
קואליציית 61: האופוזיציה הפילה חוק של הקואליציה
האופוזיציה הפילה הצעת חוק. לאחר שבקריאה השנייה תמכו 65 ללא מתנגדים, בקריאה 
השלישית הצביעה האופוזיציה נגד וההצעה נפלה ברוב של 44 מתנגדים מול 37 תומכים 

בלבד. ח"כ איתן כבל, שהיה מיוזמי החוק, תמך בו עם הקואליציה וזעם על הפלתו

בס"ד | יום שלישי י' טבת צום עשרה בטבת תשע"ט 18/12/2018 | גיליון מס' 815

בדרך לדופלקס נוסעים לנופש!

03-517-5517 מצטרפים 
עכשיו

לקבלת הקטלוג במייל, שלחו ל: sh5175517@gmail.comוזוכים בגדול!

רק 52 ₪
100%

כי ל-VIP אמיתי מגיעה חופשה במתנה 
רוכשים חבילת VIP, מגדילים את סיכויי הזכייה בהגרלה

על דופלקס מאובזר ומקבלים נופש משפחתי!
נופש משפחתי מתנה לכל רוכש!2 לילות| מותאם ל- 8 נפשות| תקף גם בחופשים, סופ"ש וחגים | על בסיס מקום פנוי

9 כרטיסים 
לדירה

6 כרטיסים 
לדירה

18 כרטיסים 
לדירה

₪202×12 ₪172×12₪302×12
9 כרטיסים לדירה
 9 כרטיסים לרכב

6 כרטיסים לדירה
 6 כרטיסים לרכב

18 כרטיסים לדירה
 18 כרטיסים לרכב

₪205×12 ₪175×12₪305×12

  
נופש משפחתי 
חלומי בצפון

שווי חופשה:
כ- ₪1,300

להורדת 
הקטלוג

להצטרפות 
להגרלה

הכותל הדרומי

טענות למחטף 
אישור בנייה בוועדה 

רוסיה דורשת 
מישראל תשלום 
פיצויים בעקבות 

הפלת המטוס הרוסי

"חצי עבודה"
צה"ל הרס חצי מביתו של המחבל:

משפחות הנרצחים זועמות ⋅ "לכל המשפחה שלו יש כתבי אישום, ואתם הורסים לו את הפינה של הטיח"

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7%A1%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95.pdf
https://goo.gl/DstLjv
https://goo.gl/DstLjv
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7%A1%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95.pdf
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'שחרית'
העתון הדיגטאלי היומי של הציבור החרדי

מערכת:
02-5-380-380

ת.ד. 30078 ביתר עילית-ישראל

www.shaharit.com

office@shaharit.com 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

פניות לוועדה הרוחנית:
h109910@gmail.com

- - -

אין המערכת אחראית לתוכן 
המודעות, סגנונן, אמיתותן 

וכשרותן, ואין בפרסומים משום 
נתינת גושפנקא כלשהי

על פי דין תורה ועל פי החוק הבינלאומי, אין להעתיק, 
להעביר, לאכסן במאגרי מידע )פיזיים או דיגיטליים( ולא 
בשום אמצעי אחר | אין לעשות שימוש בתוכן הכתבות, 
אסור   | העיתון  של  הגרפיים  בעיצובים  או  בתמונות, 
המעוניין  רווח,  או  מסחר  למטרות  העיתון  את  להעביר 

בקבלת העיתון צריך להרשם במערכת העיתון בלבד

© כל הזכויות שמורות

גליל
11-8 גולן

14-10

חיפה
16-13

טבריה
תל אביב18-13

18-13

ירושלים
באר שבע14-10

19-10

אילת
23-12

 תחזית להיום:

 שערים יציגים

שעות  עד  חלקית.  מעונן  היום: 
הצהרים בצפון הארץ ובמישור החוף 

מדי פעם ירד גשם מקומי.

רוחות  ינשבו  חלקית.  מעונן  מחר: 
דרום מערביות ערות. לקראת הערב 
יחלו לרדת ממטרים מלווים בסופות 
רעמים יחידות בצפון הארץ ובמישור 
החוף. בלילה הגשם יתחזק ויתפשט 
עד לצפון הנגב. קיים חשש מהצפות 

במישור החוף.

דולר ארה"ב
ליש"ט בריטניה

אירו
דולר אוסטרליה

3.7780 
4.7678
4.2843 
2.7109 

להצעת פרסום במחיר אטרקטיבי, לחץ כאן

 נא להתפלל לרפואת האברך הצעיר 

חנניה יוסף בן איטה
 לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל 

 ניתן להתקשר למספר 
 0795376935

לקבלת פרקי תהלים 
והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים

צה"ל הרסו חצי מביתו 
של המחבל: משפחות 

הנרצחת זועמות 
ראש לשכתו של אלוף פיקוד מרכז עדכן את אביה של 

הנרצחת בפיגוע בברקן בדבר הריסת הבית  האב השיב: 
"לכל המשפחה שלו יש צווי אישום ועצורים, ואתם 

הורסים לו את הפינה של הטיח"

מאת: מ. יוד

רפי לבנגרונד, אביה 
שנרצחה  הי"ד  קים  של 
התעשייה  באזור  בפיגוע 
ברקן, קיבל אתמול שיחת 
של  לשכתו  מראש  טלפון 
פיקוד המרכז אלוף  אלוף 
נדב פדן שהודיע כי ביתו 

נעא אשרף  המחבל  ושל 
הריסה.  בפני  עומד  לווה 
הבית  כל  אם  שאל  האב 
בשלילה  וכשנענה  ייהרס 
אמר: "חבל שאתם עושים 

המשפ לכל  עבודה.  וחצי 
אישום  צווי  יש  שלו  חה 
הורסים  ואתם  ועצורים 
 – לו את הפינה של הטיח 

חבל, אל תעשה".
חי חמישי  וביום 

את  הביטחון  כוחות  סלו 
המחבל  נעאלווה,  אשרף 
הירי  פיגוע  את  שביצע 
ברקן  התעשייה  באזור 
הוא  כחודשיים.  לפני 
במחנה  במבנה  הסתתר 
שליד  עסכר  הפליטים 
יריות  בקרב  ונהרג  שכם, 
שניסו  הימ"מ  לוחמי  עם 

נעאלווה  אותו.  לעצור 
מסוג  ברובה  חמוש  היה 
אותו  הנראה  ככל  קרלו, 

לבי אותו  ששימש  ורובה 
צוע הפיגוע.

אותר  נעאלווה 
מאז  מתמשך  מצוד  בתום 
נעצרו  במהלכה  הפיגוע, 
בחשד  פלסטינים  כמה 
להימלט  למחבל  שסייעו 

הב במערכת  וולהסתתר. 
טחון מעריכים שנעאלווה 
פיגוע  עוד  לבצע  התכוון 

בא בפיגוע  הקרוב.  ובזמן 
זור התעשייה ברקן נרצחו 
לציון  מראשון  חג'בי  זיו 

לבנגרונד-יחזקאל  וקים 
מראש העין. הי"ד.

רפי לבנגורד, אביה 
לבנגרונד-יחז קים  ושל 

בראיון  הגיב  הי"ד,  קאל 
"חי כי  ואמר  ב'  ולרשת 

עונש  זה  אבל  לזה,  כיתי 
העניין  מעשה.  שלאחר 
הוא מה עושים כדי שזה 
נקמה  זאת  יקרה.  לא 
אישית אבל זה לא פותר 

שלמ בטח  הבעיה.  ואת 
בשורה  זה  שלנו  שפחות 
ואנחנו  וטובה  נחמדה 

מאוד שמחים על זה".

פרשנות // דוד פריד

משפחה של טרור

לאחרונה.  לכותרות  עלה  ברגותי  ג'אסר  של  שמו 
המדובר במחבל מתועב שדם יהודים רבים על ידיו, אשר 
במסגרת  שוחרר  האיש  הישראלי.  בכלא  בעבר  הוחזק 
מהרצועה,  והפעם   - בטרור  לעסוק  ושב  שליט  עסקת 

הרחק מהישג ידה של מדינת ישראל.

האח בימים  העריכו  הפלשתינית  ברשות  וגורמים 
זו שעומד מאחורי החוליות שביצעו את  רונים, כי הוא 

פיגועי הטרור בגבעת אסף ובעפרה.

מי שאחראי לשחרורו של המחבל אם כן, הוא גם זה 
לו  קוראים  המתועב.  הטרור  לפיגוע  בעקיפין  שאחראי 
יועציו,  בנימין נתניהו. ראש הממשלה שקיבל את עצת 
שאמרו לו כי אם ישחרר את גלעד שליט תמורת כאלף 
מה  שלו,  הציבורית  בפופולריות  לעלייה  יזכה  מחבלים 

ושאכן קרה. את המחיר בנפש שילמו עד כה למעלה מע
שרה יהודים.

פרשנות // אברהם ויסמן

צום העשירי
"בחודש העשירי בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך 

במצור"  העיר  ותבוא  ירושלים,  על  חילו  וכל  הוא  בבל, 

)מלכים ב, כ"ה א(.

עשרה בטבת מציין את תחילת החורבן עם תחילתו 

של המצור, ובשל כך נחשב הוא לצום חמור יותר משאר 

שישי,  ביום  לחול  שיכול  היחיד  הוא  זה  צום  הצומות. 

והאבודרהם כתב שבשל חומרתו אילו עשרה בטבת היה 

חל בשבת, התענית הייתה דוחה את השבת.

וגם אחרי קרוב לאלפיים שנה אנו מוסיפים להתא

בל על חורבן בית-המקדש, כי כל עוד לא זכינו לגאולה 

בית-המקדש  ובניין  משיח-צדקנו  ידי  על  האמיתית 

השלישי, אנו מתאבלים ובכך מבטאים גם את הציפייה 

לגאולה השלמה שתהיה בקרוב ממש. וכל המתאבל על 

ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. 

דבר המערכת //

mailto:s%40shaharit.com%E2%80%8F?subject=
https://shaharit.com/
mailto:office%40shaharit.com?subject=
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גם וגם וגם!
 בוא לעשות רישיון D1 שכולל: 

גם אוטובוס זעיר פרטי + גם מסחרי + גם מונית

 סבסוד  + פתרון לכל המשפחה  פרנסה טובה 
זמן ההמתנה של  קיצור משמעותי     הלימודים 

 סביבת לימודים חרדית )עיוני ומעשי(

הכוון תעסוקתי בני ברק מזמין אותך
D1 להצטרף ללימודי רישיון

ביום שלישי י״ז טבת 25/12 | בשעה 19:00
במרכז הכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 ב״ב

מותנה בהרשמה מראש בטלפון 03-7707300

יום הסברה יתקיים אי״ה:
בשל ביקוש

עצום!
 הקודם 

זוכה!
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הגבול הצפוני חם ומתוח:

 כוחות צה"ל בחיכוכים עם 
צבא לבנון

בתיעוד מאזור הגבול נראים חיילים מצבא לבנון בנשקים שלופים מנהלים 
ויכוח עם אנשי יוניפי"ל על המקום שבו עובר הגבול בקו הכחול כשברקע 

נראים חיילי צה"ל ◆ "לא מוכרות תקריות אלימות", אמר דובר צה"ל 

מאת: מ. יוד

הצפון  מגבול  חדש  תיעוד 
בש השורר  המתח  את  וחושף 

בלבנון.  בגבול  האחרונים  בועות 
מצבא  חיילים  נראים  בתיעוד 
מנהלים  שלופים  בנשקים  לבנון 

וויכוח עם אנשי יוניפי"ל על המ
קום שבו עובר הגבול בקו הכחול 
צה"ל.  חיילי  נראים  כשברקע 
במהלך הוויכוח עומד לוחם צה"ל 
ב"טווח אפס" מלוחם צבא לבנון 
לו  קורא  ממפקדיו  שאחד  עד 
החיכוך,  כדי  תוך  לאחור.  ללכת 
לוחם צבא לבנון כיוון לעברו נשק 
גם  ניתן  התיל.  גדר  הצבת  בזמן 
לשמוע ברקע את המפקד שואל 
כיוון לעברו  את הלוחם אם הוא 

נשק והלוחם משיב בחיוב.
דמיוני  קו  הוא  כחול  הקו 
בסימון  הודגש  לאחרונה  שעד 
ברור בגלל מחלוקות בין ישראל 
אך  הגבול,  קו  מיקום  על  ללבנון 

בשל העבודות ההנדסיות לאיתור 
מו אינטרס  יש  לצה"ל  ומנהרות 

באופן  גם  הגבול  את  לסמן  בהק 
זמני כדי להגן על תאי שטח בהם 
מנהרות  לאיתור  פועלים  כוחות 

חיזבא פעילי  של  הגעה  וולמנוע 
ללה וגורמים עוינים אחרים.

בשבועיים האחרונים דווחו 
הגיעו  במהלכן  תקריות  כמה 
עם  להתחכך  חיזבאללה  פעילי 
חיילי צה"ל באזור ה"קו הכחול". 
כמוכן, דווח על המקרה בו פעילי 

הקו  אל  להגיע  ניסו  חיזבאללה 
טכ ציוד  לגנוב  מנת  על  והכחול 

נולוגי לאיתור מנהרות.
בישראל  ביטחון  גורמי 
התבטאו לאחרונה בנושא הקשר 

לחיז לבנון  צבא  בין  והמתהדק 
המשות הפעילות  ועל  ובאללה 

נראית  לא  היא  אם  גם  יחד  פת 
מקיימים  מהמקרים  בחלק  לעין. 
מקרים  וחיזבאללה  לבנון  צבא 
אותם  מארחים  ואף  משותפים 

במוצבים.

תחקיר הפיגוע בבית-אל מגלה 
נקודת תורפה ביטחונית

תחקיר האירוע גילה כי הוחלט לבנות חומה בסביבת ההתנחלות שהייתה נתונה 
לניסיונות פיגוע רבים, אך בשעות היום הוצב רק חייל אחד בעמדה שבמקום ◆ 
עוד עלה כי המחבל התקרב לכביש הסמוך, התרחק ולאחר מכן חזר כדי לתקוף 

את החייל 

מאת: מ. יוד

שנפצע  החייל  תקיפת 
באורח קשה סמוך לבית-אל לא 
שבוצע  היחיד  הפיגוע  הייתה 

ההתנ באזור  החולפת  ובשנה 
הבתים  קו  נגד  במיוחד  חלות, 
מתחקיר  נוף.  בשכונת  הראשון 
כי  עולה  הפיגוע  של  ראשוני 
את  הפכה  בשטח  המציאות 
לאתגר.  בית-אל  על  ההגנה 
בחלק מהמקרים, מחבלים שנעו 
על כביש 60 הישן, המחבר בין 
תוך  ירו  רמאללה,  לבין  ג'ילזון 

ונמל נסיעה לעבר הבתים  וכדי 
וטו. במקרים אחרים הגיעו מח

בלים בריצה אל הגדר, השליכו 
מטעני חבלה ונמלטו.

ניתוח תנאי השטח  לאחר 
והתייעצות עם גורמי ההנדסה, 

והחליטו המודיעין והמנהל האז
בית-אל  לגדר של  רחי להוסיף 

חומת בטון שתשפר את ההגנה 
להציב  הוחלט  עוד  ירי.  מפני 
מוגנת  צבאית  עמדה  במקום 
רימונים  אבנים,  השלכת  מפני 
החומה  בין  תבערה.  ובקבוקי 
לבין  ההנדסה  גורמי  שהציבו 
שטח  נותר  בית-אל  של  הגדר 
ובו שטח אדמה פלסטיני  כלוא 
בצה"ל  נטוש.  בית  ועליו  פרטי 
בחומה,  פתח  להותיר  החליטו 

תו נקודת  שנוצרה  מאחר  ואך 
רפה, הוחלט להציב בשטח גדר 
תלתלית כדי לחצוץ בין הפתח 
הצבאית.  העמדה  לבין  בחומה 
למעשה כל מי שהתקרב לאזור, 
הוגדר באופן מידי כחשוד ועליו 

ניתן לדרוך את הנשק.
ומפקדת הגדוד בגזרה הח

ליטה להציב בעמדה לוחם בודד 
התחקיר  היום.  אור  בשעות 
מגלה כי המחבל התקרב לכביש 
מכן  לאחר  אך  לעמדה,  הסמוך 

התרחק מהאזור. חשוב לציין כי 
במרחק של מאות מטרים נמצא 
הכפר  של  הראשון  הבתים  קו 
מאוחר  חזר  המחבל  ג'ילזון. 
לעמדה  להתקרב  והצליח  יותר 

הצבאית.
בשלב  קרה  מה  ברור  לא 
זה ואיך הצליח המחבל להתקרב 
הוא תקף את  לטווח אפס, שם 
החייל באבן ובסכין ופצע אותו 
המחבל  כך  אחר  קשה.  באורח 
לשטח  בחזרה  להימלט  הצליח 

והפלסטיני. בעקבות הלחץ שה
עצמו  את  הסגיר  צה"ל  פעיל 
בעת  שיחוסל  מחשש  המחבל 
מעצרו, כמו המחבל שביצע את 
ברקן  התעשייה  באזור  הפיגוע 
הפיגוע  את  שביצע  והמחבל 

תוג הפיגוע  בעקבות  ובעופרה. 
וברה העמדה בלוחם נוסף, המכ

שול סביבה עובה והנהלים בכל 
העמדות הרגישות חודדו.

https://goo.gl/5WcThb
mailto:office%40glattour.com?subject=
mailto:office%40glattour.com?subject=
https://goo.gl/5WcThb
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 ב"ב 26תלמוד תורה "נחמת אברהם" ע"ש מוהר"ן מברסלב רחוב בעל התניא 
 
 

 בשורה להורים

 נפתחה ההרשמה

 לתלמוד תורה "נחמת אברהם"

 ההרשמה תתקיים 

 בימים י"ז טבת עד א' שבט.

 5 - 3לגילאי  הרישום

 להירשם במשרדי הת"ת ניתן

 12:30 - 11:00בין השעות 

 03-6770231 - וכן במזכירות בטלפון

 074-7451335 –פקס 
 

 בכבוד רב

 הנהלת הת"ת
 

סעודתא
באיכות ובקלות

מבית טרקלין

בכל גודל     בכל מקום      בכשרות בד”ץ העדה החרדית      רשיון יצרן052-7648006  לפרטים והזמנות:

בלבד40
&

סעודה ארוזה

בלבד72
&

סעודת שבת -
בלבד20ארוזה

&

קבלת אורחים -
ארוז

הכל לאירוע מושלם

מחירים לדוגמא:

ילד נכווה מתה רותח 
שנשפך על גופו

 פעוט בן שנתיים, בן למשפחה חרדית, נפצע בינוני כתוצאה 
מכוויות, לאחר שנשפך על גופו תה רותח בביתו שבאשדוד ◆ 

בתום טיפול ראשוני בשטח, הובהל הילד לבית החולים 

מאת: מ. יוד

שנתיים  בן  פעוט 
מכ בינוני  באורח  ונפצע 

וויות, כתוצאה מתה רותח 
בא בביתו  עליו  ושנשפך 
ושדוד. הפעוט, בן למשפ

ידי  על  טופל  חה חרדית, 
חובשים של איחוד הצלה 

מהסניף המקומי.
עלימה,  רפאל 
הצלה,  באיחוד  חובש 
בפעוט  מדובר  כי  סיפר 

מכ שסובל  שנתיים  וכבן 

העליון,  גופו  בפלג  וויות 
הרותח.  מהתה  כתוצאה 
הראשוני,  הסיוע  "לאחר 
פונה הילד להמשך קבלת 

החו בבית  רפואי  וטיפול 
לים", תיאר החובש.

 

אושר בוועדה: 

חברות הגז יפעילו מוקד לטיפול 
בדליפת גז ביתי

למרות התנגדותן של החברות - ועדת הכלכלה אישרה את צו הגז שיחייב את חברות הגז 
להפעיל מוקד טלפוני 24 שעות ביממה למתן מענה במקרה של דליפה, ולהגיע למקום האירוע 

תוך פחות משעה

מאת: ישראל לביא

של  הכלכלה  ועדת 
איתן  ח"כ  בראשות  הכנסת, 
הגז  צו  את  אישרה  כבל, 
ספקיות  של  בטיפול  העוסק 
משרד  שהגיש  הביתי,  הגז 

האנרגיה.
להפ חובה  היתר  ובין 

שעות   24 טלפוני  מוקד  עיל 
אנושי  מענה  שייתן  ביממה, 
לקריאה  דקות  שתי  בתוך 

באשר לאירוע גז.
הוועדה   יו"ר  כבל  ח"כ 
בחיי  כשמדובר  כי  הבהיר 
אדם לא יהיו פשרות, ובתום 

והדיון אף הורה למשרד האנ
ורגיה לבחון מחדש את ההג

לאירוע  ייחשב  מה  של  דרה 

יובאו  והוסיף כי התקנות  גז, 
סופי  לאישור  מאוד  בקרוב 

בוועדה.
ומנהל מינהל הדלק במ

יוסף,  בר  חן  האנרגיה,  שרד 
החוב  קובע  כיום  כי  אמר 
חובה להגיע לאירוע תוך עד 
המשרד  כאשר  שעות,   24
שעות  לשלוש  זאת  הגביל 
להגעה  זאת  לצמצם  ומבקש 
אמר  כבל  היו"ר  דיחוי.  ללא 

וכי המוקד צריך להיות משו
תף לכל החברות וזמן ההגעה 
אמורפי.  להישאר  יכול  לא 
מינהל  על  הקודם  הממונה 
האנרגיה,  במשרד  הדלק 

לדע כי  אמר  גסנר,  ויהודה 
תוך 30  גם  להגיע  תו אפשר 
דקות אם יקצו להם צ'קלקות 

ואמצעים. 
הגז,  חברות  נציגי  כל 
התנגדו  והקטנות,  הגדולות 
הכלל  מן  יוצא  ללא  להצעה 

לצרכ שיגרם  מנזק  ווהזהירו 
נים שינטשו באמצע התקנות 

וומתביעות שיוגשו נגד החב
רות בשל איחורים ועיכובים 
בהגעת טכנאי. מנכ"ל חברת 
"זה  אמר:  ואנונו,  גדי  גל,  גז 
כמו  בעליל,  הגיוני  בלתי 
אנחנו  חוקית.  בלתי  פקודה 

אמי נציגת  אש".  מכבי  ולא 
אשבול,  שולמית  שראגז, 
את  הנגב,  את  "ננתק  אמרה: 
וגם חלקים מתל  הגולן  רמת 
להגיע  אפשר  אי  כי  אביב 

אליהם בתוך חצי שעה".
חכים  אל  עבד  ח"כ 

כי  לקבוע  הציע  יחיא  חאג' 
דיחוי  ללא  תהייה  ההגעה 
עד  של  בזמן  זאת  ולתחום 
שעה, והוסיף כי אם הטיפול 

ובתקלה הוביל לנזק אז החב
רה צריכה להשיב את המצב 
אשר  יעקב  ח"כ  לקדמותו. 
את  להגדיר  צריך  כי  אמר 
עם  לבצע  שצריך  הפעולות 
למשל  כמו  הקריאה,  קבלת 
שליחת כבאי שיסגור את ברז 

והגז ויודיע לכל האנשים בס
ביבה, וטכנאי הגז יגיע לאחר 
שרון  בתקלה.  לטיפול  מכן 
בשל  קשה  שנפצעה  דובקין, 
מנכ"לי  כי  אמרה  גז,  פיצוץ 
חברות הגז צריכים לא לישון 
חומר  מוכרים  הם  כי  בלילה 

נפץ.

