
בעקות אישור חוק הגירוש בוועדת השרים לחקיקה

נתניהו: "גירוש משפחות מחבלים יעיל 
ואפקטיבי"; היועץ המשפטי מתנגד 

ראש הממשלה הביע את תמיכתו בחוק גירוש המשפחות שאושר בוועדת השרים לחקיקה אך ציין כי הוא ייתקל במהמורות משפטיות ^ היועץ 
המשפטי פרסם את עמדתו המנוגדת לחוק ותקף את הטענה כי עמדתו פוגעת בבטחון המדינה ^ ראש השב"כ מתנגד לחוק ולדבריו הוא בלתי ניתן 

ליישום ולאכיפה ולא ישיג את המטרה שלשמה הוצע
מאת מ. ברגר וח. מרגליות

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
סיעת  ישיבת  במהלך  התייחס 
משפחות  גירוש  לחוק  הליכוד 
השרים  בוועדת  שעבר  מחבלים 
שר  בידי  שקודם  לאחר  לחקיקה, 
מוטי  וח"כ  בנט  נפתלי  החינוך 
יוגב. הצעת החוק שנדחתה מפעם 
לפעם, מציעה להעניק סמכות למ־
פקד הצבאי באזור יהודה ושומרון 
מחבלים  של  משפחה  בני  לגרש 
למ־ באיו"ש  מגוריהם  ממקום 

לצרכי  איו"ש,  בתחומי  אחר  קום 
הרתעה.

יעיל.  כלי  זה  מחבלים  "גירוש 
נזקו.  על  עולה  תועלתו  לדעתי 
נוגד  שזה  אומרים  המשפטנים 
את ההלכה המשפטית כפי שהיא 
בוודאות  הזה  והדבר  מוגדרת, 
אבל  בהמשך,  משפטית  יאותגר 

אין לי שום ספק באפקטיביות של 
הכלי הזה", דברי נתניהו.

מספר  נדחתה  החוק  הצעת 
האחרונים  בחודשים  פעמים 
בתום  הממשלה.  ראש  לבקשת 
שהתקיים  ומורכב  ארוך  דיון 
גורמי  התנגדות  וחרף  בקבינט, 
את  בנט  השר  הנחה  המשפט, 
את  לכנס  שקד  המשפטים  שרת 
ולהעביר  לחקיקה  השרים  ועדת 
לאישור  זכה  שכאמור  החוק,  את 

חברי הוועדה.
המשפטי  היועץ  ואולם 
מנדלבליט,  אביחי  לממשלה 
המנו־ עמדתו  את  אתמול  פרסם 
גדת להצעת חוק גירוש משפחות 

מחבלים. 
סמכות  כי  מדגיש  היועמ"ש 
כיום  קיימת  המגורים  תיחום 
באיו"ש  הבטחון  מתחיקת  כחלק 
ונק־ הישראלית  בפסיקה  ונדונה 

בע בין היתר כי ניתן "לתחם מקום 
מגורים" אך ורק בהתקיים קיומה 
מהאדם  פרטנית  מסוכנות  של 
את  להפעיל  מבקשים  כלפיו 
מידתיות  בחינת  ולאחר  הסמכות 

הפעלת הסמכות.
המשפטי  היועץ  עמדת 
החוק,  להצעת  ביחס  לממשלה 
כפי שהוצגה לפני שרי הממשלה, 
עתה  שמוצע  הסמכות  כי  היא 
בחי־ קשה  פגיעה  פוגעת  לחוקק 

המשפחה  בני  של  ובקניינם  רותם 
בגין  וזאת  לגירוש,  המיועדים 
מעשה של בן משפחה אחר וללא 
הוכחת מסוכנות מהם עצמם. לכן 
מקידום  חוקתית  מניעה  קיימת 
ההצ־ בנוסף,  המוצעת.  החקיקה 

משמעותיים  קשיים  מעוררת  עה 
במישור הבינלאומי.

לטענות  התייחס  היועמ"ש 
בבטחון  פוגעת  עמדתו  לפיהן 
המדינה וכתב כי הן "משוללות כל 

לממשלה  המשפטי  היועץ  יסוד. 
גופי  עם  ביד  יד  פועלים  ונציגיו 
המדיני  לדרג  בסיוע  הבטחון 
תוך  המדינה,  בטחון  על  בשמירה 
יש־ מדינת  של  אופיה  על  עמידה 
ודמוקרטית  יהודית  כמדינה  ראל 

הפועלת על פי דין".
נדב  השב"כ,  ראש  כך,  ובתוך 
ארגמן, הביע ביום ראשון במהלך 
בטחוני  המדיני  הקבינט  ישיבת 

התנגדות לאישור החוק.

