
נתניהו ופומפאו ייפגשו בבריסל; ידונו ב"התפתחויות האזוריות"
ראש הממשלה יצא לביקור בזק בבלגיה וישוחח שם עם מזכיר המדינה האמריקני בעיקר על המצב בסוריה והתמודדות ישראל בגבול הצפון

מאת מרדכי גולדמן

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 
בשעות  ויוועד  לבריסל  אמש  יצא 
האמרי־ המדינה  מזכיר  עם  הערב 
קני מייק פומפאו. מדובר בפגישה 
אך  רביעי,  ליום  במקור  שנקבעה 
המ־ הנשיא  הלווית  בשל  הוקדמה 

נוח ג'ורג' בוש.
בפגישה  יתלוו  נתניהו  אל 
ראש  כהן,  יוסי  המוסד  ראש 

ומזכירו  שבת  בן  מאיר  המל"ל 
מלשכת  בלוט.  אבי  תא"ל  הצבאי 
נתניהו  כי  נמסר  הממשלה  ראש 
בהתפת־ ידונו  המדינה  ומזכיר 

חויות האזוריות.
לעסוק  אמורים  השניים 
בסוריה  המתרחש  בנושא  בעיקר 
נתניהו  ישראל.  על  וההשפעות 
בהרחק־ תסייע  שארה"ב  מעוניין 
תה של איראן מגבול ישראל וסו־

ריה בכל דרך. עד כה האמריקנים 

דיברו על הצורך בהגנת גבולותיה 
מלעשות  נמנעו  אך  ישראל,  של 
היתר  בין  משמעותיים,  צעדים 
פעילות  שכל  הידיעה  רקע  על 
עם  היחסים  את  תחריף  בסוריה 

רוסיה.
הבהירו  האמריקנים  זאת  עם 
מתכוונים  הם  כי  פעמים  מספר 
פתרון  במציאת  מעורבים  להיות 
למלחמת האזרחים בסוריה באופן 
לחיות  סוריה  לאזרחי  שיאפשר 

שלא  מצב  ומנגד  מחד  בבטחון 
כג־ קטנות  טרור  נציגויות  ישאיר 

דולות ברחבי המדינה השסועה.
פומפאו  אמר  יומיים  לפני 
ניסוי  ביצע  האיראני  המשטר  כי 
המ־ בינוני  לטווח  בליסטי  בטיל 
סוגל לשאת ראשי קרב רבים, תוך 
הפרה של החלטת האו"ם. "ניסויי 
האיראנים  של  הטילים  בחינות 
והוסיף  פומפאו,  אמר  מתרבים", 
כי ארה"ב מגנה את הניסויים הללו 

וקוראת לאיראן לחדול מהם.

חמישי  ביום  לכך,  מעבר 
האחרון דיווחו הסורים על תקיפה 
באזור  נרחבת  אווירית  ישראלית 
על  סוריה.  שבדרום  אלכיסווה 
בסיסים  הותקפו  הפרסומים,  פי 
פרו־אירא־ בכוחות  המאוכלסים 

ניים, ואש נ"מ הופעלה נגד כוחות 
חיל האוויר.

ראש  החל  כשבועיים,  לפני 
כשר  גם  לכהן  נתניהו  הממשלה 
של  התפטרותו  לאחר  בטחון, 
מהתפקיד.  ליברמן  אביגדור 

בנאום שנשא אז נתניהו, וכן בעת 
ראש  ובטחון,  חוץ  בוועדת  דיון 
"אנחנו  כי  ואמר  שב  הממשלה 
נמצאים בתוך מערכה שעדיין לא 
הסתיימה", והתייחס אל התקופה 
בטחונית  "תקופה  כאל  הנוכחית 
הנראה  שככל  טיעון  רגישה". 
גרם לשרי הבית היהודי להישאר 
ואף  ממנה,  לפרוש  ולא  בממשלה 
להעביר  מהדרישה  בהם  לחזור 
החינוך  לשר  הבטחון  תיק  את 

נפתלי בנט.

חדש ומעודכן: מערכת חכמה למענה 
קולי דיגיטלי על אתרים שומרי שבת
המידע נמסר על ידי ועדת הרבנים שע"י מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א למען קדושת 

̂ הפנייה אל המערכת, היא בהקשה פשוטה וקלה של 3752* ('כוכבית ברכה') השבת 

מאת כתב 'המבשר'

למענה  מתוחכמת  מערכת 
אתרים  אודות  על  ממוקד,  קולי 

להעדיף  שמומלץ   – שבת  שומרי 
שי־ הוא  החדש  השירות  אותם. 
שכבר  שירות  של  מקצועי  דרוג 
קיים זה כשנה וחצי, ובו ניתן מענה 

קולי  במענה  מדובר  עתה,  אנושי. 
משוכלל, יעיל ומעודכן.

היא  המערכת,  אל  הפנייה 
של 3752*  וקלה  פשוטה  בהקשה 
שבע,  שלוש,  והספרות:  (כוכבית, 
יודע  שאינו  למי  שתיים).  חמש, 
עדיין, הסימן הוא: 'כוכבית ברכה', 

כיון שהשבת היא מקור הברכה.
יקרה  שהשבת  יהודים  כידוע, 
בעסקים,  קניות  מעדיפים  להם, 
שומרי  ממפעלים  תוצרת  רכישת 
שבת והם מבקרים באתרים שומ־
רי שבת, כפי שהורו מרנן ורבנן כל 
גדולי ישראל זצוק"ל ויבדלחט"א. 
ההעדפה  מעצם  לבד  זו,  בדרך 
לכבוד  והצבעה  כאמירה  שהיא 
הם  שצרכנים  הדבר  ברור  שבת, 
החמצן של כל בית עסק, מגדילים 
והאספקה,  המכירות  מחזור  את 

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
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צבי קרישבסקי 
בן ר' ישראל גדליה הי"ו

ישיבת נועם התורה
בני ברק

חני בנדר
בת ר' משה הי"ו

סמינר הרב פוירשטיין 
מודיעין עילית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שני, כ"ה בכסלו נר א' דחנוכה תשע"ט

משה דוב הכהן לוינשטיין 
בהר"ר אהרן אברהם יעקב הי"ו

ישיבת צאנז
קרית צאנז, נתניה

רבקה מושקוביץ
בהר"ר אשר הי"ו
מח"ר תבונה ירושלים
אלעד

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ט

שלמה לייב פנחס גוטפריינד 
בהרה"ח  יעקב הי"ו 

ישיבת נדבורנה
בני ברק 

חוה יוטא בוקסבוים 
בהרה"ח חיים מאיר הי"ו 
סמינר גור 

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ט

נתן פייטל ברקוביץ
ב"ר שלמה משה הי"ו

ישיבת מיר פרידמן
אלעד

רחל לאה רוט
ב"ר אברהם הי"ו
סמינר בית בינה
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שלישי, כ"ו כסלו נר ב' דחנוכה תשע"ט

ברוך אליהו סגל
בן הרה"ג אליעזר שליט"א 

ישיבת חיי תורה
ביתר עלית

שרה אסתר דובאוויק
בת הרה"ג יוסף מרדכי שליט"א 
סמינר הישן ביתר עלית
ביתר עלית

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום א' אור לכ"ה כסלו תשע"ט
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בשם ה' נעשה ונצליח!

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

תמיד תצאו בזול.מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות

ַא פריילעכנ חנוכה!
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בג"ץ נתן אור ירוק להריסת כל בית 
המחבל שרצח את רונן לוברסקי הי"ד

בג"ץ אישר להרוס את בית המחבל שרצח את לוחם דובדבן רונן לוברסקי 
הי"ד ^ כל ארבע הקומות של הבית ייהרסו על ידי צה"ל

מאת מרדכי גולדמן

שופטי בג"ץ ברק־ארז, וילנר 
העתירה  את  אתמול  דחו  וקרא 
שהגישה משפחת המחבל שרצח 
את לוחם 'דובדבן' רונן לוברסקי 
המחבל.  בית  הריסת  נגד  הי"ד 
ייהרס  כולו  הבית  כי  פסק  בג"ץ 

לצו  בהתאם  קומותיו  ארבע  על 
שהוציא אלוף פיקוד המרכז.

השופטת וילנר כתבה בפסק 
שתסב  לפגיעה  ערה  "אני  הדין 
אשר  לדייריו,  המבנה  הריסת 
לא נטען כי היו מעורבים בתכנון 
הפיגוע. ברם, בשים לב למכלול 
ולאור  הרלוונטיים  השיקולים 

יעילה  הרתעה  של  חשיבותה 
ובכלל  בענייננו  ומשמעותית 
למען השמירה על שלומם וגופם 
סבורה  אני  המדינה,  אזרחי  של 
אלו,  נלוות  בפגיעות  אין  כי 
לפגום  כדי  שיהיו,  ככל  קשות 

במידתיותו של צו ההריסה".

בשורה משמחת ליהדות הנאמנה 

בהתאם להסכם הקואליציוני: מועצת העיר בית 
שמש אישרה את המינויים של נציגי אגודת ישראל

הקואליציוני  להסכם  בהתאם 
הקו־ השבוע  סוף  לקראת  שנחתם 
ואינטנסיבי  יסודי  מו"מ  לאחר  דם 
ישראל  אגודת  נציגי  בין  שנערך 
בבית שמש, בליווי צמוד של נציגי 
הארצי,  במישור  ישראל  אגודת 
הגב'  שמש  בית  העיר  ראש  ובין 
בלוך, אישרה מועצת העיר בכינוס 
של  המינויים  את  אתמול  שקיימה 
העיר  במועצת  התפקידים  בעלי 
אגודת  נציגי  ובכללם  החדשה, 
בי־ לתפקידים  שהתמנו  ישראל 
לסייע  יוכלו  באמצעותם  צועיים, 
ולהש־ בעיר,  החרדי  למגזר  רבות 
בחמש  שלה  הניהול  אופי  על  פיע 

השנים הקרובות בעז"ה. 
רשמה  ההסכם  במסגרת 
של  ארוכה  שורה  ישראל  אגודת 
הישגים בהם שמירה מוחלטת על 
הסטטוס קוו בכל נושאי הדת, תוך 
ההסכם  של  מפורשת  התייחסות 
חינוך,  כשרות,  כמו  לנושאים 

קברים,  עירובין,  מקוואות,  שבת, 
מועצה דתית ועוד. 

ראש  הצהירה  הישיבה  בפתח 
כי  בלוך,  הגב'  החדשה  העיר 
השנים  בחמש  להתמקד  בכוונתה 
החינוך,  בתיקי  בעיקר  הקרובות 
התכנון והבניה וכח אדם. לצד זאת 
היא האצילה לחברי מועצת העיר 
החברים בהנהלת העיר תפקידים 
ההסכמים  לפי  שונים,  ניהוליים 
שנחת־ השונים  הקואליציוניים 

החברות  הסיעות  ובין  בינה  מו 
בקואליציה. 

הרב  ישראל  אגודת  נציג 
הממונה  לסגן  ארנרייך  ישעיהו 
על  יפקח  ממנו  החינוך,  תיק  על 

החינוך החרדי בעיר, כולל סמכות 
לבינוי  הרשאות  למתן  לו  שניתנה 

כיתות ומבנים. 
אגודת  ברשימת  השני  הנציג 
גולדברג,  שמעון  הרב  ישראל, 
אגף  על  הממונה  לסגן  התמנה 
יפקח  שממנו  תפקיד  ההנדסה, 
וינצח על המשך הבניה של השכו־

ותכנונן  שמש  בבית  החדשות  נות 
של שכונות עתידיות, מתוך ראיה 
שמש  בבית  המאסיבית  בבניה 
למצו־ מהפתרון  נפרד  בלתי  חלק 

קת הדיור במגזר החרדי. 
ברשימה  השלישי  הנציג 
הוכתר  ויסמן  יצחק  ישעיהו  הרב 
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03-517-5517   
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 sh5175517@gmail.com :   ,   
אל תשלמ שקל

שקללפני שתקבל אאאללל תשלמ
ש ל תשלמלפני

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

צוות המומחימ של החברה המרכזית למימוש זכויות

)

 058-3208091
Nof0583208091@gmail.com

 

צרפת מצטרפת לגינוי: "איראן חייבת להפסיק 
פעילות עם טילים שמסוגלים לשאת ראש נפץ גרעיני" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

המדינה  שמזכיר  אחרי  יום 
נחרץ,  גינוי  פרסם  האמריקאי 
ויומיים אחרי שאיראן שיגרה טילים 
במסגרת  בינוני  לטווח  בליסטיים 
אתמול  פרסמה  שערכה,  כלים  ניסוי 
והבהירה  למעשה,  גינוי  צרפת  גם 
באופן  להפסיק  חייבת  איראן  כי 
לפיתוח,  הקשורה  פעילות  כל  מיידי 
ייצור או ניסוי של טילים בליסטיים 
המסוגלים לשאת ראש נפץ גרעיני. 
מש־ בעל  הנו  הצרפתי  הגינוי 

היא  שצרפת  משום  רבה,  מעות 
של  לצדה  שהתייצבה  המדינה 
אחרת,  מדינה  מכל  יותר  איראן 
טראמפ  דונלד  ארה"ב  כשנשיא 
הגרעין.  הסכם  את  לבטל  החליט 

ניסה  מקרון  הצרפתי  הנשיא 
על  איראן  את  לפצות  כוחו  בכל 
וקרא  האמריקאיות,  הסנקציות 
ואירופאיות  צרפתיות  לחברות 
עס־ איראן  עם  ולעשות  להמשיך 

קים, חרף הסנקציות. 
תקציב  לארגן  גם  ניסה  מקרון 
האירופי  האיחוד  מטעם  מיוחד 
ההפסדים  על  לאיראן  כפיצוי 
הסנקציות,  בשל  לה  שייגרמו 
תשלו־ מערך  להקים  פעל  וכן 

לחברות  שיאפשר  מאורגן  מים 
מול  ישירות  להתנהל  אירופאיות 
בסנקציות  להסתבך  מבלי  איראן, 

של ארה"ב. 
בפועל נכשלו כל מאמציו של 
אכזב־ את  הביעה  ואיראן  מקרון, 

זאת,  עם  ופומבי.  גלוי  באופן  תה 

הסכם  את  לקיים  המשיכה  איראן 
וחלקיו,  סעיפיו  כל  על  הגרעין 
מלפרוש  נמנעת  היא  עתה  ולעת 
שעם  בתקוה  הנראה  ככל  ממנו, 
טראמפ  דונלד  של  כהונתו  סיום 
הכהונה  תעבור  ארה"ב,  כנשיא 
הדמוקרטית  מהמפלגה  לנשיא 
ארה"ב  של  חברותה  את  שיחדש 

בהסכם ויסיר את הסנקציות. 
שיגור הטילים הבליסטיים על 
ידי איראן אינו נחשב להפרה של 
שההסכם  משום  הגרעין,  הסכם 
הגרעין  בתכנית  ורק  אך  עוסק 
או  טילים  בשיגורי  ולא  עצמה, 
שונות,  בדרכים  טרור  בהפצת 
המרכזיות  הסיבות  אחת  וזאת 
את  לבטל  טראמפ  החליט  שבגינן 

שותפותה של ארה"ב בהסכם. 
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מסית והולך
למשפטים  בפקולטות 
שמשננים  תלמידים  יושבים 
הרצאות  שומעים  הם  חומר, 
שבה  שמהם  ספרים  ובולעים 
אחת  ושוב  שוב  ומזדעקת 
ביותר  הבסיסיות  הזכויות 
אזרח  כל  לימין  העומדות 

באשר הוא.
לה  קוראים  החפות  חזקת 
משמעותה  המשפטית.  בשפה 
בתכלית.  פשוטה  המעשית 
כחף  להיחשב  זכאי  אדם  כל 
הורשע  לא  עוד  כל  מפשע 
בפלילים. אין לחזקה הזו שום 
מגבלות. בשום מקום לא נאמר 
החפות  שחזקת  אנשים  יש  כי 
יש  וכי  להם  עומדת  אינה 
להחיל עליהם נורמות אחרות. 
מחזיקים  הם  אם  לא  גם 
גם  הממשלה.  ראש  בתפקיד 
הם  זה  לתפקיד  בנוסף  אם  לא 
וכשר  החוץ  כשר  מכהנים  גם 

הבטחון גם יחד.
כשהתקשורת  אבל 
לא  כי  משוכנעת  הישראלית 
כך הם פני הדברים, היא תהיה 
בראשית,  סדרי  לשנות  נכונה 
ולעקור  מוסכמה  כל  לעקם 

אותה משורשה.
מרדכי  למשל  הוא  כזה 
סמכא  לבר  הנחשב  קרמניצר, 
לאנשים  בעיתון  משפטי 
מתוך  קטע  הוא  כזה  חושבים. 
מבקש  הוא  שבו  שלו  מאמר 
לפני  העגלה  את  להקדים 
הדין  את  לחרוץ  הסוסים. 
בטרם הגיע לבית המשפט ואף 
המשפטי  היועץ  אמר  בטרם 

לממשלה את דברו עליו.
הנורמה  "מבחינת 
שלנו  הציפיות  של  הציבורית 
קובע  הציבור",  ממנהיגי 
סיבה  שום  "אין  קרמניצר, 
המידה  באמת  להסתפק 
מאוד,  הכבדה  הראייתית, 
בשום  כמוה  נדרשת  ושאין 
הוכחות  של  אחר,  הקשר 
מבחינתנו  סביר.  לספק  מעבר 
שקיימת  בכך  די  כאזרחים, 
שמה  ממשית  אפשרות 
את  תואם  החקירה  שהעלתה 
לא  העובדתית".  המציאות 
החליט  ולמה  מה  על  ברור 
הנורמה  היא  שכזו  קרמניצר 
את  המחייבת  הציבורית 
זה  ככה  אבל  ישראל  אזרחי 
בנחרצות  נכתבים  כשהדברים 

שאין שניה לה.
אומר  אינו  קרמניצר 
"גם  חורץ:  אלא  בכך  די 
המשפטי  היועץ  יחליט  אם 
את  שיסרוק  אחרי  לממשלה 
כי  ברזל  במסרקות  החומר 
אשמה  להוכחת  בהן  די  אין 
שנראה  (מה  הפלילית  ברמה 
אפשרות  אין  סביר),  בלתי 
נתניהו  את  לטהר  יוכל  שהוא 
אפשרות  של  מסטנדרט 
מערכת  ניהל  שהוא  סבירה 
עם  שוחד  של  מחפירה  יחסים 
אלוביץ'. לכן אין צורך לחכות 

להחלטת היועץ".
נתניהו  כי  משוכנע  הוא 
מעז  שהוא  בכך  החריג  הוא 
ולא  בתפקידו  להישאר 
ורק  אך  ממנו  להסתלק 
הגישה,  שהמשטרה  משום 
את  במיוחד,  אומלל  בעיתוי 
מסקנותיה. "שום בעל תפקיד, 
ובשירות  הפרטי  במגזר 
דקה  נשאר  היה  לא  הציבורי, 
נוצרת  שהיתה  אחרי  אחת 
להתנהגות  ראייתית  תשתית 
אפשרות  של  ברמה  כזו, 
"לא  קרמניצר.  כותב  סבירה", 
שהוא  שמי  הדעת  על  מתקבל 
שעומד  מי  וראשון,  ראש 
יוכל  המבצעת,  הרשות  בראש 
רק  הרם,  בתפקידו  להישאר 
משום שלפני שנודעו החשדות 
הללו קיבל את אמונם של רבע 

מאזרחי המדינה".
כתב אישום, משפט, כל אלו 
הפרופסור  את  מעניינים  אינם 
ראייתית  בתשתית  די  הנכבד. 
כדי להרשיע אדם ולסלק אותו 

מהבמה הציבורית.