עליה לציון בעל 
"מי השילוח" באיז'ביצא

עשרות אנשים עלו לציון בעל 'מי השילוח' בעיירת איזביצא בפולין לרגל יומא דהילולא

מאת: ישראל לביא

עלו  אנשים  עשרות 
'מי השילוח'  לקברו של בעל 

בפא עבות  ביער  והממוקם 
במוצאי  איזביצא,  עיירת  תי 

שבת ההילולא.
של  קברו  על  העלייה 
מרדכי  רבי  הרה"ק  הצדיק 
יוסף מאיזביצא זי"ע בעל 'מי 

הת אחרי  הגיעה  והשילוח', 
כל  במהלך  מרוממת  וועדות 

ויום השבת בישיבת חכמי לו
בלין בעיר לובלין, מתוך הגות 
'מי  בעל  בתורת  ומחשבה 

הק ספריו  אשר  והשילוח', 
עיסוקם  את  תופסים  דושים 
של בני החבורה מזה למעלה 

משנתיים.
על  ההילולא,  במעמד 
מאיזביצא  הרה"ק  של  קברו 
בלוי  משה  דוד  הרב  עסק 
אורייתא  ישיבת  מראשי 
ואמר:  ההילולא  בעל  בדברי 
"כאיש  הכתוב  מדברי  כי 
אנכי  כן  תנחמנו,  אמו  אשר 
הצדיק  אומר  מנחמכם", 

מבטיח  הקב"ה  כי  מאיזביצא 
בתוך  ישראל  עם  את  לנחם 
כי  להם  ולהראות  צרותיהם 

הישו נטמנה  הקושי  ומעומק 
יושב  אשר  אדם  כאותו  עה, 
ומתאבל על פטירת אמו ואין 
איש יכול לנחמו, עד שלפתע 
ומנחמת  מופיעה  עצמה  אמו 
גדולה  נחמה  לך  אין  אותו... 

במה לראות  נזכה  ומזו, אשר 
רה בביאת משיח צדקנו".

בקשו רחמי שמים מרובים עבור: 
הודית בת פייגא רבקה, יחיאל שלמה 

ידידיה בן יפה ג'מילה, יצחק בן גיטל, בניהו 
יוסף בן רבקה, מילכה בת רייזל שושנה, 
פנחס בן פרחה, אלטא בתיה בת דינה לאה

לרפו"ש בתוך שאר חולי ישראל 
באדיבות: ארגון 'להתפלל'
lehitpalel@gmail.com
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עונת השמחות הגיעה

קיטרינג מאכלי פאר הזול והטוב! 
מה עם קיטרינג?

בבקוריאני שבגרוזיה, אתר סקי מדהים בעיירה הממוקמת בגובה של 1700 מטר! מעל ל-16ק“מ של מסלולי סקי 
 Travel In בעיירה  בוטיק  במלון  השהייה  מתחילים.  וגולשים  לילדים  גלישה  ללימוד  מיוחד  מסלול  שונות.  ברמות 

במלון, בריכת שחייה מקורה ומחוממת, ג‘קוזי ענק, סאונה וחמאם טורקי.
ארוחות מבית הקייטירינג ”תפארת“ - ארוחות כשרות בכשרות מהדרין עם משגיח צמוד יר“ש.

בס“ד

המחיר כולל:

הסעות משדה התעופה למלון

4 לילות במלון פנסיון מלא

ציוד סקי מקצועי

טיול למבצר רבאט ולבית כנסת 

העתיק. ולעיירת הנופש ברז‘ומי

ערב פולקלור גרוזיני מרהיב

סדנת בישול אוכל גרוזיני אותנטי

סיור ושופינג בעיר הבירה טבילסי

לפרטים נוספים וברורים
בין השעות 17:00-21:00

כרטיסי טיסה וביטוח אינם כלולים במחיר.
חובה לרכוש ביטוח נסיעות לחו“ל כולל ספורט אתגרי.

ניתן להזמין בתוספת תשלום:
מסאז‘, טיפול פנים, רכיבה על סוסים, אופנוע שלג וטרקטרונים

תאריכי החופשות:

20.1-24.127.1-31.1

03.2-07.210.2-14.2
17.2-21.2

03.3-07.310.3-14.3
17.3-21.3

24.2-28.2

550$ בלבד!

במיוחד לציבור
שומר תורה ומצוות

שר הכלכלה: בניית אזורי תעשייה 
חדשים ביו"ש - מענה ציוני

השר כהן מסביר את נחיצותם של שני אזורי תעשייה נוספים ביו"ש, למה צריך 
להרוס את הבית של אבו מאזן ולמה השתתף בהפגנת ראשי הרשויות

מאת יוני שטיין

שר הכלכלה, השר אלי כהן, 
7 את חיזוו  מבטיח בראיון לערוץ
וקה של התעשייה ביהודה ושומ

רון כחלק מהמענה הציוני לטרור.
לדבריו בקרוב יצאו למכרז 

חד תעשייה  אזורי  שני  וולבנייה 
ושים ביהודה ושומרון, האחד 'בו
וסתני חפץ' והשני הוא אזור הת

עשייה בבית אריה. "זאת תגובה 
ציונית הולמת. מי שחושב לרפות 
טועה.  אותנו  ולשבור  ידינו  את 
ביהודה  ההתיישבות  את  נחזק 
אומר  למגורים",  נבנה  ושומרון. 

השר כהן.
לעשות  פועל  שאני  "מה 
זה  האחרונות  השנים  בשלוש 

מפע והבאת  התעשייה  וחיזוק 
לכך  יש  ולשמחתנו  נוספים,  לים 
למגורים  הבניה  לצד  ביקוש. 
לאנשים  שיהיה  רוצים  אנחנו 
איפה לעבוד. בנושא הזה נביא גם 
למגורים  לבנות  נמשיך  הייטק. 

ולתעשייה".
כהן  השר  מדגיש  בדבריו 
התעשייה  והרחבת  הבנייה  כי 

לה צריכה  לא  ושומרון  וביהודה 
תבצע רק על רקע אירועי טרור 

שנעשה  כפי  שוטף  באופן  אלא 
עם  האחרונות.  השנים  במהלך 
בהודעת  ערך  מוצא  הוא  זאת 
שני  של  הקמתם  על  הממשלה 
דווקא  חדשים  תעשייה  אזורי 

לעת הזו.
העבודה  לעצם  באשר 
וערבים  יהודים  של  המשותפת 

הפי רקע  ועל  תעשייה  ובאזורי 
השר  נשאל  בברקן  הרצחני  גוע 
הנכונה  הדרך  זו  לטעמו  אם  כהן 
לניהול מתחמי תעשייה מסוג זה. 
מה  את  לעשות  צריכים  "אנחנו 
שנכון עבור מדינת ישראל. הדבר 
יהודה  תושבי  עבור  נועד  הזה 
ושומרון. העבודה המשותפת עם 
פלשתינים תואמת את האינטרס 

במק שלנו.  והכלכלי  והביטחוני 
בברקן  מהאירוע  כתוצאה  ביל, 
על  ההקפדה  את  לבחון  צריך 

ונהלים ובכך עוסקת מערכת הבי
טחון".

בדבריו קורא השר כהן גם 
להשלים את סוגיית ההסדרה של 

ההתיישבות.

שני לוחמי צה"ל נפצעו 
בהתהפכות כלי צבאי בגולן

שני חיילים נפגעו באורח קשה וקל בתאונת דרכים שהתרחשה במהלך אימון 
צבאי בצפון הארץ, והועברו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ◆ בצבא פתחו 

בתחקיר האירוע

מאת: מ. יוד

נפצע  בוקר  לפנות  אתמול 
ולוחם  צה"ל  לוחם  קשה  באורח 

מה כתוצאה  קל  באורח  ונוסף 
במהלך  צבאי  רכב  כלי  תהפכות 

ואימון בצפון הארץ, כך התיר לפ
רסום דובר צה"ל. הלוחמים פונו 
לקבלת טיפול רפואי בבית חולים 

והודעה נמסרה למשפחותיהם.
המבצעי  התחקיר  לצד 
קובי  אלוף  היבשה,  זרוע  מפקד 
ברק ימנה צוות בדיקה בראשות 
קצין בדרגת אלוף-משנה שיבחן 
הכוח,  לבניין  שקשורות  סוגיות 
אופן הכשרת המפעילים, אמצעי 

הלחימה ועוד.
כזכור, לפני מספר חודשים 

ואירעו שתי תאונות אימונים בי
במקרה  מגלן.  המובחרת  חידה 
לאחר  לוחם,  קשה  נפצע  אחד 
שקפץ מג'יפ לתוך ערימת קוצים 
מסוג סירה קוצנית. הלוחם קפץ 
שבה  יחידתית,  מסורת  במסגרת 
הוא  מהרכב,  הלוחמים  קופצים 

מסלע  הנראה  ככל  בגבו,  נפגע 
לו  ונגרם  הערימה  בתוך  שהיה 
נזק בלתי הפיך. הוא אושפז בבית 

חולים שם גם עבר ניתוח.
קצין  קיים  שני,  במקרה 
אימונים  בבסיס  מגע  קרב  אימון 
אישורים  ללא  כנראה  בדרום, 
אחד  האימון.  לקיום  שנדרשו 

בבטן,  אגרוף  שספג  הלוחמים 
התלונן על כאבים, אבל הקצין על 
להפנותו  החליט שלא  פי החשד 
האימון  שדבר  מחשש  לטיפול, 
החריפו  לאחר 24 שעות  ייוודע. 

והכאבים והלוחם פונה במצב בי
נוני לבית החולים.

mailto:z0548508421%40gmail.com%E2%80%8F?subject=
mailto:z0548508421%40gmail.com%E2%80%8F?subject=
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03-517-5517

!

100%

143 מטר, 2 קומות + יחידת דיור

3 שקלים
ויש לך גם רכב!

רק 55 ₪ רק 52 ₪ כרטיס הגרלה 
לדופלקס 

כרטיס הגרלה 
לדופלקס + רכב 

בדלק ובעלת חלל פנימי מרשיםעם מראה חדש ומעוצב, חסכונית ניסאן סנטרה 2019

דירת דופלקס ענקית

להצטרף 
להגרלת הרכב

שבוע 
אחרון

dira1.co.il sh5175517@gmail.com :לקבלת הקטלוג במייל, שלחו ל

מחזקים 
משפחות 
שכולות
וזוכים 
בגדול!

להורדת 
הקטלוג להצטרפות 

להגרלה

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7%A1%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95.pdf
https://goo.gl/DstLjv
mailto:sh5175517%40gmail.com%20?subject=
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הצטרפו לגמ"ח המרכזי, ובעז"ה תחתנו את הילדים בקלות ובשפע!

הרב שלמה שוורץ: 074-7122925
a0504111989@gmail.com

א " ט י ל ש ל  א ר ש י י  ל ו ד ג ל  ש ם  ד ו ד י ע ב ו ם  ת כ ר ב ב

הגמ"ח המרכזי
) ר " ע ( ל  א ר ש י ת  י ב ל ח  " מ ג י  " ע ש

לטופס הצטרפותלהורדת הפרוספקט למה 
להתרוצץ 

בגשם?
אבא, 

אתם דואגים? לחוצים? עצבניים?

הירשמו עוד היום לגליון "הרפיה חיובית" חינם 
H3268992@gmail.com בדוא"ל

על פי מחקרים, רוב המחלות הגופניות והנפשיות, 
קשורות באופן ישיר או בעקיפין לדאגות, עצבות ולחצים!

אתם בסכנה!

פרשנות // דוד פריד

פרק א: הדאגות והלחצים – אויבי האנושות
לחצים  עומס  היא  דמשיחא",  "עקבתא  תקופת  זו,  בתקופה  הידועות  הנפש  מבעיות  אחת 
על הנפש הבא כתוצאה מהצטברות דאגות שונות ומשונות באופן קבוע, אם בענייני בריאות ואם 

בענייני פרנסה, אם בענייני חינוך הילדים ואם בעניינים אחרים. 

הנזקים הישירים והעקיפים
הלחץ הוא אויב מספר אחד של האנושות: כמעט ואין עוד גורם חמור יותר לתמותה מאשר 
לחצים נפשיים, הגורמים לכמות בלתי נתפסת של התקפי לב, מקרי דום לב ושבץ המוחי בקרב 
אנשים צעירים )מתחת לגיל 40(, והמגדילים כאמור את מעגל המצטרפים לשלל סוגי המחלות 

והחמורה שבהם - הסרטן.

כמו כן גם בעיות גופניות קטנות יותר קשורות באופן ישיר ללחצים. ישנו מחקר המוכיח כי 
כתוצאה מלחצים עלול להיווצר שריר תפוס בגוף, וחמור מכך – פריצת דיסק. גם מחלת הסוכרת 
קשורה באופן ישיר ללחצים נפשיים ומחמירה עם הלחצים. בדיקות שביצעו העוסקים בתחום זה, 
גילו כי תקופות קשות בחייו של האדם המעורבים בלחץ נפשי כבד ועומס רגשות שאינו מטופל 
כראוי, אחראים להתפתחות סוכרת מסוג 2 )שבה חולים 90% מחולי הסוכרת(. בנוסף, נבחן כי 
 1 מסוג  בסוכרת  ללקות  הסיכוי  את  מגבירים  החיים  הראשונות של  בשנתיים  ומתח  נפשי  לחץ 

בקרב ילדים, )שבה הטיפול הוא באמצעות זריקות אינסולין(.  

בעיות נוספות הקשורות ללחצים ובכלל בעיות נשימה ועיכול, עצירות )נגרם בעיקר לאנשים 
ועם חוסר יכולת לעכל כראוי את מאורעות חייהם, הגורם ממילא לבעיות פיזיות בעיכול(, מיג

רנות )שמתאפיינות בהרגשת לחץ פיזי בחלק אחד מהראש, הנגרם כאמור כתוצאה מלחץ נפשי 
ממושך(, בעיות של השמנה ואכילה לא הגיונית )הנגרמת מצורך של הגוף להשלים את החסרים 

הנפשיים שלו, והבא לידי ביטוי בחיזור אחרי אכילה ושתיה מרובה( ועוד בעיות רבות ומשונות.

הנזק הרוחני של הלחצים – התרעמות על הנהגת ה'
יש לדעת גם כי כאשר האדם לחוץ, הוא עלול לפעמים להתרעם על ההנהגה האלוקית, ונזק 
זה עולה על כולם; שכן כאשר אדם מתרעם על הקב"ה, הוא גורם לריחוק בינו לבין הקב"ה, ובכך 
1[. כאשר אתה מבקש לקבל מתנה מהמלך, עליך להתקו ]הוא עוצר את כל ההשפעה האלוקית

יותר  גדול  ניתוק  אין  רוחני, לכן  פיזי אלא  ולא להתרחק. מכיון שהקירוב לקב"ה אינו  רב אליו 
מההשפעה האלוקית, מאשר תרעומת על הקב"ה.

נזק חמור זה בנפש, הוא ראש האחראים לצרות רבות ומשונות שאדם עובר בחייו, שנגרמים 
בעקבות תלונות חוזרות ונשנות על הנהגת הבורא. בתורה עצמה אנו מוצאים כי רבים מהצרות 
שאירעו לעם ישראל בתקופת דור המדבר, ובשאר תקופותיהם – אף החמורות שבהם כמו חורבן 

בית המקדש]2[, אירעו בעקבות נרגנות והתרעמות על הנהגת הבורא יתברך.

העצה – צלילות הדעת
מכיון שכך מובן כי אחת מהדרכים החשובים לבריאות הנפש בכלל ובריאות הנפש האלוקית 
בפרט, היא צלילות הדעת, התלויה בסדרת פעולות מחשבתיות מקדימות הנקראות בלשון העם 

– "הרפיה".

בסדרת המאמרים הבאים נעסוק בהרפיה החיובית האמיתית על פי תורת הקבלה והבעל שם 
טוב, הרפיה שמטרתה וכוונתה הסופית היא התפשטות אור התורה בכל כוחות הנפש, ועבודת ה' 

מושלמת מבלי מחיצות היצר המסתירות על הטוב והשלימות שבקרבת אלוקים כי טוב.

הרפיה חיובית / הרב יהודה וינגרטן הונג קונג: מיליונר השליך 
שטרות כסף מבנין גבוה

המעשה המשונה גרם להתקהלות המונית ברחוב ◆ "רציתי לעזור לעניים לגנוב 
מהעשירים", הסביר

מאת פ. יוחנן

על פי הדיווחים בתקשורת 
 ,)24( צ'ינג-קיט  וונג  בהונג קונג, 
מעסקי  הונו  את  שעשה  מיליונר 
שהשליך  לאחר  נעצר  ביטקוין, 
מאות  גבוהה.  מבניין  שטרות 
דולר   100 של  בסכום  שטרות 
אמריקני(  דולר   13( קונגי  הונג 

לא מיהר  והקהל  באוויר  וריחפו 
סוף אותם.

צ'ינג  הסביר  שנעצר  בעת 
לגרום  נועדו  פעולותיו  כי  קיט 

העשירים.  את  לשדוד  "לעניים 
לכן זרקתי את הכסף כדי שכולם 
יידעו ששטרות דווקא כן נופלים 

מהשמיים".

ככל הנראה בכוונת רשויות 
והונג קונג להמשיך בהליכים הפ

"המעשה  שכן  היזם  נגד  ליליים 
סיכן חיי אדם".

הכנסת אישרה: נתניהו יכהן 
כשר ביטחון

ברוב של שלושה חברי כנסת אושר המינוי הקבוע של ראש הממשלה גם 
לתפקיד שר הביטחון ◆ האופוזיציה מתחה ביקורת קשה

מאת יוני שטיין

מליאת הכנסת אישרה את 
מינויו של ראש הממשלה, בנימין 
נתניהו, לתפקיד שר הביטחון. 59 
ו-56  בעד  הצביעו  כנסת  חברי 

הצביעו נגד.
מלבד תיק הביטחון, מחזיק 
החוץ,  בתיק  גם  הממשלה  ראש 

והקלי העלייה  ותיק  והבריאות 
טה. נתניהו מסר כי בשבוע הבא 
כחודש  ובעוד  קליטה  שר  ימנה 

שר חוץ.
האופוזיציה מתחה ביקורת 
הדיון  לאורך  נתניהו  על  חריפה 
על המינוי. יו"ר האופוזיציה ח"כ 
ציפי לבני טענה כי "הבעיה היא 
מיעוט  אלא  התיקים  ריבוי  לא 
האישית  החולשה  המדיניות, 

והפוליטית של ראש הממשלה".
בי מר  היה  נתניהו  ו"פעם 

מסכימה  שאני  ספר  כתב  טחון, 
עם כל מילה שם, אבל ההבטחה 
המציאות,  והתבררה  התפוגה 
להילחם  איך  על  ספר  ובמקום 

שמוע כסף  מזוודות  יש  ובטרור 
זו  הגדולה  הבעיה  בטרור.  ברות 
וזה מה  החולשה הפוליטית שלו 

ושמפחיד בלתת לו את תיק הבי
עם  יחד  לחמאס  הכניעה  טחון. 
זה  לקיצונים  הפוליטית  הכניעה 
הוסיפה  מביטחון",  ההפך  הכול 

לבני.
"כמה  אמרה,  מיכאלי  ח"כ 
מעצמו  שמחזיק  האיש,  פתטי. 

ומר ביטחון ולא מסוגל להביא בי
טחון, רוצה להיות שר הביטחון. 
האיש, שאחרי עשר שנות כהונה 

בי הכי פחות  אולי  בישראל  ויש 
טחון שהיה פה הרבה מאוד זמן".

במתח,  הדרומית  "החזית 
האירא במתח,  ושומרון  ויהודה 

חיזבאללה,  עם  מתח  בצפון,  נים 
 – ואפילו הסכם השלום עם ירדן 
יש איזו חריקה קטנה של ביטול 
הסכם החכירה של שטחים. אבל 

הביט שר  להיות  רוצה  ונתניהו 
חון", הוסיפה מיכאלי.

יאיר  ח"כ  עתיד,  יש  יו"ר 
לפיד, אמר כי "לפני שמחליטים 
נתניהו  בנימין  האם  השאלה  על 

ויכול או לא יכול להיות שר הבי
וטחון בוא נבחן את החודש הרא

שון שלו בתפקיד".
"בחודש הראשון שלו כשר 
באופן  איבדנו  כל  קודם  ביטחון 
יחיא  בעזה,  ההרתעה  את  סופי 
ניצחון  מופעי  עושה  סינוואר 
ברחובות, יש גל פיגועים ביהודה 

זוכ לא  שאנחנו  ברמה  וושומרון 
זמן,  רים כמוה כבר הרבה מאוד 
בצפון הוא בעיקר עשה מסיבות 

בנו לגמרי.  מיותרות  ועיתונאים 
מהממשלה  חצי  אתמול  לזה  סף 
הפגינו  קבינט  חברי  כולל  שלו 
זה  שלו.  הביטחון  מדיניות  נגד 
מה שקרה אחרי חודש בתפקיד. 
מדינת ישראל לא יכולה להרשות 

הבי שר  יישאר  שהוא  ולעצמה 
סיכם  ישראל",  מדינת  של  טחון 

לפיד.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%98.pdf
https://goo.gl/K2RPq1
mailto:H3268992%40gmail.com?subject=
https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/0/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%98.pdf
https://goo.gl/K2RPq1
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זה
גדול!

143 מטר | 2 קומות + יחידת דיור
דיור יחידת

דופלקס 
ע-נ-ק-!

2 קקקקקקקקקקקומממ ||||| 1433 מממטמטר
דיור חיחידת קומותת+  2 ||||||| טמטר מלא ברהיטים, מוצרי חשמל ופינוקים143

sh5175517@gmail.com :לקבלת הקטלוג במייל, שלחו ל
100%03-517-5517 מצטרפים 

עכשיו
וזוכים בגדול!