ארגמן  ב'הארץ'  הדיווח  פי  על 
יהיה  החוק  כי  השרים  בפני  טען 
וכי  ולאכיפה,  ליישום  ניתן  בלתי 
שלש־ המטרה  את  ישיג  לא  הוא 

במקום  לטענתו,  הוצע.  הוא  מה 
פיגועי  את  שתפחית  הרתעה  לייצר 
המ־ את  יחריף  רק  החוק  הטרור, 

מהשב"כ  ושומרון.  ביהודה  תיחות 
לא  "אנחנו  לפרסום,  בתגובה  נמסר 
מתייחסים לנאמר בדיונים סגורים".

שמעון כהן 
בהר"ר יצחק פנחס הי"ו

ישיבת חכמי לובלין
בני ברק

ברני זילברמן
בהר"ר שבתאי אהרן הי"ו
סמינר חסידי בני ברק
בני ברק

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

ה נ מ א נ ה ת  ו ד ה י ה ל  ש ן  ו ת ע ה
בס"ד | יום שלישי פר' ויחי, י' בטבת (צום העשירי) תשע"ט | 18 דצמבר | גליון 3030 | שנה י"א | המחיר בא"י: 5.00 ש"ח
(היראה) העשירי  הנפש  חשבון  הלבבות:  חובות   | לא  דמאי   - ירושלמי   | כא  חולין   - בבלי  היומי:  דף 

היום הילולת כ"ק מרן אדמו"ר בעל 
'אמונת אברהם' מפיטסבורג זי"ע

ותשע  עשרים  ימלאו  היום 
והוסרה  הנזר  הורם  בו  ליום  שנים 
מרום  לשמי  בהסתלקותו  העטרה 
מפיטסבורג  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
כעמוד  ידוע  היה  אשר  זצוק"ל, 
ישועות  פועל  דישראל,  צלותהון 
בקרב הארץ ורבים נושעו מברכות 
בהקמת  ראשונים  זכות  ולו  קדשו, 
עולה של תורה וחסידות לתפארת 
בעיר אשדוד, ובעבודת קדשו זכה 
והעלה אותה על מפת הערים הח־

רדיות בארה"ק.
התכנסו  האחרונה  בשבת 
פיט־ הקודש  חצר  ואוהדי  חסידי 
והתלכ־ התוועדות  לשבת  סבורג 

בקודש  מדרכו  ילמדו  למען  דות 
כשהתפילות  בנתיבותיו,  ולהלך 
הטיש  בהיכל  נערכו  והשולחנות 
שהיה צר מלהכיל את הקהל הרב 
שצבא על החצר. המונים מתושבי 
השכבות  מכל  לה  ומחוצה  העיר 

הערב סעודת ההילולא לזכרו של 
כ"ק מרן אדמו"ר מוואסלוי זי"ע 
מחר בצהריים תתקיים העליה המרכזית על ציונו 

הק' בבית העלמין בנחלת יצחק
ימלאו  בטבת  לי"א  אור  הערב 
שלושים וארבע שנים להסתלקותו 
לגנזי מרומים של כ"ק מרן אדמו"ר 

יוסף  יעקב  רבי  זי"ע,  מוואסלוי 
מצא־ שהיה  זי"ע,  הלפרין  שלמה 

ראש מועצת בית אל: "אם המחסום 
יפתח – נסגור אותו בגופנו"

שי אלון הודיע למפקד חטיבת בנימין כי תושבי היישוב ימנעו את פתיחת 
מחסום הכניסה והיציאה מרמללה ^ "ציר של מחבלים"

מאת סופרנו הצבאי

שי  בית־אל  מועצת  ראש 
אלון הודיע למח"ט בנימין אל"מ 
היום  ייפתח  אם  כי  אסמן  שרון 
מרמללה  המוביל  פוקוס'  'חסם 
יגיע  הוא   ,60 לציר  ואל־בירה 

לחסום  הישוב  תושבי  עם  יחד 
את הציר בגופו.

סגור  שהיה  פוקוס'  'חסם 
כש־ לפני  ונפתח  רבות  שנים 
רכבים  מעבר  מאפשר  נתיים, 
בירה  ומאל  מרמללה  ערביים 
לציר 60. אותו כביש משמש גם 

נסיעה  בכל  בית־אל  תושבי  את 
זה  כביש  לישוב.  מחוץ  שלהם 
מאפשר מעבר מהיר של ערבים 
נמלטו  ודרכו   A שטחי  לתוככי 
האחרו־ מהפיגועים  המחבלים 

נים.

שני חיילים נפצעו 
בהתהפכות רכב בגולן

כתוצאה מהתהפכות רכב כבד מסוג D-9 נפצע חייל אחד באורח קשה 
וחייל אחר באורח קל ^ מפקד זרוע היבשה הקים צוות בדיקה לאירוע

מאת סופרנו הצבאי

שני  ביום  כי  לפרסום  הותר 
קשה  באורח  נפצע  בוקר  לפנות 
חייל צה"ל וחייל נוסף באורח קל 
רכב  כלי  מהתהפכות  כתוצאה 

אימון  במהלך   D-9 מסוג  צבאי 
לק־ פונו  החיילים  הארץ.  בצפון 
בלת טיפול רפואי בבית חולים. 