פוחת והולך
המר  אויבו  היא  הּבּורּות 
של כל מתיימר. קל וחומר אם 

הוא גם מתחזה.
הוא  אם  שספק  גבאי,  אבי 
עצמו עוד חולם לקרוא לעצמו 
הממשלה,  לראשות  מועמד 
אישי  פרסום  להנפיק  החליט 
המפלגה  ואת  אותו  שיזהה 
ימי  עם  עומד  הוא  שבראשו 
הדבר  הנוכחי  בעידן  החנוכה. 
תמונה  מצלמים  ביותר.  קל 
מתפרסמת  היא  מהר  וחיש 
היחיד  הדבר  חוצות.  בראש 
הבקיאות  הוא  הדרוש 

בעובדות.
פרסם  שאותה  בתמונה 
גבאי, המתיימרת לתעד מפגש 
הראשון  בלילו  נוער  בני  עם 
של חנוכה, נראית חנוכיה שבה 
משמונה  פחות  לא  דולקים 
והלעיג  התפרסם  הדבר  נרות. 
לשדר  שביקש  היו"ר  את 
וההפך  ומחוברות  חגיגיות 

המוחלט יצא לו. 

זוחל והולך
התפארה  "אנחנו", 
האופוזיציה,  יו"ר  לאחרונה 
מזוודות  מעבירים  היינו  "לא 

כסף לחמאס".
אנשי  אנחנו,  מדויק.  כמה 
להם  חברה  שלבני  השמאל 
היינו  רק  הטוב,  מרצונה 
בכמויות  נשק  מעבירים 

לערפאת ולרוצחיו. 

בנימין ליּפקין
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על פרשת דרכים
דחופה  לפגישה  אמש  יצא  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
של  הבוער  בענין  האמריקאי  המדינה  מזכיר  עם  בבריסל 
מפעלי הטילים המדויקים שאיראן מקימה לחיזבללה בלבנון. 
נתניהו מצפה גם שנשיא צרפת מקרון יפעיל את השפעתו על 

איראן לחדול מן המעשים הללו. 

צרפת  של  מדיניותה  ואולם  מקרון  אשמת  זאת  אין  אמנם 
כלפי לבנון הביאה נזק רב לישראל וגם לעולם. צרפת עיכבה 
ארגוני  לרשימת  החיזבללה  ארגון  הכנסת  את  שנים  במשך 
הטרור של האיחוד האירופי. בשנות ההתעצמות של חיזבללה 
בכירים  טרור.  ארגון  אינו  החיזבללה  כי  פריז  התעקשה 
בחיזבללה הביעו אז את הערכתם למדיניות הצרפתית. עכשיו 
המכונים  את  איראן  באמצעות  בלבנון  מקים  חיזבללה  כאשר 
שיקנו לרבבות הטילים את יכולת הפגיעה המדויקת במטרות 
את  להרגיע  יצליח  וכאשר  אם  ממקרון,  לתבוע  יש  בישראל, 
בני עמו, לנצל את קשריו האמיצים עם איראן ועם לבנון כדי 
לעצור את המהלכים התוקפניים המעמידים את ישראל בפני 
מצב גורלי. אבל ספק רב אם מקרון במצבו זה מסוגל לכך. מכל 
מקום ישראל מצפה, שאם וכאשר יצליח להרגיע את בני עמו, 
לנצל את קשריו האמיצים עם איראן ועם לבנון כדי לעצור את 
המהלכים התוקפניים המעמידים את ישראל בפני מצב גורלי.

של  הזעם  הפגנות  נמשכות  שבועות  משלושה  יותר  כבר 
עמנואל  נשיאם  של  והכלכלה  הפנים  מדיניות  נגד  הצרפתים 
האלימות  המהומות  יימשכו  הזה  השבוע  בסוף  גם  אם  מקרון. 
בלבה של פריז אמורה ממשלתו לממש את איומה ולהכריז על 
מצב חרום. בפגישה עם ראש הממשלה נתניהו, לפני חודשים 
אחדים, הביע מקרון את דאגתו מהאיומים על תהליך השלום 
השגרירות  העברת  לפיו  הפלסטיני  הנרטיב  את  אימץ  ואף 
הסכם  למוות  "גרמה  לירושלים  אביב  מתל  האמריקנית 
גרם  מה  אותו  שואל  אינו  הממשלה  שראש  חבל  השלום". 
העצירים  ועשרות  הפצועים  מאות  ההצתות,  לגל  למהומות, 
וכיצד הוא מתכוון להרגיע את עמו שלו. האם מי שאינו מרצה 

את עמו רשאי להטיף מוסר למנהיג של מדינה אחרת.

גוברת.  לו  ההתנגדות  מתנדנד.  מקרון  של  כסאו  ואכן 
תחילה היו אלה אחדים מתומכיו הבכירים ושר בכיר התפטר 
ביותר  הצעיר  בנשיא  קץ  הצרפתי  שהעם  נראה  בהפגנתיות. 
ברירה  מחוסר  בו  בחרו  הם  הצרפתית.  הרפובליקה  בתולדות 
שבחר  העם  אבל  הקיצונית.  פן  לה  של  לנצחונה  להביא  שלא 
בו מאשים אותו בניתוק מן העם ובהקרבת השכבות הבינוניות 
העלאת  העולמי.  האקולוגיה  את  לשפר  חזונו  מימוש  למען 
מחיר הדלק היתה לצרפתים בבחינת הקש ששבר את גב הגמל. 
שלא כשביתות והפגנות קודמות הפעם הן אינן פוליטיות ולא 
ועלולות  אזרחי  מרי  משקפות  אלא  מפלגות,  ידי  על  מונהגות 
להפוך להתקוממות עממית. בצרפת מזהירים את מקרון כי אם 

לא ייסוג ממדיניותו הוא עלול לשלם בכסאו. 

נכנס  מאז  ובעיקר  בצרפת  אחרים  נשיאים  כמו  מקרון 
הגנרל דה גול לארמון האליזה, לקה בחטא היוהרה. הצרפתים 
עליונות  ארצם,  של  הגדלות  בתחושת  היתר  בין  מתאפיינים 
הלאומית  הגאווה  לאנושות.  תרומתם  וחשיבות  תרבותם 
דימו  והם  דעתם  על  ומיטראן  שיראק  הנשיאים  את  העבירה 
ארה"ב,  לנשיא  מוסר  מטיף  זה  מקרון  העולם.  מנהיגי  שהם 
פועל לחבל בסנקציות נגד איראן, וגם כלפי ישראל הוא מפנה 
את  לתקן  אולי  יכול  הוא  עכשיו  ביקורתו.  חצי  את  אחת  לא 

המעוות.
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הקואליציה החרימה את 
הצבעות אי האמון

ההצעות זכו לרוב עקב החרמת הקואליציה, אך לא התקבלו משום שהרוב 
הנדרש לקבלתן, 61 חברי כנסת, לא הושג על ידי האופוזיציה

מאת מאיר ברגר

דיון  קיימה  הכנסת  מליאת 
בהצעות אי אמון שהגישו סיעות 
המשו־ הרשימה  הציוני,  המחנה 

תפת, יש עתיד.
להחרים  בחרה  הקואליציה 
האמון  אי  בהצעות  הדיון  את 
ברציפות.  השלישית  בפעם 
לאור זאת זכו כל ההצעות לרוב 
שלכך  מכיוון  התקבלו  לא  אך 
חברי   61 של  תמיכה  נדרשת 

כנסת.
חברי האופוזיציה תקפו את 
מה  על  והממשלה  הקואליציה 
הנוגע  בכל  ידה"  "אוזלת  שכינו 
לשביתה המאורגנת שהתקיימה 
בערים  האתמול  יום  במהלך 

שונות ברחבי הארץ. 
חיים  והרווחה  העבודה  שר 
הממשלה  בשם  להשיב  החל  כץ 
הכנסת  מחברי  כמה  גילה  אך 
כשה־ פרובוקציה  המחוללים 

"מצב  כתוב  עליו  שלט  ציבו 

חירום".
כאן  שדיברו  מאלה  "חלק 
אומ־ שהם  למה  האמינו  לא 

מעניינת  ולא  מאחר  אך  רים, 
והם  הממשלה  תשובת  אותם 
להקשיב  ולא  למחות  רק  באו 
וירד  כץ  אמר  רבה",  תודה  אז 

מן הדוכן.
מיציע  הוצאו  הדיון  במהלך 
שתכננו  ציבור  פעילי  הציבור 
המנוגדת  בצורה  מחאה  להביע 

לכללים.

השרים אישרו: יוקפאו כספי 
טיפול רפואי למחבלים

עלות הטיפול הרפואי למחבלים הכלואים נאמדת ב־40 מיליון ש"ח בשנה ^
ח"כ ברקו: "אנחנו לא נממן את מי שבחר לרצוח יהודים"

מאת סופרנו הצבאי

בשבו־ תצביע  הכנסת  מליאת 
של  חוק  הצעת  על  הקרובים  עות 
הקובעת  (הליכוד)  ברקו  ד"ר  ח"כ 
רפואי  טיפול  תממן  לא  ישראל  כי 
החוק  הצעת  הכלואים.  למחבלים 
לחקיקה  השרים  בוועדת  אושרה 
וזכתה לתמיכתו של השר לבטחון 

הפנים גלעד ארדן.
ברקו  ח"כ  ביקשה  בתחילה 
הבריאות  ביטוח  את  רק  לבטל 
ולבקשת  למחבלים,  הממלכתי 
החוק  הצעת  הורחבה  ארדן  השר 

לטיפול  המימון  את  שתקפיא  כך 
מהשב"ס.  מקבלים  שהם  רפואי 
בדיונים של ועדת העבודה הוצגו 
נתוני השב"ס מהם עולה כי עלות 
הכ־ למחבלים  הרפואי  הטיפול 

ש"ח  מיליון  ב־40  נאמדת  לואים 
בשנה.

"מימון ישראלי לטיפול רפואי 
ואופן  פנים  בשום   – במחבלים 
לא", אמרה ח"כ ברקו. "אנחנו לא 
לרצוח  שבחר  האזרח  את  נממן 
אינו  הבריאות  תקציב  יהודים. 
המ־ לאזרחי  הולם  מענה  נותן 

מקור  הוא  ראוי  מקור  וכל  דינה, 
מצוין.

בטיפול  להשקיעו  סיבה  "אין 
מדו־ בכלא.  לטרוריסטים  רפואי 

בר בחוק שירתיע אנשים מלצאת 
ולהצטרף לארגוני טרור רצחניים 
כדי  רק  טרור  פעולות  מלבצע  או 
טובים  רפואיים  טיפולים  לקבל 

בבתי הסוהר בישראל".
לא  "אנחנו  הדגישה,  ברקו 
לטרו־ הטיפול  את  לממן  צריכים 
ריסטים. אם אין להם כסף שימכ־
רו את הבית שלהם או ישיגו תרו־

שאדם  דילמות  כמו  בדיוק  מות, 
ממוצע שחלה וצריך טיפול רפואי 
נאלץ להתמודד איתן. כספי טרור 
הפלסטינית,  מהרשות  המקוזזים 
רפואי  טיפול  לכיסוי  ישמשו 
לאסירים  הישראלי  בכלא  הניתן 
את  שנממן  אתן  לא  בטחוניים. 

התליינים שלנו".

מרת רייזל וידר ע"ה
ערש"ק  האחרון,  שישי  ביום 
וישב, נפטרה לבית עולמה האשה 
ע"ה,  וידר  רייזל  מרת  החשובה 
וידר  דוד  רבי  החסיד  הרב  אשת 
קרעטשניף  מחסידי  שיבדלחט"א, 
בתי  שכונת  ומותיקי  ירושלים, 
הונגרין בעיר, והיא בת ע"ח שנים.

המנוחה ע"ה נולדה בירושלים 
חיים  רבי  הצדיק  הרב  לאביה 
ירוש־ מצדיקי  זצ"ל,  כהן  מענדל 
בש־ שהתגורר  מעלה,  של  לים 

חסידי  עם  נמנה  שם  קטמון,  כונת 
של  בתו  ע"ה,  ולאמה   – סאטמר 
אויש  עמרם  רבי  המקובל  הצדיק 
התייתמה  ממנה  מירושלים,  זצ"ל 

בהיותה בת שבע בלבד.
מרת  עמדה  שנישאה,  מאז 
החשוב,  בעלה  לימין  ע"ה  רייזל 
וליל.  יום  ועבודה  בתורה  שעסק 
ובפ־ בצניעות  התנהגה  חייה  כל 

הג־ ומעלותיה  דופן,  יוצאי  שטות 
קבוע  מנהג  דבר.  לשם  היו  דולות 
מדי  נרות  להדליק  למנוחה  היה 
הצדיקים,  של  לזכרם  ביומו  יום 
את  מסיימת  היתה  הנרות  ולאור 

ספר התהילים.
לה־ המנוחה  זכתה  בפטירתה 

מבורך,  ישרים  דור  אחריה  שאיר 
שיחד  רבים,  וצאצאים  ילדים   15
אותם  וחינכה  גידלה  בעלה  עם 

לתורה ועבודה, אהבה ויראת ה'.
הצד־ האשה  הגדולה,  אחותה 

קנית חיה רעכיל ראטה ע"ה, אשת 
נפ־ שליט"א,  קארלסבורג  גאב"ד 

טרה לפני שנה.
ונטמנה  המנוחה  זכתה 
בערש"ק אחרי חצות, כפי רצונה, 

בהר המנוחות בירושלים.
בצרור  צרורה  נשמתה  תהא 

החיים.

הערב יומא דהילולא של הרה"ק בעל 'באר מים חיים' זי"ע
מאת כתב 'המבשר'

יומא  כסלו  לכ"ז  אור  הערב 
'באר  בעל  הרה"ק  של  דהילולא 
רב  קהל  יחל  זי"ע,  חיים'  מים 
שבבית  הקדוש  ציונו  את  לפקוד 

החיים העתיק בעיה"ק צפת.
זי"ע  טירר  חיים  רבי  הרה"ק 
אחד מגדולי החסידות כיהן כאב"ד 
עבר  ומשם  ובקישינוב,  במוהילוב 

לכהן בטשרנוביץ שם נלחם בשתי 
האוסטרית:  הממשלה  של  גזרות 
וחינוך  בציבור  תפילה  איסור 
חובה בבתי ספר ממשלתיים, המ־

ואסר  בציבור  תפילה  לקיים  שיך 
ילדיהם  את  לשלוח  הורים  על 
לבתי ספר ממשלתיים. נתפס ע"י 
לברוח  הצליח  אולם  השלטונות 
לרומניה שם כיהן כרב בבוטושאן 

במשך כשלוש שנים. 

לארץ  הגיע  תקע"ג  בשנת 
והקדיש  בצפת  התיישב  ישראל, 
לתפילה  תורה,  ללימוד  זמנו  את 

ולהפצת תורת החסידות.
הסתפק  השבת",  "איש  כונה 
בש־ וחי  החול  ימי  בששת  במועט 

מאומה  חסך  לא  אולם  ועונג,  מחה 
קודש  שבת  בערב  שבת.  לכבוד 
שבת,  לכבוד  במקוה  שטבל  לאחר 
אחד  בכראש  גבוהה  היתה  קומתו 

צאת  עד  משתנה  היה  גופו  ותואר 
לכתוב  בהתאם  כי  גרס  השבת. 
השבת"  את  ישראל  בני  "ושמרו 
לעמוד  החייב  שומר  של  דין  לו  יש 
כל  ישן  לא  כן  ועל  משמרתו  על 
שבת'  של  'סדורו  הק'  ספרו  השבת. 
התקבל בחיבת הקודש בתוך אמוני 

עם סגולה.
תקע"ו  שנת  כסלו  כ"ז  ביום 
ונטמן  ליוצרה,  נשמתו  את  השיב 
שם  בצפת,  העתיק  החיים  בבית 

הפך ציונו הק' לתל תלפיות.
מר־ לציון  עליה  שנה  כמידי 

בשעה  הערב  בע"ה  תיערך  כזית 
במ־ תתקיים  מכן  ולאחר   ,10.30

המאורגנת  הילולא  סעודת  קום 
משה  הרב  האחים  נכדיו  ע"י 
יוסף  אפרים  פנחס  והרב  זעליג 
הק־ צפת  כשעיריית  טירר, 

לעריכת  מיוחד  מתחם  צתה 
הסעודה.

תרומות להוצאות עריכת הס־
להתקשר:  ניתן  וההילולא  עודה 

.050-4111801

במהלך דיון בוועדה לביקורת המדינה:

היועמ"ש מנדלבליט: "מעניק 
גיבוי מלא למשטרת ישראל"
בהתייחס לקצב החקירה אמר מנדלבליט כי "אני לא עובד עם סטופר. לא 
אחשוב כן בחירות או לא בחירות בנוגע לתיק. יש לי חובה מקצועית ולא 

פוליטית. שום דבר אחר לא רלוונטי"

מאת מאיר ברגר

ד"ר  לממשלה  המשפטי  היועץ 
אתמול  הופיע  מנדלבליט  אביחי 
המדינה.  לביקורת  בוועדה  בדיון 
במעמדם  לדיון  התכנסה  הוועדה 
של שומרי סף – יועמ"שים, חשבים 

ונושאי תפקידים בשרות המדינה.
יחימוביץ'  ח"כ  הוועדה  יו"ר 
שהתרחש,  התהליך  את  הציגה 
מנדלבליט  מופיע  בעקבותיו 
המשנה  של  במקומה  בוועדה 
את  ושאלה  זילבר,  ד'  ליועמ"ש 
מנדלבליט על מעמדה של זילבר.