להורדת 
הקטלוג

להצטרפות 
להגרלה

היום: צעדים ארגוניים בכל 
לשכות ההוצאה לפועל

כחלק מהצעדים, בהם נוקטים כ-800 עובדי רשות האכיפה והגבייה, לא 
תתקיים היום קבלת קהל, לא יהיה מענה טלפוני, לא יהיו שירותי הקלדה 

בדיונים וצוותי חוץ לא יצאו לפעילות שטח

מאת: ישראל לביא

האכיו רשות  עובדי   800 -כ
ופה והגבייה ינקטו היום )ג'( בצע
ודים ארגוניים, במסגרתם כל לש

כות ההוצאה לפועל ברחבי הארץ, 
בי לגביית קנסות  ולרבות המרכז 
ורושלים, יהיו סגורות. כחלק מה

קהל,  קבלת  תתקיים  לא  צעדים 
יהיו  לא  טלפוני,  מענה  יהיה  לא 
וצוותי  בדיונים  הקלדה  שירותי 

חוץ לא יצאו לפעילות שטח.

נוכח  מתקיימים  הצעדים 
לפגוע  הרשות  הנהלת  החלטת 

וצ העובדים  בשכר  וחד-צדדית 
את  שיפחית  באופן  השטח,  וותי 
שכרם במאות שקלים לפחות מדי 

חודש.
כל  חלק  ייקחו  בצעדים 
והגבייה,  האכיפה  רשות  עובדי 

למעט עובדי המטה.
עו של  הארצי  הוועד  ויו"ר 

והגבייה, אלי  בדי רשות האכיפה 

הנהלת  "החלטת  מסר:  אלבס, 
והרשות מהווה פגיעה קשה בשכ
והחרו ורם של עובדיה המסורים 

צים שיוצאים לשטח ולעתים אף 
חשופים למקרי אלימות ואיומים. 

ומו באחריות  נוהגים  תמיד  ואנו 
לא  אך  הידברות,  להליכי  כנים 
חד- צעדים  על  בשתיקה  נעבור 
הנהלת  אשר  עד  ניאבק  צדדיים. 

מה בה  ותחזור  תתעשת  והרשות 
פגיעה בזכויותינו".

ראש הממשלה: נאשר את אזור 
התעשייה של ביתר עילית 

"היער האנגלי"
אחרי שנים של עיכובים הודיע ראש הממשלה נתניהו כי אזור התעשייה של 
ביתר עילית יאושר בקרוב במינהל האזרחי  ◆ רה"ע הרב מאיר רובינשטיין: 

"מודה לליצמן, דרעי ופרוש שפעלו במסירות וסייעו לאישור"

מאת: ישראל לביא

ואחרי שנים של דחיות ועי
ומסע  המדיני,  הדרג  ע"י  כובים 
מאיר  העיר  ראש  של  לחצים 
הנציגות  באמצעות  רובינשטיין 
ראש  הודיע  בכנסת,  החרדית 

התע אזור  כי  נתניהו,  והממשלה 
שייה יאושר בהקדם.

אזור התעשייה העתידי של 
האנגלי",  "היער  המכונה  העיר, 
דונם,  כ-800  של  בשטח  יוקם 
עסקים  סוגי  של  שילוב  ויכיל 
שונים מענפי המסחר, התעשייה, 
מתוך  ועוד,  ההכשרה  הידע, 

ומטרה להיות מוקד תעסוקה מר
כזי, שיביא רווחה לא רק לתושבי 

וביתר עילית, אלא אף שגשוג ופ
ריחה לאזור כולו.

מיליוני שקלים הושקעו עד 

התעשייה,  אזור  של  בתכנונו  כה 
הגורמים  כל  בידי  אושר  שכבר 
השונות.  והוועדות  הרלוונטיים 
העירייה אף שכרה משרד תכנון 
הפרויקט,  לקידום  מוביל  וניהול 
לקדם  במטרה  רב,  במרץ  העובד 

את הקמת אזור התעשייה.
בתגובה לאישור אמר ראש 
כי  רובינשטיין,  מאיר  הרב  העיר 
ותושביה,  עילית  ביתר  "העיר 

וחייבים תודה עצומה לכל העוס

קים במלאכה שסייעו לנו בהשגת 
האישור – לסגן שר הבריאות הרב 
לבקשתי  שנפגש   – ליצמן  יעקב 
עם  בנושא  האחרון  רביעי  ביום 
הרב  הפנים  לשר  נתניהו,  רה"מ 
בשנים  שהפעיל  דרעי  אריה 
בנושא,  גדול  לחץ  האחרונות 
ולידיד העיר סגן שר החינוך הרב 
לרגע  הפסיק  שלא  פרוש,  מאיר 

הפ בקידום  והלחץ  הטיפול  ואת 
רויקט".

האדמו"ר ממונקאטש 
בביקור בישראל

האדמו"ר ממונקאטש הגיע אתמול לביקור בישראל לרגל שמחת נישואי נכדו ◆ 
לאחר 55 שנה ישבות בירושלים

מאת: ישראל לביא

ממונקאטש  האדמו"ר  כ"ק 
בישראל  לביקור  הגיע  שליט"א 

לרגל שמחת נישואי נכדו.
ונ ראשי  לו  חיכו  ובנתב"ג 

כבדי החסידות בישראל שקיבלו 
את פניו בטרקלין מצדה.

שבת  במוצאי  לכן,  קודם 
בניו  מהחסידים  נפרד  האדמו"ר 
את  הביע  דבריו  ובתוך  יורק, 
התרגשותו לקראת המסע, הרבי 
משבעים  למעלה  שלפני  סיפר 
שנה כבר היה בירושלים, אבל אז 
אלו היו ימים של צער ויגון. בתוך 

נפטרה  לארץ,  להגעתם  השנה 
הרבי  של  בתו  ע"ה  הצדקת  אמו 
בעל ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש 
גם  הרבי  סבל  עת  באותו  זצ"ל, 
עזב  וכך  בעיניו,  קשה  ממחלה 
וביחידות.  ביתמות  ירושלים  את 
כעת לאחר שבעים שנים נתקיים 
השיבני",  ומלאה  הלכתי  "ריקם 
"בבואי לעיר הקודש עם משפחה 

וברוכה זרע קודש, ועם עדה קדו
מעשה.  ואנשי  חסידים  של  שה 
הודו לד' כי טוב כי לעולם חסדו", 

אמר הרבי בהתרגשות.
האדמו"ר,  של  למסעו 

מרחבי  חסידים   500 מצטרפים 
העולם. 

לקבר  יעלה  שלישי  ביום 
אמו הרבנית ע"ה, בתו של הרה"ק 
בעל ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש 

זצ"ל, הטמונה בהר הזיתים.
ביום רביעי הקרוב תתקיים 
האדמו"ר,  לנכד  החתונה  שמחת 

מח חסידים  אלפי  ובהשתתפות 
במרכז  וביאלא,  מונקאטש  צרות 
בשדרות  "האחוזה"  האירועים 
אוטוו  . במודיעין   14  התעשיות
בוסים ישנעו את החסידים מבתי 
ברק  ובני  בירושלים  המדרש  

לאולם השמחה.
האדמו"ר  הקרובה  בשבת 
מזה  לראשונה  בירושלים  ישבות 
הקודמת  הפעם  כאשר  שנה.   55
ערך  אז  תשכ"ד,  בשנת  היתה 
והשולחנות  התפילות  את  הרבי 

בביהמ"ד מונקאטש. 
יתקיים  שבת  בליל  הטיש 
עם  ביחד  ביאלא,  בביהמ"ד 
שליט"א.   מביאלא  אדמו"ר  כ"ק 
יערוך  השלישית  הסעודה  את 

סלא ביהמ"ד  באולם  והאדמו"ר 
נים ברחוב דורש טוב בירושלים.

אמש: הפסד שני לקואליציה
בפעם השנייה מאז פרישת ישראל ביתנו הצליחה האופוזיציה להשיג רוב נגד 

הצעת חוק קואליציונית ◆ ח"כ חסון: "קואליציית ה-61 לא מתפקדת"

מאת יוני שטיין

לה הצליחה  והאופוזיציה 
החוק  הצעת  את  )ב'(  אמש  פיל 
פולקמן  רועי  הכנסת  חבר  של 
בסכום  שיפוץ  עבודת  כל  לפיו 
שקל  אלף  מ-44  למעלה  של 
מצד  באחריות  חייבת  תהיה 

מבצע העבודה.
היא שכל קבלן  המשמעות 

אח להעמיד  יצטרך  ושיפוצים 
ריות בת שנה לתיקון או לשיפוץ 

שנעשה.

הש החוק  בהצעת  ומדובר 
ונייה שנופלת במליאה, מאז פרי
שת ישראל ביתנו מהקואליציה.

הציוני  המחנה  סיעת  יו״ר 
חסון  יואל  האופוזיציה  ומרכז 
לראות  נעים  "לא  בתגובה:  אמר 
הקואליציה  של  הכנסת  שחברי 
מנמנמים, הם צריכים להבין כבר 
עובדים  לא  אנחנו  המסר,  את 
שחוק  רוצים  הם  אם  בשבילם, 
יעבור הם יצטרכו לבוא להצביע 

בעצמם".
לא  ה-61  "קואליציית 

מחוקים  חוץ  מתפקדת,  באמת 
סער  גדעון  חוק  כמו  פרסונליים 
לחוקק  אמיתי  תמריץ  להם  אין 
ללכת  חייבים  האזרחים.  למען 

לבחירות בהקדם", הוסיף חסון.
מתח  פולקמן,  רועי  ח"כ 
האופוזיציה.  על  חריפה  ביקורת 

לו לאופוזיציה.  עליבות  ו"כמה 
לטובת  פשוט  צרכני  חוק  קחים 
האזרח, ומפילים אותו רגע אחרי 
את  מציג  הכלכלה  ועדת  שיו"ר 
האזרח  את  רואים  לא  החוק. 

ממטר", דברי פולקמן.

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7%A1%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95.pdf
https://goo.gl/DstLjv
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חוויה קולינרית
ממש על קו המים של הכנרת

10% הנחה

לקוראי שחרית

 אוקינוח

ע"ח הבית

03-517-5517 מצטרפים 
עכשיו

וזוכים בגדול!

נופש משפחתי מתנה לכל רוכש!

9 כרטיסים 
לדירה

6 כרטיסים 
לדירה

18 כרטיסים 
לדירה

₪202×12 ₪172×12₪302×12
9 כרטיסים לדירה
 9 כרטיסים לרכב

6 כרטיסים לדירה
 6 כרטיסים לרכב

18 כרטיסים לדירה
 18 כרטיסים לרכב

₪205×12 ₪175×12₪305×12

  
נופש משפחתי 
חלומי בצפון

שווי חופשה:
כ- ₪1,300

100%

sh5175517@gmail.com :לקבלת הקטלוג במייל, שלחו ל

רוכשים חבילת VIP, מגדילים את סיכויי הזכייה בהגרלה על דופלקס מאובזר ומקבלים נופש משפחתי!
2 לילות | מותאם ל- 8 נפשות | תקף גם בחופשים, סופ"ש וחגים | על בסיס מקום פנוי

דופפלללקקססממאובז על בהגרלה הזכייהה מגדיליםאתסיכויי VVIPרוכשיםםחביילת

חופשה במתנה 
לכל רוכש!

ווממקקקבבבללללייםםננננווופפפששממשששפפחחתיי!! בזזזרר

לזכות גם ברכב 
בתוספת 3 ₪

שבוע אחרון

להורדת 
הקטלוג

להצטרפות 
להגרלה

ראש מועצת שומרון: "ממשלה 
טובה אבל מפשלת"

יוסי דגן השתתף בישיבת סיעת הבית היהודי ומתח ביקורת חריפה על מדיניות 
הממשלה ועל קיצוץ ההשקעות בביטחון ביו"ש

מאת יוני שטיין

האזורית  המועצה  ראש 
הליכוד,  איש  דגן,  יוסי  שומרון 
בישיבת  חריג  באופן  השתתף 
שהתקיימה  היהודי  הבית  סיעת 

מו ראשי  עם  יחד  אסף  ובגבעת 
עצות נוספים מיהודה ושומרון.

דגן הציג בפני חברי הסיעה 
והד הביטחוניים  האתגרים  ואת 
מה ביו"ש  הרשויות  של  ורישות 

מהבית  לא  אמנם  "אני  ממשלה. 
ומת גאה  ליכודניק  אני  והיהודי, 

כוון להמשיך להיות חבר בליכוד, 
אבל הגעתי לכאן כדי לצעוק את 

הצעקה של התושבים שלנו".
קברנו  ימים  מספר  "לפני 
מאלון  ימים  שלושה  בן  תינוק 
היינו המומים  כולנו  מורה. בעוד 
פיגוע  עוד  כאן  היה  וכואבים, 

בצומת. אנחנו מרגישים כפשוטו 
הופ שלנו  התושבים  ושהדם של 

המון  יש  דיבורים.  המון  יש  קר. 
מדובר  הבטחות.  של  מחזורים 

ומ זועקים  ואנחנו  אדם.  ובחיי 
איתנו.  תצעקו  שאתם  בקשים 
כי הממשלה היא ממשלה טובה, 

אבל היא מפשלת", אמר דגן.
קי היום  "יש  כי  ציין  והוא 

יש  בטחון.  במרכיבי  מטורף  צוץ 
שקלים  מיליון   400 של  גירעון 

ושומ ביהודה  ביטחון  ובמרכיבי 
רון. מדובר בחוסר שמי שהגדיר 
כאן  יש  עצמו.  הצבא  הוא  אותו 

מופ יישובים  לנו  שיש  ובעיה 
להם  שאין  יישובים  יש  קרים. 
בכלל מרכיבי הגנה או שיש להם 

רק חלק".
המנהל  כסף,  מגיע  "אם 

לפ התכנון.  את  תוקע  והאזרחי 
שדברים  עד  שנים  לוקח  עמים 
מאושרים. בנוסף, יש קיצוץ ענק 

גור יש  כנראה  הכוחות.  ובסדר 
מים במשרד הביטחון שחושבים 
ליו"ש.  האוטופי  השלום  שהגיע 
ביו"ש  שהחטיבות  לדעת  צריך 
ובשנת  במחצית,  חלקן  קוצצו 
2019 מתוכנן קיצוץ של 70 תקו

נים להגנת ישובים", הוסיף דגן.
לדבריו, "הממשלה הזו היא 
מצפים  אנחנו  לאומית.  ממשלה 
שיקום  מהליכוד  וכמובן  מכם 
לזכר  ליד אלון מורה  ישוב חדש 
התינוק  הי"ד  ישראל  עמיעד 
את  מביאים  לא  אנחנו  שנרצח. 
שירתיע  מה  הנדרשת.  ההרתעה 
את המחבלים זו בניה של ישובים 

חדשים על כל נרצח".

ח"כ יוגב ליועמ"ש: חיי אזרחים בסכנה
חבר הכנסת עונה לחוות הדעת של היועץ מנדלבליט נגד חוק גירוש משפחות 

מחבלים ◆ "החובה להגן על האזרחים גוברת על זכות משפחות המחבלים"

מאת יוני שטיין

חוק  יוזם  יוגב,  מוטי  ח"כ 
גירוש משפחות מחבלים, מגיב 
היועץ  שפרסם  הדעת  לחוות 

מנ אביחי  לממשלה,  והמשפטי 
ודלבליט, בה הוא מתנגד לחקי

קת החוק, שכבר אושר בוועדת 
השרים לחקיקה.

בכ ההרתעה  כלי  ו"עיוות 

ולים משפטיים אולי מגן על מדי
הבינלאומי,  במישור  ישראל  נת 
אך מציב את חייהם של אזרחיה 
מערכת  חובת  בסכנה.  וחייליה 
של  חייהם  על  להגן  הביטחון 
אזרחי ישראל, גוברת על זכותם 
לקניין  המחבלים  משפחות  של 

ולחופש", אמר יוגב.
לדבריו  גם  התייחס  הוא 

הבי ושר  הממשלה  ראש  ושל 

בישיבת  נתניהו  בנימין  טחון 
הליכוד, שהביע תמיכה בהצעת 
בוועדת  אמש  שאושרה  החוק 

השרים.
תמיכת  על  מברך  "אני 
שהשר  בחוק  הממשלה  ראש 
לגירוש  מקדמים,  ואנוכי  בנט 

ומשפחות מחבלים. זהו חוק מר
יהודי  שדם  מסר  המעביר  תיע, 

אינו הפקר", הוסיף יוגב.

האם מתבצע מחטף לאישור 
בניה בכותל בוועדה המחוזית?

הוועדה המחוזית לתכנון ובניה בירושלים דנה בעבודות הבניה בכותל, הדיון נקבע 
באופן חריג בתוך מספר ימים◆  בדיון נשמעו קולות הטוענים כי מדובר במחטף

מאת: ישראל לביא

לב דיון  התקיים  ואתמול 
בוועדה  הממשלה  מזכיר  קשת 
ירושלים  ובניה  לתכנון  המחוזית 

ברח העבודות  לאישור  וביחס 
לאחר  הכותל,  של  הדרומית  בה 
העירייה  של  המקומית  שהועדה 
סירבה לדון בהיתר הבניה מפאת 
הסדרים  ואי  הסוגיה  רגישות 

שבבקשת האישור.
לאחר  התכנסה  הוועדה 
ששיגרו עורכי דין ממשרד יגאל 
ארנון ושות' בקשה לביטול הדיון 
אין  חוקית  מבחינה  כי  מהנימוק 
בעניין  לדון  לוועדה  כלל סמכות 

אלא לוועדת ערר מחוזית. 
בקשת  כי  נטען  בנוסף 
עומדת  אינה  העבודות  אישור 

וכי היא משנה לח ובתנאי החוק 
לוטין את תכנון הבניה במקום כך 
אישור  של  חדש  הליך  שנדרש 
לאשרה  אפשר  ואי  התכנית  כל 

במחטף.
חבר  התריס  הדיון  במהלך 

"אנ שקד:  אברהם  מר  והוועדה 
גם  לאשר  נדרשים  למעשה  חנו 
בשנה  שנעשה  חוקי  לא  בינוי 
האחרונה?"  יו"ר הועדה לא הגיב 

בלקו ענה  אלא  לטענה  וישירות 
ניות: "אנחנו נדרשים להאריך את 
אומר  בכוונה  ואני  ההיתר  תוקף 

כך ולא ארחיב".
עו"ד  דיבר  הדיון  בהמשך 

אר עו"ד  ממשרד  לורך  ואמנון 
אר קבוצת  המייצג  ושות'  ונון 

בעזרת  ובהדגמה  כיאולוגים 
הווע חברי  כלפי  טען  ושקופיות 

דה: "מרמים אתכם בנתונים" הוא 
הפוגע  התכנית  שינוי  את  פירט 
ואמר  ובמקום  בעתיקות  קשות 
המורשת  על  בלוקים  "שמים 
הבית.  מחורבן  לנו  שיש  היחידה 

וכל הדבר הזה נעלם לצרכים פו
ליטיים עכשוויים". 

ולורך הוסיף כי "אני משת
ומש במילה חריפה כי פשוט מר

מים אתכם בנתונים. אתם פשוט 
לא מבינים."

היה  לא  בוועדה  נוסף  חבר 
מוכן לקבל את ההרגעה כי מדובר 
רק ב'הארכת היתר" וטען בתוקף 
כי מדובר בהטעיה שכן "הארכת 
תכנית  לשנות  יכולה  לא  היתר 

זה  כרגע  כאן  שיש  מה  בתוקף. 
עבודות לא חוקיות בניגוד לחוק 
שבתוקף. מה שאתם מבקשים זה 
לשנות תכנית בתוקף, אז תביאו 

תכנית חדשה!".
לשמירה  המשותף  מהמטה 
על קדושת הכותל נמסר בתגובה 
ישראל  לממשלת  קוראים  "אנו 
להקשיב לרחשי מיליוני מתפללי 
עזרות  להרחבת  ולפעול  הכותל 
לעסוק  במקום  בכותל  התפילה 
שמטרתם  תכנוניים  במחטפים 
שולית  רפורמית  קבוצה  לרצות 
שימוש  העושה  רלוונטית  ולא 
וברגשות  ישראל  בקודשי  ציני 

הציבור".
הדיון  המשיכה  הוועדה 
חיסיון,  ותחת  סגורות  בדלתיים 
הוצאו  המשתתפים  שכל  לאחר 

מהדיון.

פריז: שמונה סטודנטים הוזמנו 
לחקירה בחשד לאנטישמיות

שרת החינוך העל-תיכוני, פרדריק וידל, הודיעה על המקרה גם לבית המשפט 
בעיר בוביני וקוראת לעונשי משמעת

מאת: ישראל לביא

מהפקו סטודנטים  ושמונה 
לטה לרפואה בפריז 13 חשודים 

אמו היו  אנטישמיים  ובעלבונות 
ורים להופיע בפני מחלקת המש

מעת באוניברסיטה.
לבסוף, הדיון נדחה לחודש 
ינואר בגין “תוספת מידע”, מציין 
מקור מקורב לתיק. למרות זאת, 
נפגשה בהרכב מוגבל  “המחלקה 

הסטו טענות  את  לשמוע  וכדי 
אמורה  והיא  החשודים  דנטים 
מנת  על  מליאה  אסיפת  לקיים 

הסטודנטים  את  שנית  לשמוע 
ולמתן פסק דין”, על פי הודעתה 

של נשיאות פריז 13.
בעניין  לקבוע  תצטרך  היא 
עלבונות אנטישמיים ועל מקרים 
של  תלונתה  בעקבות  הסתה  של 
ללימודי  שניה  בשנה  סטודנטית 

רפואה.
לאר פנתה  והסטודנטית 

הסטודנטים  )איגוד   UEJF גון 
תלונה  והגישה  בצרפת(  היהודים 
האוניברסיטה  באוקטובר.  ב-20 
הכללי  התובע  אל  פנתה  מצידה, 

של הרפובליקה.
העל-תיכוני,  החינוך  שרת 

המק על  הודיעה  וידל,  ופרדריק 
רה גם לבית המשפט בעיר בוביני 

וקוראת לעונשי משמעת.
הוגדרו  לא  עדיין  המקרים 
מטעם בית המשפט. החקירה עדיין 
יוכרז  האם  המוקדמות.  בשלביה 
הסתה  על  אנטישמי?  עלבון  על 
עם אופי אנטישמי? עו”ד פשארד, 

לאפ מפנה  התובעת,  את  והמייצג 
המשפט  בית  ”כך  השניה:  שרות 

יכיר כי הפשע באמת בעל אופי.”