המבצעי  התחקיר  לצד 
קובי  אלוף  היבשה,  זרוע  מפקד 
ברק ימנה צוות בדיקה בראשות 

קצין בדרגת אלוף־משנה שיבחן 
הכוח,  לבנין  שקשורות  סוגיות 
אמ־ המפעילים,  הכשרת  אופן 

צעי הלחימה ועוד.
המשפ־ לבני  נמסרה  הודעה 

חות של החיילים.

יוניפי"ל מאשר רשמית: 2 מנהרות חוצות 
מלבנון לשטח ישראל; מועצת הבטחון תכונס

בהודעה הרשמית נכתב: "יוניפי"ל ביקש מהרשויות בלבנון לנקוט פעולות 
מידיות בהתאם לאחריותן להחלטה 1701" ^ מוקדם יותר צבא לבנון מנע 

מצה"ל להציב גדר תיל במובלעת בגבול, כוח יוניפי"ל התערב

מאת מרדכי גולדמן

בלבנון,  הזמני  האו"ם  כוח 
שתי  כי  אמש  אישר  יוניפי"ל, 
מנהרות של חיזבללה חצו את הקו 
הכחול מלבנון לשטח ישראל – קו 
צה"ל  נסיגת  לאחר  שסומן  הגבול 
ב־2000. בהודעה שפרסם הארגון 
מנה־ שתי  כי  שהוא "מאשר  נכתב 
מדובר  הכחול.  הקו  את  חצו  רות 
של   1701 החלטה  של  בהפרה 
"יוניפי"ל  כי  נכתב  עוד  האו"ם". 
לנקוט  בלבנון  מהרשויות  ביקש 
פעולות מידיות בהתאם לאחריותן 

להחלטה 1701". 
מועצת  תתכנס  רביעי  ביום 

הבטחון של האו"ם לדון בחשיפת 
 – חיזבללה  של  הטרור  מנהרות 
ישראלית  בקשה  בעקבות  זאת 
הישי־ במהלך  בנושא.  דיון  לקיים 
היתר  בין  המועצה  תעסוק  בה, 
לה־ בנוגע  חיזבללה  של  בהפרות 

תום  עם  שהתקבלה   1701 חלטה 
שבמרכזה  השניה,  לבנון  מלחמת 
הארגון  התחמשות  על  הגבלות 
בד־ שלו  הטרור  ופעילות  השיעי 

רום לבנון.
דיפלומטי  במסע  מדובר 
ארצות  ידי  על  הנתמך  תקשורתי, 
את  להפיל  במטרה  וזאת  הברית, 
המנהרות,  לחפירת  האחריות 
על  חיזבללה,  ידי  על  שמבוצעת 
עיתון  לפי  בלבנון.  השלטונות 
'אל חייאת' לבנון אמורה להעלות 
מה  את  הבטחון  מועצת  בישיבת 

מחר יפתח פרויקט 'גיוס ההמונים' להקמת 
מחלקת טיפול נמרץ ילדים ב'מעיני הישועה'
בקריאת הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א יתקיימו תפילות בת"ת ע"י תשב"ר למען הצלחת המערכה 

^ פרקי התהילים שקבע הגר"י זילברשטיין לומר להצלחת המערכה הם כ"ג וקכ"א ^ רבים מתגייסים 
ומתנדבים להתרים את עמך בית ישראל למיזם החשוב, לצד תרומות כל אחד ואחד כפי יכולתו ^ במעיני 

הישועה אומרים: "גם אלעד ומודיעין עילית מסונפות בתחום הרפואה לבני ברק"

קד־ הכנות  של  חודשים  לאחר 
גיוס  פרויקט  מחר  ייפתח  חתניות 
המחלקה  הקמת  למען  ההמונים 
הר־ במרכז  לילדים  נמרץ  לטיפול 
ורבנן  מרנן  הישועה'.  'מעיני  פואי 

את קריאתם  גדולי ישראל פרסמו 
'גיוס  להתרמת  ולסייע  לפעול 

ההמונים' כל אחד לפי יכולתו. 
מחר  הקמפיין  פתיחת  עם 
ביום רביעי בשעה 12:00 בצהרים, 

התורה  בתלמודי  תשב"ר  יאמרו 
בבני ברק, אלעד ומודיעין עילית, 
2 פרקי תהילים להצלחת קמפיין 
גיוס ההמונים שבסופו יביא בס"ד 
להקמת מערכים רפואיים חיוניים 