זילבר  כי  הבהיר  מנדלבליט 
במקביל  וכי  בתפקידה  ממשיכה 
היא מופיעה בוועדת הכלכלה של 
עצמאותו  ומכוח  מטעמו,  הכנסת 

של היועץ המשפטי לממשלה.
על  לשמור  זה  שלי  "התפקיד 
המ־ הייעוץ  מוסד  של  העצמאות 

זילבר  מבחינתי  לממשלה.  שפטי 
בועדת  בדיון  שלי  הנציגה  היא 
העמדה  את  ומייצגת  הכלכלה 
במע־ לפגוע  מחפש  לא  אני  שלי. 

מדה של השרה שקד, אבל זילבר 
שלח־ אני  בגללי.  בוועדה  נמצאת 

תי אותה", אמר מנדלבליט.
ידי  על  נשאל  מנדלבליט 
על  המתקפות  אודות  יחימוביץ' 
בראשה  והעומד  גולדברג  ועדת 
המשפטי  היועץ  "תפקיד  והשיב: 
לסייע לממשלה במילוי תפקידה. 
שיש  טוב  גולדברג,  ועדת  לגבי 
תישאר.  שהיא  וטוב  הוועדה  את 
הוא  באשר  גוף  כל  לבקר  מותר 
וזה לגיטימי. המעמד של הוועדה 
גם  להיזהר  מציע  כמייעצת.  היא 
אם לא מרוצים מפסיקה כזאת או 
השר  עמדת  את  שמעתי  אחרת. 

ואני שוקל כעת את הדברים".
בנוגע  לשאלה  בתגובה 
הממשלה  ראש  של  למתקפה 
אמר  אמש  ישראל  משטרת  על 
המשפטי  היועץ  "אני  מנדלבליט, 
נותן  וכמוסד,  כאדם  לממשלה, 

גיבוי מלא למשטרת ישראל".
אמר  קרמניצר  מרדכי  פרופ' 
הפרדת  על  התקפה  "יש  בדיון: 
הפיכה  יש  בישראל.  הרשויות 

יסו־ כל  תחת  שחותרת  שלטונית 
מעיקרון  חוץ  הדמוקרטיים  דות 
הרוב.  שלטון  ועיקרון  הבחירות 

אנחנו בשעה קשה".
פרופ'  המדינה,  שירות  נציב 
גם  התייחס  הרשקוביץ,  דניאל 
הוא למתקפות על ועדת גולדברג 
בה הוא חבר, "הייתי בכל הדיונים 
של ועדת גולדברג וגם כששהיתי 
בחו"ל, הייתי שותף לדיונים. רואה 
עצמי כנפגע מהביקורת על ועדת 
כי  גולדברג  את  תקפו  גולדברג. 
מידה  ובאותה  הממשלה  נגד  הוא 
תקפו אותי כי אני בעד הממשלה 
ולכן  בפוליטיקה  שהייתי  כך  ועל 
אני חשוד. אין לגיטימציה לא לכך 
ולא לכך באותה מידה. הוועדה יש 
לה תפקיד חשוב ולא רואה מקום 
שאלה  כאן  יש  הוועדה.  לביטול 
משפטית מה משקלה של הוועדה 

כשיש חלוקה שווה".
מנ־ התייחס  הדיון  בהמשך 
להמלצות  נוספת  פעם  דלבליט 
"חומר   .4000 בפרשה  המשטרה 
הגיע   4000 תיק  של  החקירה 
חמישי  ביום  אליי  לראשונה 
הח־ ולקבל  אותו  ללמוד  וצריך 

יום,  שתוך  שלכם  הציפיה  לטה. 
מצפים  אתם  ככה  החלטה?  נקבל 
שתתנהל המערכת? כולם עובדים 
בשיא הלחץ ובשיא המרץ. אקבל 

החלטה כמה שיותר מהר", אמר.
"אני לא עובד עם סטופר. לא 
אחשוב כן בחירות או לא בחירות 
מקצו־ חובה  לי  יש  לתיק.  בנוגע 

עית ולא פוליטית. שום דבר אחר 
מנדלבליט,  הוסיף  רלוונטי",  לא 
שהצוות  הרמיזות  על  מוחה  "אני 
ככה  משהו.  למרוח  נועד  הנוסף 
נבחרי  של  בתיקים  תמיד  היה 
מש־ יועצים  שהתווספו  ציבור 

והפרקליטות  המשטרה  פטיים. 
לא רודפת אף אחד. הדבר היחיד 

שרוצים זה את שלטון החוק".

050-418-9090

למשפחההגיבוש המושלם

ועזיבה מאוחרת 
במוצ״ש
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יו"ר הקואליציה על אלשיך: "רשעות וכפיות טובה"
מאת דוד שמואלי

דוד  ח"כ  הקואליציה  יו"ר 
אמסלם תקף בחריפות את מפכ"ל 
המשטרה היוצא רנ"צ רוני אלשיך 
לבצע  ניסתה  המשטרה  כי  וטען 
הימין  ממשלת  את  ולהפיל  הפיכה 
ראש  נגד  החקירות  באמצעות 

הממשלה נתניהו.
בראיון ל'חברת החדשות' טען 
שסיכל  הוא  אלשיך  כי  אמסלם 
אדרי  משה  ניצב  של  מינויו  את 

עשה  אלשיך  "זה  הבא.  למפכ"ל 
את  הזרים  הזה,  האירוע  כל  את 
כמה  זה  על  עובד  הוא  החומרים, 

חודשים, זה הבנאדם.
טובה  וכפיות  רשעות  "כמה 
יכולות להתרכז באדם אחד? טוב 
הנזק  במשטרה.  לא  כבר  שהוא 
לא  אני  ישראל  למדינת  שעשה 
חושב שהיה מפכ"ל שהזיק כמוהו. 
הכל  בשוק,  אני  החקירות  לגבי 
הפוך. קודם היו המלצות ואחר כך 

חקירות", אמר ח"כ אמסלם.

לאחר פרסום ההמלצות טענה 
פרסום  כי  רגב  התרבות  שרת 
ההמלצות להעמיד לדין את ראש 
בעיתוי  דווקא  ורעייתו  הממשלה 
הנוכחי קשור למועד פרישתו של 

המפכ"ל רוני אלשיך.
ממשיך  אלשיך  "המפכ"ל 
הדלת  שטריקת  כדי  הכל  לעשות 
חזקה  תהיה  מהתפקיד  ביציאתו 

ככל שניתן", תקפה רגב.
"לאחר שניסה לחבל במינויים 
לתפקיד  מהמומלצים  מי  של 
את  לחפש  ממשיך  הוא  המפכ"ל, 
הכותרות", הוסיפה שרת התרבות.
לת־ כניסתו  "ביום  לדבריה, 

שמשטרת  אלשיך  הבטיח  פקיד 
המלצות  מפרסום  תחדל  ישראל 
יציאתו  ביום  גם  חקירות.  בענין 
לא   – מילה  לו  שאין  מוכיח  הוא 
רק שהוא לא עמד בהבטחתו, הוא 

עושה בדיוק הפוך".
הש־ אמרה  ההמלצות  לענין 

ראש  על  סומכת  "אני  רגב:  רה 
אנשים  הם  ורעייתו.  הממשלה 
לנגד  ששמים  והגונים  ישרים 
ישראל  מדינת  טובת  את  עיניהם 
מל־ לחדול  הזמן  הגיע  ואזרחיה. 
בכיכר  הציבור  נבחרי  את  תלות 
המשך  הממשלה,  ראש  העיר. 

בכוחך זה והצלח". בג"ץ נתן אור ירוק להריסת כל בית 
המחבל שרצח את רונן לוברסקי הי"ד

על  בירכה  לוברסקי  משפחת 
החלטת בג"ץ לדחות את העתירה 
"ביתו  המחבל.  בית  את  ולהרוס 
של המחבל שרצח את יקירנו היה 
יקר  זמן  עבר  מיד.  להיהרס  חייב 
להטיל  כעת  דורשים  אנחנו  מאז. 
עונש מוות על המחבל ולגרש את 
את  למנוע  כדי  לאלתר  משפחתו 

הרצח הבא".
משפחת  התגוררה  שבו  הבנין 
שבו  מגרש  על  הוקם  המחבל 
ב־1990 צה"ל,  ידי  על  נהרס  כבר 
בעקבות  המשפחה,  של  אחר  בנין 

המחבל.  של  אחיו  שביצע  פיגוע 
על המשפחה נאסר להקים מחדש 
את  יהרוס  צה"ל  וכעת  הבנין,  את 

כל הבנין החדש שהוקם.
לוחם  הי"ד,  לוברסקי  רונן 
אנושות  נפצע  'דובדבן',  ביחידת 
מפגיעת לוח שיש שהשליך לעב־
פעי־ בעת   ,2018 במאי  מחבל  רו 

פעילי  חוליית  נגד  מבצעית  לות 
בביצוע  מעורבים  שהיו  טרור 
הועבר  הוא  באיו"ש.  ירי  פיגועי 
הד־ רפואי בבית החולים  לטיפול 

סה עין כרם בירושלים, שם נפטר 
מפצעיו.

  המשך מעמ' ראשון
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הסביבון הנצחי 

ביטוי הולם | אהרן ברגמן

נפרד  בלתי  לחלק  הזמן  עם  הפך  הסביבון 
מהווי החנוכה. הוא מזכיר לנו באופן סימבולי 
כוחות  בין  שניטש  האיתנים  מאבק  את 
ולהעבירם  תורתך  להשכיחם  שזממו  היוונים 
הדבקות  את  מסמל  זה  סביבון  רצונך.  מחוקי 
והעיקשות של לומדי התורה באותם ימים מול 

כוחות הרוע והטומאה.
כיסוי  ככלי  שימש  שמקובל,  כפי  הסביבון, 
להסתיר את לומדי התורה במערות בעת לימודם. 
גזירות  חרף  נפש  בחירוף  לומדים  היו  הללו 
העומדים  כאשר  האיומות.  והסכנות  המלכות 
המתקרבים,  ביוונים  הבחינו  בחוץ  המשמר  על 
חיש מהר היו מעבירים פנימה את המידע. ספרי 
מהירים  סביבונים  לטובת  נעלמים  היו  הלימוד 

קלי תנועה שקיפצו וסבו ללא הרף.
ה'  קידוש  על  נהרגו  מערות  באותן  אמנם 
רבים, הגויים האכזריים חנקו אותם באש ועשן 
ההיסטורי  במבחן  אך  לימודם,  עוון  על  רח"ל 
ישראל  תורת  של  הנצחית  השלהבת  ניצחה 
את אודי עשנם של הגויים שמשלו אז בכיפה 
וסברו כי יכולים הם לתורת ישראל. הרוח, של 
עמוד  את  ניצחה  סבא,  ישראל  בדרך  התורה 

העשן של אש הגויים.
נערי  התלו  בו  הסביבון  של  הנצחי  ריקודו 
את  היטב  מסמל  המגושמים,  בגויים  ישראל 

לעמול  ממשיכים  יהודים  בו  הנצחי  הסיבוב 
השונות,  ההפרעות  חרף  עוז  בכל  בתורה 
מול  השונים  המאבק  וסבבי  ההתנכלויות 

האוחזים בגמרא הקדושה.
על  אלו  בימים  לשמוע  הוא  סמלי  כמה 
נותן   – בג"ץ  של  היוצר  מבית  נוסף  סיבוב 
החסות התורן על מאבקי היוונים והמתייוונים 

נגד תורת ישראל.
וחסדו  טובו  ברוב  מעניק  הוא  וחצי  חודש 
בארץ  התורה  ללומדי  נוספת  ארכה  עבור 
לפטרון  אותו  מינה  מי  אי  כביכול  הקודש, 
עליהם. השופטים, בפתיות ואווילות אופיינית, 
אלא  אינו  זה  נוסף  סיבוב  כי  לב  שמים  אינם 
מחזיקי  של  ההיסטורי  בסביבון  נוסף  סיבוב 

הגחלת היהודית.
בחורי  אחרונים  יצחקו  זה  בסיבוב  גם 
הצעירים  הלב,  טהורי  הנערים   – הישיבות 
ההבל.  לעולם  והבזים  מנגד  הכל  המשליכים 
התורה  לעמל  חייהם  את  המקדישים  אלו 
של  הדורות  שרשרת  ממשיכי  הם  הקדושה, 
תמשיך  הזאת  הנצחית  השיירה  ישראל.  נצח 
הכלבים  נביחות  למרות  ולהתקדם  לעבור 

ממגדלי השן. 
התוצאה הסופית תיחרט אף היא: נס גדול 

היה פה, וללומדי התורה תהיה הרווחה. 

מאת מאיר ברגר

הכנסת  של  הכלכלה  ועדת 
בנושא  לדיון  אתמול  התכנסה 
מצבם  על  החלב  הסכם  השלכות 

של הרפתנים במושבים.
המתח  בצל  התכנס  הדיון 
זילבר  ד'  הגב'  של  הופעתה  סביב 
בוועדה, לאחר ששרת המשפטים 
שקד הודיעה ליו"ר הוועדה איתן 
כבל כי בהתאם לסעיף 123 לתק־

לדיון  להגיע  בכוונתה  הכנסת,  נון 
המשפטי  ליועץ  המשנה  במקום 

לממשלה דינה זילבר.
השרה  גם  לדיון  הגיעו  לבסוף 
שקד וגם המשנה ליועמ"ש זילבר 

בדיון  להופעתה  גיבוי  שקיבלה 
ד"ר  לממשלה  המשפטי  מהיועץ 

אביחי מנדלבליט.
פתח  כבל,  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
את הישיבה ואמר: "התכנסנו כאן 
עדיין  זה  משמעותי,  מאוד  לדיון 
דנים  אנחנו  החלב.  בצו  דיון  לא 
במספר בקשות לדיון מהיר בנושא 
והשלכותיו  החדש  החלב  הסכם 
על החקלאים במושבים, שישולב 
עם בקשה לדיון של ח"כ דן סידה. 
הכי  החלק  הוא  החקלאות  משרד 

פחות חשוב בדיון הזה".
דיון  יהיה  לא  "זה  לדבריו, 
רק  לא  קל,  דיון  יהיה  ולא  פשוט 
את  לייצג  באה  שהשרה  בגלל 

הנושא  בגלל  אלא  המשרד  עמדת 
עצמו. עם כל הכבוד לשרה ולזיל־

בר הם הדיון המשני בסיפור".
עלה  כבל  של  דבריו  למרות 
הופ־ נושא  הדיון  בראשית  מיד 

הקואליציה  יו"ר  זילבר.  של  עתה 
ח"כ דודי אמסלם ביקש את רשות 
הדיבור: "ביקשתי להתייחס לסי־

ליועמ"ש  המשנה  בין  שקרה  פור 
המשפטים.  שרת  לבין  לממשלה 
שבוועדות  אומר  הכנסת  תקנון 
עמדות  ביטוי  לידי  באות  הכנסת 
גם  הכנסת  עובדת  ככה  השרים. 
אם זה לא מוצא חן בעיני מישהו. 
יש   – לשנות  רוצה  מישהו  אם 
ועדת כנסת. אני מבקש לנהוג לפי 

תקנון הכנסת".
"על  לאמסלם:  השיב  כבל 
מיו"ר  מכתב  קיבלתי  הבוקר 
הכנסת, שהוא מודיע לי אחרי 20 
שנה מה הם הנהלים שלפיהם אני 
אמור לעבוד. אני מכיר לא רע את 
שני  שכתב  היו"ר  וצודק  הכללים 
שעמ־ אחד  חלק  במכתב.  חלקים 

דתה של הממשלה נאמרת על ידי 
הגורם הבכיר ביותר הנוגע לענין, 
המשפטים.  שרת  זו  זה  במקרה 
זכות  יש  שליו"ר  ואמר  סיים  הוא 
מה  יחליט  והוא  דיבור  זכות  לתת 
נכון לעשות וזו הסמכות שלי ואני 
שכל  בשום  אותה  להפעיל  יודע 

בצורה ראויה".

"זה  כי  אמסלם  אמר  בתגובה 
ואופוזי־ קואליציה  של  ענין  לא 

על  לשמור  מבקש  אני  לכן  ציה, 
תקנון הכנסת ועל מעמד הכנסת". 
היו"ר  הודיע  הפרעות  בעקבות 
כבל, "מי שיפריע לנהל את הדיון 
בערוץ  אותו  יראה  פשוט  הזה 

הכנסת".
אמרה  שקד  המשפטים  שרת 
עסק.  לא  זה  חקלאות  כי  בוועדה 
שלי  והדלת  ערך  זה  "חקלאות 
תמיד פתוחה. לא יקרה כלום אם 
המדינה תשקיע בענפים מסוימים 
אין  והחקלאים  החקלאות  בלי  כי 
המ־ שמשרד  עמדתי  מדינה.  לנו 

שפטים לא צריך להתערב בענייני 
משפטיים.  בעניינים  רק  מדיניות 
לממשלה  המשפטי  היועץ  עמדת 
הוא  הזה  ההסכם  עלי,  מקובלת 
רוצה  לא  ואני  מדיניות  הסכם 
המשרד  ודעת  דעתי  את  לחוות 
כאן  היו  במקומי  אם  טוב  עליו. 
ההסכם  והחקלאות.  האוצר  שרי 
בהמשך  להתקיים  יכול  כמסגרת 
ואז  תקנות  או  חקיקה  ידרשו 
מעורב.  יהיה  המשפטים  משרד 
להיות  צריכות  ההבנות  זה  בשלב 

מול משרד האוצר והחקלאות".
לסיבה  גם  התייחסה  שקד 
"אמרתי  בוועדה.  להופעתה 
המשרד  את  תייצג  לא  שהמשנה 
הדברים  לאחר  הקרוב  במושב 
אין  לי  החינוך,  בוועדת  שאמרה 
המשרד.  את  תייצג  שהיא  אמון 
בשבילי  לכנסת  לבוא  אוהבת  אני 

זה זכות זה לא עול".
"אם הממשלה צריכה להכניס 
את היד לכיס כדי לקיים חקלאות 
וגם  זה  את  לעשות  צריכה  היא 
אם האזרחים צריכים לשלם קצת 

יותר", הוסיפה שקד.
"שר  לשקד,  השיב  כבל  ח"כ 
ואולי  ממפלגתך  הוא  החקלאות 
כדי שתכתבי לו את מה שאמרת. 
אחרת  תפיסה  עם  מתכתב  הוא 

ממה שהיא הציגה כאן".
לאחר דבריה של שקד קיבלה 
המשנה ליועמ"ש זילבר את רשות 
זאת  כבל,  הוועדה  מיו"ר  הדיבור 
בניגוד לסעיף 123 לתקנון הכנסת. 
שרת המשפטים עזבה בעקבות כך 

את הדיון.
הופ־ נגד  לטענות  הגיב  כבל 

"הבהרתי  ואמר:  זילבר  של  עתה 
המ־ שרת  של  שזכותה  בהתחלה 

 123 סעיף  את  להפעיל  שפטים 
לתקנון הכנסת. אני מניח שהיועץ 
נעצר  לא  לממשלה  המשפטי 
הסעיף  לפני  המשפטים  בלימודי 
שהוא  שלי  העבודה  והנחת  הזה 
את  להביא  שלו  המשנה  את  שלח 
ספק  שום  לי  היה  לא  לכן  דברו. 
את  להביא  לזילבר  שאאפשר 
הזכות  ועדה  כיו"ר  אני  גם  דברו. 
אחד  לכל  לאפשר  לפתחי  נתונה 

מהנוכחים להגיד את דברו".
השר  נטש  השבוע  בתחילת 
הממשלה  ישיבת  את  בנט  נפתלי 
לאולם  נכנסה  שזילבר  לאחר 

ישיבת הממשלה. 