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7%A1%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95.pdf
https://goo.gl/DstLjv
mailto:sh5175517%40gmail.com%20?subject=
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מסתורין סביב מותו של 
בכיר איראני

בכיר איראני נהרג בעקבות פליטת כדור מרובהו האישי ◆ גורמי אופוזיציה 
טוענים כי הוא חוסל על ידי המשטר

מאת אברהם ויסמן ומ. יוד

מנסורי  קורדטוללה  השם 
ואמנם לא אומר הרבה לרוב האנ

באחד  מדובר  באיראן  אך  שים, 
והמוערכים  המוכרים  המפקדים 
המהפכה.  משמרות  של  ביותר 
בחזיתות  נלחם  אשר  מנסורי, 
רבות עבור הצבא האיראני, נמצא 
הרשמית  כשבהודעה  אמש,  מת 
נטען כי הוא נורה למוות במהלך 
למרות  אך  האישי.  נשקו  ניקוי 

וההודעה, נראה כי האיראנים מנ
סים להסתיר משהו.

שירת  האיראני  הגנרל 
בצבא  תפקידים  של  רב  במספר 
איראן, ואף היה מבכירי הגנרלים 

איראן-עי מלחמת  את  ושניהלו 
ראק לפני כשלושה עשורים. 

פרופ' עוזי רבי, אמר אמש: 
קופצים  שמיד  הדברים  "אחד 
באיזשהו  שמדובר  הוא  לראש 
פנימי  חשבונות  חיסול  של  סוג 
המהפכה  שמשמרות  משהו  או 
עושים כדי ליישר את הקו לאחר 
ממנו",  שסוטים  מי  שיש  שגילו 
פתח רבי והוסיף: על כל דבר כזה 
נראה שיש תלי תלים של הערות. 
לעניין  מגיע  זה  תמיד  איכשהו 
מישהו  לא  זה  הקונספירטיבי. 
שואלת  את  אם  מהקו,  שסרח 

בע שהיה  באדם  מדובר  ואותו, 
מדה מאוד בכירה, מאוד מנוסה. 

זה אדם שהמשטר שם מבטחו בו. 
זה לא קרה מניקוי הנשק שלו, זה 

טירונים עושים".
מנ "קורדטוללה  ולדבריו, 

רגישים  הכי  בצמתים  היה  סורי 
החל  המהפכה,  משמרות  עבור 
מתחילת הדרך במלחמת איראןו
איראן  במלחמה של  ואף  עיראק 
שהיה  אדם  הוא  דאעש.  כנגד 

ברמה מאוד בכירה וסמכו עליו. 
אופוזיציוניים  גורמים 
לגרסה  בנוגע  ספקות  מעלים 
המשטר  כי  ומאמינים  הרשמית, 
חיסולו  מאחורי  עומד  האיראני 
האחרונה  בעת  שתפקודו  לאחר 
לא מצא חן בעיני הממונים עליו.

גרמניה: נחשפו שוטרים 
ניאו-נאצים

חמישה שוטרים נחקרים אחרי שעו"ד ממוצא טורקי קיבלה איומים ◆ 
המשטרה גילתה בחקירה פנימית כי המידע הגיע משורותיה

מאת פ. יוחנן

בעיר  שוטרים  חמישה 
תא  בהקמת  חשודים  פרנקפורט 
חשודים  השוטרים  ניאו-נאצי. 
בכירה  דין  עורכת  על  איימו  כי 
ממוצא טורקי והשתמשו במידע 
שהיתה להם גישה אליו במסגרת 

תפקידם. 
והחקירה החלה אחרי שעו

בסאי-יילדיז,  סדה  הדין  רכת 
אלימות  של  קרבנות  המייצגת 
איומים  על  דיווחה  ניאו-נאצית, 

ונגד בתה בת השנתיים. לפי העי
פרסה",  נאו  "פרנקפורטר  תון 
היא קיבלה באוגוסט פקס מאיים 
 NSU" מארגון שמכנה את עצמו
2.0". אנשי הארגון המקורי בשם 

שר ניאו-נאצים  שלושה  היו  וזה 

נת בטרם  טורקים  מהגרים  וצחו 
פסו לפני כעשור.

במשטרה  פנימית  חקירה 
הגיע  הפרטי  המידע  כי  העלתה 

פרנק משטרת  בתוך  וממחשב 
החרימו  החקירה  בהמשך  פורט. 
וטלפונים  מחשבים  התובעים 
סלולריים של חמשת השוטרים. 
שיתפו  הם  כי  עלה  מהחומרים 
נאציים  חומרים  קבועות  לעתים 

מתפ הושעו  השוטרים  וביניהם. 
קידם.

היום הילולת הרה"ק רבי נתן 
ברסלב זיע"א

תלמידו הגדול של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א

מאת: ישראל לביא

בנ נולד  נתן  רבי  והרה"ק 
הערץ  נפתלי  ר'  לאביו  עמירוב 
זצ"ל ולאמו מרת חיה לאניע בט"ו 

בשבט תק"מ.
את  לאשה  נשא  בתקנ"ג 
הגאון  בת  שיינדיל,  אסתר  מרת 

אויע צבי  דוד  מוהר"ר  והצדיק 
שאריגראד  גאב"ד  זצ"ל.  רבאך 
סמוך  והיה  ומהאלוב  קרעמניץ 
על שלחן חותנו בשאריגראד עד 
סכות תקנ"ו ואז חזר להיות סמוך 
על שלחן אביו בנעמירוב עד אחר 

יום כיפור תקס"ז.
ובחודש אלול תקס"ב התק

רב אל הרה"ק רבי נחמן מברסלב 
תקס"ז-תקס"ח  בשנים  זיע"א. 
תקס"ט- בשנים  במאהלוב.  דר 
בנעמירוב.  לדור  חזר  תקע"א 
הסתלקות  אחר  תקע"א,  בקיץ 
לגור  עבר  מברסלב,  נחמן  רבי 

בברסלב.
נסע  תקפ"ב  דשנת  בקיץ 
ישראל  לארץ  נפש  במסירות 
ושהה שם כחמישה שבועות. את 
סיפור נסיעה זו כתב ביומנו, 'ימי 

מוהרנ"ת' חלק ב'.
בחולי  חלה  תקפ"ה  בשנת 

אחרית  עד  ממנו  שסבל  מעיים 
נפטרה  תקפ"ו  אלול  בר"ח  ימיו. 
תקפ"ז  ובחשון  הראשונה  זוגתו 

די מרת  השניה  זוגתו  את  ונשא 
שעל.

תקצ"ו-תקצ"ח,  בשנים 
לנעמי הממשלה  ידי  על  והוגלה 

רוב ואחר כך חזר לברסלב שם גר 
עד יום פטירתו.

הלכות.  ליקוטי  ספריו: 

עצות.  ליקוטי  תפילות.  ליקוטי 
ליקוטי  קיצור  לתרופה.  עלים 
מוהר"ן.  חיי  ]הישן[.  מוהר"ן 
שבחי הר"ן. ימי מוהרנ"ת. שמות 

והצדיקים. )קנאת ה' צבאות ומכ
ניע זדים(.

נסתלק  נתן  רבי  הרה"ק 
בטבת  בעשרה  מרומים  לגנזי 
בעיר  כבוד  ומנוחתו  תר"ה,  שנת 

ברסלב.

אושר מתווה הפיצויים לעסקים 
באזור הדרום ועוטף עזה 

ועדת הכספים של הכנסת אישרה פה אחד את מתווה הפיצויים שהציע שר 
האוצר, משה כחלון, שגובש ברשות המסים בתיאום עם נציגי המגזר העסקי

מאת: ישראל לביא

פי מסלולי  מציע  והמתווה 
צויים בגין נזקים עקיפים שנגרמו 
ועוטף  הדרום  ביישובי  לעסקים 

עזה.
הד לענף  מחזורים  ומסלול 

בורים והתיירות – לתקופה מיום 
1.5.18 ועד 30.4.19. מסלול שכר 

השי התעשייה,  המסחר,  ולענפי 
ורותים, החקלאות, התיירות והד

בורים – לתקופה מיום 1.5.18 עד 
28.2.19. עקב הצורך לתת מענה 
נקבע  שנפגעו,  לעסקים  מהיר 
לפיצויים  וישים  פשוט  מנגנון 

כמפורט:
והדבורים   התיירות  בענף 
יינתן  אלו  לענפים  הפיצויים   -

יוכל  הניזוק  מחזורים.  במסלול 
החזר  לקבלת  תביעה  להגיש 
ירידה במחזור העסקי בשל  בגין 

למ בהשוואה  הביטחוני  והמצב 
המקבילה  בתקופה  העסקי  חזור 
אשתקד. עם זאת תינתן אפשרות 
פיצויים  לתבוע  לבחור  לניזוק 

במסלול שכר, חלף מחזורים. 
בגין  שכר   - הענפים  כל 
הוראות  בשל  מעבודה  היעדרות 
עד  של  בטווח  העורף  פיקוד 
המסלול  עזה:  מרצועת  ק"מ   40
בגין  ועצמאים  מעסיקים  מפצה 
הימים  בעבור  השכר  הוצאות 
ממקום  נעדרו  עובדים  בהם 
עבודתם בשל הוראה של פיקוד 
העורף על סגירת מוסדות חינוך 

הוראה  בשל  או  מקומית  ברשות 
המס עבודה.  מקום  סגירת  ועל 

היעדרות  בין תקופת  מבחין  לול 
התקוו במהלך  ימים   10 עד  של 
ועד  ב-1.5.18  )החל  המזכה  פה 
פיצויים  יינתנו  בגינה   ,)28.2.19
 370 של  בסך  מהיר"  "במסלול 
יותר  ליום לבין היעדרות של   ₪
מ-10 ימים, בגינה יינתנו פיצויים 

בתק שנקבעה  לנוסחה  ובהתאם 
נות, בדומה למבצעים קודמים. 

ולאחר פרסום התקנות בר
הוראת  הרשות  תפרסם  שומות, 

התבי להגשת  וטפסים  וביצוע 
להגיש  יהיה  ניתן  כי  נציין  עות. 
את התביעות עד תום 4 חודשים 

מיום פרסום התקנות ברשומות.

בנט: דין יהודה ושומרון כדין 
תל אביב

סיעת הבית היהודי התכנסה אמש לישיבת סיעה בגבעת אסף ◆ השר בנט: 
"לתושבי יו"ש יש זכות לחיים ולאיכות חיים כמו לכל אזרח"

מאת יוני שטיין

התכנ היהודי  הבית  וסיעת 
בג סיעה  לישיבת  )ב'(  וסה אמש 

בעת אסף, הישוב הסמוך לצומת 
בה התרחש הפיגוע הקשה ביום 
חמישי בו נרצחו שני חיילי צה"ל.
יו"ר  אמר  הישיבה  לאחר 
המפלגה, השר נפתלי בנט, "לפני 
שליד  בטרמפיאדה  ימים  מספר 
מחבל  אסף,  גבעת  כאן,  הישוב 
לוחמים  שני  רבה  בתעוזה  רצח 
כרגע  נתנאל,  השלישי,  והלוחם 
מתפללים  אנחנו  חייו.  על  נאבק 

לשלומו".
חיים  ושומרון  "ביהודה 
להם  יש  ישראלים,  מיליון  כחצי 

וזכות לחיים כמו כל אזרח במדי
נת ישראל. יש להם זכות לאיכות 
במדינת  אזרח  לכל  כמו  חיים 
ישראל. דין יהודה ושומרון כדין 
תל אביב ולכן צריך לפעול", ציין 

בנט.
את  זה  בהקשר  הזכיר  בנט 
מחבלים  משפחות  גירוש  חוק 

ומ בממשלה,  אתמול  ושאושר 
"שמחבלים  בנט,  לדברי  טרתו 
כיום  מחבלים  לפחד.  יחזרו 
משתלם להם להרוג יהודים. הם 
זוכים באקזיט של עשרת אלפים 
שקלים בחודש, הורסים להם את 
מגרשים  ולא  בעצלתיים  הבית 
זאת  בקיצור,  המשפחות.  את 
זה  ואת  נהדרת  חבילה  עסקת 

שלמחבל  לשנות.  רוצים  אנחנו 
על  פיגוע.  לבצע  כדאי  יהיה  לא 
זה המאבק שלנו. על זה השקענו 
במערכה  ארוכות  שעות  אתמול 

לקדם את החוק".
גם  בנט  הזכיר  מכן  לאחר 
שאושר   "2 ההסדרה  "חוק  את 
בוועדת השרים לחקיקה, "החוק 
מרקם  חוק  הוא  שעבר  השני 

תוש לרבבות  שמאפשר  וחיים, 
במילואים,  שמשרתים  כאן  בים 
אזרחים  מיסים,  שמשלמים 
הכול  בסך  ונורמטיביים,  טובים 
גן  שירותים:  אותם  את  לקבל 
ילדים, מעון, חשמל, מים, כמובן 
בתשלום, כמו כל אזרח ישראלי, 
דבר שבמשך שנים לא היה קיים, 
נקדם  אנחנו  הזה  החוק  את  וגם 

במרץ".
הד מספיק",  לא  זה  ו"אבל 

גיש בנט, "הדרך הציונית לאורך 
בנו  כשפגעו  הייתה  השנים  כל 

וכשהר המדינה  קום  ולפני 
ולכן  ישובים.  הקמנו  יהודים  גו 
אסף  בגבעת  כאן  צריכים  אנחנו 
לחזק את ההתיישבות. ישבנו עם 
הכיוונים  על  סיכמנו  התושבים, 

הק בימים  אותם  נביא  וואנחנו 
ושר  הממשלה  ראש  בפני  רובים 

הביטחון".
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למרות החלטת היועה"מ:

 בנט: "נמשיך לקדם את חוק גירוש 
משפחות מחבלים"

השר וחבר הקבינט, שערך עם חברי הבית היהודי ישיבת סיעה בגבעת אסף, לא התרגש 
מהתנגדותו של היועץ המשפטי לממשלה ◆ "נמשיך לקדם זאת כדי שהמחבלים ימשיכו 

לפחד" ◆ מנדלבליט השיב מוקדם יותר למבקריו: "איני פוגע בביטחון המדינה"

מאת: מ. יוד 

הקבי וחבר  השר  ו 
אתמול  טען  בנט  נפתלי  נט 
לקידום  לפעול  ימשיך  כי 
חרף  מחבלים,  גירוש  חוק 
המשפטי  היועץ  התנגדות 
מוקדם  שהשיב  לממשלה, 

יותר למבקריו.
ישיבת  במסגרת 
היהודי,  הבית  של  הסיעה 
ביקרו  מפלגתו  וחברי  בנט 
שני  נפלו  שם  אסף,  בגבעת 
בחמישי  בפיגוע  לוחמים 
שיש  שומע  "אני  האחרון: 
גירוש  חוק  את  לעכב  רצון 

בתה המחבלים  ומשפחות 
ליך החקיקה - נמשיך לקדם 
את זה, כדי שמחבלים יחזרו 
מנדלבליט,  לדברי  לפחד". 
פוגעת  שעמדתו  הטענות 

משו הן  המדינה  ובביטחון 
בהודעה  יסוד.  כל  ללות 
כי  נמסר  לשכתו  שפרסמה 
פועלים  ונציגיו  "היועמ"ש 
הביטחון  גופי  עם  ביד  יד 

בשמי המדיני  לדרג  ובסיוע 
רה על ביטחון המדינה, תוך 

ועמידה על אופייה של מדי
יהודית  כמדינה  ישראל  נת 
ודמוקרטית הפועלת על פי 

דין".
ימים, בט ו"לפני כמה 

רמפיאדה שליד היישוב כאן 
רצח  מחבל  אסף,  בגבעת 
לוחמים,  שני  רבה  בתעוזה 
כרגע  השלישי  והלוחם 
בנט,  אמר  חייו",  על  נאבק 

לשלו מתפללים  ו"כולנו 
חיים  ושומרון  ביהודה  מו. 
יש  ישראלים,  מיליון  כחצי 
ולאיכות  לחיים  זכות  להם 
חיים כמו לכל אזרח במדינת 
ושומרון  יהודה  דין  ישראל. 
צריך  ולכן  אביב,  תל  כדין 
לפעול. אתמול העברנו שני 
בחיים  הן  שעוסקים  חוקים 
והן באיכות החיים. הראשון 

ו- חוק גירוש משפחות מח
יחזרו  כדי שמחבלים  בלים, 

לפחד.
מש היום  ו"למחבלים 

הם   - יהודים  להרוג  תלם 
זוכים בעשרת אלפים ש"ח, 
את  להם  הורסים  ואולי 

מג לא  בעצלתיים.  והבית, 
זאת  המשפחות.  את  רשים 
את  נהדרת.  חבילה  עסקת 
 - לשנות  רוצים  אנחנו  זה 
כדאי.  יהיה  לא  שלמחבל 
על  שלנו.  המאבק  זה  על 
שעות  אתמול  השקענו  זה 
ארוכות במערכה לקדם את 
בוועדת  עבר  החוק  החוק. 
השרים לחקיקה, אבל זה לא 

מספיק. אני שומע שיש רצון 
בתהליכי  החוק  את  לעכב 
את  נקדם  אנחנו  החקיקה, 
זה. השני - חוק מרקם חיים.

שמאפשר  "החוק 
כאן  תושבים  לרבבות 
במילואים,  שמשרתים 
אזרחים  מיסים,  משלמים 

במדי ונורמטיביים  וטובים 
נת ישראל, בסך הכל לקבל 
גן   - שירותים  אותם  את 
ילדים, מעון, חשמל, מים - 
כמו כל אזרח ישראלי. דבר 
שבמשך שנים לא קיים. גם 
את החוק הזה אנחנו נקדם 

במרץ. אבל זה לא מספיק.
כל  לאורך  "הדרך 
שכשהרגו  הייתה  השנים 
ישובים.  הקמנו   - יהודים 
בקריית שמונה, דרך מעלה 

הקמ תמיד  והחמישה, 
במדינת  יישובים  עוד  נו 
צריכים  אנחנו  ישראל. 
לחזק  אסף,  בגבעת  כאן, 
ישבנו  ההתיישבות.  את 
על  סיכמנו  התושבים,  עם 
את  נביא  ואנחנו  הכיוונים 
ושר  הממשלה  לראש  זה 
הביטחון בימים הקרובים", 

אמר בנט.

רוסיה הנחתה את לבנון 
לטפל במנהרות

 בכירים ישראלים אישרו את הדיווח כי מוסקבה פנתה לביירות על מנת שתטפל במנהרות 
ההתקפיות מצדה של הגבול ◆ "זה למעשה מסר לחיזבאללה" אמרו הגורמים הרוסים

מאת: מ. יוד 

בישראל  גורמים 
הרוסים  כי  אתמול  אשרו 
שתטפל  לבנון  את  הנחו 
במנהרות חיזבאללה מצדה 
הערבי  העיתון  הגבול.  של 
אל-אווסט"  "אל-שארק 
הפנייה  על  הבוקר  דיווח 
לפני  לביירות.  הרוסית 
אגף  ראש  חזר  ימים  כמה 
אלוף  בצה"ל,  המבצעים 
מביקור  חליווה,  אהרון 
את  הציג  שם  במוסקבה, 
צה"ל  שבידי  הממצאים 

המתעדים את המנהרות. 
עסקו  הפגישות 
בהם  נוספים,  בנושאים 
התיאום בין ישראל ורוסיה 

בסוריה, והוגדרו כטובות.
של  זאת  לפעולה 
יש  לבנון  כלפי  הרוסים 
השפעתה  בשל  חשיבות 

חיזבא על  מוסקבה  ושל 

היא  כי  והעובדה  ללה, 
חיזבאללה  ידי  על  נתפסת 

במ בריתם  כבעל  ווסוריה 
במדינה.  האזרחים  לחמת 
בישראל  צבאיים  גורמים 

הרו לפעולה  כי  וסבורים 
סית יכולה להיות חשיבות 
להאיץ  בלבנון  השטח  על 
גם  במנהרות  הטיפול  את 

מהצד הלבנוני.
מדיניים  גורמים 
המשמעות  כי  אומרים 
רשמית  רוסית  פנייה  של 
מסר  למעשה  היא  ללבנון 
שהרוסים  לחיזבאללה 
בגבול  מתיחות  כי  סבורים 

האינט את  משרתת  ואינה 
רסים שלהם. 

כי  מעריכים  לכן 
להיות  יכולה  הזה  לצעד 
על  חיובית  משמעות 

השטח.

ח"כ אייכלר: "יש להציב 
בתחנות האוטובוס 

מידע על מיקום עמדות 
הטעינה הקרובות"

לקראת הרחבת רפורמת הרב קו בגוש דן קיימה הוועדה לפניות 
הציבור דיון מקיף עם משרד התחבורה על שיפור וטיפול בתקלות

מאת יוני שטיין

הצי לפניות  והוועדה 
לק מקיף  דיון  קיימה  ובור 

ראת הרחבת רפורמת הרב 
הוועדה  יו"ר  דן.  בגוש  קו 
שהתקבלו  פניות  הציג 
שהשינוי  כך  על  מאזרחים 
משפיע לרעה על השימוש 
בתחבורה ציבורית ומקשה 
ניסיון  מתוך  נוסעים.  על 
עולה  בירושלים  שהצטבר 
נרתע  מהציבור  חלק  כי 

ציבו בתחבורה  ומשימוש 
רית.

ח"כ  הוועדה  יו"ר 
הרב ישראל אייכלר הזכיר 
בקשת  את  הדיון  בפתח 
קודמים  מדיונים  הוועדה 

תקו תהיה  הפחות  ושלכל 
בירושלים,  ההסתגלות  פת 
הרפורמה  תורחב  בטרם 
מכן  לאחר  הארץ.  לכל 
בפני  שאלות  מספר  העלה 

נציגי משרד התחבורה.
המידע  מרכז  נציג 
הציג  הכנסת  של  והמחקר 
בנדון  שנעשה  המחקר  את 
שיכולים  "החריגים  וציין: 
הנהג  אצל  כרטיס  לרכוש 

האזר הם  הנחה  וולקבל 
והמלווה  הוותיקים,  חים 
השאר  כל  העיוור.  של 
כבר לא יוכלו לעשות זאת 

הרפו פי  על  ובאוטובוס 
להיום  נכון  החדשה.  רמה 
שלוש  כאלפיים  מתוכננות 

ומאות עמדות טעינה, שמו
מהן  וחמישים  מאות  נה 
בכרטיסי  והרוב  במזומן 
ללא  שיגיע  נוסע  אשראי. 
כרטיס טעון יצטרך לקנות 
והוא  מחיר  בכפל  כרטיס 

לא יתאים להנחות".
נציגת ארגון 15 דקות 

ובירכה על קיום הדיון ואמ
רה כי "הם מברכים גם את  
המהלך לטעון את הכרטיס 
הנהג.  אצל  ולא  בעמדות 
ישנם מצבים  זאת  יחד עם 
מוכנים אליהם  שעדיין לא 
כמו  מי שעולה לאוטובוס 
בחלק  טעון.  כרטיס  בלא 
אפשר  בעולם  מהמקומות 
בכרטיס  להשתמש 
פעם  קטן  למינוס  ולהיכנס 
כשהוא  ואז  פעמיים,  או 
זה  הצבור  הערך  את  קונה 
זאת  שיעשו  ראוי  מתקזז. 