הנצרכים  הישועה',  ב'מעיני 
לקהילה ובראשם מחלקה לטיפול 
לאשפוז  ומחלקה  לילדים  נמרץ 
הנחוץ  דבר   – אכילה  הפרעות 

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו

  המשך בעמ' ו
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היערכות רבה במשרדי 'דורות עילית' במענה לפניות הרבות:

היום – המועד האחרון להשקעה ב'דורות 
עילית' לקראת עליית המחירים הצפויה מחר
משקיעים רבים מזרזים לנצל את חלון ההזדמנויות שנותר היום להשקעה ב'דורות עילית' במחירים הנמוכים 

שיימשכו עד שעות הערב ^ לאור ההכרה הממשלתית והאישור המהיר של תקציב 'תכנית האב' צפויה מחר עליית 
^ אישור תקציב התכנון במשרד השיכון תוך 11 חודשים בלבד מאז תחילת השיווק מעיד על  מחירים של כ־10%

ההכרה והרצינות של הממשלה וגורמי המקצוע במשרד השיכון בקידום העיר 'דורות עילית'

היערכות  אחרונות:  שעות 
העיר  במשרדי  היום  נרשמת  רבה 
לקראת  עילית',  'דורות  החדשה 
מחר,  הצפויה  המחירים  עליית 
הממשלתית  ההכרה  לאור  וזאת 
של  האב'  'תכנית  תקציב  ואישור 
מהצפוי.  מהר  השיכון  משרד 
תכנון  של  המהירה  ההתקדמות 
כל  של  המוחלט  והגיבוי  הפרויקט 
המקו־ והמועצה  הממשלה  גורמי 
כצפוי  מביא  במרץ,  לקדמו  מית 

לעליית מחירי הקרקע.
לאח־ החברה  שהודיעה  כפי 

הרגילים  ההשקעה  מחירי  רונה, 
כאשר  בערב,  היום  עד  יימשכו 
 (19.12) בטבת  י"א  ד'  יום  ממחר 
המחירים צפויים לעלות בכ־10%. 
בשל הביקושים הרבים הנרשמים 
בחברה  נערכו  האחרונים,  בימים 
להוספת קווי טלפון ונציגי שירות 
לרבים  מקצועי  מענה  לתת  כדי 
במתכונת  להצטרף  המזדרזים 

המחירים הנמוכה.
כי  מציינים,  עילית'  ב'דורות 
הפונים שיחלו את הליך הרכישה 
להשלים  יוכלו  בערב  היום  עד 

אותו אחר כך וליהנות מהמחירים 
הטבות  יינתנו  בנוסף,  הנמוכים. 
קבו־ באופן  לרוכשים  מיוחדות 
מהמחירים  יהנו  גם  אשר  צתי, 
תשלום  מתנאי  וגם  הנמוכים 

מיוחדים. 
האב'  'תכנית  תקציב  כזכור 
אזור  לתכנון  השיכון  משרד  של 
עילית'  'דורות  החרדית  העיר 
מהצפוי.  מהר  לאחרונה  אושר 
מי־ של  בהיקף  בתקציב  מדובר 

עליה  התכנית  של  שקלים,  ליוני 
המקצועי  הצוות  במשותף  שקדו 
פעולה  בשיתוף  השיכון  במשרד 
עם צוות התכנון של העיר 'דורות 
עילית' אשר נותן בין השאר פתרון 
תכנוני מפורט עבור דרכי הגישה 
לעיר החדשה, דרך חיבור בין שני 
הצירים המרכזיים באזור – כביש 

5 וכביש 55, ועוד.
ע"י  מתבצעת  התכנון  עבודת 
בעלת  'יחיאור'  התכנון  חברת 
ושומרון,  יהודה  באזורי  רב  נסיון 
עם  מלא  פעולה  בשיתוף  ונעשית 
משרד השיכון והמועצה האזורית 
שומרון בראשות יוסי דגן. תכנית 

תכנון  את  רק  לא  כוללת  האב 
המרחב  כל  את  אלא  עצמה  העיר 
וצירי  תחבורה  כמו  הסביבתי, 
ציבורית,  לתחבורה  מענה  גישה, 
וכן התחומים המוניציפאליים כמו 
מים, ביוב, איכות סביבה, מוסדות 

חינוך ורווחה, ועוד.
בתוך  התכנית  תקציב  אישור 
תחילת  מאז  בלבד  חודשים   11
תקדים  חסר  דבר  הוא  השיווק 
בקרק־ להשקעה  דומות  בחברות 

עות, והדבר מהווה עדות מוחשית 
להכרה של ממשלת ישראל, משר 
לגורמי  ועד  גלנט  יואב  השיכון 
בחשיבות  במשרדו,  המקצוע 
פרויקט 'דורות עילית' כעיר מגו־

רים ממשית עבור הציבור החרדי 
במהירות  לקדמו  ברצינות  וכן 
הק־ מרוכשי  רבים  האפשרית. 

