בה־ שסייעו  ירושלים  ממשטרת 

על  הקשו  אשר  סקרנים  רחקת 
פעולות הכיבוי וההצלה של כבאי 
השוטרים  סייעו  ובנוסף  האש, 
מהבנין.  שפונו  אזרחים  בפינוי 
נפ־ היו  לא  שמים  בחסדי  כאמור, 

געים באירוע.
מבנים  מהנדס  הוזמן  למקום 
ירושלים,  עיריית  של  מסוכנים 
עקב חשש ליציבות חלק מהמבנה 
פעולות  בסיום  בו.  והמרפסות 
חקירה  נפתחה  וההצלה  הכיבוי 
של כבאות והצלה לבירור נסיבות 

פרוץ השריפה.

ההסלמה בדרום – התגובות הפוליטיות: 

השר הנגבי בעד מדיניות 
מרוסנת: "חמאס מורתע"
השר וחבר הקבינט מגבה את נתניהו. ''אם הפרובוקציות על 
הגדר וטרור האש יימשכו התוצאה תהיה כואבת ביותר'' ^ 

יו"ר המחנה הציוני: "אין לממשלה אסטרטגיה"
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צחי  אזורי  לשיתוף  השר 
המדיני־ הקבינט  חבר  הנגבי, 
גיבוי  אתמול  העניק  בטחוני, 
בנימין  הממשלה  לראש  מוחלט 
מוביל  שהוא  ולמדיניות  נתניהו 
הרקטות  וירי  החמאס  טרור  מול 

מרצועת עזה.
מורכבת",  בדרום  "התמונה 
לע־ שהעניק  בראיון  הנגבי  אמר 
הבהיר  הממשלה  ''ראש   .7 רוץ 
שאם  משמעית  חד  הבהרה 
וטרור  הגדר  על  הפרובוקציות 
תהיה  התוצאה  יימשכו  האש 

כואבת ביותר.
המילים  האם  לראות  ''נחכה 
אני  לא  ואם  מחלחלות  האלה 
בטוח שראש הממשלה לא פיזר 

איומי סרק", אמר הנגבי.
איבדה  לא  ישראל  לדבריו, 
ישראל  "מדינת  ההרתעה.  את 
זירות  בהרבה  יום  יום  פועלת 
וההרתעה שלה חזקה, ולא לחי־
האיסלמי  והג'יהאד  החמאס  נם 
אצו רצו באמצע הלילה להודיע 
שלא ידם היתה במעל ושלא הם 
לבאר  הרקטה  את  שירו  אלה 
מה  מאוד  מבינים  הם  כי  שבע, 
המשמעויות של נסיון לחדש את 

הירי.

''המדיניות שלנו היא ברורה 
של  מוחלט  בקונצנזוס  ומגובה 
 – הבטחון  מערכת  ראשי  כל 
כולם  והמוסד,  השב''כ  הצבא, 
חכמה  היא  שהמדיניות  מבינים 
בצ־ כמו  תקיפה,  היא  וכשצריך 
כמו  מרוסנת,  היא  פון, וכשצריך 

לעיתים בדרום".
הציוני,  המחנה  יו"ר  מנגד, 
מדיניות  את  תקף  גבאי,  אבי 
ירי  לאחר  בעזה  הממשלה 
מחבלי  ידי  על  בלילה  הטילים 

חמאס.
מאשימה  אצבע  הפנה  גבאי 
והשרים  הממשלה  ראש  כלפי 
בקבינט: "לאזרחי מדינת ישראל 
הבטחוניים  מהכשלונות  נמאס 
מהסיסמאות  נמאס  נתניהו.  של 
לי־ הבטחון  שר  של  החלולות 
הפו־ מהריבים  גם  נמאס  ברמן. 

ליטיים בקבינט בין בנט, ליברמן 
ונתניהו שרבים על קולות הימין 

במקום לעסוק בבטחון".
לממשלה  "אין  לדבריו, 
מנהיגות  או  תכנית  אסטרטגיה, 
שיאפשרו לנו לנצח בעזה. אנחנו 
מטרה  לעצמנו  להגדיר  צריכים 
הרשות  את  להחזיר  ברורה: 
לחזק  מנת  על  לעזה  מאזן  ואבו 
את הבטחון. עם חמאס לא יהיה 

בטחון".
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הבחירות  מערכת  לקראת 
ול־ ירושלים  עיריית  למועצת 
בשבועות  נרשמת  העיר,  ראשות 
האחרונים התעוררות בקרב ציבור 
לפ־ בירושלים,  בתשובה  החוזרים 
ישראל  אגודת  רשימת  למען  עול 
והמועמד לראשות העיר הרב יוסף 

דייטש. 
שהתחילה  התשובה  תנועת 
בירושלים  שנים  עשרות  לפני 
מונה כיום אלפי משפחות חוזרים 
בתשובה, ביניהם רבים מאוד שה־

והחסידות,  התורה  לדרך  תקרבו 
הקודש  חצרות  בצל  ומסתופפים 
ברסלב,  בהן  בעיר,  החסידיות 
חב"ד וקהילות חסידיות נוספות. 

התשובה  תנועת  פריחת 
בקהילות  מבורך  לגידול  הביאה 

הצורך  נוצר  זאת  עם  ויחד  אלה, 
רבות  משפחות  עבור  לפתור 
והצטרפו  לתורה  שהתקרבו 
וצרכים  קשיים  החסידות,  לדרך 
כמו:  חיוניים  בתחומים  ייחודיים 
ראויים,  חינוך  מוסדות  שיבוץ 
קשיים  לנוער,  וטיפול  מסגרות 
ובמוס־ בקהילה  בהשתלבות 

וצרכים  פרנסה  ענייני  דותיה, 
נוספים.

בירו־ הוקמו  שונים  ארגונים 
מנת  על  האחרונות  בשנים  שלים 
לרכז את הטיפול באתגרים אלה. 
באר־ המרכזיים  מהפעילים  כמה 
גונים אלה מספרים, כי רבים מה־

חברי  בקרב  ועזרה  לסיוע  פונים 
הקהילה, זכו לאוזן קשבת ולעזרה 
יש־ אגודת  נציגי  מצד  חפץ  בלב 

המועמד  ובראשם  בעיריה,  ראל 
דייטש,  יוסף  הרב  העיר  לראשות 

ופעל  בפניהם  לשכתו  את  שפתח 
למשפחות  לספק  מנת  על  רבות 
עי־ גג  קורת  בתשובה,  החוזרים 

לפניותיהם,  מענה  שתיתן  רונית 
ברורה  כתובת  עבורם  ותהווה 
הם  אליה  העירונית  במערכת 
וקושי  בעיה  כל  להפנות  יכולים 

ולזכות למענה. 
בקהילה  מספרים  במקביל, 
עם  פעולה  בשיתוף  היערכות  על 
הרב יוסף דייטש, על מנת לפתוח 
ייעודית  לשכה  הבאה  בקדנציה 
החוזרים  קהילת  פניות  לטיפול 
לתחומים  ולהתרחב  בתשובה, 
במענה  הצורך  ניכר  בהם  נוספים 
במי־ לאתגרים  ומקצועי  מערכתי 

שור הפרטי והקהילתי. 
יוסף  שהרב  לראות  "שמחנו 
ומחבר  חדשה  שפה  יוצר  דייטש 
לד־ ומצרף  בעיר  חדשים  קהלים 

רכו במירוץ לראשות העיר מגזרי 
של  רוח  ומביא  חדשים,  קהלים 
מצאנו  לכן  לעיר,  רעננה  אחדות 
בעלי  מקהילת  אנחנו  גם  מקום 
התמיכה  את  להביע  התשובה 
ומקצועיות  יושרה  בעל  במועמד 
המדבר עם כולם בגובה העיניים".
הרב נחמן הרמן ממטה הבחי־

רות של אגודת ישראל בירושלים, 
מסר כי בעלי התשובה המאיישים 
הייעודי  הבחירות  מטה  את 
יש־ בעיר  המרכזי  במטה  שהוקם 

המעוניינים  בית,  חוגי  לקיים  מחו 
יצרו קשר במספר 058-3251200 

וישאירו פרטים.

מאת מאיר ברגר

המדרש  בתי  גבאי  עשרות 
וע־ באשדוד  בעלזא  דחסידי 

פעילי  מוסדות,  מנהלי  שרות 
קיימו  מקומיים  ציבור  ועסקני 
חי־ כינוס  בערב  שלישי  ביום 

מראה מקום

בישראל קיימות שבע רשויות מקומיות שבראשן עומדים 
ראשי עיריה חרדיים: אלעד, בני ברק, בית שמש, ביתר עילית, 
והמועצות  העיריות  ראשי  ורכסים.  עמנואל  עילית,  מודיעין 
הללו, מאוגדים תחת 'פורום ראשי הרשויות החרדיות', שפו־

הערים  כל  את  המרכז  המקומי',  השלטון  'מרכז  במסגרת  על 
והמועצות המקומיות בישראל תחת קורת גג אחת, כשהמוע־

צות האזוריות מאוגדות בנפרד בארגון מקביל המכונה 'מרכז 
המועצות האזוריות בישראל'.

ראש  עומד  החרדיות  הרשויות  ראשי  של  הפורום  בראש 
עיריית ביתר עילית הרב מאיר רובינשטיין, שלפני שנים אח־

דות החליף בתפקיד את קודמו ראש עיריית בית שמש הרב 
משה אבוטבול. 

הפורום מרכז את האינטרסים של כל הרשויות החרדיות 
משרדי  מול  להתמודד  להן  מסייע  ובכך  אחת,  כח  לקבוצת 
הממשלה השונים. כך למשל ייצג הפורום נאמנה את עמדת 
הציבורי  במרחב  השבת  על  השמירה  בנושא  החרדי  הציבור 
בערים, ואף התייצב חוצץ כנגד הנהלת מרכז השלטון המקומי 
שתמכה בזכותה של כל עיריה להחליט בנושא זה באופן עצ־

מאי והוצאת הכח מידי משרד הפנים ובתי המשפט. 
בין היתר פעל יו"ר הפורום הנוכחי, הרב מאיר רובינשטיין, 
להכנת תכנית חומש שהוגשה למשרד החינוך, להסרת חרפת 
אף  התכנית  הארץ.  ברחבי  החרדיות  מהרשויות  הקרוואנים 
הוכרה על ידי משרד החינוך, שבפעם הראשונה הכיר בבעיית 

הקרוואנים, ובצורך למצוא לה פתרונות. 
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פורום ראשי 
הרשויות החרדיות

במחשבה תחילה

צעקות  בתימהון.  עיניהם  שפשפו  הם 
מכיוון  שעלו  האוזניים,  מחרישות  ה'גיוואלד' 
שעמד  האיש  את  הסגירו  לא  הסמוך,  הרחוב 
מאחוריהן. שכן, את בערל השקט והשלו, הם 
מסור־ באופן  לחלוטין.  שונה  כטיפוס  הכירו 

שקטה  אוירה  סביבו  לשדר  בערל  הקפיד  תי, 
בעיה  וכל  קולו,  את  הרים  לא  מעולם  ורגועה. 
שצצה בסביבתו, היתה מתבטלת על ידו בא־
גבול  על  רוח  בקור  ומתובלת  מחויכת,  מירה 

האדישות.
כעת, כשתושבי האזור התקבצו לקריאתו, 
מש־ מכליו,  יוצא  אותו  לראות  כולם  נדהמו 

על  הצביע  הוא  משקלו.  משווי  ומאבד  תולל 
ודח־ בידיהם,  ניירת  עם  עירוניים  פקחים  שני 

הרחוב. "הם  בקצה  הריסה  לפעולת  מוכן  פור 
טוענים שהיתה כאן חריגה בלתי חוקית ובאו 

להרוס – הצילו". 
הגיבו   – נסער?"  לך  מה  בערל,  בכך,  "ומה 
לימדת־ כך  לא  יזיק,  לא  רוגע  השכנים. "קצת 

נו? הרי כולנו יודעים, שהתכנית עברה את כל 
הטעות  תתברר  תיכף  הנדרשים,  האישורים 

והכל יבוא על מקומו בשלום"
מבק־ הם  ה-ב-י-ת..  הבית,  הרי  זה  "אבל 

שים להרוס את הבית....".
אלא  זה  משל  בא  ולא  נצרך,  אינו  הנמשל 
הבחירות  שנושא  אימת  שבכל  אלו  לאותם 
שו־ השולחן,  על  עולה  המקומיות  לרשויות 

את  שבגרונם,  האדישות  בשפלות  לך  לפים 
בבחירות  מדובר  הכל  "בסך  הנצחית  הטענה 

לוועד בית".
כשזה  ואדרבה.  אדרבה  אליהם:  התשובה 
נוגע לבית האישי, המבצר הפרטי של כל אחד 

בקדקודו,  מוח  אשר  שפוי  איש  כל  מאיתנו, 
יעשה הכל ויצא מכליו למען הגנתו.

כל זה בענייני הגשמיות שבבית, אם זה בפן 
והתנהלות  ונקיונו,  הבית  טיפוח  כמו  האישי 
כשנדרשים  וביותר  והנורמטיבי,  התקין  סדרו 
גני  ורשיונות,  ארנונה  בניה.  ותוספת  לשיפוץ 
הילדים והצהרונים. המקום היחיד עליו מוציא 

הבנאדם משכנתא ושעבודים הוא הבית.
הרוחניות,  בנושאי  וכמה  כמה  אחת  ועל 
המבצר  הוא  הבית  וחרד,  ירא  יהודי  אצל 
נאלצים  הרחוב,  בפגעי  אם  ביותר.  המוגן 
ההורים לעיתים להורות לילדיהם לבל יתקרבו 
למקומות מסוימים, לצעוד בדרך עקיפה. הרי 
זרם  נקודת  או  בור  נשאיר  לא  לעולם  שבבית 
פתוחה, גשמית ורוחנית כאחד. כל מה שמוכ־

נס לבית חרדי, מושגח ומוקפד מכל ההיבטים 
הבית  על  בהגנה  כי  וההלכתיים.  הכשרותיים 

לא מתפשרים.
הבית.  על  נלחם  כולנו  הקרובות  בבחירות 
מאיתנו.  אחד  כל  של  והגשמי  הרוחני  הבית 
סוכה,  ומרפסות  בניה  רשיונות  כמו  נושאים 
ארנונה וגני ילדים, ועוד אלפי פרטים הנוגעים 
לכל אחד מאיתנו יטופלו במסירות ע"י הנצי־

גם  בהצבעתנו.  ונחזק  שנוסיף  האגודאים  גים 
כנסת  לבתי  הקצאות  כמו  הרוחניים  הבתים 
נחוצים,  ציבור  ומבני  מקוואות  תורה,  והיכלי 
ומפוקחים,  מותאמים  תורנית  תרבות  אירועי 
הש־ כבוד  למען  מתפשרת  בלתי  עמידה  לצד 

בת וחיי התורה והדת בפרהסיה הציבורית, כל 
אלו יעמדו על משקל הבוחר. 

בסכנה  כשהבית  כי  אדישים,  נשאר  בל 
כולם נרתמים למערכה.

מרדכי ברנשטיין בדרך אל הקלפי
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בשליחותם
דיווחים ועדכונים משורות אגודת ישראל לקראת הבחירות המוניציפליות

נלחמים על הבית

לטובת המערכה: 

אשדוד: הוקם מטה פעילי חסידי 
בעלזא לטובת קמפיין 'חבר מביא חבר'
נציג חסידי בעלזא למועצת העיר, הרב אפרים וובר: "כל אחד ואחד 
שיישב עם עצמו ויאתר את המשפחה המסורתית שהוא מכיר אותה 
ויכול להשפיע על הצבעתה. האחריות בידי כל אחד ואחד מאיתנו"

הושלמו פעולות פילוח הקהילות 
במטה אגודת ישראל באלעד

בשלב זה החלו כינוסי הקהילות ברחבי העיר
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אגודת  של  המרכזי  במטה 
במ־ הפועל  באלעד,  ישראל 
מועמד  של  לבחירתו  רב  רץ 
כ"ק  ורבנן  מרנן  ישראל  גדולי 
הרב  שליט"א  האדמו"רים 
העיר,  לראשות  פרוש  ישראל 
רשימת  של  כוחה  ולהגדלת 
אגודת ישראל במליאת העיריה 

פילוח  פעילויות  נשלמו  הבאה, 
הקהילות בעיר.

פרטי  כל  השלמת  לאחר 
המצביעים הפוטנציאלים, החל 
כעת שלב כינוסי הקהילות בהם 
חשיבות  על  הדוברים  יעמדו 
ועל  לפנינו  העומדת  המערכה 
תושב  כל  של  בפעילות  הצורך 

ותושב.
חוגי  מתקיימים  במקביל 

העיר  ראש  בהשתתפות  בית 
הר־ ונציגי  פרוש,  ישראל  הרב 

הרב  ויז'ניץ  קהילת  נציג  שימה 
חסידי  הכלל  נציג  אשר,  דב 
קהילת  נציג  גרוס,  פנחס  הרב 
מזרחי  משה  אורן  הרב  חב"ד 
ונציג קהילת ברסלב והשכונות 

הרב עמית כהן.
פעי־ מתקיימת  כן  כמו 

התעוררות בקרב ציבור החוזרים בתשובה 
בירושלים למען רשימת אגודת ישראל 

והמועמד הרב יוסף דייטש לראשות העיר

אשקלון: פעילות בלתי נלאית למען הצלחת 
הרשימה התורנית המאוחדת שס"ג 

חבר מועצת העיר הרב אברהם עשור, נציג שלומי אמונים ברשימה, קיים עד כה עשרות 
חוגי בית בכל רחבי העיר

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

לרשויות  הבחירות  לקראת 

המוניציפאליות, ובכללן הבחירות 
באשקלון, ניכרת פעילות מאומצת 
ונמרצת ברחבי העיר, מצד פעילים 

המאוחדת  התורנית  בסיעה  רבים 
המ־ המועצה  חברי  ומצד  'שס"ג', 

יו"ר 'התנועה למען ירושלים ותושביה' בסיורים בשכונות:

"הקריאה של המועמד לראשות העיר הרב יוסף דייטש 
לבניית דירות לזוגות צעירים תפסה בכל הציבורים בעיר"

תושבי שכונות חילוניות לרב חיים מילר: "נושא מצוקת הדיור שייך לכלל הציבור והודעתו של הרב דייטש 
והכרזתו כי לא יאפשר יותר עיכובי בניה תביא לו קולות גם בציבור החילוני"

יסודי  לטיפול  הכפפה  הרמת 
צעירים  לזוגות  הדיור  במצוקת 
לראשות  המועמד  של  בירושלים, 
והכרזתו  דייטש,  יוסף  הרב  העיר 
הממשלה  לראש  יאפשר  לא  כי 
הת־ בוועדות  בניה  תכניות  לעצור 
בקדנציות  שקרה  כפי  והבניה  כנון 
האחרונות, נותנת את אותותיה גם 

בשכונות החילוניות.
למען  'התנועה  יו"ר  מסר  כך 
חיים  הרב  ותושביה'  ירושלים 
המאיישים  המטות  לראשי  מילר, 
והבהיר  בשכונות,  הפעילות  את 
של  זו  קריאה  בגלל  לו  כי  להם, 
נרחב  כר  להם  יש  דייטש,  הרב 

לפעילות בשכונות החילוניות.
הדיור  מצוקת  של  "הנושא 

פוגש  שאני  ומי  המי  בכל  בוערת 
וב־ בכלל,  השנה  ימות  כל  במשך 
עת הזאת – בפרט. מי מדבר כבר 
וסובל  שסבל  החרדי  הציבור  על 
לזוגות  דיור  פתרונות  מהעדר 
האח־ בתקופה  ובפרט  צעירים 
העיר  כראש  ברקת  ניר  של  רונה 
שעצר כל פעולה של דיור והקמת 
מעורבות,  בשכונות  ציבור  מבני 
יובל,  קרית  גילה,  שכונת  כדוגמת 

רמות ועוד.
האחרים  המועמדים  גם  "כך 
בנושא,  דבר  וחצי  דבר  עשו  שלא 
ובפרט השר לעניני ירושלים, המ־
עשה  לא  העיר,  לראשות  תמודד 
בתפקידו שום דבר ממשי להוכיח 
היא  בירושלים  הדיור  מצוקת  כי 

בעיה קשה וצריכה לקבל עדיפות 
ראשונה, הן על מנת לסייע לזוגות 
בבעיה  לטפל  כדי  והן  צעירים, 
הדמוגרפית, סכנה מתקתקת שד־

הליכוד  בראשות  ממשלות  ווקא 
לא עושות דבר בנושא.