גם בישראל."
כלכלה  אגף  מנהל 

הס התחבורה  ובמשרד 
באמצעות  "לטעינה  ביר: 
יכולת  יש  אשראי  כרטיסי 

מבו יותר  בצורה  ולהטעין 
מכונות  ומסודרת.  קרת 
סובלות  מזומן  שמקבלות 
לרוב מוונדליזם ציבורי. כל 

וקיוסק שרוצה להטעין כר
וטיסים מקבל מכשיר הטע

מרוויח מהפעלתו  והוא  נה 
המכשיר  מסוימת.  עמלה 
טעינה  מאפשר  בקיוסק 
יש  באשראי.  וגם  במזומן 

קמעו רשתות  מעט  ולא 
שלנו  לפנייה  שנענו  נאיות 

לפריסה ארצית.
לשאלת  באשר 
היו"ר: הפריסה שלנו בגוש 
אביב  בתל  טובה.  די  דן 
למשל יש לנו 218 קיוסקים 
ו-656 עמדות של אשראי. 
122 נקודות מזוו  בבני ברק
מן ו-95 באשראי, בראשון 
לציון 88 נקודות של מזומן 
וכמאה נקודות של אשראי. 
נתחיל  הקרובים  בימים 
בגוש  הרפורמה  ביישום 
דן. אנחנו נערכים בהתאם.  

לה האפשרות  את  ונבדוק 
ציב בתחנות שילוט שינחה 
מיקום  על  הנוסעים  את 
נקודות להטענת הכרטיס".

אגד  חברת  נציג 
בדיון  הוא  אף  שהשתתף 
הוסיף כי למהלך יד צדדים 
חיוביים רבים: "כמו למשל 

האוטו מאחורי  והפקקים 
בוס שמעמיס את הנוסעים. 
מיד  תיעלם  הזו  התופעה 
להטעין  יפסיק  כשהנהג 
למצוקת  באשר  בעצמו.  

פתח ההסתגלות,  ותקופת 
בכדי  ניידות  עמדות  גם  נו 

בהת האנשים  את  וללוות 
חלה".

סיכם  הוועדה  יו"ר 
להציב  בבקשה  הדיון  את 
שילוט מתאים בתחנות, על 
הנוסעים  את  להנחות  מנת 

ביק כמו"כ  להטעין.  והיכן 
האפשר  ככל  להוסיף  שה 
קבועים  הטענה  עמדות 
בפריסה  ולפרסם  וניידים, 
ארצית רחבה את האופציה 
להצטרף  עסקים  בעלי  של 

ולהר ההטענה  ולשירות 
בנוסף,  העמלה.  את  וויח 
הוועדה מבקשת לבחון את 
אפשרות של כניסה למינוס 
קטן של נסיעה או שתיים, 
בלי ערך  כדי שמי שנתקע 
יוכל לנסוע,  צבור בכרטיס 
וכשיטעין שוב זה יתקזז לו. 

לאפ הוועדה,  דרשה  ועוד 
לנוער  חודשי  חופשי  שר 
ולנכים, וכן להנהיג הוראות 
אוטומטית,  להטענה  קבע 
הצורך  את  שיותיר  מה 
ונשנות.  חוזרות  בטעינות 
כמו"כ הוועדה תעקוב אחר 
תלונות אזרחים על מחסור 

בקווי הטענה בפסגת זאב.
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בית הדין הרבני פועל להצלת 
נכסי הקדשות בשווי מאות 

מיליוני שקלים
דו"ח קובע כי התנהלותם של נאמני ההקדשות ושל גורמים נוספים אשר סייעו להם 

הביאה לדילול מצבת נכסי הקדשות עץ חיים ולניתוב תמורתם כנראה לגורמים 
חיצוניים

מאת: ישראל לביא

הדין  בית  יזם  האחרונה  בשנה 
אב  בראשות  בירושלים,  להקדשות 
בית הדין, הדיין הרב שלמה שטסמן, 
מהלך משולב וראשון מסוגו בשיתוף 
פעולה עם משרד המשפטים ורשות 
הקדשות  נכסי  להצלת  התאגידים 

הג והישיבה  הכללי  תורה  ו'תלמוד 
דולה עץ חיים' – מוסד תורני שנוסד 
בשנת  שנה,   170 לפני  בירושלים 
הווסדו  מאז  נתרמו  ושאליו   ,1841
שכיום  בירושלים  רבים  נדל"ן  נכסי 
ואולי  רבות  בעשרות  מוערך  שווים 

אף מאות מיליוני שקלים.
בית הדין  קבע לאחר בדיקות 
קיים חשד שהקדשות  כי  ראשוניות 

בצורה  מתנהלים  אינם  חיים'  'עץ 
ההקדשות  ושאפוטרופסי  תקינה 
נאמנותם.  חובת  את  מקיימים  אינם 
את  הדין  בית  השעה  אלו,  בנסיבות 
ומינה את  האפוטרופסים מתפקידם 
לבדוק  אלון  יוסף  )בדימוס(  השופט 
ונאמניהם.  ההקדשות  התנהלות  את 
בעקבות הדו"ח שהגיש השופט אלון 

הת כי  הדין  בית  קבע  וחצי  וכשנה 
ראויה  בלתי  להתנהלות  חשד  בסס 
של נאמני ההקדש והמסייעים להם, 
וחמורה  קשה  לפגיעה  הביאה  אשר 
בהקדשות. בית הדין ציין כי ההיגיון 
נכבד  חלק  מאחורי  שעמד  הכלכלי 

ושפעו ברור  אינו  כלל  ומהמהלכים 
לות רבות נוספות של נאמני ההקדש 

מעלות תמיהות ותהיות.
בתי  והנהלת  הרבני  הדין  בית 
לפעול  ממשיכים  הרבניים  הדין 
בשיתוף פעולה עם  רשות התאגידים 
ופרקליטות המדינה, על מנת שניתן 
מוסדות  את  לקיים  להמשיך  יהיה 

ו'תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדו
לה עץ חיים' כרצונם של המקדישים, 
ולהשיב עד כמה שניתן את הנכסים 

הרבים שנלקחו מהם.
החמורים  הממצאים  נוכח 
ידי  על  שהוגשו  מהדו"חות  העולים 
מטרי  ועו"ד  אלון  )בדימוס(  השופט 
החליט  שבהם,  הציבורי  והעניין 
פרסום  את  להתיר  הרבני  הדין  בית 

הדו"חות.

ראש הממשלה: "גירוש משפחות 
מחבלים הוא כלי יעיל"

ראש הממשלה ושר הביטחון התייחס בישיבת סיעת הליכוד לחוק שאושר בוועדת 
שרים לענייני חקיקה ומעורר התנגדות קשה של היועמ"ש ◆ "אמנם, החוק הזה יאותגר 

משפטית בהמשך; אך זהו צעד אפקטיבי"

מאת: מ. יוד

אמר  הליכוד  סיעת  בישיבת 
"גירוש  כי  הממשלה  ראש  אתמול 
יעיל".  כלי  הוא  מחבלים  משפחות 
לעמדה  הממשלה  ראש  הגיב  בכך 

אבי לממשלה  המשפטי  היועץ  ושל 
חי מנדלבליט שהודיע כי החוק הוא 
אינו חוקתי. החוק עצמו אושר אמש 
הוא  חקיקה  לענייני  שרים  בוועדת 

צפוי לעלות לדיון בכנסת.
נתניהו  אמר  לנושא  בהתייחס 

הסיעה:  ישיבת  של  הסגור  בחלק 
כלי  זה  מחבלים  משפחות  "גירוש 
יעיל. לדעתי תועלתו עולה על נזקו. 
את  נוגד  שזה  אומרים  המשפטנים 

מוג שהיא  כפי  המשפטית  וההלכה 
יאותגר  בוודאות  הזה  והדבר  דרת, 
שום  לי  אין  אבל  בהמשך,  משפטית 

ספק באפקטיביות של הכלי הזה".
עמדה זו מנוגדת לעמדת היועץ 
"אי  כי:  שקבע  לממשלה  המשפטי 
אפשר לגרש משפחות שלא בהכרח 

וידעו על הכוונה לבצע פיגוע". במק
ביל דחה מנדלבליט טענה שהועלתה 
לפיה עמדתו בנושא פוגעת בבטחון 
המדינה. בהתייחס לכך נכתב אתמול 
"היועץ  היועמ"ש:  מטעם  בהודעה 
פועלים  ונציגיו  לממשלה  המשפטי 
יד ביד עם גופי הביטחון בסיוע לדרג 
המדיני בשמירה על ביטחון המדינה, 
מדינת  של  אופייה  על  עמידה  תוך 
ודמוקרטית  יהודית  כמדינה  ישראל 

הפועלת על פי דין".

למרות הקשיים: התקציב 
יועבר לחברון

יו"ר ש"ס השר דרעי הוביל אמש בממשלה את ההחלטה על העברת 
חצי מיליון שקלים לישוב היהודי בחברון כמענק בטחון מיוחד

מאת יוני שטיין

הפנים  ושר  ש"ס  יו"ר 
הח הוביל  דרעי  אריה  והשר 

 500 להעביר  ממשלה  לטת 
ביטחון  לטובת  שקלים  אלף 

הישוב היהודי בחברון.
לישוב  יועבר  הסכום 

והיהודי בחברון במסגרת המ
ענק הביטחוני של 34 מיליון 
עליו  יו"ש  ליישובי  שקלים 

החליטה הממשלה.
המהלך,  של  תחילתו 

היהודי  הישוב  ראשי  כאשר 
בחברון פנו לשר הפנים דרעי, 
הבעיה  את  בפניו  והציפו 
המונעת מהם לקבל את כספי 

בח לישוב  המגיעים  והמענק 
ברון בסך כ- 180 אלף ש"ח, 
מוגדרים  שאינם  מאחר  זאת 

כיישוב אלא כ'מנהלת'.
מיד  נרתם  דרעי  השר 

שי רק  שלא  והודיע  ולנושא 
סייע להעברת התקציב אלא 
המענק  סכום  את  יגדיל  אף 

עבור  שקלים  אלף  ל-500 
הישוב היהודי בחברון. ואכן, 
מאחורי  מאומצת  בפעילות 
דרעי  השר  הוביל  הקלעים, 

נפ ממשלה  החלטת  ואתמול 
הזה  התקציב  להעברת  רדת 

ליישוב.
היהודי  הישוב  ראשי 

ויש סטרוק  אורית  ובחברון, 
ראל מלאכי, הודו בחום לשר 

הח פועלו  על  דרעי  והפנים 
שוב למען בטחון היישוב.

הערכה:

 ג'אסר ברגותי – 
האחראי לפיגועים 
בעפרה ובגבעת אסף

ברשות הפלסטינית מעריכים כי ג'אסר ברגותי, הוא האיש שהכווין את 
חוליית חמאס ביהודה ושומרון ◆ אסיר לשעבר שביצע פיגועים נגד 

ישראלים ושוחרר בעסקת שליט 

מאת: מ. יוד

הפל ברשות  ובכירים 
האיש  כי  מעריכים  סטינית 
חוליית  מאחורי  שעומד 
פיגועי  את  שביצעה  חמאס 
אסף  ובגבעת  בעפרה  הירי 
הוא ג'אסר ברגותי. המקורות 
כי  אתמול  אמרו  הבכירים 
הגדה''  ל''מטה  שייך  ברגותי 

להכ עזה  מרצועת  ושפועל 
ושומ ביהודה  פיגועים  ווונת 

רון תחת הנהגתם של סאלח 
אל-עארורי ומאהר עובייד.

הוא  ברגותי  ג'אסר 
דודו של סאלח ברגותי, אחד 
את  החוליה שביצעה  מחברי 
ונהרג  בעפרה  הירי  פיגוע 
אש  בחילופי  שעבר  בשבוע 

לע שניסה  ימ"מ  כוח  ומול 
תושב  ברגותי,  אותו.  צור 
הכפר כובר במקור, היה אחד 
של  הצבאית  הזרוע  מבכירי 

וחמאס באזור רמאללה במה
השנייה.  האינתיפאדה  לך 
ירי  פיגוע  ממבצעי  היה  הוא 
בכפר עין יברוד ליד רמאללה 
2003 שבו נהרגו שלוו  בשנת

שה חיילי צה"ל.
כי  ציינו  המקורות 
ג'אסר ברגותי היה אחראי על 
הקמה והכוונת חוליות חמאס 
באזור הכפרים ביר זית, כובר 
משום  אל-ע'רביה  ומזרעה 
ופעל  גדל  אלו  שבאזורים 
לעומק  מכיר  הוא  ולפיכך 
שמתגוררת  האוכלוסייה  את 

כיום באזור.
אותם  הערכת  פי  על 
היטב  שמעורים  מקורות 

הביטחונית,  המצב  בתמונת 
לה אחראי  ברגותי  וג'אסר 

שביצעה  הירי  חוליית  קמת 
את שני הפיגועים הקטלניים 
שימוש  תוך  חבריה  ולגיוס 
בינו  המשפחתית  בהיכרות 
המחבל  ברגותי  סאלח  לבין 
וועד  השני  והמחבל  שנהרג 
בידי  ומוחזק  ברגותי שנפצע 

כוחות הביטחון.
להכ אחראי  וברגותי 

שבהם  נוספים  פיגועים  וונת 
נתפס  הוא  ישראלים.  נהרגו 
ונידון לתשעה מאסרי עולם. 

ולפני כשמונה שנים הוא שו

חרר במסגרת עסקת שליט.
לרצועת  שגורש  אחרי 
ב"מטה  ברגותי  התברג  עזה, 
אל- סאלח  שהקים  הגדה" 
משתמש  המטה  עארורי. 

משו של  האישית  ובהיכרות 
וחררי עסקת שליט עם האוכ

בגדה  גדלו  שאיתה  לוסייה 
חופש  ניצול  תוך  המערבית 
בשל  להם  שיש  הפעולה 
וכן  עזה  ברצועת  הימצאותם 
הכספיים  האמצעים  ניצול 
לצורך  לרשותם  העומדים 

פעילותם.
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שר החוץ הטורקי: "ארה"ב 
פועלת להסגיר את פתהוללה 

גולן לטורקיה"
טורקיה מאשימה את גולן באחריות לניסיון ההפיכה לפני כשנתיים

מאת אברהם ויסמן 

טורקיה,  של  החוץ  שר 
אתמול  אמר  צ'בשאולו,  מבלוט 
נשיאי  שערכו  שיחה  במהלך  כי 
ארה"ב וטורקיה בתחילת השבוע, 

יפ כי  לארדואן  טראמפ  והבטיח 
עיל את השפעתו במטרה להסגיר 
הטורקים  הביטחון  כוחות  לידי 
את יריבו של ארדואן, איש הדת 
המתגורר  גולן  פתהוללה  הגולה 

בפנסילבניה שבארה"ב. 
שורר  לארדואן  גולן  בין 
לכדי  עד  שהגיע  כבד,  סכסוך 
ארדואן,  מקורבי  של  האשמה 
המפגינים  מאחורי  עמד  גולן  כי 

רקיה לפני כשנתיים. ושביצעו את ניסיון ההפיכה בטו

גנץ בכנס במקסיקו: "האינטרס 
הראשון שלנו הוא למצוא 

פתרון לסכסוך עם הפלסטינים"
הרמטכ"ל לשעבר, שמבסס את כוחו הפוליטי מבלי להביע עמדות פוליטיות ומדיניות, 

חשף: "מנהיג ערבי אמר לי שעלינו ללמוד לחיות כאן ביחד. אני מסכים איתו"

מאת יוני שטיין

של  לפוליטיקה  כניסתו 
הרמטכ"ל לשעבר, רב אלוף במיל' 
בני גנץ, צפויה על פי כל התחזיות 
הפוליטית  המערכת  את  לטלטל 
המנדטים  תמונת  את  ולהפוך 
רקע  על  הקרובות.  בבחירות 
עמדותיו  לפיה  עליו,  הביקורת 

ידו אינן  והפוליטיות  והמדיניות 
בחדשות  )ב'(  אמש  פורסמו  עות, 
עשר דברים שאמר גנץ בכנס של 

והקהילה היהודית במקסיקו באפ
ריל האחרון.

באופן  שמשפיע  "האתגר 
האתגרים  שאר  כל  על  מתמשך 
הרשות  הוא  ישראל  של  האחרים 

הפלסטינית", אמר גנץ. "האינטרס 
הראשון שלנו הוא למצוא פתרון. 
אלו לא רק שאלות פוליטיות של 

שמאל או ימין".
עמדתו  את  להסביר  כדי 
ממנהיג  ששמע  דברים  על  סיפר 

עבדא המלך  הנראה  ככל  וערבי, 
שירותי  "במהלך  לדבריו,  ללה. 
הצבאי פגשתי מנהיג ערבי באחת 
ממדינות המזרח התיכון. הוא אמר 
לי - גנרל גנץ, יש 14 מיליון איש 

מי כמה  לאוקיינוס.  ירדן  ובין 
יהודים, כמה מיליונים  ליונים הם 
הם פלסטינים, ואף אחד לא הולך 
לשום מקום. עלינו למצוא דרכים 
לחיות ביחד. אני מסכים איתו בכל 

מילה". בהמשך לכך, אמר פנה גנץ 
ולנוכחים בכנס ואמר כי "אני מא

מין שבשבילנו, כישראלים, חשוב 
על  להתפשר  בלי  פתרון,  למצוא 
בטיחות  ועל  הביטחון שלנו  צרכי 

אנשינו".
הח חברת  של  סקר  וכזכור, 

אמש  הוצגו  שתוצאותיו  דשות 
מראה כי חיבור פוליטי בין יו"ר יש 
גנץ,  לבין  לפיד,  יאיר  ח"כ  עתיד, 
בראשות  הליכוד  על  איום  מהווה 
ראש הממשלה בנימין נתניהו. אם 
רשימה משלו,  בראשות  ירוץ  גנץ 

והיא תהפוך למפלגה השנייה בגו
עתיד  יש  על חשבון  בעיקר  דלה, 

והמחנה הציוני.

הורשע בערעור בגין לשון הרע 
וזוכה בגין הכחשת שואה

אלאן סוראל, בן ה-60, הורשע מספר פעמים בעבר, בין היתר בגין הסתה 
לשנאה גזענית

מאת: ישראל לביא

לערעורים  המשפט  בית 
על  חמישי  ביום  החליט  בפריז 

והרשעתו של המסאי הימני קיצו
ני, אלאן סוראל והשית עליו קנס 
הרע,  לשון  בגין  יורו   4,000 ע”ס 
פוסטר  מכירת  שהציע  לאחר 
המשפט  בית  אך  היהודים,  כנגד 
מצא אותו זכאי בהתייחס לפשע 

של הכחשת שואה.
בונה,  אלאן  כשנה,  לפני 
הורשע  סוראל,  בשם  המכונה 
 6,000 ע”ס  קנס  תשלום  בעונש 
על  גם  כמו  הרע,  לשון  בגין  יורו 

והסתה לשנאה נגד היהודים והכ
חשת שואה.

ציור  להרשעה,  הסיבה 
הקורבנות  את  “ללעג  שהופך 

היהודים של השואה” ודוחה את 
לעולם  האנושות  נגד  “הפשעים 

הדמיון והאשליה”.

בית המשפט לערעורים לא 
הציור  כי  והעריך  זו  בדעה  חלק 

פומ השמצה  של  עבירה  ומהווה 
בדת  פגיעה  או  מקורו  בגין  בית 
אך אינו מהווה עבירה של הסתה 
לשנאה וגם לא הכחשת רצח עם.

של  מקוון  לחנות  כאחראי 
העמותה “שוויון ופיוס” בה מכהן 
הורשע  כנשיא,  סוראל  אלאן 
ע”ס  קנס  לתשלום  לימס  ג’וליין 

1,000 יורו בגין שותפות לפשע.
שניהם  על  הוטל  בנוסף, 
 1,000 ע”ס  פיצויים  לשלם  יחד 

גז נגד  הבינלאומית  לליגה  ויורו 
ענות ואנטישמיות, אשר הינה צד 
בתביעה בתיק זה, כמו גם סכום 
הוצאות  בגין  יורו   2,000 בגובה 

בית המשפט.

שר התחבורה: לבדוק קשר בין התקלות ברכבת לוועדי העובדים
השר כץ רמז על קשר אפשרי בין התקלות התכופת בקו י-ם - ת"א לסכסוך ברכבת ◆ מנכ"ל הרכבת יפרוש מרצון

מאת פ. יוחנן

בבוקר  שבע  בשעה  אתמול 
הודיעה רכבת ישראל על הפסקת 
הקו המהיר לירושלים בשל תקלה 
חודשה  הרכבות  תנועת  טכנית, 
של  בתדירות  כשעתיים  אחרי 

רכבת אחת בשעה. 
הת שר  אמר  כך  ובעקבות 

להנהלת  הורה  כי  כ"ץ  חבורה 
בין  קשר  יש  האם  לבחון  הרכבת 
לבין  ברכבת  החוזרות  התקלות 

הווע עם  והסכסוכים  והוויכוחים 
דים. 

התגו שונות  תקלות   70
בקו  הפועל  הרכבת  בקטר  לו 
החודשים  בשלושת  לירושלים 
עולה  כך  לפעילותו.  הראשונים 
ממסמך שהעבירו ברכבת ישראל 
חדשות.  בכאן  ופורסם  ליצרן 
הגדול  שחלקן  בתקלות  מדובר 
אינו ברור, ובהן שחיקה מוגברת 
של חלקים בקטר, למרות שהוא 
בלבד.  חודשים  שלושה  פועל 

ונבדקת האפשרות שהנהלת הר
הבעיות בקטרים  על  ידעה  כבת 

דומים לפני קנייתם.