הביעו  עילית'  ב'דורות  רקעות 
מההתקדמות  רבה  רצון  שביעות 
מחו־ הבנה  מתוך  המשמעותית, 

נמצאת  שלהם  ההשקעה  כי  דשת 
כל  כאשר  מקצועיות  בידיים 
לקדמה  במרץ  פועלים  הגורמים 

ולהוציאה לפועל.

ההתקדמות  בשל  כאמור, 
הממשלתית  וההכרה  הממשית 
מחר  צפויה  עילית',  ב'דורות 
קרקעות  ברכישת  מחירים  עליית 
בכ־10%.  המוערכת  בפרויקט 
הגלגלים  כאשר  הדברים,  מטבע 
האופציות  במרץ  קדימה  נעים 
לנהירה  הסיבה  וזו  מתייקרות, 
וכן  רבים  משקיעים  של  ההמונית 
להשק־ להיכנס  המבקשים  יזמים 

עה לפני עליית המחירים.
מתו־ עילית'  'דורות  פרויקט 

הממוקמת  פרטית  קרקע  על  כנן 
היא  שומרון.  למעלה  אלקנה  בין 
נרכשה ע"י יזמים חרדים כפתרון 
למצוקת הדיור החמורה השוררת 
בקרקע  מדובר  החרדי.  במגזר 
דן,  גוש  במזרח  מרכזי  במיקום 
ברק)  מבני  נסיעה  דקות  (כ־25 
המשקיפה על הערים פתח תקוה, 
ואף  סבא  כפר  אלעד,  העין,  ראש 
קיימת  גוריון.  בן  התעופה  לשדה 
שנים   25 לפני  ממשלה  החלטת 
בשל  לבניה,  הקרקע  לייעוד 
היותה בעלת חשיבות אסטרטגית 

גבוהה.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר
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הצום העשירי 
עשרה  צום  העשירי,  הצום  את  ישראל  בית  יקדש  היום 
בטבת שנקבע בשעתו לדורות עולם לזכר המצור של נבוכדנצר 
היה  אשר  יושביה,  את  מצא  אשר  והמצוק  ירושלים  העיר  על 
זה שורש פורה לענה של חורבן בית מקדשנו ותפארתנו וגלות 
לב  על  להעלות  ז"ל  חכמינו  קבעו  העשירי  הצום  את  ישראל. 
ולהזכר באותו מאורע קשה העומד ביסוד החורבן והגלות של 
עצם  עד  מורגשות  והשפעותיו  השלכותיו  ואשר  ישראל,  עם 
עשרה  של  זו  תענית  רבות.  שנים  עבור  לאחר  גם  הזה,  היום 
בטבת חמור ביותר, ויש שאמרו כי אף אם היה חל בשבת, לא 
מצוות  אף  על  בשבת,  התענית  את  מקיימים  והיו  נדחה,  היה 
צום  ימי  כבשאר  שלא  זאת  קדשנו,  בשבת  והעונג  הסעודה 

ותענית אשר השבת דוחתם.

מטרת  כי  הרמב"ם,  רבינו  הגדול,  הנשר  של  דבריו  נודעו 
הצרות  מפני  בהם  להתענות  חכמינו  ידי  על  שנקבעו  הימים 
שאירעו בהן היא "כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה, 
שהיה  אבותינו  ומעשה  הרעים,  למעשינו  זכרון  זה  ויהיה 
שבזכרון  הצרות,  אותם  ולנו  להם  שגרם  עד  עתה,  כמעשינו 
עון  ואת  עונם  את  והתודו  שנאמר  להטיב,  נשוב  אלו,  דברים 
הצער  לעצם  מעבר  כאן,  יש  קדושה  מטרה  כלומר,  אבותם". 
והיא  אלו,  מעציבים  מאורעות  לזכרון  הדאבון  ורגשי  האופף 
כשרון  ידי  על  כי  ולהפנים  למוטב  לחזור  בתשובה,  לשוב 
מעשינו והטבת דרכנו נמנע מכל רע וצער. כל תקנתם של ימים 
אלו אין בהם רק ימי זכרון על לשעבר, אלא מטרה יש בהם על 

העתיד לבוא, ועל שיפור דרכינו ונתיבותינו שלום.