אחרת,  מעיר  להגיע  "ובכלל 
כמו שקרה אצל השר אלקין, ולא 
להכיר את בעיות העיר, את תוש־

זה  בו  שתומך  מי  כאשר  העיר,  בי 
לא אחר מרה"ע העוזב ניר ברקת, 
אחורה,  שנים  העיר  את  שדרדר 
השכו־ ברחבי  התושבים  אצל  גם 

נות שמעתי סלידה מכך".
הוא  כי  הצהיר,  מילר  הרב 
המוכ־ השוטפת  ממשיך בפעילותו 

רת לכולם, סיורים בשכונות, קבלת 

קהל במשרדי מרכז אגודת ישראל 
במ־ השכונות  תושבי  לכלל  ומענה 

למען  ל'תנועה  הפתוח'  ה'קו  סגרת 
לכל  ומענה  ותושביה'  ירושלים 

הפניות המגיעות אליו מדי יום.
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אושר: כל בתי המרקחת יוכלו לממש 
מרשמים לתרופות של כל קופות החולים 

מאת מאיר קליין 

בק־ אישרה  הכנסת  מליאת 
להצעת  תיקון  ראשונה  ריאה 
ממלכתי,  בריאות  ביטוח  חוק 
הניתן  אלקטרוני  מרשם  לפיו 
בכל  ימומש  חולים  קופת  ידי  על 
זאת  בכך.  שיחפוץ  מרקחת  בית 

החולים  קופות  חיוב  באמצעות 
לחבר את בתי המרקחת למערכת 
תש־ תמורת  שלהן,  הממוחשבת 
תיעשה  כזאת  גישה  סביר.  לום 
תוך מזעור פגיעה בפרטיותו של 

המטופל. 
המר־ בית  כי  נקבע  בנוסף, 

שלט  בולט  במקום  יציב  קחת 
קופות  את  יציין  ובו  ברור 

רו־ שירות.  יינתן  להן  החולים 
נותן  שאינו  מרקחת  בבית  קח 
הל־ חבר  בה  לקופה  שירותים 
הוא  כי  אותו  לעדכן  יחויב  קוח, 
יותר  נמוך  מחיר  לשלם  עשוי 
שירות  שנותנים  מרקחת  בבתי 
כנסת  חברי   13 קופה.  לאותה 
תמכו בחוק, ללא מתנגדים וללא 

נמנעים.

על  חירום  תחושת  מתוך 
חיפה  העיר  של  היהודי  צביונה 
מבני  רבות  מאות  אמש  התכנסו 
לכינוס  בחיפה  הקודש  קהילות 
חובת  על  לשמוע  מרכזי  פעילים 
למען  ליאות  ללא  לפעול  השעה 
ישראל,  אגודת  רשימת  הצלחת 
רבותינו  של  הברורה  כהוראתם 
גדולי  מועצת  חברי  ורבנן  מרנן 

התורה שליט"א.
העיר,  רבני  חלק  נטלו  בכינוס 
הקהילות,  רבני  כוללים,  ראשי 
יש־ אגודת  ונציגי  הציבור,  ראשי 

ראל בכנסת, ומאות רבות של בני 

שה־ חיפה  בעיר  הקודש  קהילות 
חירום  תחושת  מתוך  לכנס  גיעו 

על חובת השעה.
והנחה  פתח  הכינוס  את 
אלי־ הרב  צאנז  מוסדות  מנכ"ל 
למרות  כי  שאמר  לוינשטיין  מלך 
בליטנטל  הרב  הרשימה  שראש 
הוא האיש שהיה צריך לעמוד על 
הדוכן ולפתוח את הכינוס ולהיות 
הוא  אריה  ר'  אך  המדברים,  ראש 
דיבורים,  ולא  עשיה  שכולו  איש 
נועם  מתוך  נעשים  מעשיו  וכל 
תבונה והשכל, ולכן זוכה להצלחה 

רבה.

מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
של  הידוע  במכתבו  פתח  פרוש 
חשיבות  על  זי"ע  איש  החזון  מרן 
תלויים  שבהן  לעיריה  הבחירות 
יש־ ילדי  וחינוך  התורה  תלמודי 

כל  על  חובה  מוטלת  ולכן  ראל, 
הכלל  מן  יוצא  בלי  ואחד  אחד 
להביא  מיכולתו  למעלה  לעשות 
גורלית  בשעה  הרשימה  להצלחת 

זו.
וראש  ויז'ניץ  רמת  דומ"ץ 
שלמה  דוד  רבי  הגאון  הכוללים 
זולדן שליט"א השמיע את הנאום 
המרכזי והרחיב על הנסיונות שנ־

עשו על ידי אגודת ישראל בחיפה 
להופיע ברשימה אחת כפי שהיה 
והוויתורים  השנים,  כל  בחיפה 
לצד  לתת  לכך  שנעשו  הגדולים 
תהיה  שלא  ובלבד  הכל,  השני 
מחלוקת חלילה, אך לצערנו הצד 

השני לא נענה לכך. 
מו־ אליעזר  מנחם  הרב  חה"כ 

זס, דיבר בהתרגשות על המהפכה 
ברוך'  ה'מקור  הרה"ק  ע"י  שהחל 
"רצוני  דבריו  שנתקיימו  זי"ע 

העיר  כל  על  הקדושה  שתתפשט 
למראה  האמין  מי  ואכן  חיפה", 
הדר  שכונת  כשכל  היום  שרואים 
מכל  חרדיות  במשפחות  מלאה 

החוגים והעדות. 
אייכלר,  ישראל  הרב  חה"כ 
של  אישיותו  את  נס  על  העלה 
סמל  המהווה  בליטנטל,  אריה  ר' 
ומופת של עסקן לשם שמים, ובכך 
ממשיך דרכו של אביו ר' משה ז"ל 
שפעל רבות להביא אחדות בזמנו 

בין פא"י ואגו"י, ובודאי שבנו יידע 
להביא  ובתבונה  בחכמה  הוא  גם 
הציבור  חלקי  כל  בין  לאחדות 
זאת  כל  אולם  בחיפה,  החרדי 

בכוח הצלחת הרשימה. 
וראש  ישראל  אגודת  מזכ"ל 
עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט, 
קרא לציבור לפעול בכל כוח למ־

ען הצלחת הרשימה כי זוהי שעת 
מבחן עבור אתגרים נוספים העו־

מדים לפתחנו, ובזאת אנו נבחנים 
לפי הצלחת הרשימה.

הב־ שר  סגן  נעל  הכינוס  את 
שקרא  ליצמן,  יעקב  הרב  ריאות 
ולעשות  חושים  להיחלץ  לציבור 
לה־ להביא  בכדי  שניתן  מה  כל 

ישראל,  אגודת  רשימת  צלחת 
דשמיא  לסיעתא  לזכות  בכדי  כי 
ובכל  המרץ  בכל  לפעול  חייבים 
להביא  היתה  הכוונה  התנופה. 
כן  ועל  המחנה  בתוך  ח"ו  לפילוג 
ולהביא  הכל  לעשות  עלינו  מוטל 

להצלחה חסרת תקדים.
ממטה  נמסר  הכינוס  סיום  עם 
פעי־ מאות  כי  המרכזי  הבחירות 

להתגייס  נרשמו  נמרצים  לים 
האדירה  במערכה  חלק  ליטול 
מתוך התלהבות ודביקות במטרה 
לקדש שם שמים ולהביא לפריחה 
התורנית,  חיפה  של  ולשגשוגה 
בדרכי  נעשית  הפעילות  כשכל 
נועם מתוך רצון עז להמשיך ברוח 
שמאפיינת  הייחודית  האחדות 
מאז  בחיפה  החרדי  הציבור  את 

ומקדמת דנא.

מאת מאיר ברגר

ח"כ  לשעבר,  הקואליציה  יו"ר 
בחריפות  השבוע  תקף  ביטן  דוד 
ואף  איזנקוט,  גדי  הרמטכ"ל  את 
שאנחנו  לכך  אחראי  "הוא  כי  טען 
בעזה",  ההרתעה  את  מאבדים 

כלשונו. 
הסביר  צה"ל'  ל'גלי  בראיון 
ביטן, "הצבא זה הגורם המקצועי, 
ראש הממשלה מנסה ליצור הסד־

רה אבל הוא לא מצליח ולכן צריך 
לפעול בדרכים אחרות".

זעם  עוררו  ביטן  של  דבריו 
להגנת  יצאה  אשר  באופוזיציה, 
הדרג הצבאי והאשימה במצב את 

מנהיגותו של נתניהו.

ועדת  חבר  שלח,  עפר  ח"כ 
חוץ ובטחון ויו"ר סיעת יש עתיד, 
הוא  הממשלה  ראש  כי  טען 
להשתלח  ביטן  ח"כ  את  ששלח 
ההרתעה  אובדן  על  ברמטכ"ל 
מזו.  גדולה  חוצפה  "אין  בעזה. 
לצבא  ומורה  יעדים  שקובע  מי 
המדיני,  הדרג  הוא  לעשות  מה 
ודרג מדיני פחדן ונעדר רעיונות 
לא יכול להתחבא מאחורי אנשי 
ימי  מראשית  ברור  זה  הצבא. 
נתניהו,  אצל  לא  אבל  המדינה, 
שאין גוף ואדם שלא ישמיץ כדי 

לברוח מאחריות".
מאיר  ח"כ  הכנסת  יו"ר  סגן 
דבריו  את  הוא  אף  גינה  כהן 
היתה  "זו  כי  וטען  ביטן  של 

שראש  עד  זמן  של  שאלה  רק 
חרצובות  את  יחדד  הממשלה 
הרמטכ"ל  כלפי  המסיתה  לשונו 
ההרתעה  באובדן  אותו  ויאשים 

מול חמאס".
כולם  "עכשיו  לדבריו, 
עמדות  את  מדליף  מי  יודעים 
מי  הקבינט.  מדיוני  הרמטכ"ל 
ההרתעה  אובדן  על  שאחראי 
בטחון.  מר  הממשלה,  ראש  הוא 
תחת שלטונו, חיים תושבי דרום 
מתמיד.  ובפחד  במצוקה  הארץ 
נתניהו  מינה  תפקודו,  בחוסר 
הארץ.  דרום  למושל  הנייה  את 
צה"ל חזק ויודע להגן על אזרחי 
ישראל, הוא רק ממתין לפקודות 

ממי שאמור לתת אותן".
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בשליחותם
דיווחים ועדכונים משורות אגודת ישראל לקראת הבחירות המוניציפליות

חוג בית

לדקות  פוגשים  אנחנו  כהן  עמית  הרב  את 
ספורות, כשהוא חוזר מעמל יומו ובדרך לשי־

ברסלב  קהילת  של  הכנסת  בבית  היומי  עור 
ברחוב רשב"ם בעיר.

הוותיקים  התושבים  אחד  הוא  כהן  הרב 
בעיר אלעד. את הדירה הוא רכש כבר לפני 20 

הנייר",  "על  שנה, 
לגור  הגיע  והוא 
לאחר  שנים  שלוש 
 17 מאז,  בעיר.  מכן 
את  "חי"  הוא  שנה, 
ואת  אלעד  העיר 

שכונותיה. 
"אין ספק", הוא 
"שהוותק  אומר, 
מאוד  בעיר  שלי 
בעז"ה  לי  יסייע 
בעיריה.  בתפקידי 
כל  את  מכיר  אני 
העיר,  של  ההווי 
החל מהדואר הישן 
בקרוואן,  שהיה 
הג־ כל  את  וכמובן, 

קהילת  של  לגולים 
ברסלב בעיר".

ברס־ קהילת 
אחת  באלעד,  לב 
בעיר,  הוותיקות 
מאות  כוללת 
ובשנים  משפחות, 

מתחילה  היא  מסביר,  שהוא  כפי  האחרונות, 
לראות את המנוחה והנחלה. 

העשיה  את  התחיל  עצמו,  עמית  הרב 
חודשים,  מספר  לפני  בקהילה  שלו  הציבורית 
כאשר נבחר לחבר פעיל בוועד קהילת ברסלב 
באלעד. "אני לוקח חלק בכל העשיה שנעשית 
בבית כנסת, בתכנון של הבניה וכדומה", הוא 

מפרט.
מעבר  לתושבים,  שלך  החיבור  נובע  ומאיפה 

לקהילה עצמה? שאלנו.
שיש  זכיתי  נוער,  עם  מיוחד  קשר  לי  "יש 
לי אוזן קשבת אליהם. הם באים אלינו הביתה 
בשבתות, יושבים ומדברים איתי. אני משתדל 
השקפה.  לצד  חיים.  ונסיון  עצות  להם  לתת 
אני  ברחוב  אותם  פוגש  כשאני  כלל,  בדרך 
משתדל לדבר איתם בגובה העיניים, ולכן הם 
גם  אני  דרכם  אמון.  בי  ונותנים  אותי  מכירים 
מכיר את המשפחות ומסייע ככל שאני יכול".

לעשיה  אותו  הכניס  מה  אותו  כששאלנו 
הציבורית הממוסדת, הוא מסביר כי "זה נעשה 
מתוך הרתמות לענין של ברסלב. עכשיו שמו 
מהוותיקים  אנחנו  בנין,  שרוצים  הדגש  את 
ברוך  קבע.  של  לבנין  משוועת  הקהילה  בעיר. 
למבנה  עכשיו  נכנס  התורה  תלמוד  השם, 
של  שנים  אחרי  קבע 
זוקף  אני  וזה  נדודים, 
יש־ הרב  של  לזכותו 

ראל פרוש ראש העיר, 
שהבטיח וקיים. אנחנו 
ייצוג  שעם  בטוחים 
גם  נוכל  בעיריה,  נכון 
את  ולקדם  להמשיך 
לצד  הקהילה  צרכי 

צרכי התושבים.
בבית  "הייחודיות 
ברסלב  של  הכנסת 
שכל  הוא  באלעד, 
מת־ בברסלב  הזרמים 

פללים אצלנו. אבל לא 
הטובה  האווירה  רק. 
כנסת,  בבית  ששוררת 
תוש־ אליה  מושכת 

השכונות  מכל  בים 
אנשים  יש  הסמוכות. 
כל  לבוא  שאוהבים 
כאלה  יש  שבת.  ליל 
החגים  את  שאוהבים 
אנחנו  השנה.  ומועדי 

מגדלור של ממש בעיר.
"בית הכנסת הוא גם מהיחידים בעיר שפ־

תוח 24 שעות ביממה. לכל אורך היום יש כאן 
שיעורים בכל התחומים ולכל קהלי היעד".

"כל  נקודה,  עוד  להוסיף  לו  חשוב  כאן 
ישראל  אגודת  ברשימת  ברסלב  של  הייצוג 
באלעד  כאן  יש  לכשעצמו.  חשוב  דבר  הוא 
מכאן  נוסעים  שנה  מדי  מאוד.  גדולה  קהילה 
לא פחות מאלף תושבים לראש השנה באומן 
אל ציונו של רבנו נחמן מברסלב. כאן באלעד 
היר־ ישנה  ולכן  שווים,  שווים בין  להיות  זכינו 
תמות גדולה של הקהילה וגם של הציבור כולו 

להצלחת הרשימה".
הרב כהן בטוח בכך שהציבור יודע להעריך 
ישראל.  אגודת  רשימת  ואת  העיר  ראש  את 
"אנשים רואים את התוצאות של חמש השנים 
האחרונות, אין על כך ויכוח, ויש הבנה שהע־

שיה הזו צריכה להמשך".

 הרב עמית כהן, נציג קהילת ברסלב והשכונות 
ברשימת אגודת ישראל בעיר אלעד

"אנשים רואים את התוצאות של חמש השנים האחרונות, 
אין על כך ויכוח, ויש הבנה שהעשיה הזו צריכה להמשך"

יעקב א. לוסטיגמן

כהנים ונציגי הרשימה. 
אב־ הרב  העיר  מועצת  חבר 

אמונים  שלומי  איש  עשור,  רהם 
קיים  בעיר,  ישראל  אגודת  ונציג 
עד כה למעלה מ־25 חוגי בית בכל 
רחבי העיר, וככל שמתקרב מועד 
הבחירות גובר קצב החוגים שהוא 

מקיים עם קהלים שונים.
מצד  משתתפים  הבית  בחוגי 
ה'  לדבר  חרדים  יהודים  אחד 
כבחמורה  קלה  על  המקפידים 
הדר־ לקבל  בעיקר  שמבקשים 

את  לשכנע  יכולים  הם  כיצד  כה 
המתגוררים  וקרוביהם  שכניהם 
בעיר להצטרף ולהצביע לרשימת 
שס"ג, ומן הצד האחר גם קבוצות 
תורה  שומרי  שאינם  יהודים  של 

שמ־ שיודעים  עתה,  לעת  ומצוות 
המסורת  ערכי  על  השמירה  לבד 
והדאגה למען קדושת עם ישראל, 
לכל  בעיר  שס"ג  נציגי  עמלים 
ואלו  האחרונה  הקדנציה  אורך 
קי־ הפרט,  למען  גם  לה,  שקדמו 

דום הנחות בארנונה, טיפוח העיר 
התשתיות  שדרוג  השכונות,  בכל 
במקומות בהם יש צורך בכך ועוד 
מב־ שהם  אחרות  רבות  פעולות 
במועצת  חברותם  במסגרת  צעים 
העיר, גם ממקום שבתם בתקופה 
העירונית,  באופוזיציה  האחרונה 
בת־ מהקואליציה  שפרשו  לאחר 
שקידמה  עירונית  לפעילות  גובה 

חילולי שבת בעיר. 
"אשקלון זאת עיר מסורתית", 
עם  בשיחה  עשור  הרב  אומר 

רוצים  כאן  "התושבים  'המבשר'. 
רוצים  הם  העיר,  במועצת  אותנו 
על  תתפשר  שלא  חרדית  נציגות 
הציבורי,  במרחב  השבת  שמירת 
בסטטוס  כרסום  תאפשר  ולא 
בע־ ונשנית  חוזרת  ופגיעה  קוו 

דווקא  היהודית.  המסורת  רכי 
האחרונה  שבתקופה  העובדה 
האחר  לכיוון  משכה  כאן  העיריה 
עו־ של  לאוכלוסיה  לקרוץ  כדי 

צפויה  וכדו',  העמים  מחבר  לים 
ותושבים  בעז"ה,  אותנו  לחזק 
לר־ דווקא  יצביעו  יותר  רבים 

שהרגישו  לאחר  החרדית,  שימה 
החרדית  הנציגות  שאם  וראו 
העיריה  עלולה  דיה,  חזקה  אינה 
היהודי  האינטרס  נגד  לפעול 

השורשי". 