ני אבי  ההסתדרות  ויו"ר 
במקום  כי  בתגובה  אמר  סנקורן 

ולקבל אחריות על התקלות המ
רובות בנתיב הנסיעה של הרכבת 
מירושלים לנמל התעופה, בוחר 
בוועד  דופי  להטיל  כ"ץ  השר 
העובדים של הרכבת ובעובדיה. 
האחו את לשבח  יש  זו   "בשעה 
המקו עבודה  ואת  הרבה  הריות 
צועית של העובדים, שנדחקו על 
הנסיעה  ציר  כ"ץ לפתוח את  ידי 
החדש בנמהרות ובפזיזות – על אף 
שהרכבת עדיין לא הייתה מוכנה 

במלואה לתחילת הנסיעות בקו".
פו אתמול  יותר  ומוקדם 

ישראל,  רכבת  מנכ"ל  כי  רסם 
שחר איילון, צפוי להודיע בימים 
זאת  מרצון.  פרישה  על  הקרובים 
לאחר שיושב ראש רכבת ישראל, 
דן הראל, זימן אותו לפגישה שבה 

והודיע לו על הכוונה לפטרו. הפ
רקע  על  מגיעה  איילון  רישה של 

וב הרכבת  בקווי  תקלות  ורצף 
שנסיעות  לירושלים  הקו  ראשם 
כשלושה  לפני  החלו  בו  המבחן 

חודשים.

ארדואן: "טורקיה צפויה 
לרכוש מעל מאה מטוסי קרב 

"f-35 מדגם
ארה"ב חוששת מהעסקה שנחתמה בין טורקיה לרוסיה על מכירת מערכת אס-

400 ◆ לדברי ארדואן, המו"מ על מכירת המטוסים מתקדם באופן המצופה

מאת אברהם ויסמן

מנה וטורקיה  וארה''ב 
לקראת  מתקדמים,  מגעים  לות 
עסקת  של  הפועל  אל  הוצאתה 
ענק למכירת 120 מטוסי אף-35 
הביטחון  כוחות  לידי  אמריקנים 

הנ אתמול  אמר  כך  והטורקיים. 
אר טאייפ  רג'יפ  הטורקי  ושיא 

דואן. לדבריו, המו"מ בין ארה"ב 
לטורקיה מתקדם היטב.

למרות  נאמרים  דבריו 
על  הפנטגון  שהטיל  ההקפאה 
המתקדמים  המטוסים  מכירת 
בגלל שרכשה את  לידי טורקיה, 

המת הרוסית  היירוט  ומערכת 
שמעורר  דבר  אס-400,  קדמת 

וחששות כבדים בקהילייה הביט
חונית האמריקנית.
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חופשה במתנה 
לכל רוכש!

נופש משפחתי מתנה לכל רוכש!

9 כרטיסים 
לדירה

6 כרטיסים 
לדירה

18 כרטיסים 
לדירה

₪202×12 ₪172×12₪302×12
9 כרטיסים לדירה
 9 כרטיסים לרכב

6 כרטיסים לדירה
 6 כרטיסים לרכב

18 כרטיסים לדירה
 18 כרטיסים לרכב

₪205×12 ₪175×12₪305×12

  
נופש משפחתי 
חלומי בצפון

שווי חופשה:
כ- ₪1,300

רוכשים חבילת VIP, מגדילים את סיכויי הזכייה בהגרלה
על דופלקס מאובזר ומקבלים נופש משפחתי!

2 לילות | מותאם ל- 8 נפשות | תקף גם בחופשים, סופ"ש וחגים | על בסיס מקום פנוי

03-517-5517
sh5175517@gmail.com :לקבלת הקטלוג במייל, שלחו ל

מצטרפים 
עכשיו

ווזוכים בגדול! 100%

ררווככששיייםםחחבבייייל

לזכות גם ברכב 
בתוספת 3 ₪

שבוע אחרון

להורדת 
הקטלוג

להצטרפות 
להגרלה

קנדה: אלפי 
מפגינים מחו 
נגד מדיניותו 
של הנשיא 

טרודו
המפגינים מחו נגד מדיניות השמאל 
של טרודו ◆ במהלך המחאה לבשו 

המפגינים אפודים צהובים

מאת אברהם ויסמן

את  וצברה  בצרפת  שהתפתחה  המחאה 
למ הגיעה  הצהובים"  האפודים  "מחאת  והכינוי 

לקנדה,  גם  בהן  העולם,  ברחבי  נוספות  דינות 
שם מחו המונים נגד מדיניותו של הנשיא המכהן 

ג'סטין טרודו.
מדינת  ברחבי  רבות  בערים  צעדו  מפגינים 
הענק, ומחו על מדיניות השמאל שמוביל טרודו, 

בין היתר בסוגיית הגירה והתחממות גלובלית. 

יו"ר הסוכנות היהודית נפגש עם שר החוץ הרוסי
השניים דנו בקשר שבין ישראל לרוסיה ◆ בנוסף, הבכיר הרוסי הציג בפני הרצוג את מצבם של יהודי רוסיה

מאת אברהם ויסמן

התקיימה  נדירה  פגישה 
הרוסי  החוץ  שר  בין  אתמול 
הסוכנות  לראש  לברוב,  סרגיי 
היהודית וחבר הכנסת לשעבר 
השניים  הרצוג.  )בוז'י(  יצחק 
החשובים  נושאים  על  שוחחו 

ישראל  מדינת  של  לביטחונה 
ודנו בהמשך השיתוף הפעולה 
בנוסף,  לרוסיה.  ישראל  בין 
ראש  בפני  סקר  הרוסי  הבכיר 
מצבם  את  היהודית  הסוכנות 

הפ בתום  רוסיה.  יהודי  ושל 
הרוסי:  החוץ  שר  אמר  גישה 

"אנחנו מקווים שהמשך שיתוף 
הפעולה עם ישראל בסוריה לא 
רוסים,  לחיילים  סכנה  יהווה 
לא ייצור בעיות עבור ממשלת 
סוריה שנלחמת בטרור ויסייע 
בהגנה על ביטחון ישראל שזה 

נושא שמאוד חשוב לנו".

צמרת 
המשפט נגד 
הממשלה: 
"קו אדום"

"בממשלה מדברים על משילות, 
אבל בעצם רוצים לפעול בלי חוק 
◆ זה מתאים למשטר שהוא לא 

דמוקרטיה" - כך אומרים גורמים 
משפטיים בעקבות העברת חוקי 
ההסדרה וגירוש משפחות מחבלים

מאת יוני שטיין

פר ובה  המדינה,  של  המשפטית  והצמרת 
חסרת  במתקפה  יצאו  ניצן,  שי  המדינה  קליט 

ותקדים על הממשלה בעקבות אישור חוק ההס
דרה והחוק לגירוש משפחות מחבלים. הגורמים 
חוק  כי  נחרץ  באופן  לשרים  הבהירו  המשפטיים 
הגב'  אך שרת המשפטים   - חוקתי  אינו  הגירוש 

שקד התעלמה, והחוק עבר למגינת לבם.
במהלך הדיון ביום ראשון בקבינט, פרקליט 
המדינה שי ניצן ניסה לשכנע את ראש הממשלה 
המשפחות.  לגירוש  ההצעה  מקידום  להימנע 
"אתם מבינים שמדובר בעניין דרמטי ולא פשוט 
שבמודע מעבירים חוק שאומרים עליו שהוא לא 
לך השפעה על  "יש  לנתניהו.  ניצן  חוקתי", אמר 
תדמית המדינה והממשלה. זה קורה פעם בארבע 

שנים והיום זה קרה פעמיים".
נתניהו השיב "זה באמת קורה פעם בארבע 
המתקרבות.  לבחירות  הייתה  כשכוונתו  שנים", 
רצו להצביע על החוק במהלך הדיון  לא  השרים 
הצבעתם  עם  פתקים  אחריהם  והותירו  בקבינט 
ועזבו את המקום – כך שהדיון המשפטי שהתקיים 

לא היה רלוונטי שכן ההצבעה נקבעה מראש. 
"בממשלה  כי  אומרים  משפטיים  גורמים 
לפעול  רוצים  בעצם  אבל  משילות,  על  מדברים 

דמוקר לא  שהוא  למשטר  מתאים  זה  חוק.  ובלי 
טיה. לא מעניין אותם לא החוק בארץ ולא החוק 

בעולם, זה מתסכל מאוד".

https://haravdotnet.co.il/s/d/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA/00-%D7%94%D7%9C%D7%9C/000%20%D7%94%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%93%D7%A9!!/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7%A1%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95.pdf
https://goo.gl/DstLjv
mailto:sh5175517%40gmail.com%20?subject=
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גו אנד ג׳וי מזמינה אתכם לחופשת חורף מיוחדת בעמק זבויה, על גבול סלובקיה פולין שבמזרח אירופה
חופשת 'הכל כלול: התשלום כולל טיסות ישירות, העברות, אירוח ברמה גבוהה ומגוון אטרקציות, 

במלון ספא יוקרתי מפנק במקום הצופה לנוף הררי מרהיב ביופיו.

לא סקי ולא נעליים

אקסטרים מהדרין

בס״ד

GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�

אטרקציות אקסטרים: מזחלות כלבים    אופנועי שלג    טיול שלג לילי בכרכרה    אבובי שלג     זיץ לילי מושלג ובלתי נשכח

הכל כלול

האירגון אקסטרים  |  האירוח אקסטרים  |  האוכל אקסטרים

02.5857475
www.goandjoy.co.il   |  info@go-andjoy.com

21.01 - 24.01
24.01 - 28.01
28.01 - 31.01
31.01 - 04.02

ט״ו-י״ח שבט
י״ח-כ״ב שבט
כ״ב-כ״ה שבט
כ״ה-כ״ט שבט

חבילות הנופש
החל מ - 21.01-4.02  |  ט״ו-כ״ט שבט

רוסיה דורשת מישראל תשלום פיצויים בעקבות 
הפלת המטוס הרוסי

חבר הכנסת דוד ביתן אישר את הדיווח ◆ סכום הפיצויים ייקבע במהלך פגישת נתניהו-פוטין

מאת אברהם ויסמן

הרוסית  הידיעות  סוכנות 
רוסיה  כי  מדווחת  "ספוטניק" 

פי תשלום  מישראל  ודורשת 
המטוס  הפלת  בעקבות  צויים 
אוויריתו תקיפה  במהלך  הרוסי 
לטקיה  שמי  מעל  ישראלית 

מספר  לפני  סוריה  שבמערב 
חודשים.

הועברה  הרוסית  הדרישה 
אך  האחרונים,  בימים  לישראל 

הפי סכום  את  כללה  לא  והיא 
צויים או התנאים אותם דורשת 
להתברר  אמורים  ואלו  רוסיה, 
של  הצפויה  פגישתם  במהלך 

והנשיא  נתניהו  הממשלה  ראש 
הרוסי וולדימיר פוטין בקרוב.

נשמעה  לא  הרוסי  מהצד 
בכלי  לדיווח  רשמית  תגובה  כל 

התקשורת שנחשב לאמין, אולם 
בישראל אישר את הדברים חבר 

הכנסת דוד ביתן. 

כחלון 
לאופוזיציה: 

מטפלים 
ביוקר המחיה
שר האוצר פנה בישיבת סיעתו 

לאופוזיציה ואמר כי אינו מתרגש 
מכך שהתעוררה רק כעת בנושא 
יוקר המחיה ◆ "לא צריך ללמוד 

מכם מהי מצוקה"

מאת יוני שטיין

שר האוצר ויו"ר כולנו משה כחלון, התייחס 
"אני  הגואה.  המחייה  ליוקר  סיעתו  בישיבת 

המ יוקר  על  סוף  סוף  השיח  שהתעורר  ושמח, 
מחירי  על  הלחם,  מחירי  על  מצוקה,  על  חייה, 
החלב, על מחירי החשמל, מוצרים בסיסים, סוף 

במדינה. אפילו ראשי מפל זה  על  וסוף מדברים 
גות מהאופוזיציה מדברים על זה. זה חלום, חזון 
אחרית הימים, שאנשים מהאופוזיציה נזכרו שיש 
בישראל. תירגעו חברים, אתם  יוקר מחיה  היום 
מטפלים",  אנחנו  האפודים,  את  לפשוט  יכולים 

הצהיר כחלון.
והוא הוסיף, "אנחנו שלוש וחצי שנים מטפ

לים ביוקר המחייה, שלא התחיל היום. נושא נוסף 
ושטיפלתי בו כשר תקשורת, זה היה מונופול הס

לולר. אתם מלמדים אותנו איך להילחם במונופול. 
אני לא יודע לציין מה תרומתכם למונופולים, אבל 
אני שברתי מונופולים, אני נאבקתי במונופולים, 
אני שילמתי על זה מחיר ויום יום אני משלם על 

זה מחיר. מעולם לא חששתי".
"אני לא צריך ללמוד מכם מהי מצוקה, למה 
מחיר הלחם חשוב, למה מחיר החלב חשוב ולמה 

ומחיר החשמל חשוב. מי שנאבק בהם זה אני והק
בוצה שיושבת פה, סיעת כולנו", הוסיף כחלון.

האחרו שנים  וחצי  "בשלוש  כי  טען  והוא 
נות, מחירי החשמל ירד, מחיר המים ירד, מחרי 
המזון ירדו, פתחנו נכסים, סבסדנו צהרונים, נתנו 
חיסכון לכל ילד. השכר הריאלי עלה ב-12 אחוז, 

גידול משמעותי".
הוא פנה לאופוזיציה ואמר, "יש לי המלצה: 
מקובלת  לא  עליי  בזה.  מטפלים  אנחנו  תירגעו, 
אני  מסודרת.  תוכנית  לי  יש  המחירים,  עליית 

ולע להיאבק  לי ספק שנמשיך  ואין  ואציג אותה 
שות למען האזרחים, מעמד הביניים והאוכלוסיות 

החלשות".
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נשיא סודן קיים ביקור 
דיפלומטי בסוריה

זהו ביקור ראשון של מנהיג ערבי בסוריה מאז פרוץ המלחמה

מאת אברהם ויסמן

לחימה  שנות  כשש  לאחר 
למורדים,  צבא אסד  בין  אכזרית 
סוריה מתחילה לעשות את דרכה 
למדינה  שוב  הפיכתה  לקראת 

רגילה. אתמול הגיע לסוריה נשיא 
סודן עומאר אל באשיר, המואשם 
בגין פשעי מלחמה ושנגדו הוצא 
בית  מטעם  בינלאומי  מעצר  צו 

הדין הבינלאומי בהאג.
אל באשיר נפגש עם הנשיא 

דנו בחיזוק  והשניים  הסורי אסד 
היחסים בין המדינות.

זהו ביקור ראשון של מנהיג 
ערבי בסוריה מאז פרוץ מלחמת 

האזרחים ב-2011.

מרן הגר"ח קניבסקי בירך את 
חולה החצבת והפריחה נעלמה
חתן בר מצווה שחלה בחצבת והוריו חששו כי ידביק את המשתתפים - הלך 

להתברך אצל הגר"ח שציווה לקיים את השמחה כרגיל

מאת: ישראל לביא

בני  בעיר  האחרון  בשבוע 
שעתיד  מצוה  בר  חתן  ברק: 

הת ומצוות  תורה  בעול  ולהיכנס 
לפני  יומיים  בחצבת  כחולה  גלה 

הבר מצוה. 
אביו  ובהם  המשפחה 
לאחד  פנה  מצוה  הבר  חתן  של 
ממקורבי מרן  שר התורה הגר"ח 

גור בשאלה  שליט"א  וקניבסקי 
כי  האולם?  את  לבטל  האם  לית 
ועלול  בחצבת  חולה  החתן  הרי 

ח"ו להדביק את המשתתפים.
השיב  התורה  שר  מרן 
כי:  ומדהים  משמעי  חד  באופן 
"חלילה מלבטל את השמחה, עד 
ירצה  אם  יבריא  הוא  מצוה  הבר 

ואין חשש מלהידבק חלי והשם, 
לה!". ענה. 

קם  מצוה  הבר  ביום  ואכן 
הילד כאשר כל גופו נקי וצח, אין 
שלא  גופו  על  לחצבת  סימן  כל 

כדרך הטבע.
הילד  עם  מיהרו  ההורים 
זה  אם  בפליאה  ששאל  לרופא 

אותו הילד שהיה לו חצבת, מכיון 
ושלילד זה אין שום חצבת, וכדב

רי רבי חיים לא נפל דבר מדבריו, 
והשמחה התקיימה במועדה ללא 

כל חשש.

מנהל ישיבת "תורת חיים: 

הרב חנניה הרצברג ז"ל
היה תלמידו של הגאון רבי יצחק הוטנר זצ"ל

מאת: ישראל לביא

40 שנה של מסירות בישיו
הרצב חנניה  הרב  הסתיימו.  ובה 

ז"ל, מנהל ישיבה ורב קהילה  רג 
שחלה  לאחר  נפטר  יורק,  בניו 

- כשהוא בן 69 בלבד בפטירתו.
זצ"ל  הרצברג  חנניה  הרב 
ניהל במסירות את ישיבת 'תורת 

חיים' בלונג איילנד שבארה"ב.
במע והתעלה  גדל  והמנוח 

לות התורה בישיבת 'תורת חיים' 
רבי  הגאון  בראשות  יורק,  בניו 
מכן  לאחר  זצ"ל,  שמידמן  יצחק 
המשיך למתיבתא של רבינו חיים 

ברלין.
לג מקורב  היה  והמנוח 

ביניהם  בארץ,  ישראל  דולי 
זצ"ל  ליפקוביץ  הגרמ"י  מרן 
ויבלחט"א מרן שר התורה הגר"ח 

קנייבסקי.
מלבד  כיהן  הרצברג  הרב 
כרב  גם  הישיבה  למען  פעילותו 

רו בפאר  שלמה  אור  וקהילת 
רבו  של  לזכרו  שהוקמה  קאווי, 
הגאון רבי שלמה פרייפלד זצ"ל.
בש אמש  יצאה  והלווייתו 

עות הבוקר מישיבת "תורת חיים 
בית בנימין" ברחוב ויליאם 1170, 
החיים  לבית  יורק,  שבניו  היולט 

בית ישראל בניו גרז'י.

הודו: נפתח מחדש בית הכנסת 
העתיק בקוצ׳ין

נבנה בידי בני הקהילה הוותיקה, הידועים בכינוי מאלאבארים, והיה אחד 
משמונת בתי הכנסת באזור

מאת: ישראל לביא

מרחבי  יהודים  מאות 
שבדרום  לקראלה  הגיעו  העולם 
פתיחת  במעמד  להשתתף  הודו, 
בית כנסת בן 818 שנים, שנפתח 
מחדש לראשונה מזה שנים רבות.

לכיוון  פנה  ביתוהכנסת 
מס ירושלים.  אל  מערב,  ודרוםו 

ולאורך  התחתונה  לתיבה  ביב 
הרצ עץ;  הונחו ספסלי  והקירות 

פה כוסתה בשטיחים ובמחצלות, 
עליהם  התהלכו  והמתפללים 

יחפים.
עלו  הו50  שנות  בתחילת 
רוב יהודי קוצ׳ין לישראל, וארון 

הקודש  הובא למושב נחלים.
בית הכנסת ׳קאדאבאמבאו 
גאם׳ ניצב בשכונה היהודית בעיר 

וקוצ׳ין שבהודו, שם על פי המסו
כא בת  יהודית  קהילה  חיה  ורת 

אחד  שהיה  המבנה,  שנה.  לפיים 
נבנה  באזור,  כנסת  בתי  משמונה 

על ידי בני הקהילה הוותיקה.
בקצה  ניצב  ביתוהכנסת 
קוצ׳ין  בעיר  היהודית  השכונה 
ונבנה  הו16,  המאה  מן  שבהודו 
של  חורבותיו  על  הנראה  ככל 
ביתוכנסת קדום עוד יותר. פנים 

ותקרתו המ והמבנה מגולף בעץ 
רהיבה מעוטרת בעיטורים.

אינטל חשפה את טכנולוגיות 
העתיד שלה

אחרי שלוש שנים של עיכובים, חברת השבבים העולמית הכריזה על 
ארכיטקטורה חדשה, שתאפשר לה לייצר "מעבדים תלת ממדיים"

מאת פ. יוחנן

העולמית  השבבים  חברת 
הדרכים  מפת  את  חשפה  אינטל 

טכנו עם  הקרובה,  לשנה  ושלה 
לוגיות חדשות שיאפשרו להפוך 

וזעירים  לחזקים  מעבדיה  את 
יותר. 

מיק על  הכריזה  והחברה 
לפי  חדשה.  רו-ארכיטקטורה 

והדיווח, הדורות הבאים של המ

ועבדים של אינטל לשרתים ולמ
מבוססים  יהיו  האישיים  חשבים 
החדשה.  הארכיטקטורה  על 
מהנדסים  שותפים  היו  בפיתוח 

ישראלים.
טכ חשפה  אינטל  ובנוסף, 

לחלוטין  שמשנה  חדשה  נולוגיה 
הש של  והעיצוב  התכנון  ואת 
תא החדשה  הטכנולוגיה  ובבים. 

פשר לדחוס יותר עוצמת מחשוב 
לתוך שבב זעיר יותר, תוך צריכת 
אנרגיה יעילה יותר, ותוך "עיצוב 
רכיבים  תלת-ממדי":  שבבים 

לה תוכל  שהחברה  ומודולריים, 
תאים אותו לצרכים ולשימושים 

חתן הגר"ח גריינימן זצ"ל:

הגאון רבי דוד חנוך הכהן 
זילבר זצ"ל

כל חייו שקד על התורה בעמל אינסופי ◆  גם בייסוריו הקשים מהם סבל בשנה 
האחרונה, המשיך להגות בתורה הקדושה

מאת: ישראל לביא

בבית החולים איכילוב בתל 
דוד  רבי  הגאון  הרב  נפטר  אביב 
מחשובי  זצ"ל,  זילבר  הכהן  חנוך 
לאחר  ברק,  בני  בעיר  האברכים 

מחלה קשה. בן 69 בפטירתו. 
ביש נולד  ז"ל  והמנוח 

רבי  לאביו  טבת תש"י  ב-ו'  ראל 
יששכר זילבר ולאמו מרת רבקה.

הגאון  מרן  בת  את  נשא 
בעל  זצ"ל  גריינימן  חיים  רבי 
שחיבבו  וביאורים',  ה'חידושים 

והרבה להשתעשע עמו בלימוד.
התורה  על  שקד  חייו  כל 

ובעמל אינסופי. גם בייסוריו הק
האחרונה,  בשנה  סבל  מהם  שים 

המשיך להגות בתורה הקדושה. 
לארה"ב  הוטס  לאחרונה 
כשבני  לרפואתו,  מיוחד  לטיפול 

משפחתו נוסעים כל העת לשהות 
לצידו.