בצום  הזאת,  לעת  הקדושה  כן משימתנו וחובתנו  על  אשר 
העשירי, אשר נקבע לדורות עולם לזכר המצור של נבוכדנצר 
על העיר ירושלים, לזכור גם את המצור על שומרי הדת ואוהבי 
ז"ל  חכמינו  ידי  על  שנקבע  הזה,  ביום  הקודש.  בארץ  התורה 
לחשבון נפש ולהתעוררות רוחנית, נקיץ מתרדמת הזמן ונמהר 
ונחיש תשובתנו והטבת דרכינו. זו העת לאהבת אחים ולאהבת 
המבדילות,  המחיצות  כל  את  ולהפיל  יהודי  כל  לקרב  ישראל, 
חלילה, בין איש לרעהו בין קהל לקהל. אנשים אחים אנחנו בני 
אנו  ואהבתו  מבקשים  אנו  קרבתו  בראנו,  אחד  א־ל  אחד,  איש 
כהיום  הנאמרות  בסליחות  הפייטן  כדברי  נא  נוושע  חפצים. 
הזה: "חזקנו ביראתך ובקיום תורתך, ופקדנו בישועתך א' מלא 

רחמים", אמן ואמן.

יוני־ִּפיל
שאין  קובע  עממי  פתגם 

דבר קבוע יותר מהזמני.
תי־ ראשי  הוא  יוניפי"ל 
בות באנגלית של כוח האו"ם 
שנים  עשרות  בלבנון.  הזמני 
אבל  בלבנון  הזה  הכוח  מוצב 
להיקרא  ימשיך  הוא  לנצח 
הוא  קיומו.  סוד  זה  כי  זמני. 
עד  זמני  בתפקיד  משמש 
שיבוא  עד  השקט,  שישתרר 
מו־ אנשיו  בינתיים  השלום. 

צבים במקום. 
מתועלתם  רב  נזקם 
מוטלת  והבלתי  המפוקפקת 
בנמצא  שאין  משום  בספק, 
אדם אחד החושב לרגע שיש 
אם  כלשהי.  תרומה  להם 
שלא  מוטים,  יותר  הם  כבר 
מה  כל  את  משרתים,  לומר 
החבלה  ארגוני  עם  שמזוהה 
ושולטים  בעבר  שם  ששרצו 

שם בהווה.
הזה  הכוח  נזכר  אתמול 
לפרסם הודעה דרמטית. לפי 
ההודעה, "יוניפי"ל מאשר כי 
הקו  את  חצו  מנהרות  שתי 
הכחול". אחרי שהעולם כולו 
שבהם  לתצלומים  התוודע 
כיצד  לראות  ילד  כל  יכול 
בשטח  שנחצו  המנהרות 
ישראל,  לשטחי  חדרו  לבנון 
של  הזו  האישור  הודעת 
כי  כהודעה  כמוה  יוניפי"ל 
זרחה  שהשמש  מאשר  הוא 
אתמול בשמי המזרח התיכון 
גם  נמשך  לא  הלילה  וחושך 

על פני יום המחרת.
בה־ הוא  הבא  החידוש 

בה  ההודעה,  של  משכה 
"מדובר  כי  יוניפ"ל  קובע 
1701 החלטה  של  בהפרה 
דר־ בהחלט  זה  האו"ם".  של 

מטי. עד כה ידוע כי חיזבללה 
מבוכה  שתיקת  על  שומר 
הנוהג  נסרללה  חסן  רועמת. 
הלבנוני  העם  בפני  להופיע 
גבי  על  בין  לבקרים,  חדשות 
את  המשדרים  ענק  מסכי 
ובין  מחבואו  ממקום  נאומו 
פוצה  לא  אחרים,  באפיקים 
פה מאז שישראל חשפה את 
בדמות  שלו  הסודי  הנשק 
היו  שאמורות  המנהרות 
למטולה  אנשיו  את  להוביל 
בתוככי  נוספים  ולמקומות 
הזו  המבוכה  אבל  ישראל. 
וכא־ כאין  היא  חיזבללה  של 

לאחר  תדהמתו  לעומת  פס 
קובע  אחר  ולא  שיוניפי"ל 
החלטה  את  הפר  הארגון  כי 
של  אחת  אפס  שבע  אחת 
יקח  אם  נתפלא  בל  האו"ם. 
ימים  חודש  עוד  לנסרללה 
להוציא את ראשו מהמחבוא 

אחרי כזה עלבון.
כי  בהחלטה  נאמר  עוד 
מהרשויות  ביקש  "יוניפי"ל 
מי־ פעולות  לנקוט  בלבנון 

לאחריותן  בהתאם  דיות", 
לשבחן  האמורה.  להחלטה 
יצוין  בלבנון  הרשויות  של 
לבקשה  לציית  מיהרו  הן  כי 
עובדה.  בפועל.  זאת  וליישם 
צה"ל  כוחות  ביקשו  אתמול 
להציב גדרות תיל במובלעת 
לבנוני  שטח  בתוך  ישראלית 
הלבנוניות,  הרשויות  אבל 
מנע  לבנון,  צבא  באמצעות 
או  מנהרות  כן  אתר.  על  זאת 
חוק  יש  בלבנון  מנהרות,  לא 
מבקש  יוניפי"ל  ואם  וסדר 
יש  מידיות  בפעולות  לנקוט 
כחל  ללא  אותן  שיבצע  מי 

ושרק.