אשקלון: פעילות בלתי נלאית למען הצלחת הרשימה 
  המשך מעמ' ג

למען  'התנועה  במסגרת  "גם 
בס"ד  נמשיך  ותושביה'  ירושלים 
מתפשר  הבלתי  המאבק  את 

ונדבוק  צעירים  לזוגות  לדיור 
בס"ד  נביא  שבעז"ה  עד  במטרה 
הרב  אומר  התוצאה",  את  גם 

מילר.

"הקריאה של המועמד לראשות 
העיר הרב יוסף דייטש"

  המשך מעמ' ג

היקף,  רחבת  הסברה  לות 
האחרונים  בימים  כאשר 

של  סיכום  חוברת  חולקה 
בקדנציה  העיקריים  ההישגים 

האחרונה. 

הושלמו פעולות פילוח הקהילות 
במטה אגודת ישראל באלעד

  המשך מעמ' ג

אשדוד: הוקם מטה פעילי חסידי בעלזא לטובת קמפיין 'חבר מביא חבר'

ביטן: "איזנקוט אחראי לאובדן ההרתעה"
יו"ר הקואליציה לשעבר הפנה את האצבע המאשימה בנוגע למצב בגבול הרצועה 

לדרג הצבאי ^ באופוזיציה הגיבו בחריפות ותקפו את נתניהו שמיהר להתנער

אושרה לקריאה שניה ושלישית:

הצעת החוק שתעודד תרומת מזון לנזקקים
מאת דוד שמואלי

והב־ הרווחה  העבודה,  ועדת 
כנס  את  פתחה  הכנסת  של  ריאות 
הצעת  באישור  הכנסת  של  החורף 
חוק לעידוד תרומות מזון לקריאה 

שניה ושלישית. 
הרב  ח"כ  של  החוק,  הצעת 
נוע־ נוספים,  וח"כים  מקלב  אורי 

ממי  להסיר  ובראשונה  בראש  דה 
החשש  את  מזון  לתרום  שמעוניין 
או  אזרחית  באחריות  יישא  שמא 
נזק  יגרם  שבו  במקרה  פלילית, 
הוסיפה  בנוסף,  שנתרם.  מהמזון 
סעיף  החוק  להצעת  הוועדה 
יעניק  הבריאות  שר  כי  הקובע 
לעסקים  הכרה  אות  לשנה  אחת 
פי אמות מידה  על  התורמים מזון 

שיקבע. 
או  תורם  כי  מבהירה  ההצעה 
יישאו  לא  מזון  לחלוקת  ארגון 
הוראות  לפי  פעלו  אם  באחריות 
כל דין החלות עליו ולא התרשלו. 

יועמ"שית הוועדה עו"ד מימין 
אינה  החוק  הצעת  כי  הבהירה 
האחריות  מצב  את  בפועל  משנה 
אלא  בחוק,  הקיים  המשפטית 
פו־ לתורמים  להבהיר  נועדה 

פי  על  יפעלו  שאם  טנציאליים 
להינזק  יוכלו  לא  בחוק  הנדרש 
בעידוד  כוחה  וכאן  מהתרומה, 

והגדלת היקף התרומות. 
יוזם  אמר  הדיון  בראשית 
מקלב  אורי  הרב  ח"כ  ההצעה, 
כל  שבה  קשה  מציאות  "לאור  כי 
ילד  הוא  בישראל  שלישי  ילד 
רעב וכל אדם רביעי סובל מעוני, 
בעלי  ביופיו.  מתגלה  ישראל  עם 
לא  מלון  ובתי  מסעדות  מפעלים, 
השחתה  כי  אוכל,  לזרוק  יכולים 
הנפש  של  השחתה  זו  מזון  של 
והח־ החששות  מול  אל  עצמה. 

התרומה  בתהליך  העולים  סמים 
הנסמכת  איזונים  מערכת  נדרשת 

על השכל הישר". 
שלקחה  רפאלי,  מועלם  ח"כ 

אמרה  החוק  הצעת  בקידום  חלק 
מתחברת  הזאת  החוק  "הצעת 
הדדית  בערבות  שרואה  לתפיסה 
ישראל.  מדינת  של  הקיום  בסיס 
ושמחה  קידומה  על  מברכת  אני 
של  המשותפת  העבודה  על  מאוד 

כל הנוגעים בדבר". 
גידי כרוך, מנכ"ל עמותת לקט 
וחלוקה  לאיסוף  הפועלת  ישראל 
"שינוי  כי  אמר  מזון,  עודפי  של 
החקיקה יפתח את הדלתות לתו־

שעדיין  נוספים  אפשריים  רמים 
ולא  לתרום  שרוצים  מתנדנדים, 
חוקית".  מכוסים  הם  אם  יודעים 
הכ־ לחברי  כרוך  הודה  בנוסף, 

קידום  על  הוועדה  וליו"ר  נסת 
הצעת  "קידום  ואמר  ההצעה 
של  ברורה  אמירה  היא  החוק 
הכנסת והזדמנות לסגירת פערים 

חברתיים".
תע־ החקיקה  הליך  להשלמת 

לה הצעת החוק להצבעה בקריאה 
שניה ושלישית במליאת הכנסת.

ועדת החוקה אישרה: 

המרכז לגביית קנסות יגבה אגרות רשיון 
רכב שלא שולמו בהיקף כ־360 מיליון שקל

מאת שלמה גרין

צו  את  אישרה  החוקה  ועדת 
אגרות  קנסות,  לגביית  המרכז 
שמשרד  הדרישה  לאור  והוצאות. 
לנוהל  בהתאם  יפעל  התחבורה 
חוקה  ועדת  יו"ר  החליט  מעודכן, 
בקשה  הגשת  על  סלומינסקי  ח"כ 
מנת  על  (רביזיה)  מחדש  לדיון 

לאפשר למשרד התחבורה להגיש 
ובכ־ המעודכן  הנוהל  את  לוועדה 
את  ימשוך  כי  אמר  להגשתו  פוף 

הרביזיה והצו יאושר סופית. 
הצו מסמיך את המרכז לגביית 
הצבו־ החובות  את  לגבות  קנסות 
רים בעד אגרות רשיון רכב שהת־
גבשו החל מיום 15 באפריל 2015. 
הצו ייכנס לתוקפו בעוד חודשיים 

מדובר   .2019 מינואר  החל  וחצי, 
שולמו  שלא  רכב  רשיון  באגרות 

בהיקף כ־360 מיליון שקל.
כי  נטען,  לצו  ההסבר  בדברי 
כלים  התחבורה  משרד  בידי  אין 
שנק־ האגרות  לגביית  מינהליים 

לא  אחוז  וכי  הפקודה,  מכוח  בעו 
משל־ אינם  הרכב  מבעלי  מבוטל 

מים את אגרת רשיון הרכב.

מתוך תחושת חירום וחובת השעה על צביונה היהודי של העיר חיפה

מאות מבני קהילות הקודש בכינוס מרכזי להצלחת רשימת אגודת ישראל בחיפה
מאות פעילים נמרצים התגייסו ליטול חלק במערכה האדירה מתוך התלהבות ודביקות במטרה בדרכי נועם מתוך רצון עז להמשיך ברוח האחדות הייחודית 

שמאפיינת את הציבור החרדי בחיפה מאז ומקדמת דנא

צילום אהרן ברוך ליבוביץ

מביא  'חבר  קמפיין  לטובת  רום 
חבר'.

חבר'  מביא  'חבר  קמפיין  מטרת 
של  כוחה  את  להגדיל  לסייע  היא 
במט־ העיר  למועצת  התורה  יהדות 
רה להגדיל תורה ולהאדירה. במסג־

רת הקמפיין, אברכים מכל הקהילות 
הסברה  בפעילות  יוצאים  והחצרות 
הגלומה  החשיבות  את  להעביר  כדי 
של  היהודי  צביונה  על  בשמירה 
ישראל  מסורת  חיוניות  ועל  העיר, 

בלב כל אחד ואחד מתושבי העיר. 
ישי־ מנהל  הרחיב  הכנס  במהלך 

בות בעלזא הרב יוסף מאיר הורוויץ 
הח־ הכח  בהגדלת  החשיבות  אודות 

רדי במועצת העיר אשדוד ופרס בפ־
ני המשתתפים את פועלו הכביר של 
נציג בעלזא במועצת העיר הרב אפ־

רים וובר העושה לילות כימים למען 
אפרים  ר'  "אלמלא  בעלזא.  מוסדות 
והסייעתא דשמיא המלווה אותו, לא 
היינו עומדים במקום חסידות בעלזא 

באשדוד עומדת כיום", אמר.
חסידי  נציג  לדבר  עלה  אחריו 
אפרים  הרב  העיר  במועצת  בעלזא 
עובדת  את  בדבריו  שהדגיש  וובר 
בעיר  המתקיימת  הנוראה  ההסתה 
המקומי  החרדי  הציבור  כלפי 
במערכת  המתמודדים  כשנציגים 
דה  עושים  הנוכחית  הבחירות 
בנסיון  החרדי  לציבור  לגיטימציה 

גדולה  נציגות  "בעזרת  להיבחר. 
עם  נתמודד  העיר  במועצת  ואיתנה 
התופעות הללו ונמגרן. לכח פוליטי 
הבהיר  לכת",  מרחיקה  משמעות  יש 
ולה־ לפעול  ואחד  אחד  מכל  וביקש 

מקרב  הרשימה  הגדלת  למען  פעיל 
תושבי העיר. 

מורכב.  באתגר  מדובר  "אין 
עצמו  עם  שיישב  ואחד  אחד  כל 
המסורתית  המשפחה  את  ויאתר 
להשפיע  ויכול  אותה  מכיר  שהוא 
כל  בידי  האחריות  הצבעתה.  על 
להיות  אסור  מאיתנו.  ואחד  אחד 
שאננים ובע"ה נצליח להגדיל תורה 

ולהאדירה", הבהיר. 
הצי־ עסקן  לדבר  עלה  לסיום 

גרוס,  יעקב  הרב  האישי  ועוזרו  בור 
בעלזא  ברשימת  אחריו  הממוקם 
התורה.  יהדות  רשימת  במסגרת 
הגדול  הצורך  את  הדגיש  היתר  בין 
לשמוע בקול דברי רבותינו שביקשו 
העיר  במועצת  הנציגים  בידי  לסייע 
הכ־ לטובת  והערב  השכם  הפועלים 

לל והפרט. 
מסו־ עיר  היא  אשדוד  "העיר 

בחירות  מערכת  בכל  כמעט  רתית. 
בו  מצאנו  שלא  אחד  קלפי  היה  לא 
התו־ יהדות  רשימת  לטובת  קולות 

קרקע  לנו  שיש  מלמד  הדבר  רה. 
פוריה בעיר כדי להעיר את הנקודה 
היהודית של כל תושב ותושב בעיר", 

אמר. 

  המשך מעמ' ג
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לאחר מאבק של יו"ר הוועדה לפניות
הציבור ח"כ הרב ישראל אייכלר:

בוטלה ההנחיה המחייבת 
משפחתונים בשילוב רב גילאי

מאת דוד שמואלי

מאבק  של  שנה  חצי  לאחר 
בוועדה  ממושכים  ודיונים 
לפניות הציבור נענה משרד הר־
ח"כ  הוועדה  יו"ר  לפניית  ווחה 
את  וביטל  אייכלר  ישראל  הרב 
משפחתו־ על  שאסרה  ההנחיה 
נים להחזיק ילדים בני אותו גיל.

תקף  אייכלר  הרב  ח"כ 
במהלך החודשים האחרונים את 
ואמר  שקיים  בדיונים  ההנחיה 
כי "במצב החדש הרבה מטפלות 
והרבה  פרנסה,  ללא  נשארות 
את  להכניס  מוכנים  לא  הורים 
התמהיל  לפי  למסגרות  ילדיהם 
הרווחה  משרד  שמחייב  החדש 
הטענה  המשפחתונים.  את 
מטפלת  כל  שלא  היא,  הרווחת 
הגילאים.  בכל  בטיפול  מתמחה 
שמטפלת  הגיוני  לא  פער  נוצר 
אמורה להשתלט עליו, במקרים 
שכמובן  מה  הצלחה,  ללא  רבים 
התי־ את  לשלוח  מהורים  מונע 

נוקות לשם".
טענו  משפחתונים  בעלי 
שה־ היא  "ההרגשה  כי  בוועדה 
המש־ את  לחסל  רוצה  מדינה 
מעדיפה  שהיא  בגלל  פחתונים 

את המעונות על פניהם".
משפחתו־ מנהלות  כזכור, 

כי  הוועדה  בפני  התלוננו  נים 
עדכון  פורסם   2018 בתחילת 
לפיו  הרווחה  משרד  ידי  על 
ומפוקח,  מוכר  משפחתון  כל 
זכאים  בו  ששוהים  שהילדים 
ישובצו  סבסוד,  דרגות  לקבל 
תינוקות  שלושה  היותר  לכל 
למשפחתון  כניסתם  ביום  אשר 
גילם אינו עולה על 12 חודשים. 
כשגילו של התינוק הגדול מבי־
חודשים  מ־10  יפחת  לא  ניהם 
ושתי  למשפחתון,  כניסתו  ביום 
גיל  מעל  יהיו  נוספים  תינוקות 
הרווחה  משרד  יצר  בכך  שנה. 

עקרון של 'משפחתון רב גילאי'. 
משפחתון  בכל  החדש:  במצב 
עד  חודשים   3 מגיל  ילדים  יהיו 

גיל 3 שנים.
הציבור  לפניות  בוועדה 
כי  המשפטית  היועצת  אמרה 
קשה  מאוד  שאלה  כאן  "עולה 
העיסוק  בחופש  פגיעה  של 
את  מאלצת  המדינה  כאשר 
בעלי המשפחתונים כיצד לנהוג 
אכן  שזה  ברורה  הוכחה  ללא 
בכך  ושיש  הילדים  של  צורך 
הוכחה  וכשאין  עליהם.  הגנה 
מציב  העיסוק  חופש  חוק  כזו, 
הדבר  כל  מעל  גדולה  שאלה 
היטב  לבדוק  המשרד  על  הזה. 

את הנושא".
משרד הרווחה נענה השבוע 
בי־ על  והודיע  הוועדה  לפניית 

טול ההנחיה המפלה את בעלות 
מעתה  לרעה.  המשפחתונים 
החדשה  ההנחיה  פי  על  ואילך, 
הרווחה  משרד  הפך  שפורסמה 
כי  וקבע  פיה  על  הקערה  את 
יהיה  הילדים  קבוצת  "הרכב 
בשכ־ גילאים  בטווח   – הומוגני 

בת גיל זהה".
ח"כ הרב אייכלר הודה לשר 
הרווחה חיים כץ, לח"כ הרב יע־

קב אשר, לח"כ הרב ינון אזולאי 
המש־ למאבק  השותפים  ולכל 

ונרשם  העוול  "הוסר  פחתונים. 
בירוקרטי  בכשל  מוצלח  טיפול 
היתה  לא  מלכתחילה  מופרך. 
היא  כזו,  תקנה  להיווצר  צריכה 
ועל  המשפחתונים  על  מקשה 
הר־ משרד  עשה  טוב  ההורים. 

וקבע  התקנה  את  שביטל  ווחה 
משפ־ שבכל  ראוי  אדרבה,  כי 

חתון יהיו דווקא ילדים בשכבת 
גיל זהה, על מנת לעמוד בצרכים 
ההתפתחותיים הייחודיים להם, 
שהוציא  במנשר  שמנוסח  כפי 
הוועדה  יו"ר  אמר  המשרד". 

לפניות הציבור.