ומצבו  הועיל  לא  זה  אך 
ב'מעיני  אושפז  והוא  הידרדר 
והנשמה  בהרדמה  הישועה' 
מלאה. לפני כשבועיים התעורר, 

במצ הטבה  חלה  כי  היה  וונראה 
אושפז  האחרון  בשבוע  אך  בו, 
באיכילוב - שם השיב את נשמתו 

ליוצרה.
הותיר  מבורך  ישרים  דור 
ילו  12 ו שתחי'  רעייתו  -אחריו, 
אשר  ונכדים,  חתנים  בנים,  דים, 
לא  שעדיין  מבניו  שניים  מתוכם 
הגאון  בנו  לחופה.  להוביל  זכה 
ישיבת  ראש  זילבר  ישעיה  רבי 
וראש  'בית מאיר' במושב תפרח 

כולל באופקים.
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בשב״ק    דהילולא  יומא   - מוולדניק  דב  ישראל  הרה"ק  ציון  וולדניק 
ברדיטשוב - אוהל רבי לוי יצחק זיע"א   מז׳יבוז׳ עיירת הבעש"ט הקדוש 
 אניפולי אוהל המגיד ור' זושא ור' יהודה ליב הכהן נ"ע   האדיטש ציונו 
וסדר  התוועדות חסידית   - יום ההילולא  "בעל התניא"  של האדמו״ר הזקן 
ניגונים   ניעזין אהל האדמור האמצעי   פסטוב אוהל רבי אברהם המלאך

הילולת אדמו�ר הזקן - בעל התניא והשו�ע זיע�א

קברי צדיקים
באירופה

טיסות לכל
העולם

קבוצות חוויה
עם נשמה

השכרת
רכב

שרותי קרקע
ופנים

ההרשמה בעיצומה!
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יומא דהילולא -  תשע״ט

המסע

כולל הכל: טיסות, 
נסיעות פנים, מסלול 

קברי צדיקים, לינה 
ואוכל כיד המלך והדרכה 

 VIP מקצועית שירות
כמיטב המסורת

בהדרכת
המומחה

הרב שמואל 
הלפרין

ארוחות 
כיד 
המלך

בס"ד

הילולת האוהב ישראל מוועלדניק זיע�א הלו�ש | כולל מסלול 
קברי צדיקים: וועלדניק, אומן, ברדיטשוב | במחיר מיוחד כולל הכל

 מסלול אקספרס 48 שעות וועלדניק:

ים
מינ

הא
  נוסעים עם הוותיקים ו

יון  שירות  אמינות  
נס

  
 

משקיע 'בסדנו'? בוא לערב 
מרתק בנושאי נדל"ן

ערב מרתק ומיוחד "לדעת להרוויח 2" הפתוח למשקיעי 'בסדנו' ולחברים 
יתקיים בשבוע הבא, בו ילובנו נושאי השקעה שונים בתחומי הנדל"ן בארץ 

ובחו"ל, השקעות בסטארטאפים, וכן יסוקרו מגמות ותחזיות של אפיקי 
ומסלולי השקעה שונים. במסגרת הכנס יתקיים פאנל מקצועי בנושא נדל"ן 

בהשתפות מומחים, יזמים, אנשי עסקים ומשקיעים.

להר 'לדעת  כנסי  וסדרת 
אקסקלו פלטפורמה  הם  ווויח' 

כלים  ומתן  העשרה  של  סיבית 
כלכלית  להצלחה  מקצועיים 
במהדורה  עסקית,  ולחדשנות 
הראשון  הכנס  ועדכנית.  חדשה 
בסדרה התקיים לפני כחצי שנה 
להצלחה  גבוהה,  לחשיפה  וזכה 

ורבה ולהשתתפות נציגות מרשי
מה של ציבור משקיעים.

במהלך כנס 'לדעת להרוויח 
2' יושק מועדון משקיעים ראשון 

חד פרויקטים  יוצגו  וכן  ומסוגו, 
במסגרת  זאת   - להשקעה   שים 
חגיגית  בשרית  גורמה  ארוחת 
ועשירה, סביב שולחנות ערוכים.

ורק  אך  פתוח  יהיה  הכנס 
ולחברים  'בסדנו'  למשקיעי 
לחברים:  הכניסה  מחיר  בלבד. 
הכניסה  ולמשקיעים   ₪  200
בעז"ה  יתקיים  הערב  בחינם. 
 )25.12( בטבת  י"ז  שלישי  ביום 

באולם   19:00 בשעה  תשע"ט, 
'שערי העיר' ירושלים. ההרשמה 

ולכנס למשקיעי בסדנו בלבד בט
לפון: 1800-801-802.

כנס לקידום תעסוקת אנשים 
עם מוגבלויות

מחקר מצא כי כ-51% מהאנשים עם מוגבלות באוכלוסייה היהודית מועסקים 
◆ לעומת 27% באוכלוסייה הערבית

מאת: ישראל לביא

בה שוויון  לקידום  והאגף 
מקצועי  כנס  יערוך  סתדרות 
עם  אנשים  תעסוקת  לקידום 

ול הערבית  בחברה  ומוגבלויות 
הכנס  עבודתם.  תנאי  שיפור 
בעכו.  בדצמבר,  ב-20-22  ייערך 
נציגי  כ-85  אליו  להגיע  צפויים 
יכלול  והוא  ועמותות  מעסיקים 
בהם  שונים,  בנושאים  מושבים 
שיקום  עבודה,  מקומות  הנגשת 

מוגב עם  אנשים  של  ותעסוקתי 
קצבאות  להעלאת  והמאבק  לות 

מפעי חלק  הוא  האירוע  והנכים. 
לות שמוביל יו"ר ההסתדרות אבי 
אנשים  הכללת  למען  ניסנקורן, 

עם מוגבלות בשוק התעסוקה.

יוצגו ממצאי  במהלך הכנס 
נתנזון  רובי  ד"ר  שערכו  מחקר 
מאקרו  ממכון  שמעון,  בן  ועינת 
במרכז לכלכלה מדינית, בשיתוף 

שוויון בהסת לקידום  האגף  ועם 
עם  אנשים  שילוב  בנושא  דרות, 

מוגבלויות בשוק התעסוקה.
שיעור  כי  עולה  מהמחקר 
האנשים עם מוגבלות גבוה יותר 
בישראל,  הערבית  באוכלוסייה 

מוג עם  האנשים  ולעומת שיעור 
בלות באוכלוסייה היהודית, 25% 
לעומת 19% בהתאמה. עוד עולה 
מוגבו עם  מהאנשים   51% כ -כי 
מוע היהודית,  באוכלוסייה  ולות 

באוכלוסייה   27% לעומת  סקים, 
הערבית.

לפערים:  הסיבות  בין 
נגישה  פחות  ציבורית  תחבורה 
שמקשה  מה  ערבים,  ביישובים 
ממקום  להתנייד  התושבים  על 
במקומות  חוסר  וכן  למקום, 
האוכלוסייה  בקרב  תעסוקה 
הערבית. בנוסף, באזורים שבהם 
הערבית,  האוכלוסייה  מתרכזת 
בעיקר בצפון, יש פחות משרדים 
המסייעים  ומרכזים  ממשלתיים 
לאנשים עם מוגבלות בחיי היום 
הארץ.  במרכז  ערים  לעומת  יום, 

ועוד עולה כי קיימים פערים בה
מוגבלות  עם  אנשים  בין  שכלה 
אנשים  לבין  הערבית,  בחברה 
האוכלוסייה  בקרב  מוגבלות  עם 

היהודית.

ברקע ההתדרדרות ביחסי קנדה-סין: 

חברה קנדית דחתה פתיחת 
סניף בבייג'ינג

החברה חוששת מחרם סיני על מוצריה ◆ בין קנדה לסין מתחולל עימות שהחל 
עם מעצרה של אזרחית סינית בקנדה

מאת אברהם ויסמן

בין  הדיפלומטי  העימות 
כלכלי:  להיות  הופך  לסין  קנדה 
"קנדה  הקנדית  המעילים  חברת 

לד כוונתה  על  הודיעה  וגוס" 
החברה  סניף  פתיחת  את  חות 

האח בשנים  שקודם  ובבייג'ינג' 
מתנהל  לקנדה  סין  בין  רונות. 
מעצרה  בעקבות  דיפלומטי  קרב 

לבק בקנדה  סינית  בכירה  ושל 
עסקה  שזו  בחשד  ארה"ב,  שת 
בסחר עם איראן. סין הגיבה לכך 
במעצרם של שני אזרחים קנדים 

ששהו בסין.
לפי הודעת חברת המעילים 
הקנדית, הסיבה להקפאת פתיחת 
מחשש  נעשית  בבייג'ינג,  הסניף 
בקרב  אוהדות  לא  לתגובות 
האזרחים הסינים למותג הלבשה 

מתוצרת קנדית בעת הזו. 

גבאי: הכניעה של נתניהו בעזה 
הדליקה את יהודה ושומרון

יו"ר המחנ"צ מתח ביקורת קשה על התנהלות הממשלה בביטחון ובכלכלה: "אל 
תחפשו עוד הלוואות ופתרונות ישראבלוף ◆ תורידו את מחירי הגז"

מאת יוני שטיין

אבי  הציוני,  המחנה  יו"ר 
בישיבת  )ב'(  אמש  תקף  גבאי, 
הממשלה  מדיניות  את  הסיעה 
ובניהול  הטרור  עם  בהתמודדות 

הכלכלה.
בעזה  נתניהו  של  "הכניעה 

והדליקה את יהודה ושומרון והכ
הדליקה  הגז  לחברות  שלו  ניעה 

את מחירי החשמל", אמר גבאי.
לדעתו  מה  הסביר  גבאי 
"יוקר  המחיה:  ליוקר  הגורמים 
שאין  משום  מתפוצץ  המחיה 
רפורמות אמיתיות, הכול בכאילו 

והכל רק כותרות".
האוצר  ששר  "שמעתי 
מחפש דרכים לדחות את עליית 
להוריד  אפשר  החשמל.  מחירי 
ב-20%,  החשמל  מחירי  את 
מחיר  את  להוריד  צריך  פשוט 

הגז", הסביר גבאי.

https://goo.gl/BsDwrE
https://goo.gl/BsDwrE
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מחאת "האפודים הצהובים" 
הגיעה לטורקיה

אלפים התכנסו בעיר דיארבקיר במזרח המדינה ומחו על יוקר המחיה וגל 
הפיטורים של המשטר 

מאת פ. יוחנן 

"האפודים  מחאת 
למ זכתה  מצרפת  והצהובים" 
וחאות חיקוי ברחבי העולם, הוע
תקה לעיר דיארבקיר בטורקיה.

מריכוזי  אחד  דיארבקיר, 
הגדולים  הכורדיים  האוכלוסייה 
שנים  מספר  זה  סובלת  במדינה, 
של  נרחב  והרס  גואה  מאבטלה 

מהת כתוצאה  שנגרם  ותשתיות 
קוממות המחתרת הכורדית.

ידי  על  אורגנה  המחאה 
הציבו הסקטור  עובדי  ואיגוד 

הפיטורים  גל  על  שזועמים  רי, 
הנשיא  הפוליטי של משטרו של 
מי  כל  פוטרו  במסגרתו  ארדואן, 

הכו למחתרת  בקשרים  ושנחשד 
האופוזיציה,  למפלגות  או  רדית 

שנג במחירים  החדה  וולעלייה 

הטור הלירה  ערך  מירידת  ורמה 
קית. המוחים דרשו את השבתם 

הופ המורים  אלפי  של  ולעבודה 
קידים שפוטרו.

למחאה  התייחס  ארדואן 
ואמר  המדינה  במזרח  הגוברת 
כי: "אלו שמזמינים אחרים לצאת 
אתם  צהוב,  אפוד  עם  לרחובות 

תשלמו מחיר כבד". 

אסוס הודיעה על ירידה 
ברווחים – המניה צנחה ב-41%

ענקית הביגוד הבריטית הודיעה כי חלה התדרדרות במכירות בחודש שעבר ◆ 
שווי המניה צנח והחברה הורידה את תחזית הצמיחה

מאת פ. יוחנן

הבריטית  האופנה  רשת 
רווח  אזהרת  הוציאה  "אסוס" 

משמעו "התדרדרות  ובעקבות 
תית" במכירות בחודש נובמבר. 
מניית  צנחה  ההודעה,  בעקבות 
נאלו והחברה   41% ב -החברה 
צה להוריד את תחזית הצמיחה 

ל-15% עלייה בהכנסות בלבד. 
מרבים  ישראלים  לקוחות 
לבקר באתר החברה בשל הנחה 
קבועה בגובה המע"מ וגם בגלל 

למע בקנייה של  חינם  ומשלוח 
לה מ-110.5 ש"ח.

הק חודש  הוא  ונובמבר 
הרש יוצאות  בו  העולמי  וניות 

משי ולרוב  ענק  בהנחות  ותות 
סניפי  אך  משמעותי,  רווח  גות 
היעד  את  השיגו  לא  "אסוס" 

לה עלול  אף  המצב  והמיוחל. 
חריף אם גם מבצעי סוף השנה 

והאזרחית לא יביאו תוצאו לטו
בות במכירות.

צבא איראן פיזר הפגנות 
של פועלי תעשיית 
הפלדה האיראנית

בשל אופי ההפגנה נצרכה התערבות של כוחות מיוחדים

מאת אברהם ויסמן

ההפגנות באיראן נמשכות 
בעצימות  כי  אם  הפסקה,  ללא 
כחצי  לפני  שנראה  מזו  נמוכה 

הפג נערכה  אתמול  ושנה. 
פועלי  של  במיוחד  אלימה  נה 

אהוואז,  בעיר  איראניים  פלדה 
בשל  איראן.  בערי  מהגדולות 

המש וכמות  ההפגנה  ואופי 
נאלצה  יחסית,  תתפים הגדולה 
המשטרה האיראנית לפנות את 
הזירה ולאפשר לכוחות קומנדו 

לבוא  איראן  צבא  של  מיוחדים 
המוחים  המפגינים  את  ולפזר 
בתעשיית  הקשים  התנאים  על 
תחת  הנתונה  במדינה  הפלדה 

סנקציות אמריקניות חונקות. 
 

האוצר פרסם כללים להקמת 
שירותי מחשוב לבנקים חדשים

הכללים אמורים להביא להגברת התחרות במערכת הבנקאית ◆ בכך הוסר חסם 
מרכזי להקמת בנקים חדשים

מאת פ. יוחנן

את  פרסם  האוצר  משרד   
להקמת  המעודכנים  הכללים 
בנקאי,  מחשוב  שירותי  לשכת 
שתשרת בנקים חדשים ואגודות 
הוא  זה  מהלך  ואשראי.  פיקדון 
להגברת  צעדים  ממספר  חלק 
האוצר  משרד  שנקטו  התחרות 

ובנק ישראל בשנים האחרונות.
ועל פי מסמך הכללים, הס

לספק  שיוענק  המקסימלי  כום 
200 מיו  הזוכה יעמוד על סך של

ליון שקלים וזאת בהתאם למספר 
ווסוג הגופים שיצטרפו אל הקבו

צה בראשותו. אופן הבחירה צפוי 
להגדיל את הוודאות לגבי מימוש 
הפרויקט ויגביר את היכולת של 

שחק להיות  הפיננסים  והגופים 
הבנקאות  בשוק  תחרותיים  נים 

בישראל.
חסמים  היו  לאחרונה  עד 

רבים שמנעו את כניסתו של בנק 
וחדש ואת התרחבותו בגיוס לקו

חות חדשים. חלק מהחסמים כבר 
הוסרו אך אחד הגדולים שנותרו 

והוא עלות הקמת התשתית הטכ
נולוגית הנדרשת להקמה ותפעול 
השירות  לשכת  חדש.  בנק  של 

וצפויה להביא להפחתת חסם הכ
ניסה לשוק הבנקאות הן לבנקים 

חדשים והן לאגודות אשראי.

פרשנות // דוד פריד

שבע ברכות לבן הרב יצחק שפירא
כ"ק מרן האדמו״ר מגור השתתף בשמחת השבע ברכות לבנו של הנגיד יצחק שפירא בשילוב טקס 

חנוכת הבית לביתו החדש בירושלים.
 

האדמו"ר מנדבורנה ביתר אצל הגר"ג צינער 
כ"ק אדמו"ר מנדבורנה ביתר שליט"א ביקר אצל הרה"צ גבריאל ציננער שליט"א בעל נטעי גבריאל 

בבית מדרשו בבורו פארק.
 

האדמו"ר מסאטמר בטיש הילולת הרה"ק משינאווא
כ"ק האדמו"ר מסאטמר שליט"א ערך טיש לרגל היארצייט של הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווע 

זי"ע בבית הנגיד רבי מרדכי זוסקינד לאנדא הי"ו.
כ"ק האדמו"ר מסאטמר שליט"א אף ביקר בבית הדומ"ץ הגאון רבי יוסף דוב באב"ד שליט"א בעת 

ביקורו בלונדון השבוע.
 

שמחת אירוסי נכד הגרש"א שטרן
השבוע התקיימה שמחת התנאים לנכד הגרש"א שטרן שליט"א רב מערב ב"ב וגאב"ד שערי הוראה 
בן לבנו הגאון רבי דניאל שליט"א ראש מערכת הכשרות חוג הכשרות חתן הגה"צ רבי יעקב יעקובוביץ 
שליט"א חתן כ"ק אדמו"ר מגארליץ זצ"ל, עב"ג בת הרה"צ רבי שמשון אהרן גאלדמאן שליט"א רב קהילת 
זוועהיל בית בן הרה"צ רבי דוד גאלדמאן שליט"א רב קהילת זוועהיל בני ברק וחתן כ"ק אדמו"ר מקאמרנא 

ארזי הבירה שליט"א.
 

הכנסת ס"ת במכנובקא באלעד
ומאות חסידי מכנובקא ובראשם כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א השתתפו במעמד הכנסת ספר תורה לי

שיבת מכנובקא בעלז באלעד
 

גאב"ד סיגעיט בארה"ק
וגאב"ד סיגעיט שליט"א הגיע לארץ ישראל לחתונת נכדתו - בתו הצעירה של כ"ק מרן אדמו"ר מדו

שינסקיא שליט"א שתתקיים ביום רביעי באולם אריא בשוהם.
 

בר מצוה בפאפא
גרינוולד. השמחה  בן לבנו הרה"צ מאיר  אמש התקיימה שמחת הבר מצוה לנכד האדמו"ר מפאפא 

התקיימה בהיכל בית המדרש הגדול בוויליאמסבורג.
 

גור: שבת במז'בוז
מאות נגידים ותומכי 'איחוד מוסדות גור' מארה"ב ישבתו לשבת מיוחדת בעיירת מעזיבוז' באוקראינה. 
בראשות חתן מרן האדמו"ר מגור, הרב אברהם העניך זילברשטיין. במהלך השבת ישאו דברי חיזוק, הדרשן 

הנודע הגאון רבי מנשה ישראל רייזמן, והגאון רבי יהושע פינק דומ"ץ בעלזא בב"ב.

חסידישע נייעס – מקבץ / מאת: ישראל לביא
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הנהלת מכבי בירושלים קיבלה את ברכתם 
ותמיכתם הנלהבת של מרנן ורבנן שליט"א על 

הובלת שירותי הרפואה והבריאות בעיר
הנהלת מכבי במחוז ירושלים והשפלה, בראשות ראש המחוז מר גידי לשץ, מנהל השיווק למגזר החרדי ר' משה שלזינגר והמנהלים החרדיים במרכזים הרפואיים 

בעיר קיבלו את ברכתם ותמיכתם הנלהבת של רבני העיר שליט"א להמשך מהפכת הבריאות שמכבי מובילה בעיר ◆ כן סיירו חברי המשלחת במרכז הרפואי הגדול 
שייחנך בימים הקרובים בשכונת גבעת מרדכי בירושלים – סמוך ונראה לישיבת חברו ◆ ראש המחוז מר גידי לשץ: אחרי 4 שנים של תנופת בריאות בעיר עם עשייה 

שהוכיחה את עצמה בכל המישורים, אנו זוכים לרוח גבית מהירושלמים להמשיך במלא המרץ להקים מרכזים רפואיים, לגייס את מיטב המומחים ולהביא את 
הטכנולוגיה המתקדמת והחדישה ביותר והכל לטובת המטופל ומשפחתו.

הק כקופה  ידועה  ו"מכבי 

שובה לציבור ומסייעת לו ברגע 

הצ את  מעריכים  ואנו  והאמת 

את  להעצים  במשימתה  לחתה 

בירושלים,  הבריאות  שירותי 

תושבי  של  ובריאותם  לרווחתם 

רבני  והדגישו  שבו  כך  העיר". 

עיה"ק ירושלים בעת שמשלחת 

ובראשם  בריאות,  מכבי שירותי 

ראש המחוז מר גידי לשץ ומנהל 

השיווק של מכבי למגזר החרדי 

בי ביקרו  שלזינגר,  משה  והרב 

מים האחרונים במעונם של מרנן 

הישיבות  ראשי  שליט"א,  ורבנן 

ורבני הקהילות בירושלים.

התקיימו  הרבים  הסיורים 

דוד כהן  רבי  במעונם של הגאון 

"חברון"  ישיבת  ראש  שליט"א, 

התורה;  גדולי  מועצת  וחבר 

הגאון רבי צבי ובר שליט"א, רב 

בירושלים;  יעקב  נווה  שכונת 

ברנסדורפר  משה  רבי  הרה"ג 

הוראה  'היכל  גאב"ד  שליט"א, 

המ מרן  ישראל;  בית  ובשכונת 

שליט"א  חדש  אהרון  רבי  שגיח 

שלזינגר  אברהם  רבי  והגאון 

שליט"א, רב ואב"ד ז'נבה.

השתתפו  מכבי  במשלחת 

במרחב  החרדים  המנהלים  עוד 

מנהל  בהם  מכבי,  של  ירושלים 

ר'  שלמה  רמת  הרפואי  המרכז 

הרפואי  המרכז  מנהל  בקר,  נתי 

ומנהל  רייכמן  זאב  ר'  רוממה 

ר'  אשכול  רמת  הרפואי  המרכז 

אברהם ארנטרוי.

הביעו  שליט"א  הרבנים 

בפעילות  הנלהבת  תמיכתם  את 

הדגישו  הם  בירושלים.  מכבי 

ובפני ראש המחוז וחברי המשל

כי הם ערים לשיח הציבורי  חת 

יש  וכי  החולים  קופות  בעניין 

מכבי  בפעילות  גורפת  תמיכה 

בשכונות. 