השרה שקד: "אין לי אמון בזילבר; 
לא תייצג את הממשלה"

שרי הבית היהודי ממשיכים 'לסמן' את המשנה ליועמ"ש: 

לאחר דבריה של שקד קיבלה המשנה ליועמ"ש הגב' זילבר את רשות הדיבור מיו"ר הוועדה כבל בניגוד לסעיף 123 
לתקנון הכנסת ^ שרת המשפטים עזבה בעקבות כך את הדיון

מבקר המדינה פרסם דו"ח בנושא היערכות הרשויות המקומיות לשריפות
מאת מאיר קליין 

(בדי־ השופט  המדינה  מבקר 
פרסם  שפירא,  חיים  יוסף  מוס) 
ביום ראשון השבוע, דו"ח ביקורת 
הרשויות  "היערכות  על  מיוחד 
תפקודן  לשריפות,  המקומיות 
בנובמבר  השריפות  גל  במהלך 
והעלויות  הניזוקים  פיצוי   ,2016

למשק".
האחרונות  הענק  "שריפות 
לתוצאות  שגרמו  בקליפורניה, 
וברכוש,  אדם  בחיי  טראגיות 
חירום  אירועי  כי  שוב  מלמדות 
בעיתות שגרה – כגון רעשי אדמה 
מזג  בתנאי  המתלקחות  ושריפות 
בדרך  פורצים   – קיצוניים  אוויר 
כלל ללא התרעה מוקדמת", כותב 

המבקר.
האזרחי  שהעורף  "מכאן, 
לכלל  מיטבית  למוכנות  נדרש 
המחייב  דבר   – החירום  אירועי 
והיער־ לאומיים  משאבים  איגום 
ובין־אר־ מערכתית  מוקדמת  כות 

הרשויות  רבים.  גופים  של  גונית 
חיוני  תפקיד  ממלאות  המקומיות 
האזרחי  העורף  של  בהיערכותו 

לקראתם ובטיפול בהם.
שהתחולל  השריפות  "גל 
ברחבי הארץ בנובמבר 2016 היה 
המדינה  בתולדות  ביותר  החמור 
ולסביבה.  לרכוש  הנזק  מבחינת 
ממשית  פגיעה  נפגעו  לראשונה, 
המאוכלסות  עירוניות  שכונות 
בצפיפות בעשרות אלפי תושבים. 
בהיקף  שטחים  כילו  השריפות 
במה־ דונם.  מ־41,000  יותר  של 

מהן  דירות –  כ־1,900  נפגעו  לכן, 
וניזוקו   – למגורים  נפסלו  כ־580 

123 כלי רכב.
גל  במהלך  שנגרמו  "הנזקים 
ההתמודדות  ועלויות  השריפות 
עימו הסתכמו ב־647 מיליון ש"ח, 
לא  המזל,  למרבה  הפחות.  לכל 
במידה  בנפש,  קרבנות  הפעם  היו 
רבה, הודות לתושייתם של כוחות 

הכיבוי וההצלה".
המבקר  פרסם  הדו"ח  את 
בדיוק שמונה שנים לאחר היום בו 
בכרמל,  הגדולה  הדליקה  פרצה 
בה נספו 44 בני אדם, בהם גם נער 
צעיר. בעקבות האסון הנורא, פר־
סם מבקר המדינה את דו"ח ביקו־
רת על השרפה בכרמל – דצמבר 
2010: מחדלים, כשלים ומסקנות. 
ייתן  "מי  נכתב:  המבוא  בדברי 
 44 ששילמו  החיים  אבדן  ומחיר 
בחיים,  דרכם  בראשית  צעירים, 
דומים  אסונות  למניעת  יתרום 
בעתיד. הפקת לקחים מן המקרה 

בגדר  הם  מיידי  באופן  ויישומם 
כשלוש  לפני  גם  פורתא".  נחמה 
שנים פורסם דו"ח ביקורת בנושא 
המקומיות  הרשויות  היערכות 
חרי־ אוויר  מזג  ולפגעי  לשריפות 

גים. 
מממצאי הדו"ח הנוכחי, כותב 
ול־ עגומה  תמונה  עולה  המבקר, 

פיה הרשויות המקומיות שנבדקו 
החירום  רשות   – החירום  וגופי 
העורף,  פיקוד  (רח"ל),  הלאומית 
הכבאות  ורשות  ישראל  משטרת 
הלקחים  מלוא  את  יישמו  לא   –
ולא  הקודמים  החירום  מאירועי 
שהועלו  הליקויים  כל  את  תיקנו 

בדוחות הביקורת קודמים.
מאי   –  2017 "מאוגוסט 
המדי־ מבקר  משרד  בדק   2018

למניעת  בהיערכות  היבטים  נה 
במהלך  ההתנהלות  ואת  שריפות 
חיפה,  עיריית  של  השריפות  גל 
יעקב  זכרון  המקומית  המועצה 
בנימין  מטה  האזוריות  והמועצות 
היבטים  נבדקו  עוד  יהודה.  ומטה 
כספיים של גל השריפות – בחינת 
עלויות  במהלכו;  שנגרמו  הנזקים 
ההתמודדות עמו ועם השפעותיו; 
ובחינת התהליך שבמסגרתו נתנה 
המדינה פיצוי על הנזקים שנגרמו. 
בטיחות  בנושא  ההסדרה  נבדקה 
אש בבניינים רבי־קומות; וכמו כן, 
תיקון  אחר  מעקב  כללה  הבדיקה 
הליקויים שהועלו בדו"חות עבר. 
בשו־ נערכו  השלמה  בדיקות 

ובגופים  ממשלה  משרדי  של  רה 
סה"כ   – וציבוריים  ממלכתיים 

נבדקו 33 גופים.
המרכזיים  הליקויים  להלן 

עליהם הצביע המבקר:
הסדרה – התשתית הנורמטי־
המקו־ הרשויות  להיערכות  בית 

מיות לשריפות: בהיעדר הסכמות 
הנוגעים  הממשלה  משרדי  בין 
והכ־ התקנות  אושרו  טרם  בדבר, 

יישובים  על  ההגנה  בנושא  ללים 
עוד  שנוסחו  יער,  שריפות  מפני 
ארבע  הנמשך  "העיכוב  ב־2014. 
סו־ הדעת  שאין  מצב  יוצר  שנים 

יכולה  אינה  הכבאות  רשות  בלת: 
להורות לרשויות המקומיות כיצד 
בתחו־ שריפות  למניעת  להיערך 

הוראותיה  יישום  על  לפקח  מן, 
ולאכוף אותן", כותב המבקר.

 ,2013 במאי  שפורסם  בדוח 
התריע מבקר המדינה על ליקויים 
שריפות  עם  להתמודד  ביכולת 
בבניינים רבי קומות. בעת שריפה 
עלולים רבי הקומות להיות מקור 
מוות'  'מלכודת  כדי  עד  לסכנה 
התשתית  "כך,  בהם.  למתגוררים 

מחייבת  הקיימת  הנורמטיבית 
אש  לגילוי  מערכות  של  התקנה 
רבי־קומות,  בבניינים  אש  ולכיבוי 
בנוגע  הוראות  קובעת  אינה  אך 
ותחזוקתם.  תקינותם  לבדיקת 
של  הגיאוגרפי  המידע  במערכת 
רשות הכבאות אין נתוני גובה לכל 

הבניינים רבי־הקומות בישראל".
הרשויות  היערכות  לגבי 
לי־ נמצאו  לשריפות  המקומיות 

קויים מהותיים ברשויות שנבדקו 
לשריפות רחבות היקף. בין היתר, 
לא הכינו תכניות ליצירת מעטפת 
הגנה היקפית מפני שריפות. חלק 
מהרשויות המקומיות לא הכשירו 
אזורי חיץ ודרכי מילוט, לא הקימו 
תשתיות מים מספקות ולא תרגלו 
לתר־ שלהן  החירום  מערכי  את 

חישי שריפות. קו חיץ תקין סייע 
למנוע שריפת בתים.

הרשויות  תפקוד  בנושא 
השריפות:  גל  במהלך  המקומיות 
פעלו  הגופים  שמרבית  אף  על 
על  הוכרז  לא  חירום,  במתכונת 
חירום  מצב  או  המוני  אסון  אירוע 
דיון  התקיים  כי  נמצא  ולא  אחר, 
כזו.  בהכרזה  לצורך  בנוגע  סדור 
בהתנהלות  ליקויים  מעלה  הדו"ח 
שבו  המקום   – ההפעלה  מרכזי 
הרשות  של  החירום  מטה  פועל 
המקומית בעת אירוע חירום. בשל 
תפ־ לבעלי  מעבר  אישורי  היעדר 

קידים מיוחדים, נמנעה מהם גישה 
יכולתם  ונפגעה  השריפות  לאזורי 
לבצע את תפקידם. כמו, כן נמצאו 
ולי־ אוכלוסיה  בפינוי  ליקויים 

קויים בפינוי מוסדות חינוך.
ישראל,  משטרת  נתוני  בשל 
מהשריפות  ניכר  חלק  לפיהם 
לאומני,  רקע  על  בהצתות  מקורן 
המיסים  רשות  מנהל  החליט 
חי־ כ"שעת  אלו  הצתות  להגדיר 
רום – זמן לחימה". קרן הפיצויים 
מפרוץ  ימים  כמה  בתוך  הקימה 
טיפול  מוקדי  ארבעה  האירועים 

בניזוקי גל השריפות.
סיימה   2018 מאי  סוף  "עד 
המוחלט  ברוב  הטיפול  את  הקרן 
ושי־ התביעה,  תיקי  של  (כ־97%) 

כ־260  השריפות  גל  לניזוקי  למה 
המבקר.  כותב  ש"ח",  מיליוני 
לא  המיסים  רשות  זאת,  "לעומת 
על  לפיצוי  בנוגע  מדיניות  קבעה 
שנד־ אף  ולחורש,  ליער  נזקים 

והדבר  בעבר,  זו  לסוגיה  רשה 
בירורן  עיכב  לאי־בהירות,  הביא 
כספים  העברת  ומנע  תביעות  של 

לניזוקים".
הפ־ למשרד  הורה  המבקר 

לרשויות  גם  זה  דו"ח  להפיץ  נים 

בביקורת  נבדקו  שלא  המקומיות 
שילמדו  מנת  על  זאת,  הנוכחית. 
הלקחים  את  יפיקו  ממצאיו,  את 

הנדרשים ויפעלו ליישומם.
"על  המבקר,  מסכם  כן",  "כמו 
בדבר,  הנוגעים  הממשלה  משרדי 
גופי החירום, רשות המיסים והר־
בנחי־ לפעול  המקומיות  שויות 

לאירועי  ההיערכות  לקידום  שות 
מהיר  ולטיפול  אזרחיים  חירום 
חמו־ ואף  דומים  באירועים  ויעיל 

לטפל  עליהם  בעתיד.  יותר  רים 
בדו"ח  שהועלו  בליקויים  בהקדם 
להיות  כדי  הקודמים  ובדוחות  זה 
ערוכים באופן מיטבי כבר לקראת 

הקיץ הקרוב".

נפטר אסיר ציון ר' נתן (אנטולי) אלטמן ז"ל
נידון ברוסיה ל־12 שנות מאסר על חלקו ב'מבצע חתונה' במסגרתו היה שותף 

לנסיון לחטוף מטוס ולשבור את מסך הברזל
מאת א. למל

ר'  את  למנוחות  ליוו  בחיפה 
אסיר  ז"ל,  אלטמן  (אנטולי)  נתן 
שנות  ל־12  שנידון  המפורסם  ציון 
חלקו  על  לנינגרד  במשפט  מאסר 
היה  במסגרתו  חתונה'  ב'מבצע 
ולש־ מטוס  לחטוף  לנסיון  שותף 

בור את מסך הברזל.
בעקבות  אולם  נכשל,  הנסיון 
לאפשר  רוסיה  הסכימה  המעשה 
את  לעזוב  יהודים  לכ־300,000 
רוסיה. חצי מהיהודים האלה עלו 
של  לישראל. לפני נסיון החטיפה 

לאל־ רק  רוסיה  אפשרה  המטוס 
פים בודדים לעזוב את רוסיה.

שנה,  ל־12  נידון  הוא  כאמור, 
הוא  שנים  שמונה  לאחר  אולם 
שבויים  חילופי  בהסכם  שוחרר 
מר־ תפיסת  בעקבות  ארה"ב  עם 

ועלה  ג'רזי,  בניו  סובייטים  גלים 
לישראל.

בל־ המשפט  במהלך  כידוע 
גילו  החנוכה  בימי  שהיה  נינגרד 
אמיצה  עמידה  וחבריו  אנטולי 
וגאה. הם דחו את טענות התביעה 
כי הם בגדו במולדתם ואמרו: "לא 
ולא  ישראל  כי   – במולדת  בגדנו 

רוסיה היא מולדתנו ובישראל לא 
בגדנו".

גזרי  הקראת  לפני  קצר  זמן 
הדין קמו הנאשמים ובני משפחו־
המש־ בבית  באולם  שהיו  תיהם, 

"עם  דקות  שבע  במשך  ושרו  פט, 
קראו  הם  מכן  לאחר  חי".  ישראל 
השו־ הוראת  לפי  ישראל".  "שמע 
והפסיקה  המשטרה  התערבה  פט 
את השירה. אנטולי אלטמן נשאל 
אמר:  הוא  להגיד.  מה  לו  יש  אם 
"רצוני לשגר מאולם זה ברכת חג 
חג  לרגל  בישראל  לאחיי  שמח 

החנוכה".
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לשוויון  הבינלאומי  היום  לקראת 
הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות, בנק 
ימים  שבוע  במשך  מקיים  הפועלים 
המודעות  להעלאת  והרצאות  אירועים 
האירועים,  והנגשה.  מוגבלות  בנושא 
הפועלים  בנק  רחבי  בכל  מתקיימים 
הבנק,  של  מקצועית  להכשרה  במרכז 
 – הבנק  של  הטלפוני  המענה  ובמרכזי 

'פועלים בטלפון'. 
חווים  הבנק  עובדי  השבוע  במשך 
כגון  במוגבלויות,  התנסות  פעיל  באופן 
הסימנים,  בשפת  שיח  בעיוורון,  הליכה 
מוטוריות  ובפעולות  בציור  התנסות 
מוגבלים  הם  כאשר  אחרות  בסיסיות 
כיסאות  באמצעות  ניוד  ואף  בתנועה 
עם  מפגשים  יתקיימו  בנוסף,  גלגלים. 

אנשים עם מוגבלות והרצאות. 
הפועלים:  בנק  מנכ"ל  פינטו,  אריק 
כל  חווה  אשר  מוגבלות  עם  "כאדם 
לכך,  המתלווים  האתגרים  את  חייו 
אנשים  קידום  למען  לפעול  חשוב 

להם  לאפשר  מנת  על  מוגבלות  עם 
החיים,  תחומי  בכל  הזדמנויות  שוויון 
לאנשים  ולתת  המודעות  את  ולהעלות 
באופן  ולהבין  לנסות  ההזדמנות  את 
עם  ההתמודדויות  את  אמצעי  בלתי 

המוגבלויות".
בנק הפועלים פועל כל העת לשפר 
ובפלטפורמות  בסניפיו  הנגישות  את 
'לו־ התקנת  על־ידי  למשל  הדיגיטליות, 
לאת השראה' – התקן המיועד לשפר את 
הדיאלוג עם לקוח כבד שמיעה המאפ־

שר לו לשמוע דרך מכשיר השמיעה את 
הבנקאי בלבד ללא רעשי רקע מיותרים; 
מערכת   –  hear step עזר  מערכות 
המאפשרות  אקטיבית  קולית  הכוונה 
חיווי קולי לאנשים עם מוגבלות בראיה 
הכני־ דלתות  את  לאתר  להם  ומסייעת 

המונגשים;  הבנקטים  ואת  לסניפים  סה 
מערכת עזר hear call – התקן המיועד 
להתריע בפני הבנקאי שממוקם בעמדה 
מוגבלות  עם  לקוח  כי  בסניף,  נגישה 

בראיה עומד בפתח הסניף וזקוק לסיוע; 
עמדות ייעודיות לקבלת קהל המסתייע 
ההנחיות  כל  ועוד.  גלגלים  בכסאות 
אנגלית,  עברית,  שפות:  בארבע  ניתנות 

רוסית וערבית. 
עם  רבים  עובדים  מעסיק  הבנק 
סביבת  את  להנגיש  ומקפיד  מוגבלויות 
בנק  אלה.  עובדים  צרכי  עפ"י  העבודה 
הפועלים ממשיך לעשות על מנת להר־
חיב את שיעור המועסקים עם מוגבלויות 
מספקים  הרכש  את  מגביר   – ובמקביל 
יחידות  לרכוש  ומקפיד  כך  העושים 
עם  אנשים  המעסיקות  מעמותות  שי 
החנוכה  לחג  הבנק  רכש  כך  מוגבלויות. 
מאות מארזי חנוכיות ונרות לחג לטובת 
סניפי הבנק בהם ידליקו העובדים נרות 
חנוכה ויתמכו בכך בהעסקת אנשים עם 

מוגבלויות.