לאור הביקוש הרב, ולקיום החלק השני בצוואת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל:

מחר יפתחו המסלולים לנשים 'מכירים טובה' 
באמירת עשרה פרקי תהילים לפי הסדר היומי
בצוואתו כתב מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל "אבקש מכל מי שרוצה בטובתי שילמד כל יום 
פרק אחד משניות עד גמר י"ב חודש, והבנות יאמרו כל יום עשרה פרקי תהלים גם בשבת וביום טוב" • 

המסלול הנוסף לנשים נפתח במקביל להשתתפותם היומית של רבבות אברכים, בחורים ותלמידים בלימוד 
פרק המשניות היומי • מדי יום זוכים 4 מהמשתתפים בהגרלות על לימוד המשניות, ו־3 מהמשתתפות 

בקריאת פרקי התהילים
ראש  מרן  רשכבה"ג  כתב  בצוואתו 
זצוק"ל  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה 
"אבקש מכל מי שרוצה בטובתי שילמד 
כל יום פרק אחד משניות עד גמר י"ב 
עשרה  יום  כל  יאמרו  והבנות  חודש, 
 * טוב"  וביום  בשבת  גם  תהלים  פרקי 
במקביל  נפתח  לנשים  הנוסף  המסלול 
רבבות  של  היומית  להשתתפותם 
בלימוד  ותלמידים  בחורים  אברכים, 
זוכים  יום  מידי  היומי *  המשניות  פרק 
לימוד  על  בהגרלות  מהמשתתפים   4
בקריאת  מהמשתתפות  ו-3  המשניות, 

פרקי התהילים 

ורבנן  מרנן  של  ועידודם  בברכתם 
פניות  ולאחר  שליט"א,  הדור  גדולי 
ובקשות רבות שהגיעו ל'מכירים טובה', 
לקיום  ההזדמנות  ממחר  החל  נפתחת 
מרן  רשכבה"ג  בצוואת  השני  החלק 
ראש הישיבה זצוק"ל בו ביקש שהבנות 
יאמרו כל יום עשרה פרקי תהילים. לפי 

הסדר שנקבע לאמירת התהילים, החל 
ממחר ערש"ק פרשת לך לך, יספיקו כל 
המשתתפות לסיים שלושה פעמים את 
צדיק  רצון  לקיים  ובכך  התהילים,  ספר 

בבקשתו בצוואתו.
כידוע, בצוואתו כתב רשכבה"ג מרן 
ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל 
"אבקש מכל מי שרוצה בטובתי שילמד 
כל יום פרק אחד משניות עד גמר י"ב 
עשרה  יום  כל  יאמרו  והבנות  חודש, 
טוב".  וביום  בשבת  גם  תהלים  פרקי 
של  ובהתעוררות  דשמיא  בסייעתא 
החלה  זצוק"ל  מרן  רשכבה"ג  תלמידי 
התעוררות גדולה בקיום החלק הראשון 
כאשר  יום,  מידי  משניות  פרק  בלימוד 
רבבות אברכים, בחורים ותלמידים מש־

היומי,  המשניות  פרק  בלימוד  תתפים 
והחל מעתה ניתן יהיה להשלים גם את 
החלק השני של הצוואה בקריאת עשרה 

פרקי תהילים על ידי בנות ישראל.
החשובה,  היוזמה  את  לעודד  בכדי 

על  בנוסף  הגרלות  שלושה  נקבעו 
המשניות,  ללומדי  המיועדות  ההגרלות 
הגרלה  תתקיים  ויום  יום  בכל  כאשר 
על סך 500 ש"ח לנשים ונערות סמינר, 
כשלבנות בתי הספר היסודיים יתקיימו 
ועל  קנון  מצלמת  על  יומיות  הגרלות 
ספר 'הארמון' על רשכבה"ג מרן זצוק"ל.
יום  בכל  את  ולאשר  להרשם  ניתן 
במערכת  התהלים,  פרקי  קריאת  את 
03- טובה'  'מכירים  של  הטלפונית 
3080222, ועל ידי כך להיכלל בהגרלות 
אמירת  מסלול  כי  יודגש,  היומיות. 
בלבד,  ובנות  לנשים  מיועד  התהילים 
זצוק"ל  מרן  רשכבה"ג  שכתב  וכפי 

בצוואתו.
לר־ ולהצטרף  להרשם  עדיין  ניתן 

בבות המשתתפים מכל שדרות היהדות 
הלימוד  בסדרי  הלומדים  הנאמנה, 
פרק  לשינון  טובה',  'מכירים  היומיים 
משניות יומי לפי הסדר שנקבע, כשהם 
אף נבחנים ועונים על השאלות היומיות, 

ובכך נכנסים להגרלות יומיות שנתרמו 
כא־ הרבים,  הלומדים  והמרצת  לעידוד 
שר ניתן לאשר את ההשתתפות ולענות 
על השאלות גם בעמדות 'נדרים פלוס'.
ללומדי המשניות מתקיימות בס"ד 
הפירוט  לפי  ויום  יום  בכל  ההגרלות 
 600 ע"ס   - ונשואים  לאברכים  דלהלן: 
ש"ח כל יום. לבני ישיבות גדולות - ע"ס 
500 ש"ח כל יום. לבני ישיבות קטנות - 
על סט "דרך אמונה" ה' כרכים כל יום, 
ש"ס  על   - תורה  התלמודי  ולתלמידי 

פנינים כל יום.
את  לקבל  המעוניינים  מוסדות 
על  ומודעות  היומיים  הלימוד  סדרי 
בטלפון  המוסדות  לרכז  יפנו  התכניות 
 12 עד   10 השעות  בין   050-4175025
 10:30 ל-   8:30 השעות  בין  או  בבוקר, 
mt3080222@gmail. בערב או לדוא"ל
com. לשמיעת פרטי התכנית יש לפנות 
לעמדות  או   03-3080222 לטלמסר  רק 

'נדרים פלוס'. 

דאגה בקהילה היהודית בשבדיה: הוגשה הצעת 
חוק לאסור את קיום מצוות ברית מילה כהלכתה

מאת א. למל

נציג המפלגה השלישית בשב־
דיה 'הדמוקרטים השבדיים' הגיש 
את  לאסור  בפרלמנט  חוק  הצעת 

קיום מצוות ברית מילה כהלכתה.
מזכיר  הגיש  ההצעה  את 
למ־ ז'מהוף.  ריצ'רד  המפלגה, 

המפלגה  איננה  שהמפלגה  רות 
 18 לה  יש  בפרלמנט,  השולטת 
חברים בפרלמנט והיא השלישית 
בגודלה בשבדיה, לאור זאת קיים 
אליה  יתייחס  שהפרלמנט  חשש 

ברצינות. 
מחו־ יצאו  האחרונות  בשנים 
בדנמ־ באיסלנד,  בפינלנד,  קקים 

בהמלצה  ובנורבגיה  בשבדיה  רק, 
מצוות  קיום  על  איסור  להוציא 
המילה, אולם בחסדי ה' לא התק־

בלה ההמלצה ואף לא אחת מאותן 
מדינות אסרה את הדבר.

ההצעה איננה רק לחקוק חוק 
המילה,  ברית  קיום  את  האוסר 
תציג  שהממשלה  דרישה  אלא 
תכנית לאסור את המילה ותקיים 

הצבעה בנושא. 
האזור  סקנדינביה,  ברחבי 
ישנה  ממנו,  חלק  מהווה  ששבדיה 
למ־ התנגדות  של  קבועה  מגמה 

הימין  תנועות  מצד  המילה  צוות 
ניאו־נאציים  וארגונים  הקיצוני 

שונים.
jpg.הפרלמנט בשבדיה

התפרצות החצבת: חשש להדבקת נוסעים 
בטיסה מטורקיה לישראל ביום חמישי האחרון 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ביום  נמסר  הבריאות  ממשרד 
בימים  שאובחן  אדם  כי  שלישי, 
טס  בחצבת,  כחולה  האחרונים 
של  בטיסה  האחרון  חמישי  ביום 
מאיסטנבול  איירליינס'  'טורקיש 
וקיים   ,(788 (טיסה  לישראל 
במטוס  נוספים  שנוסעים  חשש 
לכך  בהתאם  במחלה.  הודבקו 
הטיסה  על  שהיו  נוסעים  נקראים 
זהירות  משנה  לגלות  האמורה, 
החצבת.  לתסמיני  ערניים  ולהיות 
מוחלשת,  חיסונית  מערכת  בעלי 
בני  ותינוקות  לידה,  לפני  נשים 
ליצור  נקראים  משנה,  פחות 
עם  או  הבריאות  משרד  עם  קשר 
בימי  מטופלים  הם  בה  המרפאה 
שגרה, ולבחון אם יש צורך בטיפול 

מניעתי. 
החלה  החצבת  התפרצות 
ובאח־ באירופה,  שעברה  בשנה 

בימים  לישראל.  גם  הגיעה  רונה 
חלו  כה  עד  כי  נמסר  האחרונים 
מתחילת 2018 למעלה מ־800 בני 
מקרים   30 לעומת  בחצבת,  אדם 
הקודמת.  הלועזית  בשנה  בלבד 
החצבת  מחולי  כמחצית  כן,  כמו 
בשבועיים  במחלה  לקו  זו,  בשנה 
מג־ על  שמצביע  מה  האחרונים, 

בקצב  במיוחד  מדאיגה  עליה  מת 
ההתפרצות של המחלה. 

ומבוגרים  ילדים  כי  לציין  יש 
נמצאים  הנגיף,  כנגד  חוסנו  שלא 
שכן  בו,  ללקות  מוגבר  בסיכון 
למחלה  נחשבת  החצבת  מחלת 
והיא  ביותר,  המדבקת  הנגיפית 
מאדם  רבה  במהירות  עוברת 
האדם  בגוף  דוגר  הנגיף  לאדם. 
שהוא  לפני  ימים  ל־18  שבעה  בין 
מתפרץ, ובחלק מתקופת הדגירה 
הופך הנגיף למדבק, בזמן שהאדם 

יודע  אינו  סביבתו  את  שמדביק 
הנגיף,  את  בגופו  נושא  הוא  כי 
שבאים  מי  של  חייהם  את  ומסכן 
נמצאים  רק  אפילו  או  במגע,  עמו 
אתו באותו המקום, בבית הכנסת, 

באוטובוס או בחנות המכולת. 
הנרחב  השימוש  שהחל  לפני 
בחיסונים נגד נגיף החצבת, היתה 
משניים  למעלה  קוטלת  המחלה 
 ,(!) בשנה  אדם  בני  מיליון  וחצי 
קבלת  לאחר  גם  כי  לציין  וחשוב 
לח־ הסיכון  נעלם  לא  החיסון, 

החיסון  של  יעילותו  שכן  לוטין, 
עומדת על 95 אחוזים לאחר מתן 
ועולה  הראשונה,  החיסון  מנת 
מתן  לאחר  יעילות  אחוזי  ל־99 

מנת החיסון השניה. 
לאם  הבריאות  תחנות  בכל 
ולילד (טיפות חלב) ברחבי הארץ, 
להת־ כדי  אלו  בימים  להגיע  ניתן 
חסן כנגד החצבת, גם מבלי לקבוע 
ליצור  מומלץ  אך  מראש,  תור 

קשר טלפוני כדי לברר את שעות 
שעה  באיזו  לבדוק  וכן  הפעילות, 
המתנה  למנוע  כדי  להגיע  מומלץ 

ממושכת. 
המחלה  בתסמיני  הלוקים 
הרופא  עם  קשר  ליצור  נדרשים 
המטפל לפני בואם למרפאה, כדי 
לרופא,  ממושכת  המתנה  למנוע 
במהלכה הם עלולים להדביק בני 

אדם נוספים. 
עדכניים,  מחקרים  פי  על 
מהאנשים  אחוזים  כ־20  בקרב 
מתק־ במדינות  בחצבת  הלוקים 

במהלך  סיבוכים  נוצרים  דמות, 
סיבוכים  בעקבותיה.  או  המחלה 
אלו יכולים להגיע במקרים קשים 
למוות רח"ל, ובמקרים קלים יותר 
גם  שקיימים  כמובן  לחירשות. 
כדוגמת  חמורים  פחות  סיבוכים 
אחרות  ותופעות  ריאות  דלקות 
נזקים  בהכרח  מותירות  שאינן 

לצמיתות. 

חשוב לדעת

תסמיני החצבת 
ושלבי המחלה 

הנפוצים  החצבת  תסמיני 
בתחילת  גבוה  לא  חום  הם: 
העין  בלחמית  דלקת  המחלה, 
לבנים  כתמים  אדומה),  (מעט 
אדומה  בהילה  המוקפים 
בצד   – הפה  ברירית  מופיעים 

הפנימי של הלחי. 
חמישה  או  ארבעה  לאחר 
מת־ גבוה,  לא  חום  של  ימים 

פרצת המחלה בעוצמה גבוהה 
פריחה  גבוה,  חום  עם  יותר, 
לבנים  כתמים  לצד  העור  על 
גבי  על  הן  אדומה  הילה  עם 
העור והן ברירית הפה, שיעול, 
הרגשה כללית רעה, צינון כבד 
או  ארבעה  לאחר  ראש.  וכאב 
חמישה ימים נוספים, מתחילה 

המחלה לחלוף מעצמה. 
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נציג תלונות השופטים: יש לבחון קשר בין ציונים 
נמוכים של שופטים לתלונות אחריהם אחר כך

מאת חיים מרגליות

שו־ על  הציבור  תלונות  נציב 
אליעזר  בדימוס  השופט  פטים, 
לבחון  מקום  שיש  סבור  ריבלין, 
התלו־ מספר  בין  קשר  ישנו  האם 
ותו־ שופטים  על  המוצדקות  נות 
כנן, לבין הציון שקיבלו השופטים 
אלא  לשיפוט.  המועמדים  בקורס 
פעולה  שיתוף  נדרש  כך,  שלצורך 

מצד הנהלת בתי המשפט.
הע־ דו"ח  מפרסמת  הנציבות 

לפעולתה  המתייחס  מקיף  רכה 
על  הציבור  תלונות  נציבות  של 
שופטים ב־15 שנותיה הראשונות 
שערכה  הדו"ח,   .(2004-2016)
ד"ר א' ליברמן – מומחית לשיטות 
מבט  לתת  נועד  והערכה,  מחקר 
המשתקפות  המגמות  על  רוחבי 
הניתנות  ובהחלטות  בתלונות 
"הטי־ ריבלין,  הנציב  לדברי  בהן. 

מצביע  הפרטניות  בתלונות  פול 
מערכתיים  כשלים  על  לעיתים 

של  אחריותם  מתחום  החורגים 
כך  על  ומידע  יחידים  שופטים 
השו־ לרשות  אמת  בזמן  מועבר 

אולם,  המשפטים".  ולשרת  פטת 
מושכ־ מסקנות  בהסקת  "הצורך 

מחייב,  ובירורן  התלונות  מן  לות 
הת־ של  מקצועי  חיתוך  לדעתי, 

לונות שנתקבלו לאורך שנים ושל 
ההחלטות שניתנו בהן".

בשנים  הוקמה  כך,  לצורך 
הע־ יחידת  בנציבות  האחרונות 

שתפקידה  ובקרה  מעקב  רכה, 
המאפיינות  המגמות  את  לבחון 
כעולה  השופטים  התנהגות  את 
הזיקה  ואת  התלונות,  מבירור 
אח־ מדדים  לבין  התלונות  שבין 

התלונות  התפלגות  כגון:  רים 
ערי  בין  השונות,  הערכאות  בין 
על  המטרופולין,  ערי  לבין  השדה 
פי הוותק בתפקיד השיפוטי ועוד.

כי  השאר  בין  מצביע  הדו"ח 
הוגשו  הראשונות  שנותיה  ב־15 
תלו־ אלף  מ־10  למעלה  לנציבות 

נמצאו  מאלף  למעלה  מתוכן  נות, 
מוצדקות.

הנושא של התמשכות הליכים 
החל־ או  דין  פסקי  במתן  ועיכוב 

התלונות  בבסיס  למדי  רווח  טות 
שנמצאו מוצדקות. אחוז גבוה יח־

סית של התלונות שהוגשו במהלך 
2004-2016 מתייחסות לשופטים 
בבתי משפט השלום, בבתי משפט 
לענייני  משפט  בבתי  מחוזיים, 
לתביעות  משפט  ובבתי  משפחה 

קטנות.
מגמת  נרשמה  השנים  במהלך 
המוצ־ התלונות  בשיעור  ירידה 
התלונות  ובשיעור  בכלל,  דקות 
ההלי־ התמשכות  על  המוצדקות 

כים ועיכוב בפסקי דין, בפרט.
רי־ תופעת  כי  ממליץ  הדו"ח 
בוי התלונות על שופטים עמיתים 
חמו־ תופעה  היא  מינויים  לאחר 

לצמצום  לפעול  חשוב  אשר  רה 
להשגתו  לתרום  מנת  על  היקפה. 
תכנון  לשקול  מומלץ  זה  יעד  של 
השתלמויות ייעודיות לאוכלוסיה 
ייחודית זו ע"י המכון להשתלמות 
השתלמויות  במסגרת  שופטים. 

מסוג זה מוצע כי יידונו האתגרים 
שופ־ נדרשים  עמם  היום־יומיים 

השתלמות  להתמודד.  אלה  טים 
מסוג זה עשויה לתרום להטמעתן 
מו־ ולפיתוח  ראויות  נורמות  של 

העמיתים  השופטים  של  דעותם 
נמדדת  תפקודם  שאיכות  לכך 
של  רחב  מגוון  על  בהתבסס 
קריטריונים ולא רק בהתבסס על 

מספר התיקים שהצליחו לסגור.
נוכח העליה במספר התלונות 
להתנהגות  הנוגעות  המוצדקות 
מוצע  שופטים,  של  ראויה  בלתי 
אשר  לשופטים  עיון  ימי  לקיים 
סוגיות  ויידונו  יוצגו  במהלכם 
אתיות מרכזיות בהחלטות הנציב. 
חשוב  זה  מסוג  עיון  ימי  במסגרת 
מיוחדת  לב  תשומת  להקדיש 
להתב־ המתייחסות  לסוגיות 

באולם  ראויות  בלתי  טאויות 
או  במילים  לשימוש  הדיונים, 
קול  והרמת  פוגעניים  בביטויים 
שלא לצורך, להפעלת לחץ מופרז 
לפשרה ולהתבטאות בלתי ראויה 

בפסק דין או בהחלטה.

ירוחם  רבי  הגאון  בפרט,  ברק  בני 
ולאמו  זצ"ל,  קרלנשטיין  פישל 
ע"ה  רייכל  עשירה  מרת  הרבנית 

לבית משפחת פרוש.
ממשפחות  שהיו  הוריו  בבית 
מעלה,  של  שבירושלים  היחס 
התורה  מוסדות  ומקימי  מייסדי 
ומראשי  הישן  ביישוב  והחסד 
היהדות החרדית, קנה את יסודות 
חכ־ ונאמנותו  לתורה  אהבתו 

הגדולה  שקידתו  את  גם  כך  מיה, 
ללימוד התורה.

בילדותו עברה המשפחה לה־
עמד  שם  אביב,  תל  בעיר  תגורר 
היכל  ישיבת  הנהלת  בראש  אביו 
להקמת  רבות  ופעל  התלמוד, 
החדש.  ביישוב  התורתי  החינוך 
ע"י  אביו  התבקש  תקופה  לאחר 
להצט־ זצוק"ל  איש  החזון  מרן 
ציון  תפארת  ישיבת  לניהול  רף 
הישיבה  מייסד  של  הנהגתו  תחת 
וראשה, הגאון רבי יעקב שניידמן 
וניהל  ייסד  כשבמקביל  זצוק"ל. 
את התלמוד תורה בשכונת זכרון 

מאיר.
רבי  קיבל  חינוכו  משנת  את 
ברק  בבני  תורה  בתלמוד  גרשון 
ולאחר מכן בישיבת תפארת ציון, 
בין  התבלט  שנים  אותן  כשכל 
חבריו במידותיו הנאצלות ואהבת 

התורה שיקדה בליבו.
בילדותו זכה לקרבה מיוחדת 
ממרן החזון איש זצוק"ל, גדלותו, 
היו  בקודש  והליכותיו  רוממותו 
כל  במשך  אותו  וליוו  לרגליו  נר 

ימי חייו
עם כניסתו לכבשנה של תורה 
בהיותו  פוניבז'  ישיבת  בהיכל 
לקרבתם  זכה  שנה,  י"ז  כבן  נער 
הישיבה  ראשי  מרנן  של  הגדולה 
מפו־ הרב  מרן  ובראשם  זצוק"ל 

להיות  אותו  שמינה  זצוק"ל,  ניבז' 
עשרות  ובמשך  הישיבה  גבאי 
זצוק"ל  מרן  לפטירת  עד  שנים 
ימינו  ויד  מקורבו  גרשון  רבי  היה 
בכל מה שקשור להנהגת הישיבה.