ראש  עם  ששוחחו  לאחר 

וישיבת חברון וחבר מועצת גדו

כהן  דוד  רבי  הגאון  התורה,  לי 

הנה משלחת  סיירה  ושליט"א, 

הגדול  הרפואי  במרכז  מכבי  לת 

גבעת  בשכונת  הקופה  שבונה 

ונראה  סמוך  בירושלים,  מרדכי 

המרכז  חברון.  ישיבת  להיכל 

הרפואי החדש של מכבי בגבעת 

מרדכי משתרע על פני כ-1,000 

בו  ויפעלו  קומות,  בשתי  מ"ר, 

כל שירותי הרפואה הראשונית, 

לבריאות  מתקדם  מרכז  גם  כמו 

האישה, מכון פיזיותרפיה וצוות 

נרחב של רופאים מומחים בעלי 

שם.

החדש  הרפואי  במרכז 

בראשות  תורנית  מרפאה  תהיה 

רופא מומחה, שתפעל מידי ערב 

בימי   ,19:00-21:00 השעות  בין 

כאשר  שבתות,  ובמוצאי  שישי 

גם  הותאמו  בה  הקבלה  שעות 

ועבור תלמידי ישיבת חברון הס

שירותי  במכבי  החברים  מוכה 

החדש  הרפואי  במרכז  בריאות. 

של מכבי בגבעת מרדכי יפעל גם 

בית מרקחת 'מכבי פארם'.

מרכז זה הוא חלק מתנופת 

הפיתוח האדירה של מכבי בעיר 

שירותי  להבאת  החזון  והגשמת 

בירו ושכונה  שכונה  לכל  ומכבי 

שלים. 

העיר  בשכונות  בסיורים 

על  מקרוב  מכבי  הנהלת  עמדה 

תוך  החרדים,  המבוטחים  צרכי 

אפשרות  בדקדוק  בוחנת  שהיא 

נוס רפואיים  מרכזים  ולפתיחת 

בס ישראל,  בית  בשכונת  ופים 

מוך לישיבת מיר ולרווחת אלפי 

תלמידיה וכן בשכונת נווה יעקב 

אף  מכבי  הנהלת  בירושלים. 

מיר  בישיבת  לביקור  התארחה 

התלמידים  מאלפי  והתרשמה 

היושבים בהיכל הלימודים.

ציינו  שליט"א  הרבנים 

בשנים  כי  המחוז  ראש  בפני 

האחרונות, מאז כניסתו לתפקיד 

של ראש מחוז ירושלים והשפלה 

לחוש  העיר  תושבי  ממשיכים 

הבריאות  תחום  התפתחות  את 

של  בהובלתה  בעיר  והרפואה 

מכבי שירותי בריאות. המהפכה 

הקשור  בכל  מורגשת  האדירה 

לבריאות הציבור בעיר, בפיתוח 

שכו בכל  השירותים  ווקידום 

מר  המחוז,  ראש  ירושלים.  נות 

כי  גידי לשץ, ציין בפני הרבנים 

נחנ האחרונות  השנים  ובארבע 

חדשים  רפואיים  מרכזים   18 כו 

ירושלים,  בשכונות  ומפוארים  

בהן שכונות רוממה, רמת אשכול 

בק ממש  וכמובן  שלמה.  וורמת 

רוב ייפתח המרכז החדש והגדול 

שירו יינתנו  בו  מרדכי,  ובגבעת 

תים מתקדמים במגוון מקצועות 

הרפואות.

אנו  הקרובה  בתקופה 

מרכז  של  הקמתו  את  מתכננים 

מכונים במרכז ירושלים שיכלול 

מחלקת  דחופה,  לרפואה  מוקד 

מכוני  ניתוח,  חדרי  יום,  אשפוז 

לה מכון  וריאה,  לב  וגסטרו, 

לבריאות  מרכז  הילד,  תפתות 

ואולטרה- רנטגן  מכון  האישה, 

עם  כמובן,  הכל,  ועוד.  סאונד 

אצל הגאון רבי צבי ובר שליט"א, רב שכונת נווה יעקב בירושלים

אצל הגאון רבי דוד כהן שליט"א, ראש ישיבת "חברון" וחבר מועצת גדולי התורה



יום שלישי י' טבת תשע"ט 2218/12/2018

הטכנולוגיה  ועם  הציוד  מיטב 

ביותר  והמקצועית  החדשה 

הקיימת היום.

במקביל, פועל ראש המחוז 

ולה להתאים  מנת  על  ורבות 

לצי מכבי  שירותי  את  ונגיש 

בעיר,  החרדים  מכבי  חברי  בור 

העיר  רבני  עם  התייעצות  תוך 

ושליט"א ומובילי דעה בקרב תו

מכבי  שומרת  עמם   – העיר  שבי 

על קשר הדוק באמצעות הנהלת 

הקהילה  קשרי  ומתאמי  הקופה 

הרחבת  במסגרת  בנוסף,  בעיר. 

בעיר,  החרדי  למגזר  השירותים 

ומינתה מכבי מנהלי מרחבים ומ

מתוך  המגיעים  רפואיים  רכזים 

המגזר החרדי ומכירים היטב את 

העת  כל  ופועלים  החיים  אורח 

להתאמת השירותים לתושבים.

הנח רקע  על  ובנוסף, 

הטובים  הבריאות  שירותי  לת 

לקי רבות  מכבי  פועלת  וביותר, 

עצמה,  בקהילה  הבריאות  דום 

ומשתתפת  יוזמת  כשהיא 

לכלל  הנערכים  רבים  באירועים 

הציבור ובכל גיל, במטרה לקדם 

–כלל  בקהילה  בריא  חיים  אורח 

של  בתמיכתו  נעשית  הפעילות 

קפדני  תיאום  תוך  המחוז,  ראש 

הרפואיים  המרכזים  מנהלי  של 

בשכו הקהילה  קשרי  וומתאמי 

נות העיר, בהלימה מלאה לצרכי 

המגזר החרדי.

ומכבי פועלת כל הזמן להר

חבת השירותים בכל רחבי העיר 

ויוצרת שיתופי פעולה רבים עם 

בתי החולים בירושלים על מנת 

לח השירות  את  ולשפר  ולייעל 

אותם  השירותים  בין  מכבי  ברי 

שבת'  'רופא  שירות  לקבל  ניתן 

ושיתוף פעולה ייחודי שהחל רק 

ולאחרונה עם "יד שרה", במסגר

ותו יכולים חברי מכבי לקבל שי

רות רפואי דחוף ב"מרכז פרנקל 

מידי  הפועל  דחופה"  לרפואה 

המרכ ששאר  בשעות  גם  וערב, 

זים הרפואיים של מכבי סגורים, 

ועד  בערב   19:00 מהשעה  החל 

עם  הסכמים  גם  למכבי  חצות. 

רוממה,  בשכונת  טרם  מוקדי 

פסגת זאב, ובארמון הנציב.

פעילותיה הרבות של מכבי 

בירוש הציבור  בריאות  ולמען 

ולים, באות לידי ביטוי באופן מו

בהק בנתוני הצטרפות מבוטחים 

המפורסמים  החולים  לקופות 

לביטוח  המוסד  ידי  על  תדיר 

לאומי. 

מכבי  אלו  נתונים  פי  על 

להצט בחרו  אליה  הקופה  והיא 

מעל  ירושלמים.  הרבה  הכי  רף 

30,000 חברים חדשים הצטרפו 

למכבי בירושלים בשלוש השנים 

תק חסר  נתון  שזהו  והאחרונות 

יכולים להגיד שמגמה  ואנו  דים 

זו ממשיכה להתחזק גם בשנה זו. 

הר הסיורים  ובמהלך 

ירושלים  מחוז  ראש  הודה  בים 

לשץ,  גידי  מר  במכבי,  והשפלה 

בפניהם  וציין  שליט"א,  לרבנים 

ואת משימות מכבי בשנים הקרו

בות ודאגתו הרבה למען הרחבת 

"תושבי  בירושלים.  השירותים 

מכבי  לשירותי  זכאים  ירושלים 

ובמסג ביותר  הגבוהה  וברמה 

במהפכת  ממשיכים  אנו  זו  רת 

ירושלים  שכונות  בכל  הבריאות 

לפני  הכרזנו  עליה  מהפיכה   –

להתמיד  ונמשיך  שנים  ארבעה 

לצוותי  להודות  מבקש  אני  בה. 

הצלחת  ירושלים,  ברחבי  מכבי 

ולתחו לזכותם  נזקפת  ומכבי, 

שמנחה  והחמלה  המסירות  שת 

ייעוד  תחושת  לנו  יש  אותם. 

ולספק  עזרה  להושיט  ושליחות 

השאיפה  האמת.  ברגעי  שירות 

שכו אף  תהיה  שלא  היא  ושלנו 

נה בירושלים ללא שירותי מכבי 

לאות  ללא  לכך  לפעול  ונמשיך 

– תוך הידברות ותיאום מלא עם 

לה מנת  על  והקהילה,  והרבנים 

לתושבים  השירותים  את  תאים 

ולאורחות חייהם".

אצל הרה"ג רבי משה ברנסדורפר שליט"א, גאב"ד 'היכל הוראה בשכונת בית ישראל  .4

ראש מחוז ירושלים מר גידי לשץ, מנהל השיווק למגזר החרדי הרב משה שלזינגר, המנהלים החרדיים במכבי ירושלים – הרב זאב רייכמן, הרב נתי בקר, והרב אבי ארנטרוי.

אצל מרן המשגיח הגאון רבי אהרון חדש שליט"א אצל הגאון רבי אברהם שלזינגר שליט"א, רב ואב"ד ז'נבה.  
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לבירור על המשרה : 073-2620040 המידע חינם שלוחות 1/5 ולציין מספר המשרה, שעות פעילות המשרד 09:00-14:00 

מעסיק המעוניין לפרסם מודעת דרושים ניתן לכתוב מייל ל- hillel@lehmaaseh.com ולהשאיר פרטים כולל טלפון

דרושים

בשיתוף ארגון למעשה

ירושלים

דרוש  חסידיים  כובעיים  לחנות 
עובד למכירה ושירות לקוחות כולל 
שירותי,  דרישות,  כובעים  שיפוץ 

מוסר עבודה
]משרה 2002[

אחראי  דרוש  ומוכר  גדול  לסופר 
המלאי  ניהול  התפקיד:  מחלקות 
אחראי,  דרישות:  המדפים  וסידור 

ראש גדול 
]משרה 2196[

מחסנאי  דרוש  גדולה  מזון  לרשת 
בדיקת סחורה, סידור מחסן, הזמנת 
מלאי, דרישות: רישיון נהיגה יכולת 

עבודה פיזית שכר 35 ש"ח
]משרה 2194[

דרוש  מטבחים  המשווקת  לרשת 
מטבחים  להרכבת  מרכיב  עוזר 
דרישות: יכולת עבודה טכנית, מוסר 

עבודה
]משרה 2192[

ללקוחות  עופות  שיווק  לחברת 
בעל  משלוחים  נהג  דרוש  פרטיים 
רצינות,  דרישות:  רגיל   B רישיון 
אחריות 11:00-19:00 שכר כ-6500 

ש"ח ימים ב-ה
]משרה 2190[

עובד  דרוש  נעליים  חנויות  לרשת 
למכירה ושירות דרישות: ראש גדול, 
שירותי, אדיבות שעות 11:00-14:00 

16:00-20:00 שכר 35 ש"ח
]משרה 2189[

רושמות  קופות  המשווקת  לחברה 
הקופות  להתקנת  מתקין  דרוש 
ידע  עבודה,  מוסר  דרישות: 
משרה  נהיגה  רישיון  במחשבים, 

מלאה
]משרה 2187[

בירושלים  אלומיניום  למפעל 
לייצור  מקצועיים,  עובדים  דרושים 

והרכבת חלונות ותריסים 

דרישות: יכולת טכנית, מוסר עבודה, 
נכונות לעבודה

]משרה 2181[

וניהול ארגונים דרוש  ייעוץ  למשרד 
ניהול   + משרדית  לעבודה  מזכיר 
התפקיד:  דרישות  אירועים  והפקת 
ידע  גדול,  ראש  גבוה,  עבודה  מוסר 

בתוכנת אקסל
]משרה 2180[

דרוש  אלקטרוניקה  מוצרי  לחנות 
לקוחות   ושירות  למכירה  מוכר 
)דובר יידיש( דרישות: מוסר עבודה, 

אוריינטציה שיווקית, אמין, אחראי
]משרה 2175[

לעסק בתחום הקרמיקה דרוש מנהל 
מחסן התפקיד: קבלת סחורה, ניהול 
מלאי והכנת הזמנות דרישות: רישיון 
)עדיף למלגזה( ראש  נהיגה בתוקף 

גדול ואחריות
]משרה 2174[

לעסק בתחום הקרמיקה דרוש איש 
שירותי,  התפקיד:  דרישות  מכירות 
אוריינטציה שיווקית, תפעול החנות 

וזיקה לעיצוב
]משרה 2173[

דרושים  ומוכרת  גדולה  למאפייה 

עובדי ייצור דרישות: חריצות, מוסר 
עבודה 08:30-16:00

]משרה 2171[

איש  דרוש  סלולר  חנויות  לרשת 
לקוחות  ושירות  למכירה  מכירות 
מכירתית,  אוריינטציה  דרישות: 

מוסר עבודה 14:00-20:00
]משרה 2169[

למכירה  עובד  דרוש  למעדנייה 
מוסר  דרישות:  לקוחות  ושירות 

עבודה , זריזות,אחראי אמין יר"ש 
]משרה 2159[

דרוש  חסידית  הלבשה  לחנות 
ללקוחות  שירות  למתן  חרוץ  עובד 

דרישות: סבלני, יחסי אנוש טובים
]משרה 2156[

ואחראים  חרוצים  אברכים  דרושים 
לעבודה קבועה לפנות בוקר -05:00

מב"ש  להסעות  )אפשרות   09:00
ניתן  ב-35  מתחיל  השכר  וביתר( 

לקבל-45 ש"ח
]משרה 2152[

ירושלים והמרכז

המעוניינים  יר"ש  אברכים  דרושים 
בשעות  מזדמנת  נוספת  בהכנסה 

הערב והלילה שכר 35-45 ש"ח
]משרה 2191[

בית שמש

למאפיה גדולה ומוכרת דרוש עובד 
לניקיון המאפיה בימי שישי דרישות, 

נמרץ, הקפדה על זמנים
]משרה 2005[

דרושים  ומוכרת  גדולה  למאפיה 
עובדים לעבודה בסופי שבוע בימים 
ד' ה' הכנת חלות, אריזה, משלוחים 
]משרה 2004[

דרישות,  מזכיר  דרוש  למאפייה 
מכירה  שיחות  הזמנות,  ניהול 
שימור  בגבייה  טיפול  יוצאות, 

לקוחות משרה מלאה
]משרה 2003[

עוזר  דרוש  מזגנים  התקנת  לחברת 
מתקין דרישות: ידע טכני, ראש גדול 

09:00-16:00 שכר כ - 7000 ש"ח 
]משרה 2195[

עובדים  דרושים  ספרים  לכריכיית 
הדבקות,  חיתוכים,  נמרצים, 
עבודה  מוסר  גדול,  ראש  דרישות: 

ידיים טכניים. הסעות מביתר
]משרה 2193[

עובדיים  דרושים  ומוכר  גדול  ליקב 
דרישות:  והמחסן  לייצור  כללים 

מוסר עבודה ורצינות 
]משרה 2182[

סחורה  לקבלת  מלגזן  דרוש  ליקב 
וסידור המחסן דרישות: ניסיון חשוב 

מאוד, ראש גדול משרה מלאה
]משרה 2178[

דרושים  צעצועים  ייבוא  לחברת 
סחורה,  לליקוט  חרוצים  מלקטים 
קבלת סחורה וסידור המחסן נכונות 
לשעות נוספות לפי הצורך + הסעה 
ברגע שיהיה עוד 2-3 עובדים יוציא 

הסעה
]משרה 2177[

עובדי  דרושים  גדול  לקייטרינג 
התפקיד:  דרישות  חם/קר  אריזה 

מוסר עבודה, הקפדה על זמנים
]משרה 2127[

דרוש עוזר מסגר לעבודות ריתוך לא 
חובה ניסיון יקבל הכשרה מהמעסיק 
לעבודה  נכונות  טכני,  ידע  דרישות: 

לטווח ארוך
]משרה 2116[

תיקונים  שירות  הנותנת  לחברה 
נמרץ  עובד  דרוש  ברים  למיני 
דרישות: כושר טכני, בעל רכב יקבל 

הוצאות רכב
]משרה 2108[

אזור המרכז

דרוש  תאורה  ושיווק  ייצור  לחברה 
מחסנאי דרישות : הבנה טכני יכולת 
לוגיסטית ימי  שישי לסירוגין משרה 

מלאה
]משרה 2008[

עם  ב'  רשיון  בעל  צמוד  נהג  דרוש 
ידע בסיסי במחשב, התפקיד: הסעה 
לפגישות וסידורים בנוסף - עבודות 
ביום(  שעות   1-3( שונות  משרדיות 

משרה מלאה
]משרה 2172[

בני ברק

דרוש  קודש  ספרי  חנויות  לרשת 
עובד למכירה ושירות וסידור בחנות 
דרישות: אדיב שירותי שעות אחה"צ
]משרה 2188[

לישיבה גדולה באזור בני ברק דרוש 
לבעל  עדיפות  דרישות:  טבח  עוזר 
בסיסי  רקע  במטבח,  ידע  נסיון, 

בבישול 
]משרה 2186[

החנות  על  ואחראי  אופה  דרוש 
גדול,  ראש  עבודה,  מוסר  דרישות, 
שכר   12:00-20:00 ניהולית  יכולת 

32 ש"ח 
]משרה 2185[

תמיכות  בגיוס  העוסק  למשרד 
דרושה מנה"ח בעלת ניסיון בהגשת 
לתמיכה  ממשלה  למשרדי  בקשות 

בעמותות משרה מלאה
]משרה 2184[

עובדת  דרושה  דיגיטלי  דפוס  לבית 
כללית לעבודות דפוס הכנת קבצים 
דרישות:  ללקוחות  ומענה  להדפסה 
שעות  עבודה  מוסר  בגרפיקה,  רקע 
17:30- אחה"צ   09:30-13:30 בוקר 

21:00
]משרה 2183[

לילד  שמיים  ירא  חונך   דרוש 
לילדים  גישה  דרישות:   ,8 בן 

וסבלנות.10:00-12:00
]משרה 2179[ 

סחורה  לחלוקת  חלוקה  נהג  דרוש 
 , עבודה  מוסר  דרישות:  ללקוחות 

רישיון ג'  החלוקה באזור 
]משרה 2176[

אלעד

העבודה  ניקיון  עובד  דרוש  לישיבה 
דרישות:  ערב  בשעות  מתבצעת 

אחראי, מוסר עבודה 4 שעות
]משרה 2201[

תחזוקה  איש  דרוש  לישיבה 
לעבודות תחזוקה שוטפות דרישות: 

ניסיון, אחראי. 3 שעות
]משרה 2200[

להגשת  עובד  דרוש  קטנה  לישיבה 
ופינוי ארוחות בוקר וצהריים הכנת 
החדר אוכל דרישות: אחראי, מסור, 

הקפדה על זמנים
]משרה 2199[

שוהם

פלסטיק  אריזות  ייצור  לחברת 
דרוש מנהל משמרת קבלת משמרת, 
בתקלות  טיפול  מוצרים,  בדיקות 
מתחום  ניסיון  דרישות:  ועוד  
למשמרת  נכונות  חובה,  התעשיה 

לילה
]משרה 2114[

בעיצוב  המתמחה  ייצור  לחברת 
דרושים  פלסטיק  אריזות  וייצור 
עבודה,  מוסר  דרישות:  ייצור  עובדי 

נכונות לשעות נוספות
]משרה 2113[

אשדוד

הזמנות  לליקוט  מחסנאי  דרוש 
פיזית  לעבודה  נכונות  דרישות: 
ע"ח  רכב  חובה  נהיגה  רישיון   +

המעסיק 05:00-15:00
]משרה 2164[

לחברת ייבוא מוצרי צריכה דרושים 
הזמנות  ליקוט  לעבודות  מלקטים 
וסידור המחסן דרישות: נמרץ, מוסר 

עבודה 
]משרה 2158[

אלקטרוני  ציוד  של  התקנה  לחברת 
הכשרה  מתקינים,  דרושים  לרכב 
יינתן ע"י המעסיק, בסיום ההכשרה 
טכני  ידע  דרישות:  קבלה  מבחן 

בסיסי, אחריות
]משרה 2151[

צומת מסמיה

הזמנות  להכנת  מלקטים  דרושים 
יכולת  דרישות:  המחסן  וסידור 
הסעות  לש.נ.   אפשרות  יש  פיזית  

מב"ש וקרית ספר 
]משרה 2154[

יבנה

דרוש נהג משאית בעל רישיון ג' עד 
12 טון ומעל 12 טון לחלוקה באזור 
הדרום והמרכז, פעם בשבוע בצפון, 

משאית צמודה שכר כ-8500 ש"ח
]משרה 2007[

כל הארץ

למכון תורני דרושים עורכים תורנים 
לעריכת ספרי הלכה וש"ס דרישות: 
יר"ש,  מייל, ידע תורני נרחב, שליטה 
תוכנת  הכרת  תורניים,  במאגרים 

וורד
]משרה 1755[



יום שלישי י' טבת תשע"ט 2418/12/2018

בחצרות

ועידת "חי יודוך וישבחוך" למוסדות ויז'ניץ באלעד
צילום: משה גולדשטיין



25 יום שלישי י' טבת תשע"ט 18/12/2018

בחצרות

ועידת "חי יודוך וישבחוך" למוסדות ויז'ניץ באלעד
צילום: משה גולדשטיין



יום שלישי י' טבת תשע"ט 2618/12/2018

בחצרות

ועידת "חי יודוך וישבחוך" למוסדות ויז'ניץ באלעד
צילום: משה גולדשטיין



27 יום שלישי י' טבת תשע"ט 18/12/2018

בחצרות

האדמו"ר ממונקאטש בביקור בארה"ק
צילום: הלל ל"ש, וארי ק. 



יום שלישי י' טבת תשע"ט 2818/12/2018

בחצרות

הילולת בעל התכלת מראדזין זי"ע אצל האדמו"ר מראדזין
צילום: ברוך אוביץ

האדמו"ר מדושינסקיא בביקור אצל הגאב"ד הגרי''ט וייס להזמינו לשמחת נישואי בתו