דיאטנים ומדריכי תזונה ממליצים:

שילוב בקר בארוחת הצהרים תורם לתחושת שובע בחורף
שינויים  הגוף  עובר  החורף  בעונת 
מזג  מתנאי  המושפעים  פיזיולוגיים 
על  משים  מבלי  המשפיע  דבר  האוויר, 
מד־ רבים  המקובלים.  התזונה  הרגלי 
בת־ מוגברת  תיאבון  תחושת  על  ווחים 
קופת החורף, עובדה אשר אם לא תקבל 
התייחסות הולמת עלולה להביא לעליה 

במשקל – תוצאה מזיקה ומיותרת.
בחודשי  במיוחד  נפוצה  תופעה 
החורף היא נשנוש בין הארוחות. האכילה 
הבלתי מרוסנת מתאפיינת לרוב בצריכה 
של מזון שאינו נמנה על קטגוריית המו־
המתועשים  והחומרים  הבריאים,  צרים 
בחופ־ דרכם  את  עושים  מכילים  שהם 

שיות אל מערכות הגוף השונות ופוגעים 
בתפקודן התקין אט־אט. הנזק אינו ניכר 
באופן מיידי, אך הוא משמעותי בהחלט 

במבט לטווח ארוך.
לתהליך  מהיגררות  להימנע  כדי 
להכין  תזונה  מומחי  ממליצים  ההרסני, 
מתוגברות,  ארוחות  החורף  בתקופת 

הנחוצים  המזון  אבות  כל  את  המכילות 
שובע  תחושת  ומעניקות  הגוף  לבנין 
החיפוש  את  נמנע  בכך  זמן.  לאורך 
בינות  לשיניים  תעסוקה  אחר  המתמיד 
המומלצים  המאכלים  אחד  לארוחות. 
הצהרים  ארוחות  בתפריט  לשילוב 
נוסף  אשר  בקר,  בשר  הוא  החורפיות 

והוויטמינים  התזונתיות  למעלותיו 
החיוניים שהוא מכיל – הוא גם משביע 
הנדרש  האיטי  העיכול  בשל  במיוחד, 
רבים.  סיבים  בעל  במרקם  בהיותו  לו 
ארוכה  שובע  תחושת  מקנה  שהוא  כך 

יותר.
איכותי  בקר  על  להקפיד  חשוב 

אשר יענה על דרישות הבריאות. הבשר 
מעגלים  המיוצר  'נתח',  של  האיכותי 
נחשב   – באורוגוואי  הגדלים  צעירים 
לבשר מעולה ואידאלי לצריכה שוטפת, 
שכן מלבד טעמו הנהדר הוא מקנה תחו־

שת שובע לאורך זמן. בכך הוא משמש 
מענה מושלם לבעיית הרעב החורפי.  

בעקבות המחסור 
החמור במנות דם 

מחר: התרמת דם דחופה במרכז הארצי של 'עזר 
מציון' בבני ברק

אל תחמיצו:

מבצע 'טרייד אין' ענק ב'רויאל' שנה חמישית ברציפות
שנה חמישית ברציפות: אלפים גודשים בימים אלו את סניפי ממלכת ההלבשה החסידית 'רויאל', משאירים במקום 
חליפות מכל סוג, מכל החברות ובכל מצב ומקבלים זיכויי ענק על רכישת חליפות ובעקיטשעס חדשים ואיכותיים

אל־  :2018 קולקציית  חיסול  לרגל 
פים נוהרים בימים אלו לסניפי ממלכת 
ההלבשה החסידית 'רויאל', ומנצלים את 
מבצע ה'טרייד אין' המיוחד, ומתחדשים 
ובבעקיטשעס  חורף  במעילי  בחליפות, 
ממיטב התוצרת המשובחת של 'רויאל', 
ובמעילי חורף וכן שאר פריטי הקולקציה 
זיכוי  קבלת  לאחר  והמגוונת,  העשירה 
החליפה/ תרומת  תמורת  משמעותי, 
הבעקיטשע הישנים המועברים לארגוני 

חסד ומחולקים לנצרכים.
יצויין כי חתנים העומדים לפני יום 
ושושביניהם  מצוה  בר  חתני  שמחתם, 
הנדיר  המומנטום  את  הם  גם  מנצלים 
ומצטרפים להצלחה הגדולה, כשהמבצע 
מסייע להם להתחדש בקולקציה החדי־

שה ביותר, במחיר הגון, ומבלי לוותר על 
האיכות.

לפני  החל  אשר  אין'  'טרייד  מבצע 

הצל־ נחל  רויאל,  בממלכת  שנים  חמש 
חה כבירה וזכה לתהודה רבה בקרב כל 
השנה  זו  וכעת  שם.  החרדיים  הריכוזים 
מגיע לסניפי  החמישית ברציפות שהוא 
רויאל לזמן מוגבל בלבד, במסגרתו יוכלו 
החליפות/הבעקי־ את  להביא  הלקוחות 

טשעס ומעילי החורף מכל פירמה ומכל 
לרכישת  זיכוי  תמורתם  ולקבל  חברה, 

חליפות איכותיות ממיטב הדגמים.
"קיומו  כי  מציינים  רויאל  בהנהלת 
החמישית  השנה  זה  אין'  ה'טרייד  של 
הכבירה,  הצלחתו  על  מעיד  ברציפות 

לה־ המלכים  בני  לציבור  קוראים  אנו 
המבצע  את  המנצלים  לאלפים  צטרף 
פתיחת  לקראת  כן,  כמו  המשתלם. 
שיתוף  להסכם  רויאל  הגיעה  המבצע, 
יאספו  אשר  חסד,  ארגוני  עם  פעולה 
שישאירו  והבעקיטשעס  החליפות  את 
לנ־ אותן  ויעבירו  בחנויות,  הלקוחות 
מה־ מרויחים  הלקוחות  ובכך  צרכים, 
מצוה  קיום  של  הזכות  את  גם  עסקה 

אדירה". 
חבל על השאלות, אין זמן למילים. 

רוצו!
טרקליני רויאל לשירותכם:

ירושלים, רח' רבינו גרשום 1
4 לנדא  יעקב  הרב  רח'  ברק,  בני 

(פינת חזו"א),
אשדוד: רח' אביי 3 פינת רבינא. 

בית שמש: רח' רשב"י 17, כניסה גם 
מרח' הלל 10-12 במדרגות. 

שבוע מודעות בבנק הפועלים לרגל היום הבינ"ל 
לשוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות

אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים: "חשוב לפעול לקידום אנשים עם מוגבלויות, ובמקביל להגביר 
מודעות ולאפשר לאנשים להבין באופן בלתי אמצעי את ההתמודדויות אותן הם חווים"

מהרו לפתוח את תיבת הדואר:

עכשיו אצלכם בבית: קטלוג ההגרלה 
המפואר של 'חזקו' על דירת דופלקס ענקית
עוד בקטלוג: הסופר משה גוטמן בסיפור מרגש במיוחד. ואתגר מהנה נושא פרסים 

ארגון  בחיים:  פעם  של  הזדמנות 
'חזקו' משיק את סדרת ההגרלות היוק־
רתיות למען המשפחות השכולות הזקו־

ואשר  תומכת  וליד  והכוונה  ליעוץ  קות 
בדופלקס  המאושרים  הזוכים  יזכו  בה 

מפואר ויוקרתי ורכב משפחתי.
הזוכה המאושר בדופלקס המפואר 
בשתי  מ"ר   143 בגודל  פאר  דירת  יקבל 
זה  לכל  כאשר  דיור.  יחידת   + קומות 

מצטרף ריהוט ואבזור מלא לטעמכם.
לרשותכם  עומד  הראשונה  בקומה 
שירות,  חדר  מאובזר,  מטבח  ענק,  סלון 
ומרפסת  שירות  מחסן  אורחים,  שירותי 
ישנם  השניה  בקומה  מדהים.  נוף  עם 
שלושה חדרי שינה מפוארים וחדר שי־

בקומה  במיוחד.  גדול  ואמבטיה  רותים 
מטר   25 בגודל  דיור  יחידת  יש   1 מינוס 
פחות  לא  של  בגודל  פרטית  חצר  רבוע, 
צמודה  פרטית  וחניה  רבוע  מטר  מ־16 

לדירה.
אבזור  גם  כוללת  הזכיה  כאמור, 
'אינסייד'  מבית  מעוצב  מטבח  מלא, 
הכוללת ריצוף חדש, תאורה לבית בשווי 
לבית,  החשמל  מוצרי  כל  שקלים,   1,500
חדר  לכל  מזגן  דלתות,   4 מקרר  כולל 
שינה, מדיח כלים, מכונת כביסה, מייבש 
לסלון  ריהוט  בזכיה,  כלול  עוד  ועוד. 
ולחדרי השינה, וגם כסף מזומן לרכישת 
והטיפול  ההובלות  וגם  צעצועים  ביגוד, 

בעניינים הבירוקרטים כלולים בזכיה.
לצד ההגרלה על הבית היוקרתי, יש 
סנטרה  ניסאן  משפחתי  רכב  על  הגרלה 

2019 שעליה ניתן להצטרף רק עד ליום 
שלישי י"ז טבת.

עד  להגרלה  להצטרף  שיקדים  למי 
גם  הזכות  יעמוד  בטבת  ח'  ראשון  ליום 
להיכנס להגרלה על 15 נופשים למשפ־

תורם  בהוראת  שקלים.  בשווי 1,300  חה 
החופשות, על כל 100 מצטרפים חדשים, 

יוסיף התורם עוד חופשה להגרלה.
ארגון 'חזקו' הוקם ע"י הרב אברהם 
קלוגר – אב שכול שהרגיש על בשרו את 
חוסר האונים והקושי להתמודד לבד עם 
המצב העצוב במטרה לסייע ככל הניתן 
לכל הורה שחווה אובדן ואיבד את אחד 
או יותר מילדיו. מתנדבי 'חזקו' נמצאים 
ועוזרים  תומכים  הפטירה,  מרגע  שם 
המלא  לשיקום  עד  וכלכלית  נפשית 
שנים  לקחת  שיכול  דבר  המשפחה.  של 

רבות.
מגישים  אותם  הסיוע  תחומי 
ומחולקים  מאד  מגוונים  הינם  ב'חזקו' 
ע"י  מקצועי  ליווי  שונות:  למחלקות 
צוות פסיכולוגים להורים ולאחי הנפטר; 
משפחות  ע"י  חדשות  משפחות  ליווי 
ההלי־ את  המכירות  וותיקות  שכולות 

לנושא;  במיוחד  ורגישות  הכאובים  כים 
שיקום כלכלי למשפחות שנאלצו להיות 
לפטירה;  עד  יקירם  למיטת  מרותקים 
רכישת  מצבות;  והקמת  ברכישת  סיוע 
ולאחר  השבעה  לימי  מוכן  ואוכל  מזון 
רגליה;  על  המשפחה  להקמת  עד  מכן 
מניעת  ומים;  חשמל  חשבונות  תשלום 
והשי־ השבעה  לימי  מפריעים  גורמים 

קום; הוצאת ההורים והמשפחה למלון / 
בית הארחה לסוף שבוע שאחרי השבעה 
על מנת לאפשר להם להתאושש ולחזור 
להנצחת  תורה  ספר  כתיבת  לשגרה; 
הנפש;  לעידוד  מקצועי  תהליך  הילדים; 
ועיר  עיר  בכל  מקצועיים  תמיכה  ערבי 
עם  יחד  וותיקות  חדשות  משפחות   –
אנשי מקצוע; ימי חוויה וכייף למשפחות 
גיבוש  שבתות  בשנה,  תקופות  במספר 
ופריקה; רכישת צעצועים לילדים במה־

לך השבעה בהתאם להתקדמות הטיפול 
הפסיכולוגי, ועוד.

עוד  והצטרפו  צ'אנס  לעצמכם  תנו 
האשראי -03-517 במוקד  להגרלה  היום 

ברחבי  הפרוסים  במוקדים  או   ,5517
הארץ.

הודעות חוק תכנון ובניה - 04/12/18

הודעות חוק תכנון ובניה - 04/12/18

החמור  המחסור  בעקבות 
שנוצר במנות דם, מארגנת 'עזר 
מציון' התרמת דם דחופה, מחר, 
במרכז  בכסלו,  כ"ז  רביעי,  יום 
הרב  ברחוב  הארגון  של  הארצי 

רבינוב 5 בני ברק.
ההתרמה הדחופה תתקיים 
יש   .18:00-23:00 השעות  בין 
להצטייד בתעודת זהות. ההת־

ולנשים  לגברים  תיערך  רמה 
בנפרד.

מנות  לאספקת  במחלקה 
מבקשים  מציון'  ב'עזר  דם 
להגיע להתרמת הדם בתחילת 
הערב, כדי למנוע לחץ והמתנה 
ומדגי־ ההתרמה,  סוף  לקראת 

והזכות  הכוח  "בידכם  כי  שים 
להציל חיים".
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חדש ומעודכן: מערכת חכמה למענה 
קולי דיגיטלי על אתרים שומרי שבת

ומעלים את הריווחיות.
יש שכר לפעולתם של מקדשי 
שביעי, והעמידה על המשמר כבר 
העובדה  חשובות:  תוצאות  הניבה 
ביקור  מעדיפים  שבת  ששומרי 
במקומות שומרי שבת, כבר הביאה 
את־ עשרות  של  בשבת  לסגירתם 

כי  הבינו  שהבעלים  לאחר  רים, 
השוק  את  לאבד  שלא  להם  עדיף 
שהוא  השבת,  ומכבדי  אוהבי  של 

מקיף קהלים רבים ומגוונים.
והמתוחכם,  החדש  השירות 
דיבור  בזיהוי  טלפוני  מענה  נותן 
על  הטלפון,  מקשי  על  ובלחיצות 
בשבת,  הסגורים  מקומות  אודות 
מדובר  שאינם.  כאלו  על  ומאידך, 
הכו־ ומרשימה,  גדולה  ברשימה 

בהם  ואטרקציות,  אתרים  ללת 
הפעלת  מוקדי  בארץ,  מהגדולים 
ג'יפים,  טיולי  ורכיבה,  חיים  בעלי 
וכן  ואתגר,  סגוויי  אופניים,  טיולי 

מוזיאונים. 
הושקע  המתוחכמת  במערכת 

מענה  תתן  שהיא  כדי  רב,  ממון 
איכותי ועדכני בן־רגע. 

כאשר  ראשוני,  בשלב  מדובר 
מעודכן  מידע  הוא  הבא  הצעד 
שבת  שומרי  ומותגים  עסקים  על 
מות־ עסקים,  מול  להעדיף;  שיש 

למרבה  המחללים  ורשתות,  גים 
החרפה את השבת, והציבור צריך 
שוקל  שהוא  קודם  זאת  לדעת 
לרכוש  או  מפתנם  על  לדרוך 

מתוצרתם.
מפרסומי  מגיעים  המידעים 
ורבנן  מרנן  שע"י  הרבנים  ועדת 
גדולי ישראל שליט"א למען קדו־
המצב  אחר  העוקבת  השבת,  שת 
בשטח בכל התחומים ועושה כדי 

שהציבור יידע את אשר לפניו. 
החדשה  המערכת  כי  יוזכר 
תקופת  החלה  והיא  בבניה,  עדיין 
את  לשפר  כדי  נסיונית,  הרצה 
הביצועים, תוך כדי תנועה. המפ־

עילים מודיעים כי ישמחו לשמוע 
את  ולמטב  לשפר  כדי  הערה,  כל 

השירות. 

בהתאם להסכם הקואליציוני: מועצת העיר בית שמש 
אישרה את המינויים של נציגי אגודת ישראל

תיק  הנכסים,  תיק  על  כממונה 
ועדת  ויו"ר  קהילתית  פעילות 

משנה להקצאות. 
שהתקיימה  המליאה  בישיבת 
ואת  ועדות,  מונו  לא  אתמול 
תבצע  לוועדות  המינויים  הליך 
המליאה  בישיבת  העיר  מועצת 
ה'  ברצות  שתתקיים  הבאה 

ישיבה  במהלך  הקרוב.  בשבוע 
ליו"ר  גולדברג  הרב  יתמנה  זו 
והרב  ובניה,  לתכנון  משנה  ועדת 
תאגיד  ליו"ר  ימונה  ארנרייך 

המים. 
הביעו  שמש  בבית  גורמים 
ציבור  שנציג  כך  על  תרעומת 

להתחייבות  מתכחש  בעיר,  חרדי 
ולאחריהן,  הבחירות  מלפני  שלו 
במועצת  מחברותו  יתפטר  לפיה 
מש־ על  יושב  שהוא  משום  העיר 

ישראל,  לאגודת  השייכת  בצת 
נחמן  אברהם  מהרב  מונע  ובכך 
העיר.  למועצת  להיכנס  פרנקל 
שוב  כך  על  התחייב  הציבור  נציג 
באמת־ הקץ  את  דוחה  אך  ושוב, 

התקוה  לעת.  מעת  משתנות  לות 
התורה  יהדות  מצביעי  בקרב 
בעיר היא שהוא יפנה במהרה את 
נחמן  אברהם  לרב  השייך  המקום 
אז  או  בו,  שבחר  ולציבור  פרנקל 
תיק  כמחזיק  פרנקל  הרב  ימונה 
נוער חרדי, וכממונה על בינוי מו־

סדות ציבור בחברה הכלכלית של 
בית שמש. 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום ג', כ"ו בכסלו תשע"ט | עמוד ה

בנויים ֳ 1/4דונם  על  קוטגים  עמנואל 
4 חדרים עם אופציה לעוד 3 חדרים 
עוד  אכלוס  מ950000ש"ח  החל 
054-844- אלבה-נדל"ן  30חודשים 

6671
[20050773]

לוחפון מידע נדלן למכירה והשכרה, 
02-80- מנוי  דמי  ללא  נופש  ומידע 
באתר  מידע  עדכון  חדש!   30-444
דוא"ל   co.il.8030444 בכתובת 

gmail.com@8030444
[20049060]

ירושלים | מכירה
מוארת  חדרים,   3.5 נוף  במצפה 
ק"ד,  חזית,  מ"ר,   100  - ומרווחת 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20050795]

2 מ"ר,   80 חדרים,   3 באהליהב 
כיווני   3 גדולות,  סוכה  מרפסת 
2,200,000 וחניה,  מחסן   + אוויר, 
ש"ח. שוורץ נדל"ן 052-765-6888

[20050794]

140 חדשה,  חדרים   5 באהליהב 
מרפסות  גבוהה,  תקרה  מ"ר, 
נוף,  הרחבה),  ענקיות, (אפשרויות 
ש"ח.   3,900,000 וחניה,  מחסן   +

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20050793]

109 ברוך  במקור  במחיר!!  ירדו 
ב',  קומה  סוכה,  מרפסת   + מ"ר 
מעלית,  אוויר,  כיווני   3 חזית, 
זקוקה לשיפוץ. שוורץ נדל"ן -052

765-6888
[20050792]

5 פאר  דירת  בתנובה,  למבינים! 
חדרים, מושקעת במיוחד, וענקית 
מלא  נוף  נוחה,  קומה  מ"ר,   192  -
ומיוחד מכל הדירה, + מחסן גדול, 
052-765- נדל"ן  שוורץ  חניה.   +

6888
[20050791]

מרווחת,  חד'   6 דירת  בכדורי 
מחסן  מדהים,  נוף  גדולה,  מרפסת 
052-765- נדל"ן  שוורץ  וחניה, 

6888
[20050790]

כ-4  ,80 בגוש  ומיוחדת!  חדשה 
מ"ר,   80 ביותר,  מושקעת  חדרים, 
ש"ח,   2,300,000 נוחה,  קומה 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20050789]

חדרים   4 דירת   ,80 לגוש  קרוב 
בבניה, 104 מ"ר, מפרט טכני גבוה, 
ק"ה,  ספורים,  חודשים  תוך  כניסה 
052-765- נדל"ן  שוורץ  מעלית. 