ממרן  זכה  מיוחדת  לקרבה 
הגרא"מ שך זצוק"ל שבמשך עש־

רות שנים היה רבי גרשון מנאמניו 
שלוחו  היה  ואף  ביותר  הקרובים 
פעל  שם  הישיבות  ועד  בהנהלת 

רבות לביסוס עולם התורה. 
בתורה  ויגיעתו  התמדתו 
לשם  היתה  שנים  באותן  ומוסר 
דבר בקרב בני הישיבה, כשבמסע 
ההלוויה הובא בשם אמו הרבנית 
באותם  שלה  הנחת  שפסגת  ע"ה 
לימודם  קול  שמיעת  היה  ימים, 
גידולי  מפארי  בניה  שני  של 
הישיבה, הלא המה הגאון רבי דב 
גרודנא  ישיבת  ראש  זצוק"ל  צבי 
יושבים  שהיו  זצ"ל,  גרשון  ורבי 
בחברותא  והוגים  העצים  בין 
שעות.  גבי  על  שעות  נעים  בקול 
רבות,  שנים  שנמשכה  חברותא 
שני  בין  והאחווה  כשהאהבה 
המשפ־ בני  יתר  עם  כמו  האחים, 

חה, לא פסקה מעולם.

את  נשא  לפרקו  בהגיעו 
תליט"א  מרים  הרבנית  רעייתו 
שפ־ רפאל  מאיר  רבי  הרה"ג  בת 

רינגר זצ"ל מלונדון שהיה מראשי 
אגודת ישראל באירופה וממנהיגי 

הציבור החרדי באנגליה.
בני  בעיר  הקימו  ביתם  את 
של  דורות  העמידו  ויחדיו  ברק, 
כשלצד  והוגיה,  תורה  לומדי 
עמד  ומשפחתם  ביתם  ניהול 
לצידו  תליט"א  הרבנית  רעייתו 
בכל מפעלות חייו בהרבצת תורה 

והרמת קרן התורה.
נשואיו  אחר  קצרה  תקופה 
יעקב  רבי  הגאון  ע"י  התבקש 
לה־ להצטרף  זצוק"ל  שניידמן 
תפארת  ישיבת  והנהגת  נהלת 
פעל  שנים  עשרות  ובמשך  ציון, 
ומוסדותיה,  הישיבה  לביסוס 
ולקבל  ללמוד  זכו  רבים  כשרבים 

ממנו תורה ויראת שמים.
מוסדות  במסגרת  הקים  כך 
המ־ עדות  לבני  ישיבה  הישיבה 

שיעורים  מוסר  היה  שם  זרח, 
מתל־ כשרבים  מוסר  ושיחות 

משמשים  תקופה  באותה  מידיו 
כיום מרביצי תורה ורבני קהילות 
זו  היתה  ישראל.  תפוצות  בכל 
שהוקמו  הראשונות  מהישיבות 
כש־ המזרח,  עדות  לבני  במיוחד 

בעקבותיו  רבים  הלכו  מכן  לאחר 
תורה  ומוסדות  ישיבות  והקימו 
נפרד  בלתי  חלק  מהווים  שכיון 

מכלל עולם התורה.
האב־ כולל  את  הקים  כן  כמו 
למדו  בו  הישיבה,  יד  שעל  רכים 
האברכים  חשובי  תקופה  באותה 
הכולל  כשבראש  ברק,  בני  בעיר 
שמעון  רבי  הגאון  את  העמיד 
כששמו  זצוק"ל,  דיסקין  משה 
של הכולל נישא לתהילה בפי כל 
והוקירו  שהעריכו  התורה,  גדולי 
את רבי גרשון זצ"ל על דרך הנה־

גת הכולל.
כן היה רבי גרשון זצ"ל היוזם 
נצח  ישיבת  את  לישיבה  לצרף 
מוסדות  תחת  וראשיה  ישראל 
מלבד  זאת  ציון,  תפארת  ישיבת 
ירוחם  זכרון  מוסדות  את  ייסודו 
ירוחם  רבי  הגאון  אביו  לעי"נ 
כולל  את  הכוללים  זצ"ל,  פישל 
האברכים שבראשו עמד ומסר בו 
שיעורים וחבורות תמידין כסדרן, 
כשברבות שנים הצטרף לראשות 
זאב  חיים  רבי  הגאון  בנו  הכולל 
לסייע  הקרן  את  גם  כך  שליט"א. 
תורה,  וגדולי  חכמים  לתלמידי 
חבוריהם  של  לאור  להוצאתם 
ומר־ מגדולי  כשרבים  התורניים, 

הגונה  תמיכה  קבלו  התורה,  ביצי 
תורנית  מקרן  ספריהם  להוצאת 

חשובה זו.
ורב  תבונות  איש  בהיותו 
של  ושליחם  נאמנם  היה  פעלים, 
צי־ לפעולות  זצוק"ל  הדור  גדולי 

בוריות רבות, בהם סייע לביסוסם 
בארץ  התורה  מוסדות  כלל  של 
בעת  כי  סיפר,  לימים  הקודש. 

היהדות  נציגי  עם  בצוותא  שפעל 
תקצי־ להשגת  בכנסת  החרדית 

למוסדות  שונים  ממשלתיים  בים 
התורה, הורה לו מרן הגרא"מ שך 
ישיבת  את  יכניס  שלא  זצוק"ל 
תפארת ציון בין מקבלי תקציבים 
מוסדות  שיוותרו  מנת  על  אלו, 
על  המידה  על  יתר  יסתמכו  שלא 
למנוע  כדי  וכן  אלו,  תקציבים 

לזות שפתיים.
ופ־ הרבים  מפעליו  למרות 

וחסד,  לצדקה  הנשגבות  עולותיו 
היה סדר יומו של רבי גרשון נטוע 
בבית המדרש, בקביעת חברותות 
הכו־ לאברכי  שיעורים  ומסירת 

לל, וכן השיעור העיוני והמעמיק 
לבני  שישי  ליל  מידי  מסר  אותו 

משפחתו וצאצאיו שיבדלחט"א.
גדולי  ורבנן  מרנן  בהוראת 
הדור זצוק"ל הועמד בראש איגוד 
ועד  להנהלת  צורף  וכן  הישיבות 
אלו  כשבתפקידים  הישיבות, 
פעל רבות ונצורות לביסוס עולם 

התורה. 
קשריו  היו  בחייו  מיוחד  פרק 
בירוש־ אגו"י  יו"ר  עם  ההדוקים 

לים הרב מנחם פרוש זצ"ל, קשר 
שנמשך לאורך תקופה של כחמי־

נועץ  היה  השאר  ובין  שנה,  שים 
תקציבי  ובהגדלת  בהשגת  עמו 
כך  החינוך,  ומוסדות  הישיבות 
גם כל נושא שהיה קשור בפיתוח 
ברחבי  הק'  הישיבות  ושגשוג 

ארה"ק.
המער־ על  מספר  היה  לימים 
מנ־ הרב  ניהל  אותם  כות השונות 
שונים,  בנושאים  זצ"ל  פרוש  חם 
ובהם הוא אישית גם היה מעורב, 
ועשייתו  מרצו  את  נס  על  והעלה 
שיכולים  הרבים,  ומאבקיו  הרבה 
וכיצד  איך  ודוגמא  סמל  להראות 
בצו־ כחומה  המשמר  על  לעמוד 

קדשי  למען  ובתבונה  בחכמה  רה 
ישראל. 

שלומי  סיעת  כשהוקמה 
ובתקו־ ישראל  באגודת  אמונים 

באגודת  הפנימיות  הבחירות  פת 
ראש  ז"ל  גרשון  ר'  היה  ישראל, 
הגשר ואיש הקשר עם מרנן ורבנן 
שהתגוררו  זצוק"ל  התורה  גדולי 
ובכינוסי  ברק,  בבני  ההם  בימים 

הסיעה שנערכו מפעם לפעם היה 
ודבריו  המדברים,  מראשי  המנוח 
הצעירים  לעסקנים  מכוונים  היו 
עסקנות  ז"ל  מנחם  מר'  שילמדו 
במסי־ לפעול  יש  כמה  ועד  מהי, 

רות נפש. 
ותמך  לב,  בכל  עודד  כן  כמו 
הק־ שלמרות  הכוללים  באברכי 

המשיכו  שלהם  הכלכליים  שיים 
מי  על  וכששמע  בתורה,  לעסוק 
משפחתו  מבני  התורה  מלומדי 
תו־ משרה  לקבל  שזכה  ומכריו 
זכותו  על  ומברכו  ומעודדו  רנית, 
מוסרי  משרשרת  להיותו  הגדולה 

התורה לדורות.
צדקה  רדף  אבותיו  כמסורת 
מספר  גידל  כשבביתו  וחסד, 
ומ־ דאגתם  שכל  יתומים  נערים 

גרשון  רבי  כתפי  על  היו  חסורם 
זצ"ל, ואף לאחר נשואיהם המשיך 
לדאוג לרווחתם והצלחתם כאילו 

היו אלו ילדיו ממש.
למשפ־ רבות  מסייע  היה  כן 

חות במצוקה, ובהיותו 'משכיל אל 
דל', היה פונה מיוזמתו למשפחות 
כלכלי,  קושי  אצלם  שיש  ששמע 
כסף  סכומי  להם  מוסר  והיה 
גם  כך  רגלם.  תמוט  לבל  גדולים 
היה משיג מנדיבי עם סכומי כסף 
כלה  בהכנסת  לתמיכה  לצדקה 
ולצרכי שבת ויום טוב למשפחות 

רבות.
בגרונו,  ד'  את  לכבד  זכה 
כש־ שימש  שנים  עשרות  ובמשך 

בבית  נוראים  בימים  ציבור  ליח 
בבית  פוניבז'  יוצאי  של  המדרש 
שצ'רנסקי בבני ברק, כשרבים היו 
נהנים להתפלל במחיצתו לראותו 
שופך שיחו לפני קונו בנוסח מר־

נוסח  ד'.  לקרבת  רגש  ומלא  טיט 
בשכונת  בצעירותו  שמע  אותו 

שערי חסד.
גרשון  לרבי  היה  מיוחד  קשר 
אויערבאך  הגר"ש  מרן  ש"ב  עם 
זצוק"ל מימי ילדותם עת התגוררו 
חסד,  שערי  בשכונת  בסמיכות 
רבי  היה  עת  ומועד  חג  כשבימי 
והיה  למעונו,  עולה  זצ"ל  גרשון 
המועד  לכבוד  לשורר  מכבדו 
קולו  את  לשמוע  מתרגש  כשהיה 
לאביו  גרשון  רבי  של  המתחנן 

שבשמים.
אך  נחלש,  האחרונות  בשנים 
יכו־ ככל  המשיך  זאת  למרות 

בחברותות  לימודו  בסדרי  לתו 
שישי.  בליל  השיעור  ואמירת 
על  התלונן  האחרונים  בשבועות 
החו־ בבית  ואושפז  נשימה  קשיי 

לים, ולאחר טיפול רפואי שוחרר 
שוב  האחרון  רביעי  ביום  לביתו. 
לבית  והובהל  בטוב  שלא  חש 
אושפז  שם  השומר,  תל  החולים 
רגעיו  עד  מלאה  בהכרה  והיה 
הש־ יום  של  בבוקרו  האחרונים. 

למכשירים  מחובר  בהיותו  בת, 
בקול  שיתפלל  לבנו  רימז  שונים 
תפילה  חובת  ידי  ויוציאו  רם 
שהאזין  תוך  כעונה.  שומע  מדין 
של  עשרה  שמונה  לתפילת 
נשמתו  ויצאה  לבו  נדם  מוסף, 
עומדים  שליט"א  כשבניו  בטהרה 
שמע  וקוראים  למיטתו  בסמוך 

ישראל.
במסע ההלוויה שיצאה מביתו 
ברחוב אברהם בן דוד בבני ברק, 
מסלתה  המונים  קהל  השתתף 
החרדית  היהדות  של  ושמנה 
בהם גדולי תורה וראשי ישיבות. 
מנחם  רבי  הגאון  הספידוהו: 
ישיבת  ראש  שליט"א  ברלין  צבי 
הגאון  אחיינו  עוזר,  חיים  רבנו 
ראש  שליט"א  שמידע  משה  רבי 
ישיבת גרודנא, הגאון רבי שמואל 
ישיבת  ראש  שליט"א  מרקוביץ' 
ברוך  רבי  הגאון  אחיינו  פוניבז', 
ראש  שליט"א  אטינגר  מרדכי 
ובנו  אלעד  יחזקאל  כנסת  ישיבת 

הגאון רבי חיים זאב שליט"א. 
לאחר אמירת הקדיש המשיך 
החיים  בית  לעבר  ההלוויה  מסע 
בסמוך  נטמן  שם  ברק,  בבני 
נא־ שהיה  רבותיו  של  לציוניהם 

הרב  מרן  ובראשם  ושלוחם  מנם 
הגרא"מ  ומרן  זצוק"ל  מפוניבז' 

שך זצוק"ל.
רעייתו  את  אחריו  הותיר 
שכל  תליט"א  מרים  הרבנית 
השנים עמדה לצידו בכל מפעליו 
שלמה  רבי  הרה"ג  אחיו  הרבים. 
שליט"א מנהל תלמוד תורה זכרון 
הרבנית  ואחותו  ברק  בבני  מאיר 
בצלאל  רבי  הגאון  אשת  תליט"א 
הגאון  בניו  שליט"א.  בלידשטיין 
רבי חיים זאב שליט"א ראש כולל 
עטרת  כולל  וראש  ירוחם  זכרון 
יוסף  רבי  והגאון  באלעד  שלמה 
שליט"א ר"מ ישיבת בית שמעיה. 
מר־ רבי  הגאונים;  וחתניו  בנותיו 

ישיבת  ר"מ  שליט"א  דרבקין  דכי 
ישיבת  ור"מ  עוזר  חיים  רבנו 
גבעת רוקח בבני ברק, ורבי זלמן 
כו־ וראש  מו"ץ  שליט"א  שטרנגר 

נכדים  ברק,  בבני  אמת  תורת  לל 
ונינים ממשיכי מורשתו לתפארת 

בישראל.

הודעות חוק תכנון ובניה - 18/10/18

הודעות חוק תכנון ובניה - 18/10/18
ראש העיר הרב ישראל פרוש 
עמד  בהם  דברים,  הוא  אף  נשא 
השלום  על  בשמירה  הצורך  על 
המתקיימות.  הבחירות  למרות 
שמנסים  דברים  כנגדי  "נעשים 
עתירה  גם  יש  שמי.  את  להכפיש 
ואני  השני,  נגד המועמד  שהוגשה 
יצליח  והוא  תדחה  שהיא  מתפלל 
גדולי  יש  בבחירות.  להתמודד 
וחשוב  הצדדים,  משני  ישראל 

שנשמור  אבל  בחירות,  שיהיו 
האחד על כבודו של השני".

גם  המשמש  גרוס  פנחס  הרב 
הדרישה  על  פירט  המטה,  כיו"ר 
שיסייעו  ומתנדבים  לפעילים 
של  הוראתם  את  לקיים  למאמץ 
האח־ את  והנחה  ישראל  גדולי 
ראים כיצד לסייע בחלוקת המא־

כן  כמו  השונים.  הפעילים  בין  מץ 
קאליש,  ישעי'  הרב  דברים  נשא 

מעסקני הקהילה והעיר.

כנס פעילים נערך 
בקהילת ערלוי באלעד

  המשך מעמ' ראשון

הרה"ג רבי גרשון קרלנשטיין זצ"ל
  המשך מעמ' ראשון

 – מיעקב  'כוכב  ישיבת  מייסד 
לת־ המתנוססת  מטשעבין'  הגאון 
תובב"א,  ירושלים  בעיה"ק  פארה 
שנתבקש לישיבה של מעלה ביום 

י' חשון תשכ"ו.
יתכנסו   7.30 בשעה  הערב 
ותלמי־ הישיבה  בוגרי  מאות 

הטהור  זכרו  עם  להתייחד  דיה 
הש"ס  וסיום  הילולא  בסעודת 
הישיבה  ראש  נכדיו  בראשות 
שניאורסון  משה  יוסף  רבי  הגאון 
הגאון  הישיבה  ונשיא  שליט"א, 

שליט"א.  שניאורסון  נחום  רבי 
הישי־ ורבני  חכמי  ובהשתתפות 

משה  ר'  הגה"ח  שליט"א,  בה 
נכבדים  ואורחים  שליט"א,  וובר 
דוד  ר'  הגאון  הרב  ובראשם 
הענדן  אב"ד  שליט"א  הלפרין 
תלמידי  וחשובי  מוותיקי  לונדון, 

הישיבה הקדושה.
תתקיים  ההילולא  במעמד 
הישיבה  לתלמידי  מלגות  חלוקת 
שהצטיינו ונבחנו על מסכתא של־

מדו בזמן העבר. חלוקת המילגות 
משפחת  ע"י  שהוקמה  מקרן  היא 

משפחתם  ראש  ע"ש  שפירא 
שפירא  יוסף  אברהם  ר'  הרה"ח 
מתלמידי  להיות  זכה  אשר  זלל"ה 
מרן מטשעבין זצוק"ל וחביב עליו 
דב־ ישא  המאורע  לכבוד  ביותר. 

יצחק  ר'  הרה"ח  החשוב  בנו  רים 
שליט"א.

בית  המוני  יעלו  ערש"ק  מחר 
הקדוש  ציונו  את  לפקוד  ישראל 
המנוחות,  בהר  הרבנים  בחלקת 
בשעה 10.15 בבוקר יעלו תלמידי 

נכדיו  בראשות  הישיבה  ובוגרי 
להשתטח  בקודש  דרכו  ממשיכי 
ולהת־ שיח  לשפוך  הק'  הציון  על 

פלל שימליץ טוב על כלל ישראל. 
מרחבת  תצא  מאורגנת  תחבורה 
הישיבה ברחוב חנה בשעה 10.00 

בבוקר בדיוק. 
יושר  מליץ  שיהיה  רצון  יהי 
להתברך  ישראל  כל  ועל  עלינו 
ולהוושע בישועה כללית ופרטית, 

ולגאולה שלימה בב"א.

  המשך מעמ' ראשון

חסינות שיפוטית 
לרשמי הוצאה לפועל

מאת חיים מרגליות

את  קיבל  העליון  המשפט  בית 
לרשמי  כי  וקבע  המדינה  עמדת 
ההוצאה לפועל, בדומה לשופטים, 
כל  על  מהותית  חסינות  עומדת 
תפקידם  במסגרת  שעשו  פעולה 
השיפוטי ולכן לא ניתן לתבוע את 
של  שילוחית  באחריות  המדינה 
ביהמ"ש  דחה  בכך,  משרה.  נושא 
העליון תביעה נגד רשות האכיפה 
שנט־ רשלנות  עוולת  בגין  והגביה 

ענה נגד רשמת ההוצאה לפועל. 
על  ערעור  הגישו  המערערים 
ביהמ"ש  של  (החלקי)  דינו  פסק 

נדחתה  בו  בירושלים,  המחוזי 
רשות  נגד  נזיקין  תביעת  הסף  על 
חסינות  בשל  והגביה  האכיפה 
לטענת  שיפוטית.  משרה  נושאי 
רשמי  על  בערעור,  המערערים 
עובדי  דין  חל  לפועל  ההוצאה 
המ־ נגד  תביעה  המאפשר  מדינה 

דינה באחריות שילוחית של נושא 
דיונית  חסינות  בשל  זאת  משרה, 

המוקנית להם בחוק.
דחה  כאמור  העליון  ביהמ"ש 
את הערעור ובכך קיבל את עמדת 
ההוצאה  לרשמי  לפיה  המדינה, 
מוקנית  לשופטים,  כמו  לפועל, 

חסינות שיפוטית מהותית.