פיל בחדר
משפ־ גירוש  על  הדיון 
בימים  מעסיק  מחבלים  חות 
הפוליטית  המערכת  את  אלו 
כעונש הרתעתי שעשוי אולי 

להרתיע מחבלים.
תומך  הממשלה  ראש 
המשפטי  היועץ  בחוק. 
לחוק.  התנגדותו  על  הודיע 
ממשלת  היתה  כבר  בישראל 
(ממשלת  מובהקת  שמאל 
באקט  שנקטה  השניה)  רבין 
פומבי של גירוש של כארבע 
מאות מחבלים ללבנון. אז היו 
אלו המחבלים עצמם והצעד 
הותקף  במחלוקת  השנוי 
כי  שהתברר  לאחר  לימים 
למחבלים  ניתן  הכל  ככלות 

מחנה נופש.
הממשלה  מזכיר  זה  היה 
להזכיר  שטרח  האוזר  צבי 
המ־ הדרג  בעוד  כי  אתמול 
בארובה  כסומא  תר  דיני 
שולחן  על  פתרונות,  אחר 
דו"ח  ועומד  מונח  הממשלה 
שחרור  המונע  שמגר  ועדת 
עסקאות  באמצעות  רוצחים 
כך  לשם  דרושה  לא  שחרור. 
משפטי.  עימות  ולא  חקיקה 
די באימוץ מסקנה מתבקשת 
הפוליטיקאים  אבל  כזאת. 
הב־ משר  גבוהה,  המדברים 

אתמול  אושר  שמינויו  טחון 
המי־ אחרוני  ועד  במליאה 

ליטנטיים בסיעתו, מעדיפים 
לנופף במקסמי שווא אחרים.

פיל וחרסינה
אתמול  עלתה  בכנסת 
הגונה  חוק  הצעת  להצבעה 
מבצע  ולפיה  ומתבקשת 
בתשלום  שיפוצים  עבודות 
תקופת  במשך  אחראי  יהיה 
התאמה  אי  לכל  האחריות 

בעבודתו.
בחרה  האופוזיציה  אבל 
את  להביך  כדי  אותה  להפיל 
יב־ הם  כך  אחר  הקואליציה. 

קשו את אמון הציבור.

סגן יו"ר הכנסת ח"כ הרב ישראל אייכלר בסיור ועדת חו"ב במקום הפיגועים בגבעת אסף ובעפרה:

"מחסומי בידוק בכבישי יו'"ש ולא רק בכניסה לקו הירוק"
מאת דוד שמואלי

האחרון  הפיגועים  גל  רקע  על 
סגן  דורש  ושומרון  יהודה  בכבישי 
יו"ר הכנסת ח"כ הרב ישראל אייכלר 
להציב מחסומי בידוק בכבישי יו'"ש. 
הפי־ במקום  ניצבים  "כשאנו 

אל  'ארץ  הזעקה:  נשמעת  גועים 
בט־ לקבל  לנו  אסור  דמם'.  תכסי 
האירו־ העולם.  מנהג  שזה  בעיות 

עים הקשים התרחשו כבר ואנחנו 
הבא  לפיגוע  הלאה  ממשיכים 
חלילה". את הדברים אמר אתמול 
במקום  חו"ב  ועדת  סיור  במהלך 

הפיגועים בגבעת אסף ובעפרה.
"אנ־ כי  אמר  הדברים  בפתח 

ימים  בשלושה  כעת  נמצאים  חנו 
בו  בטבת  עשרה  עד  מאד  קשים 
והחל  בחשכה  שרוי  היה  העולם 
בר־ ראשית  ירושלים.  על  המצור 

צוני להעביר תנחומים למשפחות 
ישראל  עם  כל  עם  יחד  השכולות 
הי"ד.  החללים  על  המתאבלים 
התושבים  עם  להזדהות  באנו 
ממצב  וסובלים  כאן  המתגוררים 
בכבי־ טרור  של  אפשרי  בלתי 

להתפלל  עלינו  וביישובים.  שים 
הכתוב:  בנו  ושיקויים  לשלומם 
"כי נחם ה' ציון נחם כל חרבותיה 
וישם מדברה כעדן וערבתה כגן ה' 

ששון ושמחה ימצא בה..."
דרישתו.  את  הציג  בהמשך 
ובעו־ בארץ  תעופה  שדות  "ישנן 

לם, אליהם נכנסים רבבות אנשים 
להיכנס  שיכול  אחד  אין  יום.  מדי 
גם  כך  חוקי.  בלתי  נשק  עם  שם 
ובעולם.  בארץ  ענקיים  בקניונים 
בכל  קפדני  בידוק  עובר  אחד  כל 
מקום בעולם. נסעתי גם במדינות 
שם  שיש  אירופה  במזרח  רבות 
ישנם  לאזור  אזור  בין  אזורים, 
מחסומים, בהם בודקים רשיונות. 