6888
[20050788]

עד  ענקית  דירת   ,80 לגוש  קרוב 
200 מ"ר, מפרט טכני גבוה, כניסה 
נוף,  ק"ה,  ספורים,  חודשים  תוך 
052-765- נדל"ן  שוורץ  מעלית. 

6888
[20050787]

כניסה  קומת  גדולה   4 צבי  בנווה 
מטבח  מ"ר   140 סגורות  מרפסות 
ש''ח   2,650,000 חדש  אמריקאי 
052- 02-5829322 משכנתא  ללא 

7176373 תווך
[20050779]

גדולה   2 יואל  ליד  שערים  במאה 
מ"ר   52 ל-3 לשיפוץ  אפשרות  ק"ב 
052- 02-5829322 ש''ח   1,270,000

7176373 תוךך
[20050778]

"מרום  היוקרה  בפרויקט   ! מציאה 
מ"ר,סלון   180 חד'   5 דירת  ירושלים" 
חזית,  מדהים,  נוף  כיוונים,   3 ענק, 
מ"ר   30 דיור  יחידת   + מרפסות,   2  +
אנג'ן  תיווך  ב-6,500,000  מושלמת. 

028000080
[20050762]

108 חד'   4 באהליאב,  מרווחת! 
מ"ר,   17 מרפסות   + ענק,  סלון  מ"ר, 
מתוכננת מעולה, + חניה ומחסן גדול, 
ב-2,690,000. תיווך אנג'ן 028000080
[20050761]

בתורת חסד, 4 חד' כ-100 מ"ר, קומה 
ב-2,650,000 מרפסת,  נוף,  נוחה, 

תיווך אנג'ן 02-8000080
[20050760]

160 חד'   6 דופלקס  תורה,  בעזרת 
גג,   + מרפסות,   + מ"ר,   32 סלון  מ"ר, 
ב-4,000,000 תיווך אנג'ן 028000080
[20050759]

קטנות  דירות  בירושלים!  למכירה 
בקומות  שניה,  ויד  חדש  וגדולות, 
גבוהים  בקומות  ולמעונינים  נמוכים, 
גם  צמודים  גגות  עם  אפשרויות 
רוזן  צביקה  תיווך  מציאה!  במחיר 

052-763-4444
[20050732]

דירה  נוף  במצפה   ! להימכר  חייבת 
חדשה,מאוררת  מ"ר   84 חדרים   3
 *   * ש"ח    2.080.000 מרפסת   +
חדרים  דירת 3  ברכה  בישא  למכירה 
יחי"ד   + שירות  חדר   + ענק  מרפסת   +
ראשונה  קומה  ש''ח  ב3300  מושכרת 

2.600.000ש"ח תיווך 0533129829
[20050719]

3 3חד',  מ"ר  כ-80  גאולה  במרכז 
בניה,  אופציות   ,1 קומה  כ.איור, 
(אפשרות  מהרגיל,  גבוהה  תיקרה 
צפניה  באזור   * הדירה)  להכפלת 
מהיסוד  משופצת  חדשה  דירה  ק"ק 
052- ויח"ה.  חדש  מטבח  חצר,   +

7649929
[20050703]

100 חד   4 למעלה  ישראל  בבית 
רק  כ"א   3 ביותר  מושקעת  מטר 
052-7658-638 2250.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050681]

נוף  מ"ר,   120 חד'   5 מאירות  בפנים 
באזור   *   * ש''ח   2,580,000 מדהים, 
חד',   4 בבניה  חדש  בנין  ישראל  בית 
2 מרפסות,   2 מ"ר,   95 שניה,  קומה 
באזור   *   * ש''ח   2,200,000 כ.אויר, 
חד',   3 בבניה  חדש  בנין  ישראל  בית 
מ"ר,   72 מרפסת   + ראשונה  קומה 

1,600,000 ש''ח תיווך 053-3129829
[20050653]

דופלקס,  צבי  בנוה  להמכר!  חייבת 
מ"ר,   150 יחידות  ל-3  מחולקת 
ברוך  במקור   *   * ש''ח    3,000,000
3/4/5/6 דירות   ,4 קומה  חדש,  בנין 
28,000 הלקוח  בחירת  לפי  חד' 
30 יח"ד  צבי  בנוה   *   * למטר.  ש''ח 
ש''ח  ב-3,300  מושכר  חדשה,  מ"ר 

360,000 ש''ח. תיווך 053-3129829
[20050648]

4חד'  94מ'  בשמואל-הנביא, 
 * מושקע,  חדשה,  2מרפסות, 
2חד'  40מ'  בבוכרים  להשקעה: 
לחודש  מדי  ב4000ש'  המושכרות 
משופצת  4חד'  בבלוי,  בסנהדריה   *
חנייה  85.5מ',  במצפי-נוף,   * חדשה 

ומחסן, נוף, 0527649929
[20050627]

99מ'  מרכזי,  בשרי-ישראל,מיקום 
4חד' קומה3, ומעלית * בהמ"ג, 120מ' 
אופציה  מדהים,  נוווף  מושקעת, 
שכנים  על  כ-70מ'  לעוד  מיידית 
שכבר בנו, * בצפנייה 50מ' מושקעת 

מאוד 0527649929
[20050626]

130מ'  במקור-ברוך:  לראות!  שווה 
וחזית,  נוף  3כ"א,  משוקעת  4.5חד, 
4חד'  75מ'   * מחסן,  חנייה,  מ.פסח, 
וחצר * כ-65מ' מושקעת עד הפרטים 
80מ'  בפישל   * ביותר  הקטנים 

ק.נמוכה 0527649929
[20050625]

מגורים:   + השקעה  למבינים! 
בסנהדריה, כ-110מ' 3כ"א,חזית, 4חד' 
ב2200ש'  שמושכר  מחסן\משרד   +
ופרטית  צמודה  חנייה   + לחודש 
שיפוץ  נוסף,  למחסן  לסגור  שניתן 

לפי בקשת הלקוח, 0527649929
[20050624]

122 חדשה  אוהוליהב  מיוחדת! 
90 2 ל-  מחולקת  ק"ג,  חד',   5 מ"ר, 
מדהים,  נוף   + מ"ר   30 ויח"ד  מ"ר 
3,230,000 ש''ח . תיווך 02-5379474, 

053-3179474
[20050498]

לפידות  ישראל  בבית  מציאה 
מטר   35 יחידה   + מטר   50 חד   2.5
052-7658638 שח   1800.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050494]

בבית  חדש  בבנין  ממש!!  מציאה 
72 חד   3 רוקח  שמעון   / ישראל 
בנין  ומושקעת,  חדישה  מטר 
1750.00שח  רק  היימשע,  רק 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050492]

צבי  בנווה  גדול!!  עצמי  הון  לבעלי 
מטר   115 סה"כ  מפוארות  יחידות   3
רק  בחודש  שח   12000 ב  מושכרות 
052- זוכה  הקודם  כל   2120.000

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20050491]

בשומרי אמונים יחידת דיור 38 מטר 
750.000שח  רק  סוכה   + מפוארת 
052- שח   4000 כ  חודשית  תשואה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20050425]

100 חד   4 ישראל  במלכי  מציאה! 
תוך  כניסה  מעלית  ק"ג  חדשה  מטר 
21000) 2100.000שח  רק  חודש   24
"היימשע   052-7658-638 למטר) 

תיווך-הנדלס"
[20050424]

מיר  לישיבת  צמוד  ישראל  בבית 
מטר   100 כ  של  בנין  עם  קטן  מגרש 
2320.000 רק  שח   15000 ב  מושכר 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20050423]

ק"ג  מטר   137 דירת  הכהן  בעלי 
052-7658-638 3900.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050422]

תורת חסד ע"י אהבת תורה 4 חד' חצי 
מדהים,משופצת,  נוף  לעלות,  קומה 
02- תיווך  מ"ר.  ל-40  מאושרת  טבה 

053-3179474 ,5379474
[20050390]

90 דירת  יעקב  בעין  בבלעדיות! 
אפשרות  מטר,   5.15 גובה  מטר, 
להגיע ל 200 מטר מידי (באישור כל 
הקודם  ש''ח  רק 2350.000  השכנים) 
זוכה! 052-7658-638 "היימשע תיווך 

הנדלס"
[20050349]

דירת  בחבקוק  זוכה!!  הקודם  כל 
מטר   130 כ  ב  קומה  פלקס  דו 
שח   2400.000 רק  בגג  זכויות   +
052-7658-638 זוכה!  הקודם 

"היימשע תיווך הנדלס"
[20050347]

בשמואל  ממש!  של  מציאה 
מטר   70 כ  חד   3 הנביא-דושנסקי 
ומאוררת  מוארת  ק"ב  סוכה  חזית 
ש''ח   1550.000 רק  מצוין  מצב 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20050252]

ק"ב  חדשה  חד 75מטר  בתחכימוני 3 
052-7658-638 1890.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050251]

חד   4  !! ר'מודיעין  אזור  בגאולה! 
50 להוספת  התחיבות   + מטר   100
מטר ושיפוץ כל הבית רק 23000שח 
"היימשע   052-7658-638 למטר 

תיווך-הנדלס"
[20050250]

כ  הנשיא  יוסף  דן  במקור-ברוך 
רק  ק"א  מושקעת  חד   5 מטר   130
052-7658-638 ש"ח   3070.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050249]

ק"ב  כ"א,   3 מטר,   120 חד   4 בבלוי 
חניה   + שח   1000 ב  מושכר  מחסן   +
פרטית, חזית רק 2580.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20050248]

חדיש 3.5 בנין  בנווה-צבי  מציאה! 
ש"ח   2020.000 רק  מטר   75 חד 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050246]

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

הנדלס
[20050008]

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

הנדלס
[20050007]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20050006]

חד   3 גרשון  רבינו  בשוק!  חדשה 
30 דיור  יחידת   + מטר  כ-80  ק"א 
38 תמא   +  3500 ב  מושכרת  מטר 
שח 052-7658-638  2520.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20050005]

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

7658-638 "היימשע תיווך הנדלס"
[20049878]

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

תיווך הנדלס"
[20049850]

כ  פסח  מטבח   + חד   3.5 בפישל 
רק  הרחבה  אפשרויות   + מטר   83
052-7658-638 שח   2190.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049849]

מטר   72 חד   3 השבת  כיכר  ביואל 
/יחידות  לחנויות  לחלק  אפשר  ק"א 
052-7658-638 1700.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20049848]

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

הנדלס"
[20049847]

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

הנדלס"
[20049846]

חד   3.5 בסורצקין  בשוק!!  חדשה 
חדשים,  וסלון  מטבח  מטר   82
בהתקדמות   38 תמא  מדהים,  נוף 
25 עוד  לדירה  שיא,יתווסף 
שח   2150.000 רק  ומעלית  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20049845]

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

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

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20049742]

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

הנדלס"
[20049739]

בסנהדריה דירת פנטהוז כ 180 מטר 
6 חד + יחידה מושכרת רק 4100.000, 
052-7658- מצוינים  שכנים  מעלית, 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20049700]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20049674]

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

הנדלס"
[20049559]

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

תיווך-הנדלס"
[20049557]

סורוצקין 3.5 חד' תמ"א 38 מאושרת 
ש''ח   2,150,000 ומרפסת  חדר  לעוד 
תיווך  לנוף.  חד'   4 יצחק  מנחת   *

025379474 0533179474
[20049532]

ירושלים | השכרה
נוף  ב"מצפה  בירושלים  להשכרה 
מוארת,  נוף,  עם  חדרים   3 דירת   "
חזית   . גדולה  מרפסת  עם  מפוארת, 
.תיווך   5 קומה  אהליאב  לרחוב 

s צביקה רוזן 052-763-4444
[20050775]

חדשה  יח"ד  לזו"צ,  רש"י,  ברח' 
 + קומפלט  מרוהטת  ומפוארת, 

מרפסת סוכה 054-8442224
[20050774]

חדרים   3 ברוך  במקור  להשכרה 
מאוורת  חדשה,מרווחת,  מ"ר   85
אויר  כיוני   3 ענק,  סלון  מרפסת,   +
5 נוף  במצפה   *   * מיידי  6000ש''ח 
כיוון  מרפסת,   + ק"כ  מ"ר   120 חד' 
חד'  כ-3  אילן  בבר   *   * הנוף $2,700 
משופצת  לעלות  קומה  חצי  מ"ר   75

5,000 ש''ח תיווך 0533129829
[20050767]

מטופחת  מרוהטת,  יפה,  אילן,  בבר   2
וממוזגת, לזוג ללא. 052-7172022

[20050742]

יחי"ד  משה  זכרון  באזור  להשכרה 
קומפלט  מרוהט  חדשה  דירה  לזו"צ 
קומה שלישית 3500 ש''ח * להשכרה 
לזו"צ  יחי"ד  ישראל  מלכי  ברחוב 
ש''ח   3200 קומפלט  חדשה,מרוהטת 

תיווך 0533129829
[20050708]

בכדורי דירת 4 חד', חדשה ומפוארת, 
מרוהטת קומפלט, נוף מדהים, קומה 
3 דירת  חמד  בפנינת   *   *  $2,300  ,6
משודרגת  מרפסת   + מדהים  נוף  חד' 
 *   *  $1800 קומפלט,  ומרוהטת 
מרפסת   + מ"ר  יח"ד 35  חמד  בפנינת 
נוף, 1,200 $תיווך  קומפלט,  מרוהטת 

053-3129829
[20050654]

במרכז גאולה 200 מטר קומת כניסה 
רק  וכדומה  חולים  לקופת  מתאים 
052-7658-638 לחודש  שח   60000

"היימשע תיווך הנדלס
[20050615]

מרפסת  מ"ר +  חד' 45  יצחק 2  מנחת 
70 חד'   3 גאולה  גני   * ש''ח   4,200
מ"ר 6,000 ש''ח * תורת חסד 2 חד' * 
052- לזוג.תיווך  מתאים  תורה  עזרת 

7158059
[20050499]

כ  חד   3 השבת  כיכר  ליד  בשטראוס 
מרפסות   2  + מעלית   + ק"ג  מטר   80
שכנים  וממוזגת  מרוהטת  סוכה 
052-7658- שח   6350 רק  היימשע 

638 תיווך
[20050328]

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

025379474 0533179474
[20049487]

ירושלים | מבנים ומגרשים
מטר   160 כ  מגרש  גוש80  באזור 
340 חלקה  תתי   3 ל  מאושרת  תבע 
שח   5.000.000 רק   80 מרתף   + מטר 
אפשרות לעשית התר בתמא, הקודם 
זוכה! 052-7658-638 "היימשע תיווך 

הנדלס"
[20050352]

מטר   180 כ  מגרש  פולנסקי  באזור 
8 לעשית   38 לתמא  עקרוני  אישור 
4.700.000 רק  מרתף   + דיור  יחידות 
052-7658-638 זוכה!  הקודם  שח 

"היימשע תיווך הנדלס"
[20050351]

בבית ישראל בנין כ 300 מטר מחולק 
24000 חודשית  תשואה  דירות   7 ל 
וחצי  קומה  להוספת  אפשרות  שח, 
052- זוכה!  הקודם   5.500.000 רק 

7658-638 "היימשע תיווך הנדלס"
[20050350]

ירושלים | בנינים
בנין  מציון  תורה  באזור  להשכרה 
ולכל  למוסד  מטר   400 כ  מושקע 
מטרה רק 26000 שח לחודש הקודם 
זוכה! 052-7658-638 "היימשע תיווך 

הנדלס"
[20050353]

ירושלים | עסקים
ביותר  מרכזי  במיקום  מסחר  שטח 
בשכונת רוממה ירושלים חנות קומת 
הצמדה   + מ"ר,   300 חזיתית  כניסה 
כניסה  עם  וחניות  מחסנים  מ"ר   100
לרכב.  גישה  עם  ומעלית  פרטית 
תיווך  בלבד  לרציניים  מיוחד  במחיר 

0533129829
[20050701]

ביקוש דירות | י-ם
לקניה  חדרים   5 דירת  דרושה 
"אחוזה"  או  נוף"  "מצפה  בפרויקט 
עד קומה 5 או באיזור רחוב אהליאב, 

תיווך צביקה רוזן 0527634444
[20050776]

בני ברק | מכירה
חזית  ק"א  כ-100מ"ר  ויזניץ  באזור 
03- "אפיק-נכסים"  2,000,000ש"ח 

5791514
[20050802]

מעלית   + ק"ד  עוזיאל 170מ"ר  באזור 
3,000,000ש"ח  יחידה   + 5.5ח'  חזית 
"אפיק- נוספת  ליחידה  אפשרות   +
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20050801]

חדשה  90מ"ר  לוי-יצחק  באזור 
 + ק"ב  מחולקת  מושקעת  יפהפיה 
"אפיק- גמיש  1,950,000ש"ח  מעלית 

נכסים" 03-5791514
[20050800]

 + חזית  ק"ב  מרווחת   4 ראב"ד  באזור 
מעלית + סוכה גדולה + חניה "אפיק-

נכסים" 03-5791514
[20050799]

ק"א  90מ"ר  ענקית   3 טרפון  באזור 
03- "אפיק-נכסים"  1,650,000ש"ח 

5791514
[20050798]