נתפס נער שנהג ללא 
רשיון על משאית

מאת חיים מרגליות

במהלך פעילות אכיפה בכביש 
הנ־ משאית  נהג  השוטרים  זיהו   ,4
ראה צעיר מכדי לנהוג על משאית 
נהיגה  רשיון  הוצאת  הדורשת 
המשאית  עצירת  לאחר   .19 מגיל 
בוצע  גנים  באר  לישוב  בסמוך 
בן  קטין  הנהג  כי  והוברר  בדיקה 
במשקל  המשאית  על  נוהג   16.5
32 טון מבלי שהוציא רשיון נהיגה 

מעולם. 
הקטין ואביו תושבי אזור הד־
כשבסיומה  לחקירה  עוכבו  רום 
מהיר  לשיפוט  לדין  הזמנה  קיבלו 
 30 למשך  הושבתה  והמשאית 
משט־ של  האחסנה  במגרש  ימים 

רת ישראל.
"ערנות השוטרים יתכן ומנעה 
עם  הנע   16.5 בן  נער  שכן  אסון, 
היה  עלול  כזה  במשקל  משאית 
קשה",  בתאונה  מעורב  להיות 

ציינו במשטרה.

ועדת הכספים אישרה תקנות 
לעידוד פיתוח שוק ניירות 
הערך המסחריים בישראל

מאת שלמה גרין

הישראלית.  לבורסה  דחיפה 
תקנות  אישרה  הכספים  ועדת 
לפ־ (ל־2019-2020  שעה  הוראות 
שוק  פיתוח  עידוד  שעניינן  חות) 
בישראל  המסחריים  הערך  ניירות 
– התקנות נוגעות להקלות באגרת 
הבקשה למתן היתר לפרסום תש־
קיף ולאגרה השנתית המושתת על 
כאשר  בבורסה,  הנסחרות  חברות 
בהנפקה  לחברות  נוגעות  ההקלות 

ראשונית.
הראשונה,  התקנה  פי  על 
התקפה לשנתיים הבאות לפחות, 
חברה המנפיקה לראשונה תשלם 
השנ־ האגרה  מתשלום  אחוז   85

של  הנחה  קרי  עליה,  החלה  תית 
15 אחוז באגרה.

על פי התקנה השניה, התקפה 
לפחות,  הבאות  לשנתיים  היא  גם 
לא  לראשונה,  המנפיקה  חברה 
תשלם את התשלום (4,200 שקל) 
בקשה  אגרת  לענין  בחוק  הקבוע 

למתן היתר לפרסום תשקיף.

הערב יומא דהילולא של מרן גאב"ד טשעבין זיע"א
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לוחפון מידע נדלן למכירה והשכרה, ֳ
02-80- מנוי  דמי  ללא  נופש  ומידע 
באתר  מידע  עדכון  חדש!   30-444
דוא"ל   co.il.8030444 בכתובת 

gmail.com@8030444
[20049060]

ירושלים | מכירה
חדרים   5.5 דירת  מאירות  בפנים 
קומה  סוכה  מרפסת   + מוארת 
 ONE נדל"ן  מציאה,  מחיר  נוחה, 

טל' 054-8440016
[20050191]

תורה,  בעזרת  בשוק!  חדשה 
במיקום מצויין, כ-140 מטר + חצר 
ניתנת  לשיפוץ,  זקוקה  ענקית, 
 ONE נדל"ן  דירות,  ל-2  לחלוקה 

054-844-0016
[20050190]

ברוממה, דירת 4 חדרים משופצת 
ומוארת  מאוורת  גבוהה,  ברמה 
נוחה!  קומה  פינתית.   - מאוד 
טל'   ONE נדל"ן  לכניסה,  מוכנה 

054-8440016
[20050189]

במרכז   !ONE לנדל"ן  בלעדי 
חדרים   4 דירת  סורוצקין, 
 + קומפלט  משופצת  מרווחת, 
מרהיב,  לנוף  הפונה  מרפסת 
מעולה!  מחיר  ומאווררת,  מוארת 
ONE 054- נדל"ן ש"ח   2,500,000

844-0016
[20050188]

בפנים   !ONE לנדל"ן  בלעדי 
חדרים   5.5 דופלקס  מאירות, 
 + מטר,   135 כ-  מאוד,  מרווחת 
ואמבטיה  שירותים  מרפסות,   3
ONE 054-844- נדל"ן  כפולים, 

0016
[20050187]

 140 חדשה,  חדרים   5 באהליהב 
מרפסות  גבוהה,  תקרה  מ"ר, 
נוף,  הרחבה),  ענקיות, (אפשרויות 
ש"ח    3,900,000 וחניה,  מחסן   +
 2 מ"ר,   80 חדרים,   3 באהליהב    *
כיווני   3 גדולות,  סוכה  מרפסת 
 2,200,000 וחניה,  מחסן   + אוויר, 
ש"ח. שוורץ נדל"ן 052-765-6888

[20050182]

מיוחדת  חדרים   5 בכדורי 
מאוד,  גדולה  מרפסת  ומרווחת, 
052- נדל"ן  שוורץ  מדהים,  נוף 

765-6888
[20050181]

 92 חדרים,   4 דירת  ברוך  במקור 
מ"ר, בניין חדש בבניה, מפרט טכני 
גבוה, תכנון לפי דרישת הלקוח, 3 
כ"א, מעלית, מרפסת סוכה. שוורץ 

נדל"ן 052-765-6888
[20050180]

מרפסת   + מ"ר   102 ברוך  במקור 
כיווני   3 חזית,  ב',  קומה  סוכה, 
לשיפוץ,  זקוקה  מעלית,  אוויר, 
נדל"ן  שוורץ  גמיש   2,600,000

052-765-6888
[20050179]

 2.5 מציון  בתורה  בשוק!  חדשה 
חד' 66 מ"ר, עם תמ"א 38 מתקדם 
מאוד שירחיב ל-88 מ"ר + סוכה + 
נדל"ן  שוורץ  נוחה,  קומה  מעלית, 

052-765-6888
[20050178]

 5 פאר  דירת  בתנובה,  למבינים! 
קומה  מ"ר,   192  - ענקית  חדרים, 
מכל  ומיוחד  מלא  נוף  נוחה, 
חניה.   + גדול,  מחסן   + הדירה, 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20050177]

דופלקס 5 חד' בפסגת זאב, קומה 
 2 מעלית,  ללא  ואחרונה,  שניה 
 2,200,000 משופצת,  מרפסות, 
02- רחל  ברכת  תיווך  ש''ח 

6527522
[20050151]

כניסה,  קומת  האזל  באבן  בלעדי! 
כ30  חלונות   + מחסן  כ"א,   4 חד',   5
גוש   *   * לזריזים  שיפוץ,  טיעון  מ"ר, 
מ"ר מושקעת,מחסן + ריהוט   120 80
חדשה  בתנובה   *   *   .3,650,000
לנכה)  (אידיאלי  מ"ר   150 מושקעת 
 J-M למבינים!.  גדולה  מרפסת 

ESTATES 052-762-8002
[20050143]

כ-70  ק"ג  בשטראוס  למשקיעים: 
מושכרות,  יחידות  ל-2  מחולק  מ"ר, 
02- ש''ח   1,130,000 משותף  טאבו 
דירה  לקניית  אפשרות   5829322

אחת 052-7176373 תווך
[20050136]

 + כניסה  קומת  גדולה   4 צבי  בנוה 
מטבח  מ"ר,   140 סגורות,  מרפסות 
אמריקאי חדש, 2,680,000 ש''ח לע"ע 
052-  02-5829322 משכנתא  ללא 

7176373 תווך
[20050135]

חדרים   3 הבירה  בארזי  בהזדמנות! 
גדולה ק"ה + מרפסת כחדר + מרפסת 
02- ש''ח   2,080,000 מחסן   + נוף 

5829322 052-7176373 תווך
[20050134]

למכירה -3.5 דירה  מצוינת!  השקעה 
שאול  בגבעת  דיור  יחידות  חד' + 2   4
בניה  מעולה,  בנין  בק"א  נדיר  נכס 
בשעות  לל"ת  גבוה  תשואה  חדשה, 

הערב. 058-3236947
[20050100]

 3 ברפפורט  מזומן!  לבעלי  מציאה 
קומה  ומפוארת  חדשה  מטר   56 חד 
 052-7658-638 שח   930.000 רק   -1

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050010]

 150 והדר  פאר  פנטהוז  צבי!!  בנווה 
מטר 5 חד + 150 מטר גג מרוצף עם 
רק 5500.000שח  מדהים  נוף  זכויות, 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20050008]

חדשה בשוק! לבעלי מזומן! בגאולה 
דו  מטר,   40 גג   + מטר   150 חד   6
2800.000שח  רק  מעלית  מפלסי, 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20050007]

 80 כ  חד   3.5 אבינדב  בשוק!  חדשה 
052-7658- 2000.000שח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20050006]

חד   3 גרשון  רבינו  בשוק!  חדשה 
 30 דיור  יחידת   + מטר  כ-80  ק"א 
 38 תמא   +  3500 ב  מושכרת  מטר 
 052-7658-638 שח   2630.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20050005]

 + ד  קומה  מטר   118 חד   5 כדורי 
3200.000ש"ח   רק  מטר   16 מרפסת 
רק  מטר   118 4חד  תנובה   *
052- נוחה  קומה  3200.000ש"ח 

7658-638 "היימשע תיווך הנדלס"
[20049878]

5חד  בעלזא!!  קרית  ברוממה 
רק  מטר   50 חצר   + 160מטר 
לבמ"ד  סמוך   * 4380.000ש"ח 
מרפסות   2 מטר  חד 160   6 מפוארת 
גדולות נוף מדהים קומת כניסה רק 5 
"היימשע   052-7658-638 ש''ח  מליון 

תיווך הנדלס"
[20049850]

חדישה  75:מטר  חד'   3.5 בפישל 
רק  שכנים  מעלית  ק"ג,  ומושקעת 
"עדיפות  שח   2.000.000 היימשע 
 052-7658-638 מזומן"  לבעלי 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049849]

מטר   72 חד   3 השבת  כיכר  ביואל 
/יחידות  לחנויות  לחלק  אפשר  ק"א 
 052-7658-638 1730.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049848]

מציאה ממש! באזור רשי 4 חד ק"ג + 
מטר   60 גג   + מטר   115 סה"כ  יחידה 
זוכה!  הקודם  כל  שח   2670.000 רק 
תיווך  "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049847]

במקור ברוך תחכימוני 3 חד 75 מטר 
שח   1890.000 רק  חודשים   6 כניסה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049846]

חד   3.5 בסורצקין  בשוק!!  חדשה 
חדשים,  וסלון  מטבח  מטר   82
בהתקדמות   38 תמא  מדהים,  נוף 
מטר   25 עוד  לדירה  שיא,יתווסף 
052- שח   2250.000 רק  ומעלית 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049845]

במעלות דפנה 3 חד + מרפסת סגורה 
(תמא  טוב  הכי  אזור  משופצת,ק"ג 
052- שח   1960.000 רק  בעבודה) 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049844]

בפרויקט חדש בבית ישראל 2 חד 40 
מטר + 25 מטר חלל רק 1070.000שח 
מטר   36 חלל   + מטר   45 חד   2.5  *
 052-7658-638 שח   1180.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20049843]

 2 ילין  בדוד  החדשות!!  המציאות 
 * 1350.000ש"ח  רק  מטר   53 חד 
כ-70  3חד  סדיגורא  הנביא  בשמואל 
במאה   * 1550.000ש"ח  רק  מטר 
רק  ק"א  חדשה  כ70  חד   3 שערים 
 052-7658-638 ש"ח   1520.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049842]

 4 שפע  מעל  גדולה!  מציאה 
הנחה  לכסלו  מחשוון  חד',הקונה 
02- תיווך  ריהוט   + נוף  גדולה! 

053-3179474 ,5379474
[20049754]

חדש  פרויקט  ברוך!!  מקור  לב 
למעלה  להטורים  סמוך  מפואר! 
דירת 92 מטר 4 חד' ק"ג חדשה חזית 
דירת 84   * מעלית 2400.000שח  נוף 
עד  כניסה  שח  חד' 2100.000  מטר 4 
052- גבוה  בניה  מפרט  חודש,   15

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049743]

 + מטר   75 חד   3 תלמודי  צבי  נווה 
רק  מטר   150 סהכ  דיור  יחידות   2
 052-7658-638 שח   3160.000

"היימשע תיווך-הנדלס
[20049742]

ק"ד  מטר   93 חד   3.5 הבירה  ארזי 
 052-7658-638 שח   2300.000 רק 

"היימשע תיווך- הנדלס"
[20049741]

ממרפסת   + חד   3 דפנה  במעלות 
טוב  הכי  אזור  משופצת,ק"ג  סגורה 
שח   1960.000 רק  בעבודה)  (תמא 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049739]

ליד  שלום  בדובר  בלבד!  לרציינים 
הבית מדרש! קרוב לכיכר 6 חד 160 
מטר   50 מרפסת   + נוחה  קומה  מטר 
 052-7658-638 4370.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20049700]

מזומן!  לבעלי  מציאה!  בבלעדיות 
 72 חד   3 חדש  בנין  צבי  נווה  בפישל 
2000.000שח  רק  מעלית  3כ"א  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20049675]

מציאה!! בגאולה דירת 70 מטר גובה 
5 מטר + זכויות לעוד דירה בגג ויותר, 
קומת כניסה (אפשרות לחלק בגובה 
עשה) כך  ליד  בית  ויחידה,  לחנות 
 052-7658-638 שח   1970.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20049674]

מציאה!  גבוה!  עצמי  הון  לבעלי 
חדשה,  מטר   75 -3חד  ברוך  במקור 
רק  נוף,  היימשע,  שכנים  סוכה,  ק"ב, 
052- זוכה!  הקודם  ש''ח   1900.000

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049562]

בבניה  חדש  בבנין  החלטה!!  למהירי 
חדשה  מטר  דירת 36  שערים  במאה 
חודשים  כניסה 30  ש''ח  רק 850.000 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049559]

באדוניהו הכהן פנטהוז 150 מטר + גג 
מרוצף 150 מטר רק 5.600.000 ש''ח 
 4000.000 רק  ק"ג  מטר   150 חד   5  *
נוף  היימשע,  שכנים  מעלית,  ש''ח, 
"היימשע   052-7658-638 מדהים 

תיווך-הנדלס"
[20049557]

 +  4 לוין  הרי'ם  המורחבת  בסנהדריה 
לחלוקה  ניתן   (3 לתוספת  (אישור   3
 1 קומה  מחסנים   2  + דירות  לשתי 
 026764119 תיווך   3800000 מעלית 

0548429798
[20049532]

מירפסות   3 חזית  ק'1   3.5 בהושע 
2150000 * בצפניה קרוב לבר אילן 3 
גם לעסק 2250000 * 2 במאה ש' בנין 
תיווך    *  1400000 ק'1  מקבלן  חדש 

026764119 0548429798
[20049531]

 2   *  1450000 ק'1  מנחם  ברח'   2
 2   *  1550000 ק'1  בתחכמוני 
 3   *  1600000 ק'1  המכבי  ביהודה 
תיווך   1750000 ק'4  החיים  בגשר 

0548429798 026764119
[20049488]

השבת  בכיכר  מציאה!  במחיר!!  ירדו 
אופציה   + ק"א  מטר   72 חד   3 יואל 
 1730.000 רק  מרפסות   3  + לממד 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20049460]

בגוש 80 -אזור גבעת משה למטה, 4 
חד 105 מטר מפוארת וחדשה, חזית 
רק  מעלית   ,6 קומה  מדהים  נוף   +
2500.000 שח כניסה 5 חודשים -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049247]

בגאולה 3.5 חד 82 מטר + 2 מרפסות-
 2 ק"ג,  משותף,  בגג  זכויות   + סוכה 
052- שח  רק 1965.000  בבנין  חניות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20049245]

מטר   53 חד   2.5 ילין  בדוד 
שח   1350.00 אק  בטאבו 
תיווך- 052-7658-638"היימשע 

הנדלס"
[20049243]

 80 ק"ג,  חד',   3 שלום  דובר  בבלעז! 
ש''ח   2,500,000 מרפסות   2  + מ"ר 
 4.5 בינה  אמרי  צאנז  בבלעדיות   *   *
02- תיווך  מ"ר   120 נוחה  קומה  חד', 

053-3179474 ,5379474
[20049188]

כ  חד'  ומפוארת! 4  חדשה  בפולנסקי 
90 מטר ק"ב רק 2300.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049135]

בעובדיה חדשה 3 חד 80 מטר ק"ג + 
סוכה רק 2250.000 שח הקודם זוכה! 
תיווך- היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20049132]

 3 צבי  בנווה  במחיר!!  ירדו  מציאה!! 
 75 עוד  של  יחידות   2  + מטר   75 חד 
כ  מהיחידות  חודשית  תשואה  מטר 
 21.5) 3150.000שח  רק  שח   7000
למטר) הקודם זוכה! 052-7658-638 

היימשע תיווך-הנדלס
[20049131]

מטר   105 חד   4 יעקב  בעין 
חדשה  גדולות  מרפסות   2  +
רק  חודש   15 כניסה  ק"ג,  ומפוארת, 
הגג  לקנית  אפשרות  2500.000שח 
052- זוכה!  הקודם  בעוד 700.00שח 

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20049128]

כסף  מזומנים/  לבעלי   ! מציאה 
 115 חדשה  ברוך  במקור  מהיר, 
נוף  ק"ג,  דיור  יחידה   + חד   4 מטר 
הקודם  שח   2600.000 מדהים! 
"היימשע   052-7658-638 זוכה! 

תיווך-הנדלס"
[20048979]

דיור  יחידות   3 הנביא  בשמואל 
רק   8500 כ  חודשית  תשואה 
 052-7658-638 שח   2030.000

"היימשע תיווך-הנדלס
[20048894]

חד   7 מטר   220 אמונים  בשומרי 
 4.500.000 רק  מאד  ומושקע  מפואר 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20048757]

מפואר  מטר   160 פנטהוז  בבלוי 
ומושקע נוף מדהים, התר בניה לעוד 
היימשע,  שכנים  מעלית,  מטר   40
 3700.000 רק  בגג  נוספות  אופציות 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20048756]

אחינועם 5  בפאג"י  מציאה!  מציאה!! 
חד 120 מטר ק"א + 30 מטר מרפסת 
052- שח   2700.000 רק  ואופציות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20048754]

החלטה!  ומהירי  למשקיעים!! 
פרטי  בנין  מאה-שערים,  בהתחלת 
ל  לחלוקה  אפשרות  מטר  כ-30 
קומות   4 ולבנית  חלקה,  תתי   2/3
 052-7658638 שח   1500.000 רק 

"היימשע תיווך"-הנדלס
[20048652]

מטר   170 פרטי  בית  ברוך  במקור 
מאושרת  טאבה   + מטר   50 חצר   +
רק  קומות   2 עוד  לבנית  ואפשרות 
 052-7658-638 שח   4.800.000

היימשע תיווך-הנדלס
[20048148]

בונבונירה בשטראוס! 4 חד' 72 מטר, 
ביותר  מושקעת  ומפוארת,  חדשה 
 052-7658-638 ש''ח   2030.000 רק 

היימשע תיווך-הנדלס
[20048011]

לכיון  בינה  באמרי  במחיר  ירדו 
מדהים  נוף  מטר   115 חד   5 הנוף 
פסח  מטבח  מאד  מושקעת  ק-1 
052-7658- ש''ח   2.670.000 רק 

638 היימשע תיווך-הנדלס
[20047953]

דירת  ישראל  בבית  חדש  בפרויקט 
קומה  כ"א   3 מטר   70 כ  חדרים   3
הכל  מטר   10 כ  מרפסת  מעלית  ב' 
היימשע,  כולם  שכנים  ומפואר,  חדש 
 1580.000 רק  חודש   18 תוך  כניסה 
 052-7658-638 זוכה  הקודם  ש''ח 

היימישע תיווך - הנדלס
[20047314]

 96 -מחל  אשכול  ברמת  מציאה!! 
מטבח  ענק,  סלון  חד'   3.5 מטר, 
 16 מרפסת  משופצים  ואמבטיה 
052- ש"ח   2200.000 רק  ק"ב  מטר, 

7658-638 היימישע תיווך - הנדלס
[20047154]

רציני  ללקוח  בדחיפות!  דרוש 
במתחם  חד'   3/4 דירת  מאד!! 
קומה  האזור,עד  בכל  או  כדורי 
שח   2600.000 עד  חזית,  עם   3
 - תיווך  היימישע   052-7658-638

הנדלס
[20047009]

ירושלים | השכרה
משופצת  חד'   2.5 ישראל  בשרי 
ומרווחת + ריהוט מלא, 5,500 ש"ח. 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20050185]

מפוארת  חד'   3 הארץ,  בתנובת 
וממוזגת, ללא סוכה, קומה נמוכה, 
052- נדל"ן  שוורץ  מיידית,  כניסה 

765-6888
[20050184]

כניסה  א',  קומה  חד'  צבי 5.5  בנוה 
נדל"ן  שוורץ  ש"ח   8,500 מיידית 

052-765-6888
[20050183]

חד'   7 פנטהוז  שאול  בגבעת 
מיידית,  כניסה  מרפסת,   +
גם  מתאים  לחודש,  ש''ח   11,000
תיווך  ישיבה.  לבני  למדרשיה, 

ברכת רחל 02-6527522
[20050150]

קומפלט.  מרוהט  וחצי,  חדר  דירת 
053-3102800

[20050146]

דירת 1.5 בגבעת שאול ריהוט חלקי, 
חלונות  בוילר  מזגן  פרטית  כניסה 
058- לל"ת  מציאה  במחיר  גדולים 

3236947
[20050099]

חדרים   6.5 פרטית  גדולה  וילה 
כ"א   4 פרטית  כניסה  שאול,  בגבעת 
ומטופחת  מתוחזקות  קומות  שני 
058- לל"ת.  למוסדות  או  לפרטיים 

3236947
[20050098]

בסורוצקין 4 חד' שלד מוכן לתוספת 
ועוד היתר על הגג ק'ג דיר בכל קומה 
 0533179474 תיווך  ש''ח   3,200,000

025379474
[20049487]

ירושלים | משרדים
חדרים   3.5 בגאולה  להשכרה 
גדולים, למשרד וכדו' (עם קבלה), 
לחניה  אפשרות  מזגנים,  א',  קומה 
שוורץ  ש"ח.   4,500 רק  פרטית, 

נדל"ן 052-765-6888
[20050186]

בני ברק | מכירה
3'חדרים  מציאה  בסמטת-רחל 
75מ"ר חזית ק"ג ואחרונה אופציה 
אופ'  ליחידות  +  מייידית  לחלוקה 
מיידי  1.450.000ש"ח  בגג  לבניה 
סלומון-נכסים-והשקעות"  גמיש 

052-7652801
[20050171]

בלעדי בסיום בניה ברבינו אשר 3' 
חדרים גדולה כ80 מ"ר חזית מיידי 
סלומון- גמיש  1.670.000ש"ח 

נכסים-והשקעות" 052-7652801
[20050170]

(מתאימה  מציאה  בבלעדיות 
45מ"ר  להשקעה)בזבוטינסקי 
(צד של פ"כ) מחולקת ל2 יחידות 
רעפים  גג  אופ'   + ואחרונה  ק"ג 
מיידי  4200ש"ח  כיום  מכניסה 
סלומון-נכסים- 1.000.000ש"ח 

והשקעות" 052-7652801
[20050169]

פ"כ)  של  (צד  בזבוטינסקי  בלעדי 
3' חדרים משופצת מהיסוד קומה 
מיידי  שך  לרב  קרוב  עורפית  א' 
סלומון- גמיש  ש''ח   1.290.000

נכסים-והשקעות" 052-7652801
[20050168]

ענקית  גג  דירת  באבטליון  בלעדי 
ק"ג (ללא) 120מ"ר  חזית  מ"ר   220
למטה + 100 מ"ר גג בטאבו + חניה 
סלומון-נכסים- גמיש   2.650.000

והשקעות" 052-7652801
[20050167]

לטבריה  קרוב  ברב-קוק  בלעדי 
סוכה  שמורה  70מ"ר  חדרים   2.5
מיידי 1.450.000ש"ח  ק"ב-עורפית 
סלומון-נכסים-והשקעות"  גמיש 

052-7652801
[20050166]

מ"ר  כ75  יוסי  ברבי  בלעדי 
מחולקת ל4 חדרים כיום מושכרת 
מיידי  ש''ח   4000 תשואה  לעסק 
סלומון- גמיש  1.550.000ש"ח 

נכסים-והשקעות" 052-7652801
[20050165]

במנחם מציאה !! 5'חדרים גדולים 
120מ"ר + סוכה12מ"ר על עמודים 
חניה   + ק"א  ומסודרת  מטופחת 
סלומון- גמיש  1.950.000ש"ח 

נכסים-והשקעות" 052-7652801
[20050164]

לקהילות  קרוב  ברימון  בלעדי 
דירות  ל2  מחולקת  מ"ר   90 יעקב 
להרחבה  מיידית  אופ'  חזית +  ק"ב 
גמיש  1.760.000ש"ח  25מ"ר 
052- סלומון-נכסים-והשקעות" 

7652801
[20050163]

בלעדי מציאה ברש"י קרוב לשפת 
 '2 ק"א  מ"ר  כ110  מחולקת  אמת 
יחידה  כל  3'חדרים  של  דירות 
מהיסוד  ומשופצות  מושכרות 
סלומון- גמיש  2.450.000ש"ח 

נכסים-והשקעות" 052-7652801
[20050162]

ר"ע  בהשומר  ממש!!  של  מציאה 
עוד  של  שלד   + מטר   85 כ  חד   3
רק  ק"ב  להשומר,  חזית  מטר,   32

1920.000 שח 052-7658-638 תיווך
[20050160]

 125 חד'   4.5 אלימלך  נועם  ברחוב 
ק"ב  נוף.   + יפהפיה  אופציה.   + מ“ר 
2,600,000 ללא תיווך. 050-4129149
[20050149]

חדרים,   4-5 דירות  בברוריה/ריינס 
ופנטהוז  דירות-נכה,  דירת-גן, 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20050142]

בני ברק | השכרה
 '3 חדש  בבנין  קוק  ברב  בלעדי 
חזית  ק"ד  חדשה  מ"ר   75 חדרים 
אופ'   + ש''ח   4200 מיידי  מעלית   +
לריהוט "סלומון נכסים והשקעות" 

0527652801
[20050172]

בני ברק | משרדים
משרד  או  לעסק  להשכרה  בלעדי 
 75 ישעיהו  אזור  עקיבא  ברבי 
מיידי  ויפה  משופץ  חזית  ק"א  מ"ר 
סלומון-נכסים-והשקעות"  5000ש"ח 

052-7652801
[20050175]

עקיבא  רבי  במרכז  חנות  להשכרה 
מיידי  חזית  מר   20 גלריה   + מ"ר   22
סלומון-נכסים- ש''ח   10.000

והשקעות" 052-7652801
[20050174]

משרד   / חנות  קוק  ברב  להשכרה 
מטרה  לכל  משופצת  חזית  30מ"ר 
סלומון-נכסים-  " מיידי  3000ש"ח 

והשקעות" 052-7652801
[20050173]

מרכז   8609  * ממשרד   יותר  הרבה 
אחים ר' עקיבא 86 קומה 9 בני ברק

[20050101]

ביתר עילית | מכירה
בבניה  שאול!!  באבא  חדש  בפרויקט 
150 מטר + חלל רק 1700.000 להביא 
052-7658- שח   250.000 רק  עכשיו 

638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20050009]

בדרכי איש 4 חד 100 מטר + חצר 50 
 1530.000 רק  מטר   70 חלל   + מטר 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20049728]

לחנויות  מתאים  ביסמנט  במעזריטש 
 1000.000 רק  מטר   120 ויחידות 
 052-7658-638 משותף  טאבו  שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049558]

ירדו במחיר! מציאה ממש! בפרויקט 
 4 טופס  שקיבל  יוחנן  אלי  החדש 
אופציות   + מטר   100 חד   4 עכשיו, 
חדש,  הכל  מעלית,  נוחה  קומה 
 052-7658-638 1650.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049464]

 145 סה"כ  דירות   2 ישראל  באוהב 
 + מטר   60 לעוד  בניה  התר   + מטר 
אפשרות   + -3כ"א  מטר   250 חצר 
ולעשות  החצר  כל  תחת  לחפור 
נורמלים  חלונות  עם  דירות   3 עוד 
 052-7658-638 2350.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049463]

התר   +  82 כ  חד   3 מלובלין  בהחוזה 
הגג  כל  ולבנית  רביעי  לחדר  בניה 
 052-7658-638 1600.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049462]

 3 מטר  כ75   Aגבעה סופר  בחתם 
חד' מושכרת ב 3000 שח + 2 יחידות 
שכל אחד מושכר ב 2400 לחודש רק 
052- זוכה!  הקודם  שח   1850.000

7658-638 היימשע תיווך-הנדלס
[20049134]

חד   4 העיר  לכיכר  קרוב  יצחק  בחיי 
נוף  ומטופחת,  מושקעת  מטר  כ 110 
 1500.000 רק  ק"ב  כ"א   3 מדהים! 
 052-7658-638 זוכה!  הקודם 

היימשע תיווך-הנדלס
[20049133]

אשדוד | מכירה
בראש  בטוחה  קנייה  בשוק,  חדש 
לפרויקט  מלא  בנקאי  ליווי  שקט, 
 % של  נמוך  עצמי  הון   ,38 תמ''א 
ש''ח  אלף   300 עד   204 מ-   ,15
פי  על  התשלום  שאר  בלבד, 
לתקופת  מוגבל  הלקוח,  רצון 
וגג.  גן  חדרים   4-5 המבצע,דירות: 
מחירי  יושר,  דרכי  בלעדי  שיווק 

שוק סבירים, 0583250259
[20048879]

קרית גת 
3 חדרים משופצת להשקעה בעיר 
אופציה 30   + חדרים   3  *  640.000
מטר להשקעה בעיר 700.000 * 3 
החדשה  החרדית  בקריה  חדרים 
לקריה  סמוך  חדרים   3  *  880.000
להשקעה  חדרים   2  *  750.000
והשקעות.  נכסים  תיווך   520.000

לשירותכם 0533161345
[20050137]

למכירה בהזדמנות! בקריה החדשה, 
ומרווחת  ממוזגת  מושקעת  חד',   3

לל"ת 050-4179995
[20050131]

 + חדרים  שלוש  !בטרקלין  מציאה 
מדהים  נוף  לגג  גישה  עם  צמוד  גג 
שלושה כ"א וללא היזק ראיה {תיווך} 

0533155550
[20050108]

למכירה  דירות  מבחר  הבית"  "תיווך 
ובכל  בקריה  נכסים  ניהול  ולהשכרה 
רחבי העיר יהושע עבער -0504-126

124
[20048907]

צפת | מכירה
כ-60  חד'   3 דירת  היסוד  קרן  ברח' 
חרדי.  אזור  משופצת,ממוזגת,  מ"ר, 

מלכות נכסים 053-4109680
[20050065]

צפת | השכרה
מרווחת  חד'   4 בצפת  דירה  לל"ת 
כחדשה,  משופצת  ומאווררת, 

לממושכת, מיידי! 055-6785345
[20050018]

בקרן  החלטה  למהירי  להשכרה 
ראשונה  קומה  חד'   3 דירת   5 היסוד 
מעולים,  מדהים,שכנים  נוף  מוארת. 
שח   2300 רק  טובים  כיוונים 

לחודשלפרטים 0527690009
[20049327]

אחיסמך 
חדרים   3 דירות  באחיסמך! 
בבניין   1,090,000 מ  החל  בבניה 
בוטיק דירות 4 ו 5 חדרים החל מ 
1,290,000 וכן דירות גן וגג גדולות 
ומרווחות החל מ 1,750,000 נדל"ן 

אחיסמך 086335335
[20049841]

השקעות 
הסת"ם!  בענף  בטוחה  השקעה 
ערבות מלאה! רווחים גבטהים! -052

7623142 שלמה
[20049889]

השקעות נדל"ן 
לשנה,   15% בארה“ב,  מניב  נדל“ן 
052- ארוך  לטווח  חוזים   + שוכרים 

7150796
[20050021]

נופש? ֹ דירת  מחפש  צימר?  מחפש 
מושלם  לנופש  עכשיו  התקשר 
ללא  ניתן  השירות   1700-707-509

עלות.
[20047926]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

חיפה 
 5 נופש  דירת  החרדי!!  האזור  בהדר 
מיטות   12 עד  מדהים!  לים  נוף  חד' 
052- הזמנים  לבין  פנויה  ויותר 

7640001
[20049308]

צפת 
 3 מדהים!  נוף  בצפת,  נופש  דירת 
צמודה  חניה  וסלון,  שינה  חדרי 

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

בצפת,  ומפוארת  גדולה  נופש  דירת 
ויפיפייה.  מטופחת  מאד,  נקייה 
העיר  אטרקטיבי,במרכז  ובמיקום 
וברמה  היטב  מצוידת  העתיקה, 
גן  מטבח  עם  ענקית  מרפסת  גבוהה. 
 0548457686 מדהים.  פנורמי  ונוף 

ruty7686@gmail.com
[20048749]

בצפת העתיקה צימרים מפוארים, 
חצר,  לשבת,  מאובזרים  ז'קוזי, 
דירה  וכן  צמודה,  וחניה  מרפסת 

ליד העתיקה 052-2840299
[20047893]

צימרים  הקשתות,  בין  אחוזת 
גבוהה  ברמה  ויוקרתיים  מפוארים 
העתיקה  העיר  בלב  ג'קוזי,   + מאד  
פינות  עם  משודרגת  ענקית  גינה   +
ישיבה, נדנדות, נוף להרי מירון. -055

www.benak.co.il 6786315
[20046607]

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

com
[20042704]

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

7689144
[20032621]

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

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

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

לוח תורני - יומי
דף היומי בבלי: מנחות סט    דף היומי ירושלמי: פאה ז    חובות הלבבות: 
חשבון הנפש התשיעי (הכוונה)    משנה יומית: גיטין ט, ח-ט    הלכה יומית: 
או"ח שעז, א - שעח, ב    רמב"ם יומי: עירובין ג-ה    שו"ע הרב - רב יומי: 
מידות ד-ז    דף היומי - זוהר: שמות, סעי' שנח-שע    חפץ חיים: לה"ר ג, 

ה-ו    העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ב עמ' קנא.

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:498:518:508:528:528:48סו"ז ק"ש מג"א

9:349:369:369:369:379:34סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
10:0110:0210:0210:0310:0310:00סוף זמן תפלה מג"א

10:3110:3210:3210:3310:3310:30סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
12:2412:2612:2512:2612:2612:23חצות היום

12:5412:5612:5512:5612:5612:53מנחה גדולה
18:0818:0518:0618:0718:0618:01שקיעת החמה

זמנים למחר

5:155:165:165:175:175:14עלות השחר
5:545:555:445:565:565:53זמן ציצית ותפילין

6:436:526:436:466:466:41הנץ החמה

יערה 
בריכה,  חד',   6 התאומים,  וילת 
סה"כ  מקוה,  ג'קוזי,  סאונה, 
052-  04-9806989 מיטות.   22
mazal2409@ עודד   7602440

gmail.com
[20043606]

קוממיות 
ונקיות  מטופחות  מלונית,   + דירה 
חצר   + אולם   +  15-50 מ  במיוחד, 

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
פעילות  חצר  וממוזגים,  מרווחים 

ענקית ומוצלת 055-6781772
[20048569]

עד  המושב,  במרכז   - היימישער 
ומתקני  גדולה  חצר  מיטות,   55
גנרטור.  מדשאות,  שעשועים, 
 08-9926198  ,052-7612965

טלפקס
[20040560]

בית מאיר 
נופש  דירות  מדהים,  נופש  מתחם 
בריכה   + חד'   8 מיטות)   12 ו-   15)
בנפרד),  גם  (להשכרה  וגדולה  חמה 
פרטיות מוחלטת, גן אירועים ובוסתן 
02- מאיר  בית  במושב  משחקים, 
1agamaim@gmail.  ,5344514

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

מירון 
ענקית,  חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
חורף  מבצעי  השנה,  ולימות  לחגים 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

בר יוחאי 
צימרים חדשים + בריכה מחוממת 
נוף,  מרפסת   + ג'קוזי   + ומוצנעת 

סוכה. 077-7990764
[20049879]

ירושלים 
הקרוב  בגאולה"  "הבית 
משה'  'זכרון  לשטיבלאך 
ברמה  אירוח  דירות  בניין 
 02-5641111 להזמנות  גבוהה. 
 b5641111@gmail.com - -

www.habayitbgeula.com
[20048022]

ממוזגת  מרווחת,  יפה,  דירה  בבעלזא 
ימים  ולקצרות,  לארוכות  מצעים,   +
052-  ,02-5386720 וחגים.  שבתות 

7616720-1
[20040110]

ממוזגת  מרווחת,  יפה,  דירה  בבעלזא 
ימים  ולקצרות,  לארוכות  מצעים,   +
052-  ,02-5386720 וחגים.  שבתות 

7616720-1
[20040110]

השכרת רכבים ִ
השכרת  אוטו  בקל  שלך  הסוכן 
מרכז  טובים!  הכי  במחירים  רכב 

הזמנות ארצי: 02-6-630-630
[20047030]

שירות  עם  וליסינג  רכב  השכרת 
נוחים  במחירים  ואמינות, 
ארצית,  בפריסה  ואטרקטיביים. 
וברחבי העולם. נחמיה אלבוים -052

715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

 GPS מכשירי ניווט
עם  ואיכותיים  מתקדמים  מכשירים 
מפות מעודכנות ל2018 בתלת מימד 
מהירות  ומצלמות  עניין  נקודות  עם 
השכרה  מכירה  ולחו"ל-  לישראל 
חרום  ומטעני  דרך  מצלמות  ותיקון. 
לרכב במחירים הטובים ביותר. -052

7196674
[20042490]

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

470
[20046367]

רכבים  הסעות"  "שלוימל'ה 
חדשים ומפוארים 2018, ירושלים, 
נסיעות  וארועים,  נתב"ג  ברק,  בני 
מקומות.   14-16-20 העיר,  בתוך 

053-3150159 ,053-3188842
[20040846]

המקורי!  ה-99  הדקה  הסעות 
חדשים,  וטנדרים  מיניבוסים 
ממוזגים ומפוארים במחירים ללא 
 / קוי  רב   02-5025252 תחרות. 