קומה  כ-150מ"ר  ק"א  בזכרון-מאיר 
"אפיק- גמיש  2,880,000ש"ח  שלמה 

נכסים" 03-5791514
[20050797]

דופלקס  אדלר  כיכר  מול  בכהנמן 
מחולקת  מעלית,  ק"ד,  מ"ר   160
ל-3, ב2,550,000 ש''ח גמיש. תיווך 

052-7628910
[20050705]

מרווחת,  חד',   4 מגור,  באדמור 
עם  קומות)   2 (מתוך  חזית,  א',  קומה 
ש''ח   3,350,000 בניה,  אפשרויות 

לל"ת. 053-3157907
[20050700]

ומגורים  השקעה  ויזניץ,  באזור 
חדשה  נוף,  חזית,  3.5חד,  75מ'  יחד: 
חדשה  יחידה   + קומפלט  ומשופצת 
בכ- שמושכרת  25מ'  של  ומשופצת 

2500ש' בחודש 0527649929
[20050646]

בינה  באמרי  מציאה!  הגיוואלדיגע 
מאד  מושקעת  מטר,   115 חד   4.5
רק   !! מדהים  נוף  נוחה  קומה   !!
052-7658-638 2700.000שח 

"היימשע תיווך -הנדלס"
[20050160]

בני ברק | השכרה
באזור חזו"א/עזרא 5ח' ק"ב + מעלית 
03- "אפיק-נכסים"  6,000ש"ח 

5791514
[20050803]

ברחוב  80מ"ר  3חדרים  דירת 
אבטליון 4000ש"ח אלבה-נדל"ן -054

844-6671
[20050770]

ביתר עילית | מכירה
מציאה! באזור רמי לוי 3.5חד' + גינה 
(גמיש)  1.350.000ש''ח  רק  גדולה 
אמינות  תיווך   - דירות  מבחר  ועוד   *

5802563
[20050784]

באוהב  החדש  בפרויקט  מציאה! 
מטר   220 קומות   3 קוטג  ישראל 
ליווי  2360.000שח  רק  לנוף  פתוח 
בנקאי מלא 052-7658-638 "היימשע 

תיווך-הנדלס"
[20050691]

יחידות   2  + מטר  חד 100   4 בהחידא 
1600.000שח  רק  ממש  חדשה  ק"ב 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050682]

בביתר עלית חדשה מקבלן 4 חד' 88
צמוד  מחסן   + מ"ר  מרפסת 38   + מ"ר 
10 כביסה  חדר   + מ"ר   19.6 לדירה 
32 בניה  בהתר  הופציה  שטח   + מ"ר 
1,395,000 ב  רק  מ"ר   6 גינה   + מ"ר 

ש''ח תיווך 053-3129829
[20050658]

ישראל  אוהב  ברח'  להמכר!  חייבת 
חדשה, 4 חד' 107 מ"ר, קומה ראשונה 
כ.  מדהים, 2  נוף   + מ"ר  מרפסת 30   +
אויר, מתוכננת היטב 1,590,000 ש''ח 

תיווך 053-3129829
[20050657]

יחד!  להשקעה  מגורים  בהרב-שך, 
וחדשה  מושקעת  4חד'  כ-110מ' 
 + הקטנים  הפרטים  עד  מהיסוד 
יחידה מושקעת המשוערת ב2000ש' 
120מ  ישראל  אוהב   & בחודש, 

משופצת 0527649929
[20050647]

מטר  חד 87  לוויזניץ 3  קרוב  במוצפי 
חלל   + מטר   70 להרחבה  אופציה   +
052- 1360.000שח  רק  מטר   60 כ 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20050525]

מציאה של ממש! בהרב שך דירת 
מאד  מושקעת  מטר   115 חד   4
1350.000 רק  מדהים  נוף  ק"ב 
052-7658-638 זוכה  הקודם  שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050493]

בקדושת לוי מפוארת 4 חד 105 מטר 
תשואה  בגג  גדולות  דיור  יחידות   2  +
2380.000 רק  שח   5300 כ  חודשית 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20050427]

110 חד   4 בחדשים  ישראל  באוהב 
חדשה  מרפסת  מטר   30  + מטר 
1670.000שח  רק  נוף  ק"א  חדשה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050426]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20050009]

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

הנדלס"
[20049728]

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

שוק סבירים, 0583250259
[20048879]

בית שמש | מכירה
בקריה בחזו"א בית פתוח! יום ה' כ"ח 
ביום  (לבאים   11:00-13:00 כסלו, 
דופלקס 7חד'  תיווך)  עמלת  ללא  זה 
בקלות  לחלוקה  ניתנת  משופצת 

"נדל"ן-פלוס" 054-8532-740
[20050786]

(טאבו-משותף)  דירת-גג  בקריה 
גדולה  מרפסת   + 3חד'  חדשה 
054- "נדל"ן-פלוס"  רק850,000ש"ח 

8532-740
[20050785]

בית שמש | השכרה
דירות- של  מאגר  ברשותינו 
והשכרה  מכירה  3,4,5,6,חד' 
פסגות  חסידי  באזור  ברמה-ג'2 

נדל"ן- 050-4140996
[20050731]

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

124
[20048907]

צפת | מכירה
אופציה   + צר   85 כ  חד   4 אנילביץ 
ענקית על הגג מחיר מציאה 770000

מלכות נכסים 0534109680
[20050783]

גני הדר דירת 3 חד 75 מ''ר פונה לנוף 
מעולה  מחיר  מתחרד  בניין  מרהיב 
נכסים  מלכות  לפרטים   495000

0534109680
[20050782]

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

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

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 
טבריה | מכירה

5 חדשה  דירה  בצאנז  בטבריה 
מרוהטת  גדולה  חצר   + חדרים 

1,370,000 תיווך 0534111043
[20050505]

חדשות,  בטבריה  סטודיו  דירות 
ש''ח   299,000 ומיידיות  מרוהטות 
ש''ח   2,000-5,000 בין  (מושכרות 

לחודש) 03-6201313
[20050496]

עמנואל 
חדרים   3-4 שניה  יד  דירות  עמנואל 
אלבה-נדל"ן  מ430000ש"ח  החל 

054-844-6671
[20050772]

דירות  נווה-אור  בפרויקט  עמנואל 
90מ"ר  אופציה  עם  3חדרים  חדשות 
אלבה-נדל"ן  מ660000ש"ח  החל 

054-844-6671
[20050771]

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

הפרסום חינם
[20041264]

השקעות נדל"ן 
חדשות,  בטבריה  סטודיו  דירות 
ש''ח   299,000 ומיידיות  מרוהטות 
ש''ח   2,000-5,000 בין  (מושכרות 

לחודש) 03-6201313
[20050497]

מפוארת ֹ וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
החורף  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@ 0583208091

gmail.com
[20050219]

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

עלות.
[20047926]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
חדשים  צימרים   2 בצפת  כנען  בהר 
גדולה  חצר  למשפחות  ומפוארים 

ומאובזרת 0504174677
[20050641]

חדשה,  יומי,  בסיס   / לשבתות  דירה 
מזגן, מחיר אטרקטיבי 052-7687765
[20050451]

מירון,  הרי  מול   ,10 בהאר"י  בעתיקה 
חדרי   2 מ"ר,   60 חדשה,  חד'   3 דירה 
 ,(2/5) מיטות   7 מטבח,  סלון-  שינה, 
יום  נדנדה,  מרפסת,  נפתחת,  ספה 
בימי  ש''ח,   1,100 מוצ"ש  חמישי- 
לקבל  ניתן  לזוג,  ש''ח   300 החול: 

תמונות 052-7614435
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

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

ליד העתיקה 052-2840299
[20047893]

טבריה 
ומפוארת  חלומית  נופש  סוויטת 
בק.  מיטות,  כ- 15  מדהים,  נוף  עם 
וימים.  לשבתות  בטבריה,  צאנז 

לפרטים: 054-8462877
[20042486]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

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

טלפקס
[20040560]

אצולת אירופה - ספסופה 
יוקרה  וילת  סופסופ  חדש! 
21 החרדי.  לציבור  מותאמת 
ענקיות  חצרות  ענק,  סלון  מיטות, 
ריהוט  דשא,  מרחבי  מושקעות, 
מגה  וערסלים,  נדנדות  איכותי,  גן 
משחק,  שולחנות  טרמפולינה, 
פרטי  בריכה  מתחם  מנגל,  פינת 

עם ג'קוזי וסאונה 052-7162596
[20049293]

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

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

בר יוחאי 
 + ומפוארים   חדשים  צימרים 
ג'קוזי + מרפסת נוף + גינה ומתקני 

חצר ממולץ!. 077-7990764
[20049879]

ירושלים 
דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
לשב"ק  ירושלים  במרכז 

ולתקופות קצרות. 052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

דירה  שערים  ובמאה  בגאולה 
לפסח,  וממוזגת,  מפוארת  חדשה, 
לימים ולשבתות, במחיר נח. -050

4109434
[20041631]

חנוכה 
נקיה  יפה  במא"ש  חנוכה  שבת 
ומסודרת חמימה נעימה ופסטורלית 

8 מיטות 750 ש''ח 052-7672395
[20050777]

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

הזמנות ארצי: 02-6-630-630
[20047030]

מכירה  ובעולם,  בארץ  רכב  השכרת 
נחמיה  ובאמינות.  בשירות  וליסינג, 

אלבוים 052-715-2486
[20045497]

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

7617828
[20044739]

עד ֶ מ4  רכבים  הסעות,  "ברידערס 
03- ביממה,  שעות   24 מקומות,   20

"7772560
[20050707]

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

משרד התחבורה. 053-4112154
[20050148]

מקומות   23 עד  הסעות  זילברשלג 
ואדיב  סבלני  נהג  הארץ  חלקי  לכל 

רכב חדש ומפואר 052-7120-470
[20046367]

מכל  רשבסקי,  יאיר  הסעות  מוקד 
חדשים  רכבים  מקומות,  מקום, 8-23 
שרות  הוגנים,  מחירים  בלבד, 
די  אונז  ביי  שעות,   24 ואמינות, 
זאך!  ערשטא  די  איז  מענטשליכקיט 

053-310-20-26
[20043211]

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

053-3150159 ,053-3188842
[20040846]

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

0527-10-10-20
[20040492]

תחזוקה ַ איש  בירושלים  גדול  לת"ת 
אחריות  כולל  נסיון  ובעל  חרוץ 
02- לפקס:  קו"ח  מנקים  צוות  על 

6520611
[20050796]

ברמה  מבקר  דרוש  תורני  למכון 
גבוהה בעל נסיון בביקורת, לביקורת 
לדוא"ל:  לפנות  נא  עיוני  לחומר 

su5725415@gmail.com
[20050781]

מורה  דרוש  בירושלים  חסידי  לת"ת 
אחה"צ.   3-4 לשעה  חול  ללימודי 

פקס:02-5370499
[20050741]

גננת   * ברק:  בבני  ילדים  למעון 
סייעת  חופשי) *  בוגרים (יום  לכיתת 
052- חופשי)  (יום   17:30 עד   13:30

7641817
[20050713]

גדול,  לפרויקט  עובדים  דרושים 
בלבד-  -לרציניים  מהבית  אפשרות 

לפרטים: 058-3227787
[20050710]

נשואה  נקיון  אחראית  דרושה 
80 גוש  באזור  הערב  בשעות 

ירושלים. 052-7610884
[20050704]

להיות  מבלי  להרויח בפוראוור  רוצה 
"אשת מכירות" תופתעי שזה אפשרי. 

052-7144900
[20050702]

בטבריה  לבנות  חרדית  לפנימיה 
 * עו"ס   * דרושים/ות:  ובחיפה 
למייל:  קו"ח  פסיכולוג/ית   * אחות  

ol77777@walla.com
[20050602]

עובדים/ת  דרושים  מצליחה  לחברה 
050-  + מגיל 20  הפנוי,  בזמן  עבודה 

4171497 מרדכי
[20049717]

למשלוחים,  נמרץ  אברך  דרוש 
בירושלים, רשיון הילוכים חובה, חצי 

משרה . 052-7657496
[20049680]

לעבודה  מזכיר/ה  חינוכי  לארגון 
5,500 משרדית,  לעבודה  מהבית, 
ש"ח. * מזכיר/ה בירושלים לעסק 
חרדי לניהול מועדון הצרכנים של 
עבודה   - ביום  שעות   2-3 הארגון, 
לסוכנות   * ש"ח.   3,000 מהבית, 
ביטוח בבני ברק מזכיר/ה, לניהול 
קריירה  ש"ח.   8,500 ועוד.  יומנים, 

072-22-222-62
[20043625]

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

23-23
[20047215]

צדקה ָ לארגוני  ויחצ"ן  שד"ר  התפנה 
p605050@ :למייל לפנות  נא  וחסד. 

gmail.com
[20050734]

 * נושים   * בנקים   * חובות:   סגירת 
הסכמי  וסידור  אנ"ש,  ע"י  הוצל"פ 
מכובדת  בצורה  בהסכמה  גירושין 

054-8518587
[20050733]

מצלמות אבטחה 
השקט  למען  זה  את  חייב  אתה 
אינטרקום,  אבטחה,  מצלימות  שלך! 
צפייה  כריזה.  מערכת  אזעקה, 
 - עקשטיין  שלום  במחשב/בנייד. 

מערכות מיגון. 0527628490
[20050396]

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

3215030
[20047240]

תשמישי קדושה 

יר"ש,  סופר  מהודר,  קטן  תורה  ספר 
052- בהזדמנות.  סיום,  בשלבי 

vitman@neto.net.il 7633865
[20050514]

טיסות 

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

בהתחייבות! 8571355 - 054
[20049829]

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

נמוך!! 054-8571355
[20049322]

משכנתאות 

משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 
עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 
כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 
שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

דיו וטונרים 

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

חייגו: 02-8000801
[20040391]

תפילין 

והמיוחדים  המהודרות  התפילין   *

בד"ץ  בהשגחת  "וקשרתם"  של 

של  חידוש  החרדית,  העדה 

אישי  לשירות  והידור.  פאר 

 * 0548466552
[20049860]

אורטופדיה 

כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 

סקוני,  האורטופדיים  המותגים 

אסיקס  רוקפורט,  וולדלאופר, 

mbt סופט פלקס, ד"ר פלקס, נעלי

בארץ  זולות  הכי  שוויץ  תוצרת 

לגברים  וחול,  שבת  נעלי  ועוד. 

תקדים,  חסרי  במחירים  ונשים 

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

כלי כסף 

מהיצרנים  יפיפיים  פמוטים 

במחירים  ומחו"ל,  המובילים 

050- להזדרז!  כדאי  מפתיעים. 

4169667
[20050780]

מהיצרנים  יפיפיות  חנוכיות 

במחירים  ומחו"ל,  המובילים 

050- להזדרז!  כדאי  מפתיעים. 

4169667
[20050488]

דף היומי בבלי: חולין ז    דף היומי ירושלמי: דמאי יז    חובות הלבבות:
משנה יומית: ב"ק ז, ב-ג    הלכה יומית: או"ח  חשבון הנפש הכ"ו (העונש) 
תט, א-ג    רמב"ם יומי: מאכלות אסורות ב-ד    שו"ע הרב - רב יומי: נזקי 
ממון ה-ו    דף היומי - זוהר: בשלח, סעי' קעב-קעז    חפץ חיים: לה"ר י, יד 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' כא:
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:098:118:108:118:118:08סו"ז ק"ש מג"א
8:568:588:588:588:598:57סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:169:179:179:189:189:15סוף זמן תפלה מג"א
9:479:499:499:499:509:47סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

11:2911:3111:3011:3211:3111:28חצות היום
11:5912:0112:0012:0212:0111:58מנחה גדולה

16:4016:3516:3616:3916:3716:35שקיעת החמה
זמנים למחר

4:494:504:514:504:514:49עלות השחר
5:295:315:325:315:315:30זמן ציצית ותפילין

6:226:316:246:256:266:21הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
5798072 רבי עקיבא 80,  שפירא 054-5821935 צביה ויצחק 5אפ טאון גילה    בני ברק סופר פארם גילה ירושלים
סופרפארם מינסטור 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם שיכון דן ב"ב    תל אביב
סופר  8822842 רח' הרצל 11    חיפה נתניה 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה
הלל 165 אבא   - איילון  קניון   077-8880100 סופרפארם גן רמת  הנשיא 134      077-8881110 האודיטריום פארם 
סופר  6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף    אשדוד אהרון מהשעה 8:00 עד 01:00    חולון
פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 

03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 214.655-
אתמול: 214.65-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
16-9

תל אביב
21-15

חיפה
18-13

גולן
18-10

טבריה
23-14

גליל
13-8

באר שבע
21-10

אילת
25-13

מזג האויר
ירידה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית עם ירידה 
בטמפרטורות. בצפון הארץ צפויים 
ממטרים מקומיים מלווים בסופות 
רעמים יחידות. במישור החוף יתכן 

גשם מקומי.

רביעי - ירדו ממטרים מקומיים 
במישור החוף הצפוני. הטמפרטורות 

יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

חמישי - ברוב אזורי הארץ ירדו 
גשמים מקומיים אשר יתחזקו 

בהדרגה במהלך היום. ייתכנו סופות 
רעמים יחידות.

שישי - גשמים ירדו לפרקים מצפון 
הארץ עד לצפון הנגב. ייתכנו 

סופות רעמים יחידות. קיים חשש 
לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, 

מדבר יהודה וים המלח. הטמפרטורות 
יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

שישיחמישירביעי

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

    

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

שיעורים

 קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111 קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי 
מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים 
03- שבת:  לפני  משעתיים  שבת  לשאלות בהלכות  פתוח  קו   02-9950000 ברסלב  מרבני  שונות  בשפות 
6161616 והגית שאלות בדיני שבת, יום ו' מ-8:00: 1-599-560-560 תמיכה לטיסות ללא סרטים: -1-707
707-613 שאלות בענייני שמיה"ל כל ערב מ-21:00 עד 22:00: 052-7629658 שיעורים בגמ' הלכה ומוסר:

03-6171001 מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי- 079-9379634

הכוונה וחינוך

המרכז  בני  שמע  03-6161067 09:00-15:00 ברק  בבני  הישיבות  לבני  והכוונה  יעוץ  הקשיבה  מרכז 
להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 עד 22:30. 02-6511613
פלא יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א. א-ה 02-5827080

לב שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 
א'-ה':  לצעירות,  טלפוני  מוקד   .052-7632222 חסידי   052-7633333 כללי:   - דחופים  מקרים   .03-6145050
לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד  הישיבה  02-6512222 11:00 עד  מ-9:00  א'   ,23:00 עד  מ-21:00 
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול  1800-20-18-18
עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה  דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

03-6182647 03-6193582    בד"ץ מהדרין  הרב לנדא: 02-6700200    בד"ץ   בד"ץ העדה החרדית:
02- הדת: מחזיקי  בד"ץ      02-5421228 ישראל: אגודת  בד"ץ      08-9390816/7 רובין: הרב  בראשות 

03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות ע"פ התורה בראשות הגר"י  5016777    בד"ץ שארית ישראל:
02-6550550    בד"ץ חוג חת"ס: אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין 08-8634225     בד"ץ בית יוסף:

03-9317040 03-5792601    בד"ץ חוג חת"ס פ"ת:

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466
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גרמניה: הדלקת נר חנוכה היסטורית 
בשער ברנדנבורג בברלין

בשער המפורסם בברלין בו עמד הצורר היטלר ימ"ש ודיבר על השמדת יהודים, 
נערכה הדלקה ציבורית בהשתתפות נשיא גרמניה

מאת א. למל

קיבל  השואה  מאז  לראשונה 
תקדים  חסר  פומביות  החנוכה  חג 
המפורסם  ברנדנבורג  בשער 
בברלין, בהשתתפות נשיא גרמניה 

פרנק־ואלטר שטיינמאייר.
למ־ התכנסו  יהודים  אלפי 

למעמד  הנצחון,  שער  רגלות 
ההיסטורי שאורגן על ידי רבה של 
ושליח  טייכטל  יהודה  הרב  ברלין 

חב"ד הרב שמואל סגל.
בואו של הנשיא הגרמני הביא 
המ־ בתקשורת  שיא  להתעניינות 

קומית והעולמית גם יחד, ששיגרו 
כתבים וצלמים, כשחלקם העבירו 
בשידור  החנוכיה  הדלקת  את 

ישיר.
בה־ המרגש  ההדלקה  טקס 

הגרמני  הנשיא  של  שתתפותו 

לפ־ שנה  שמונים  ציון  בצל  נערך 
בשנת  כזכור,  הבדולח.  ליל  רעות 
הרייך  רחבי  בכל  נערך  תרצ"ט, 
ואוסטריה)  (גרמניה  השלישי 
כנופיות  ביהודים.  מזעזע  פוגרום 
נאציות העלו באש בתי כנסת וב־

הצורר  בהכוונת  יהודים,  עסק  תי 
הנאצי היטלר.

הנ־ עלה  האירוע,  של  במרכזו 
שיא הגרמני יחד עם הרב טייכטל, 
החנו־ למרומי  המנוף,  באמצעות 

כיה שהודלקה לקול שירת הקהל 
הגדול שפיזם שירי חנוכה.

נס  היהודי  לעם  שהיה  "כמו 
נס  יש  היום  גם  כך  ההם,  בימים 
היהודים  החיים  בתחיית  גדול 

גרמניה  נשיא  אמר  בגרמניה", 
מאירות  האש  כשלהבות  בנאומו 
"אני  יקרות,  באור  האזור  את 
ההדל־ על  טייכטל  לרב  מודה 

את  שמחזקת  הזו  המיוחדת  קה 
הקהילה היהודית".

"כשנשיא  אמר  טייכטל  הרב 
גרמניה משתתף בהדלקת נר הח־

נוכה במקום הזה, עם כל הסמליות 
שלו, ועוד שמונים שנה אחרי ליל 
וההוכחה  הנצחון  זה   – הבדולח 
התממשות  זו  חי,  ישראל  עם  של 
מליובאוויטש,  הרבי  של  התחזית 
העם  לחיזוק  שלנו,  המשלח 
להמשך  חיזוק  נותן  זה  היהודי, 

החיים היהודיים, כאן בגרמניה".

נשיא גרמניה נושא את השמש בידו יחד עם רבה של ברלין הרב יהודה טייכטל

פרשיית הפעולה שהסתבכה בעזה

דיווח: החיילים התחזו לעובדי סיוע רפואי
האינדיפנדנט הבריטי מדווח מפי אנשי חמאס ברצועת עזה, כי חיילי צה"ל שהיו מעורבים במבצע 

שהסתבך עשו שימוש בזהויות של תושבי הרצועה

מאת סופרנו הצבאי

הבריטי  ה'אינדיפנדנט'  עיתון 
חמאס  אנשי  מפי  אתמול  דיווח 
צה"ל  של  המיוחד  הכוח  כי  בעזה 
שפעל ברצועת עזה בחודש שעבר 
במבצע שהסתבך, התחזה לקבוצה 

של עובדי סיוע רפואי.
שהש־ החיילים  הדיווח,  פי  על 
תתפו במבצע, במהלכו כזכור נהרג 
הש־ נוסף,  חייל  ונפצע  מ'  סא"ל 

"מפורטות  זהות  בתעודות  תמשו 
אך מזויפות" של אזרחים אמיתיים 
המתגוררים ברצועת עזה, ואולי אך 

נכנסו לרצועה דרך מעבר רשמי.

חמאס,  דובר  קאסם,  חאזם 
זהות  תעודות  להם  "היו  כי  אמר 
תושבי  של  מזויפות  אך  מפורטות 
ההריסות]".  [בתוך  שנמצאו  עזה 
שב־ התושבים  את  חקר  חמאס 

היה  לא  אך  שימוש,  נעשה  זהותם 
השימוש  על  מושג  של  שמץ  להם 

שנעשה בשמם.
התחזה  הישראלי]  "[הכח 
ממשלתיים,  לא  ארגונים  לעובדי 
הוסיף  במכונית",  נשים  גם  היו 
הדובר. עם זאת, בכיר חמאס הכ־

כי  האחרונים  הדיווחים  את  חיש 
והפ־ הקימה  הישראלית  החוליה 

בתוך  לא־ממשלתי  ארגון  עילה 

עזה. עם זאת, גורם נוסף בחמאס, 
שביקש להישאר אנונימי, אמר כי 
כדי  לעזה  נכנס  הישראלי  הכוח 

להחליף מכשירי האזנה ומעקב.
לע־ הירושלמי  המרכז  חוקר 

מנחם  בן  יוני  ומדינה,  ציבור  נייני 
עדכן כי ארגון החמאס פרסם את 
לחשיפת  המבצע  של  הקוד  שם 
הרשת הישראלית – 'חוד החרב', 
החיילה  במסגרת  במקביל,  שמו. 
הודיע  ישראל  נגד  הפסיכולוגית 
משרד הפנים של חמאס במסיבת 
בעזה  צבאי  דין  בית  כי  עיתונאים 
גזר עונש מוות על 6 משתפי פעו־

לה עם ישראל ועוד עונשי מאסר 

עם  שנים   6-15 בין  על  שיעמדו 
פעולה  משתפי  על 8  פרך  עבודת 
לי־ וסייעו  מידע  שמסרו  נוספים 

שראל נגד חמאס.

כביש 4: הרוג בתאונת דרכים

שנה וחצי מאסר למשתתף 
במשט מעזה לקפריסין

מאת חיים מרגליות

בבאר  השלום  המשפט  בית 
שבע גזר עונש של 18 חודשי מא־
אשר  איו"ש  תושב  על  בפועל,  סר 

השתתף במשט מעזה.
האישום  כתב  עובדות  פי  על 
עמודי,  סוהיל  הנאשם,  המתוקן, 
הצטרף למשט שיזם ארגון חמאס 

קפריסין.  לכיוון  עזה  מרצועת 
את  לעורר  היתה  המשט  מטרת 
דעת הקהל העולמית ולשבור את 

המצור הימי על הרצועה. 
בסירה  להפלגה  יצא  עמודי 
עם  יחד  משט  באותו  השלישית 
פצו־ ותשעה  דייגים  שלושה  עוד 

מעזה.  ונכים  חולים  ביניהם  עים, 
הנאשם  הצטרף  אליה  הסירה  על 

שבירת  שעניינן  סיסמאות  נכתבו 
המצור והסעת חולים. הסירה נע־

רצועת  מחופי  מייל  כשמונה  צרה 
עזה על ידי ספינת חיל הים.

הנאשם הורשע על פי הודאתו 
בביצוע  טיעון  הסדר  במסגרת 
ברכוש  פעולה  איסור  של  עבירה 
אסור ונגזרו עליו כאמור 18 חוד־
שי מאסר בפועל ומאסר על תנאי.

ברוקלין: שוב תקיפה אנטישמית 
בשכונת ויליאמסבורג

גם בשכונת קראון הייטס: אלמונים תקפו יהודי 
חרדי שהיה בדרכו לתפילה בבית הכנסת

פרסומי ניסא אדיר: המנורה הגדולה 
בעולם הוקמה בלב מנהטן

בלב מנהטן, בשדה החמישית בניו־יורק, הוצבה לה המנורה הגדולה בעולם שנבנתה בברכת כ"ק מרן 
אדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל ^ מדי ערב תערך מעמד הדלקה בהשתתפות אלפים 

מאת א. למל

יורק,  בניו  החמישית  בשדרה 
הוצבה ביום שישי, שעות ספורות 
בעו־ הגבוהה  החנוכיה  שבת,  לפני 
לם. המנורה הוצבה במקום מרכזי 
'צנטרל  על־יד   ,59 ברחוב  בעיר, 
המ־ המלון  יד  על  במנהטן,  פארק' 

פורסם 'פאלזה'. 
הגיעו  תקשורת  כלי  שורת 
לסקר את הקמת החנוכיה, חלקם 
מההדלקות  ישיר  שידור  יעבירו 
השבוע  במהלך  בה  שייערכו 
רק  לא  זו  אלפים.  בהשתתפות 
גם  אלא  בעולם,  הגבוהה  המנורה 
אחת הוותיקות של חב"ד בעולם. 
לפני  נערכה  הראשונה  ההדלקה 

41 שנים, בשנת תשל"ח.
ידי  על  נדלקת  היא  ערב,  מדי 
צעירי  מנהל  בוטמן,  שמואל  הרב 
אגודת חב"ד המרכזי, בשמן פתי־
לה ואש, כשפנסי זכוכית מיוחדים 
תכבה  שלא  האש  על  שומרים 
על  לפני ההדלקה מברכים  ברוח. 
כמנורת  ומלכות,  בשם  המנורה 

בית הכנסת.
המנורה  את  מדליקים  איך 
מנופים  שלושה  בתבל?  הגדולה 
המדליקים  את  אל־על  שמרימים 
בוט־ הרב  מארח  אותם  הנכבדים, 

מאן. המנוף המרכזי מוביל למרכז 
המנורה כדי להדליק את ה'שמש' 
וד־ מהצד  עומדים  המנופים  ושני 

רכם מגיעים לפסגת המנורה. 
עיצב  הגדולה  המנורה  את 
בשעתו האמן העולמי יעקב אגם. 
ידי  על  אושרה  המנורה  תבנית 
מליובאוויטש  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
שלה  הקטן  כשהפורמט  זצוק"ל 
שלושה  במשך  שולחנו  על  הונח 
המיוחד,  האישור  אחרי  ימים. 
נבנתה המנורה לגודל של עשרים 
המקסימלי  ההלכתי  הגודל  אמה, 

למנורה. 
"הרבי אהב את המנורה הזאת 
הגדולה  להיות  בה  דווקא  ובחר 
בעולם", סיפר המעצב יעקב אגם. 
נכ־ לאורך השנים מגיעים אישים 

ובהם  המנורה,  את  להדליק  בדים 
ראשי העיר של ניו־יורק ובכירים 

נוספים. 

מנה־ בלב  ההדלקות  מעמדי 
גדול  השם  לקידוש  גורמים  טן 
בממדים בינלאומיים. "הקהל הע־

צום והאווירה המחשמלת מרגשת 
את כולם בכל שנה מחדש", אומר 
הרב בוטמאן. "הרבי האיר את חג 
וכיום  הנרות  של  באורם  החנוכה 
מנורות  אלף  מ־15  יותר  ישנם 

ציבוריות של חב"ד בכל העולם".

מטמון מטבעות זהב נדירים ועגיל זהב 
בני כ־900 שנה נחשפו בנמל קיסריה

מאת חיים מרגליות

הת־ קטלנית  דרכים  תאונת 
למחלף  סמוך   ,4 בכביש  רחשה 
פר־ רכב  נהג  דרום.  לכיוון  יבנה 
הכביש,  בצד  בעמוד  התנגש  טי 
נקבע  ומותו  אנוש  באורח  נפגע 

במקום.
חובש  יעקובי  ישראל 

ב'איחוד הצלה' סיפר כי "צוותי 
הרכב  נהג  את  חילצו  כיבוי 
מערכתית.  רב  מפגיעה  שסבל 
מותו  נקבע  הצער  למרבה 
הפ־ אופי  עקב  התאונה  בזירת 

ציעות הקשות מהן סבל".
כוח  כי  נמסר  מהמשטרה 
משטרה הוזעק למקום ונסיבות 

התאונה נחקרות.

מאת ח. אבישלום

זהב  מטבעות   24 הכולל  וחשוב  נדיר  מטמון 
הלאומי  בגן  אחדים  ימים  לפני  נחשף  זהב,  ועגיל 
והשימור  החפירה  פרויקט  במסגרת  זאת,  קיסריה. 
תקדים  חסרת  בהשקעה  באתר,  שמתבצע  הגדול 
של כ־150 מיליון ש"ח מקרן אדמונד דה רוטשילד, 
ובשיתוף פעולה בין החברה לפיתוח קיסריה, רשות 
העתיקות ורשות הטבע והגנים. מטמון הזהב הוטמן 
בתוך כלי ברונזה קטן, והוסתר בדופן של באר מים 
לפני  המתוארכת  בשכונה  לבית  שייכת  שהיתה 

כ־900 שנה.
ומו־ גנדלמן  פטר  ד"ר  החפירה,  מנהלי  לדברי 

שנמצא  "מטבע  העתיקות,  מרשות  חאטר  חמד 
לק־ מאפשר  ה־11,  המאה  לסוף  ומתוארך  במטמון 
הדרמטיים  האירועים  אחד  עם  החבאתו  את  שור 
בהיסטוריה של קיסריה באותה תקופה – הכיבוש 
נט־ זה  באירוע  העדויות,  לפי  העיר.  של  הצלבני 

בולדווין  של  צבאו  בידי  קיסריה  תושבי  רוב  בחו 
הראשון, מלכה של ממלכת ירושלים הצלבנית. יש 
להניח שבעל הבית שהחביא את המטמון שנחשף, 
לעב־ נמכרו  או  בטבח  נספו  משפחתו,  בני  גם  כמו 

דות, ולכן לא זכו לשוב ולאסוף את רכושם".
בני  מטמונים  לשני  מתווסף  זה  חשוב  ממצא 
של  גילויו  למקום  קרוב  שנמצאו  התקופה  אותה 
וכסף,  זהב  תכשיטי  של  האחד,   – הנוכחי  המטמון 
המטמונים  מוצגים  כיום  ברונזה.  כלי  של  והשני 

האלה במוזאון ישראל בירושלים. 

בר־ מטבעות  מומחה  קול,  רוברט  ד"ר  לדברי 
יחידאי  משילוב  מורכב  "המטמון  העתיקות,  שות 
 18  – מטבעות  סוגי  שני  בין  בארץ,  נראה  שטרם 
קיסריה  מחפירות  המוכרים  פאטימים  דינרים 
אותה  של  המקובל  הכסף  והיו  נוספות  ומחפירות 
של  ביותר  ונדירה  קטנה  קבוצה  ולצידם  תקופה, 
חמישה  ביזנטיון.  קיסרי  של  זהב  מטבעות  שישה 
שייכים  והם  קעורה,  בצורה  יוצרו  מהמטבעות 
הדוקאס.  השביעי  מיכאל  הקיסר  של  לתקופתו 
חלק  שהיו  ידוע  שלא  זהב  במטבעות  מדובר 
על  להצביע  עשוי  והדבר  בארץ,  הכספים  ממחזור 
באותה  וקונסטנטינופול  קיסריה  בין  מסחר  קשרי 
התקופה. מעניין לדעת שכל מטבע זהב כזה, שוויו 
פשוט,  איכר  של  שנתית  משכורת  כשל  אז  היה 
משפחה  היתה  במטמון  שהחזיק  שמי  נראה  ולכן 

אמידה".

מטמון המטבעות שנחשף | יניב ברמן, באדיבות 
החברה לפיתוח קיסריה

החנוכיה הגדולה בעולם בלב מנהטן

מאת כתב 'המבשר'

ונשנית.  חוזרת  אנטישמיות 
הותקף  חרדי  שילד  לאחר  שבוע 
בלב שכונת ויליאמסבורג, משט־
חמור  אירוע  חוקרת  ברוקלין  רת 
נוסף של תקיפת יהודי חרדי בלב 

השכונה בליל השבת האחרונה.
האבט־ ממצלמות  בתיעוד 

התוקף  את  רואים  בשכונה  חה 
רץ לעבר הנפגע, נותן לו אגרוף 

בעורפו ונמלט מהמקום.
האדם  נתפס.  טרם  התוקף 
החולים  לבית  פונה  שהותקף 
התקיפה  במהלך  קל.  במצב 
נשמע שהתוקף צעק משהו תוך 

כדי התקיפה.
מי  מכל  מבקשת  המשטרה 
לפנות  בענין,  מידע  לו  שיש 
לארגון  או  למשטרה  מיידית 

'השומרים'.

בשכונת  היה  נוסף  אירוע 
אל־ שני  כאשר  הייטס,  קראון 

מונים תקפו יהודי חרדי שהיה 
הכנסת  בבית  לתפילה  בדרכו 
התו־ הדיווח,  פי  על  בעיר. 

בפניו,  היהודי  את  הכו  קפים 
כשהאדם המותקף נאבק חזרה 
אחד  של  משקפיו  את  ותפס 
השניים  מכן  לאחר  התוקפים. 

נמלטו מהזירה.
ביקש  שהותקף  היהודי 
למשטרה,  לחייג  מהסובבים 
המ־ את  ועזבו  סירבו  רובם  אך 

אדם  דקות   20 לאחר  רק  קום. 
הצלה  ולארגון  למשטרה  חייג 
לו  והעניקו  שהגיעו  המקומי, 
טיפול רפואי. מבחינה רפואית 
קלות  נפצע  הוא  כי  נקבע 
התוקף  של  משקפיו  באזניו. 
המקומית,  למשטרה  הועברו 

שפתחה בחקירת המקרה.