0527-10-10-20
[20040492]

דרושה ַ ברק  בבני  תיווך  למשרד 
 !! בלבד  אחה"צ  לשעות  מזכירה 
מ15:00 עד לשעה 19:00 לפרטים 

נוספים 052-765280
[20050176]

משרד  של  משפחתונים  לרשת 
דרושים/ ובטבריה  בחיפה  הרווחה 
למייל:  קו"ח  אח/ות.  עו"ס,  ות 

ol77777@walla.com
[20050161]

ובבני  בירושלים  נרדין“  ל“רשת 
ואסרטיבית  נעימה  מוכרת  ברק, 
עדיפות  אחה“צ,   / בוקר  למשמרות 
050- מצויינים!  תנאים   ,+  40 לגילאי 

4198009 (ניתן להשאיר הודעה)
[20050154]

דרושות  ב"ב  באזור  בנים-ות  לגני 
ל קו"ח  למ"מ  סייעות  גננות- 

korot788@gmail.com
[20050152]

בירושלים  חסידי  תורה  לתלמוד 
153- קו"ח:  גן  לכיתה  מלמד  דרוש 

2800239
[20050147]

בני  לרפאלי  מכירות  איש  דרוש 
טובים  תנאים  חשמל)  (מוצרי  ברק 
עקיבא  ר  במקום  פרטים  למתאים 

115 או בטל 035707410
[20050104]

ירושלים  לרפאלי  נמרץ  עובד  דרוש 
אחריות,  גדול,  ראש  חשמל)  (מוצרי 
לעבודה  אפשרות  במכירות,  ידע 
ותנאים  בונוסים  ומשמרות.  בפיצול 
 03-5707410 טל:  למתאים.  טובים 
y0527278012@gmail. קו"ח למייל

com
[20050103]

מנוסה  חשבונות  מנהלת  דרושה 
ברק  בבני  מקום.  למילוי  בלבד. 
milooymakom@ למייל  פרטים 
מנהלת  דרושה   gmail.com
למילוי  בלבד.  מנוסה  חשבונות 
למייל  פרטים  ברק  בבני  מקום. 

milooymakom@gmail.com
[20050102]

תורני  יום  למעון  מנהלת  דרושה 
לפקס  קו"ח  המרכז  באזור 

0747451102
[20050097]

בירושלים,  לבנות  חרדית  לפנימיה 
לשבתות,  רווקה,  מדריכה  דרושה 
 "17 "למשרה  לציין  נא  לינה  כולל 

קו"ח לפקס: 02-6259371
[20050095]

ברק  בבני  בדפוס  עובד  דרוש 
מחלקת  לקוחות  ניהול  לתפקיד 
 - גבוהה  תיקשורת  יכולת  הזמנות, 
משרה מלאה - ניסיון בניהול לקוחות 
שירותיות  ארגון  ויכולת  -סדר 
ראש  בססית  במחשבים  שליטה 
גדול יחסי אנוש מעולים קו"ח למייל: 

148148y@gmail.com
[20050094]

דרוש נהג לחלוקה וסידור סחורה, 
בעל   ,21 גיל  מעל  דן,  גוש  מאזור 
בעל  טון,   4 עד  נהיגה  רשיון 
קו"ח  שרות.  ותודעת  מוטיבציה 

לפקס: 03-9228894
[20050064]

פעמיים  מהבית  לעבודה  מזכירה 
אחה"צ  ביום  כשעתיים  בשבוע 
נאה  שכר  לאימייל  גישה  ערב   /

582478gk@gmail.com קו"ח
[20050058]

במרכז,  מזון,  לחנות  מנהל  דרוש 
קו''ח  למתאימים,  טובים  תנאים 

hr@barcol.pw .למייל
[20050057]

למוקד באזור גאולה דרושה אחראית 
 - ומוטיבציה  ניסיון  עם  משמרת 
nitsosot@gmail.ל חיים  קורות 

com
[20050056]

"עזרה-למרפא"  להוסטל  בב"ב 
דרושים   שכלי  פיגור  עם  לאנשים 
עבודה   - ומטפלות  מטפלים   *
 * מועדפת)  (עבודה  במשמרות 
בעיסוק  מרפאה   * פיזיותרפיסט  
073- פקס:   052-7650600 לפרטים: 
baitlachaim@:מייל  2229988

ezra-lemarpe.org
[20050047]

בני  לרפאלי  מכירות  איש  דרוש 
טובים  תנאים  חשמל)  (מוצרי  ברק 
עקיבא  ר  במקום  פרטים  למתאים 

115 או בטל 035707410
[20049975]

ירושלים  לרפאלי  נמרץ  עובד  דרוש 
אחריות,  גדול,  ראש  חשמל)  (מוצרי 
לעבודה  אפשרות  במכירות,  ידע 
ותנאים  בונוסים  ומשמרות.  בפיצול 
 03-5707410 טל:  למתאים.  טובים 
y0527278012@gmail. קו"ח למייל

com
[20049974]

אנגלית  דוברי  גברים  דרושים 
חיוב  לחברת  שמש  בבית  למשרד 
ארה"ב  בשעות  רפואה  לשירותי 
8454881101MM@GMAIL. קו"ח

COM
[20049962]

מנהח"ש  דרושה  בב"ב  למשרד 
למשרדי  בקשות  בהגשת  מנוסה 
קו"ח  בעמותות.  לתמיכה  ממשלה 

korot5060@gmail.com :למייל
[20048419]

לחנות תשמישי קדושה ויודאיקה 
תנאים  נסיון,   + עובד  דרוש  בפ"ת 
ampm83898@ קו"ח  טובים. 

gmail.com
[20048381]

לעבודה  מזכיר/ה  חינוכי  לארגון 
מול  משרדית  לעבודה  מהבית, 
ביום,  שעות   3-4 החינוכי,  הצוות 
סמוכה  לחברה   * לשעה.  ש"ח   40
לתיאום  פקיד/ה  ברק  לבני 
בסיס  שכר  אופיס,  ובק  פגישות 
קריירה  בונוסים.   + ש"ח   7,000

072-22-222-62
[20043625]

עתיקות ֲ
ישנים  ספרים  קונה  אספן 
אדמו"רים  ומכתבי  ועתיקים 
גם  וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 
וכן  במזומן.  משלם  בכמויות, 
אדמו"רים  לחתונות  הזמנות 
058-3-22- וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 

23-23
[20047215]

למוצרי ָ שלכם  האישי  הסוכן 
 052-7631449 אלי  חשמל- 
1449al@ במייל-  להזמנות 

gmail.com
[20049992]

בביתך  בריאות  אביזרי  מכירת 
 02-6760896 לפקס  וכתובת  קו"ח 

הכנסה נוספת ללא השקעה
[20049951]

הסעות 
לכל  הסעות   - ההסעות  מרכז 
בני  ירושלים,  נתב"ג,  הארץ  חלקי 
 10/14/16/20/23 רכבים  ברק 
באישור  אדיבים,  נהגים  מקומות, 

משרד התחבורה. 053-4112154
[20050148]

עתיקות 
רש"י  תפילין  פרשיות  הזדמנות 
סופר  נחמן  ר'  המפורסם  מהסופר 

פפירנא זצ"ל 054-8526545
[20050145]

אולמות 
"פריילעך"  אולמי   - ברק  בבני  חדש 
מצוות,  לבר  שמחה  של  יוקרה 
צומת  וכנסים.  ברכות  שבע  אירוסין, 
058- להזמנות:  השומר  עזרא 

3215030
[20047240]

טיסות 
רחבי  לכל  לטיסות   lowcost מחירי 

העולם טל' 036156100
[20050046]

ומנצ'סטר  לונדון  לבריטניה.  טיסות 
זולים  הכי  המחירים  בלבד! 

בהתחייבות! 8571355 - 054
[20049829]

לנויורק,  לפסח  להזמין  הזדרזו 
נויורק  לחורף  מיוחדים  מחירים 

699 $ לפיד טורס 08-9791317
[20049756]

במחירים  ומנצ'סטר  ללונדון  טיסות 
הכי  למחיר  מתחייבים  זולים!!  הכי 

נמוך!! 054-8571355
[20049322]

הקו האדום
-208.8

היום: 214.51-
אתמול: 214.50-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
25-17

תל אביב
27-20

חיפה
26-20

גולן
28-18

טבריה
32-21

גליל
23-17

באר שבע
29-17

אילת
32-22

מזג האויר
מעונן חלקית

היום - מעונן חלקית. במהלך 
הבוקר לאורך מישור החוף יתכן 

גשם מקומי. בשעות הצהרים 
בהרי הצפון והמרכז יתכן גשם 

מקומי. הטמפרטורות יהיו ללא 
שינוי ניכר.

שישי - מעונן חלקית. 
הטמפרטורות יהיו ללא שינוי 

ניכר.

שבת - בהיר עד מעונן חלקית. 
בצפון הארץ יתכן גשם מקומי. 

הטמפרטורות יהיו ללא שינוי 
ניכר.

ראשון - נאה. עליה קלה 
בטמפרטורות.

ראשוןשבתשישי

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

    

 10:00-12:30 ‘   17:00-22:00 11:00-14:00  ‘ -‘   “   :  ‘
10:00-12:30 ‘   17:30-21:30 ‘ -‘     

שיעורים

 קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111  קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי 
מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111  אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים 
03- שבת:  לפני  משעתיים  שבת  לשאלות בהלכות  פתוח  קו    02-9950000 ברסלב  מרבני  שונות  בשפות 
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

המרכז  בני  שמע    09:00-15:00  03-6161067 ברק  בבני  הישיבות  לבני  והכוונה  יעוץ  הקשיבה  מרכז   
להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 עד 22:30. 02-6511613 
 פלא יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א. א-ה 02-5827080 
 לב שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 
א'-ה':  לצעירות,  טלפוני  מוקד   .052-7632222 חסידי   052-7633333 כללי:   - דחופים  מקרים   .03-6145050
לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד  הישיבה    02-6512222  11:00 עד  מ-9:00  א'   ,23:00 עד  מ-21:00 
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול    1800-20-18-18
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 
02- הדת:  מחזיקי  בד"ץ      02-5421228 ישראל:  אגודת  בד"ץ      08-9390816/7 רובין:  הרב  בראשות 

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: 

  'מנחת יצחק' העדה החרדית ירושלים 02-6222779 בתא קולי    קו ההלכה שע"י בתי ההוראה בנשיאות 
מרן הגר"נ קרליץ שליט"א 072-2152222    מענה הלכה 24 שעות ביממה מבית ההוראה שע"י הגר"מ 
קוק  הגרב״צ  בראשות  ירושלים  הכללי  הוראה  בית  שע״י  ההלכה  שליט"א 073-7246000    מוקד  גרוס 

שליט״א 072-2133466 

תורנויות בתי מרקחת
ירושלים סופר פארם רמות 052-4167723 שד' גולדה מאיר 255 קניון רמות סופר פארם מלחה 052-4689736 קניון 
מלחה    בני ברק סנטר פארם 6186536 אהרנוביץ' 12, ב"ב    תל אביב סופרפארם שיכון דן 077-8880650 פנחס 
רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם מינסטור 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    
נתניה שופר סל דיל 8853507 רח' המלאכה 50 אזור תעשיה דרום    חיפה סופר פארם רמת הנשיא 778882240 רח' 
שונית 25    רמת גן סופרפארם 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון אהרון 
6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי 

לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

משכנתאות 

משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 

עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 

כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 

שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש

[20049751]

דיו וטונרים 

סוגי  לכל  וטונרים  דיו  דיו-  סל 

חזקים  איכות,  של  מותג  המדפסות. 

להזמנות  הבית!  עד  משלוח  בשירות 

חייגו: 02-8000801

[20040391]

תפילין 

והמיוחדים  המהודרות  התפילין   *

בד"ץ  בהשגחת  "וקשרתם"  של 

של  חידוש  החרדית,  העדה 

אישי  לשירות  והידור.  פאר 

 * 0548466552

[20049860]

אורטופדיה 
כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 
סקוני,  האורטופדיים  המותגים 
אסיקס  רוקפורט,  וולדלאופר, 
 mbt סופט פלקס, ד"ר פלקס, נעלי
בארץ  זולות  הכי  שוויץ  תוצרת 
לגברים  וחול,  שבת  נעלי  ועוד. 
תקדים,  חסרי  במחירים  ונשים 

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

השבת אבידה 
לב"ב  מב"ש  בנסיעה  שעבר  בשבוע 
קו  רב  כרטיסי   2 עם  שקית  נאבדה 

וסכום כסף גדול 052-7177883
[20050153]

לביתר  מב"ב   139 בקו  תשרי  בט"ז 
משניות  של  כרך  עליון  במדף  נשכח 

052-7680610
[20050144]

שהסיע  בטרמפ  מגבעת  שכחתי 
לרמה  א'  מרמה  שמש  בבית  אותי 
להתקשר  נא   . חודשים)  (לפני  ג' 

0548457094/3
[20050132]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 
 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 
1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003
[20042291]



מאת א. למל

יאן זווארטנדיק, שהיה שגריר 
הולנד בקובנה ובמעשיו היה שות־
פו של הדיפלומט היפני המפורסם 
אלפי  שהציל  סוגיהארה  צ'יאונה 
יהודים בשואה, נענש והושפל על 
לכבוד  זכה  ולא  השלטונות,  ידי 
הראוי לו על מעשיו הנאצלים. כך 
שפורסם  היסטורי  מחקר  מעלה 

בימים האחרונים בהולנד.

רוטרדם,  יליד  זווארטנדיק, 
בלי־ 'פיליפס'  חברת  נציג  היה 

בהמבורג,  עבד  ה־30  בשנות  טא. 
שהטילו  ההגבלות  את  חווה  שם 
כשליטא  היהודים.  על  הנאצים 
המועצות  ברית  ידי  על  נכבשה 
התבקש זווארטנדיק על ידי השג־
ריר בווילנה דה־דקר, להחליף את 
והס־ בקובנה  ההולנדי  הקונסול 

תפקיד  את  עצמו  על  לקחת  כים 
הקונסול ההולנדי בפועל. 

להימלט  שניסו  יהודים  מספר 
הכבושות  הבלטיות  מהמדינות 
בידי הסובייטים הגיעו לשגרירות 
ויזות  לקבל  כדי  בריגה  הולנד 
השגריר  לצאת.  להם  שיאפשרו 
"קונסו־ בדרכונם:  כתב  ההולנדי 

ליית הולנד בריגה מצהירה בזאת 
כניסה  לשם  בוויזה  צורך  שאין 
אח־ ושטחים  קורסאו  לסורינאם, 

רים של הולנד ביבשות אמריקה". 
עם כתובת זו בדרכון נסעו מספר 
שבקובנה  לזווארטנדיק  יהודים 
וביקשו ממנו לכתוב טקסט דומה 
במסמכים ששימשו בתור תעודת 

זהות. 
זווארטנדיק  הנפיק  זו  בצורה 
מעבר  אישורי  ל־1,400  בין 1,200 
על  בהסתמך  לקורסאו.  כאלה 
הקונ־ הוציאה  האלו  האישורים 

סוליה היפנית קרוב ל־2,000 ויזות 
בעלי  של  מעבר  לאפשר  שנועדו 
האישורים דרך יפן ועד לקורסאו. 
שימוש  נעשה  מהוויזות  בחלק 
מיפן  בחזרה  נשלחו  כאשר  חוזר 
הגיעו  בסיכום  בליטא.  לקרובים 
 2,100 בין  אלו  ויזות  עם  ליפן 
ל־2,200 פליטים יהודים. פליטים 
לש־ שלושה  בין  ביפן  נשארו  אלו 
מהפליטים  איש  חודשים.  מונה 

לא הגיע לקורסאו אך כולם ניצלו 
מהשמדה. כאלף מהם הועברו על 

ידי היפנים לגטו שאנגחאי שבסין, 
שם שרדו את המלחמה. 

אולץ   1940 באוגוסט  ב־3 
זווארטנדיק לסגור את הקונסוליה 
בקובנה. לפני כן שרף את כל המ־

רמז  כל  וסילק  הרשמיים  סמכים 
לפעילות בלתי חוקית שיזם למען 
היהודים. את יתר שנות המלחמה 
בחברת  בעבודה  בהולנד,  עבר 

'פיליפס'.
ממשלת  הצער  למרבה  אולם 
את  להעניש  החליטה  הולנד 
במ־ אותו  ולהשפיל  זווארטנדיק 
קום לשבח אותו על עבודתו. מה־

החוץ  שר  כי  עולה  שנחשף  מידע 
שהפך  לואונס,  ג'וזף  ההולנדי 
בזווארטנדיק  נזף  נאט"ו,  למנהיג 

קשות על פעולותיו. 
זווארטנדיק הלך לעולמו בש־

אומרים  משפחתו  ובני  תשל"ו  נת 
מיחס  עמוקות  נפגע  שאביהם 

ממשלת הולנד אליו. 
יורד יורדסמה, חבר בפרלמנט 
זווארט־ "ליאן  התבטא:  ההולנדי, 

נדיק מגיעה אנדרטה להנצחה, לא 
עונש". יורדסמה אמר שהוא יגיש 
הצעה בפני הפרלמנט להקים אנ־
באמסטר־ ציבורי  בפארק  דרטה 
דם להנצחת זכרו של זווארטנדיק.

ציבור  אישי  לכך,  בנוסף 
ההול־ החוץ  לשר  קראו  בהולנד 

על  רשמית  התנצלות  לפרסם  נדי 
לו  ולהעניק  לזווארטנדיק  היחס 

אות כבוד. 

מחקר היסטורי בהולנד: השלטונות הענישו את השגריר ההולנדי בקובנה שהציל יהודים בשואה 
דיפלומט הולנדי הודיע כי יגיש הצעה בפני הפרלמנט להקים אנדרטה באמסטרדם להנצחת זכרו של השגריר