דבר  כל  או  אמל"ח  נשק,  אין  אם 
חשוד, ממשיכים בנסיעה. 

בכבישים  מדוע  מבין  לא  "אני 
להקים  אפשר  אי  כאלה  מסוכנים 
בידוק  מחסומי  ולקיים  מחסומים 
החשד  את  שמעלה  רכב  לכל 
אמל"ח  בתוכו  שיש  ביותר  הקל 
הרכבים  שכל  נדע  כך  מבוקש.  או 
סכ־ מהווים  אינם  בכביש  הנעים 

שגרת  הפרעת  נגד  אני  אמנם  נה. 
לא  אך  חשוד,  שאינו  למי  החיים 
בכבישים  יסעו  שאנשים  יתכן 
כשיש סכנה שהרכב הנע מולם או 
רובה  תיכף  להוציא  עלול  לצידם, 

ולירות על הנוסעים.
לע־ שניתן  ההרתעה  "בידוקי 
אפ־ בעולם,  מקומות  בשאר  שות 

במרקם  פגיעה  ללא  כאן  גם  שרי 

החיים של שוחרי השקט והשלוה. 
החלטה  לקבל  לוועדה  מציע  אני 
שיש להקים מחסומים קבועים או 
ניידים, לא רק בכניסות לקו הירוק 
אלא בכל הכבישים בסיכון ולבצע 

בידוק בטחוני כנדרש.
נזכור  ההשתדלות  כל  "לאחר 
כי 'ה' שומריך ה' צלך... ה' ישמור 

צאתך ובואך מעתה ועד עולם'".

אושר: עונשם של מחבלים לא יקוצר
הצעת החוק שתמנע שחרור על תנאי של מחבלים כלואים שנשפטו בבתי 

המשפט במדינת ישראל אושרה לקריאה שניה ושלישית

מאת מאיר ברגר

לוועדת  המשותפת  הוועדה 
הכנסת וועדת החוקה, חוק ומשפט 
של הכנסת אישרה אתמול את הצ־
ביטול   – בטרור  המאבק  חוק  עת 
בטחוניים  לאסירים  מאסר  קיצור 

לקריאה שניה ושלישית.
יינתן  לא  החוק,  הצעת  פי  על 
לפי  ממאסר  על־תנאי  שחרור 
ממאסר,  תנאי  על  שחרור  חוק 
מאסר  עונש  עליו  שנגזר  למי 
בשל ביצוע עבירת רצח, או נסיון 
לפי  טרור  מעשה  המהווה  לרצח 
שנעברה  או  בטרור  המאבק  חוק 
הצעת  טרור.  מעשה  של  בנסיבות 
החוק תחול על מחבלים שיורשעו 
והן  האזרחיים  המשפט  בבתי  הן 

בבתי דין צבאיים.
תהיה  החוק  להצעת  בנוסף, 
שזו  כך  רטרואקטיבית,  תחולה 
תחול גם על מחבלים שכבר הור־

שעו ברצח או בנסיון לרצח.
על  בירך  פורר  עודד  ח"כ 
עושים  בטרור  "מלחמה  האישור: 
נא־ ישראל  ומדינת  החזיתות  בכל 

בקת לאורך תקופה במאבק הקשה 
מגלים  אנו  פעם  לא  לצערנו  הזה. 
בליעל  בני  דווקא  יום  של  שבסופו 
בשל  רק  ישראלים  לרצוח  שיצאו 
עצמם  מוצאים  ישראלים  היותם 
ומשונות  שונות  מהטבות  נהנים 
בכלא הישראלי אבל חשוב להזכיר 
שיקום  ברי  לא  הם  שטרוריסטים 
זכויות  להם  לתת  שאסור  ומכאן 
יתר ובטח שלא לקצר את עונשם".

תכלול  החוק  "הצעת  לדבריו, 
בנ־ שהואשמו  בטחוניים  אסירים 

סיון רצח וברצח לפי חוק המאבק 
לש־ אפשרות  כל  ותשלול  בטרור 
חרור מוקדם בגין התנהגות טובה 

או קיצור שליש".
כי  זאת  עם  טענה  ברקו  ח"כ 
פשרנית  חוק  בהצעת  מדובר 

"הצעת  מספיק.  חמורה  שאינה 
החוק שהגשתי היתה רחבה יותר 
על  שחרור  בכלל  אפשרה  ולא 
עבור  ממאסר  תנאי)  (כל  תנאי 
קציבת  כולל  בטחוניים,  אסירים 
לצערי,  הנשיא.  ידי  על  עונש 
שרים,  בוועדת  שעברה  למרות 
והיא  התנגד  המשפטים  משרד 
חה"כ  של  החוק  להצעת  מוזגה 

פורר בגרסה המצומצמת יותר".
המ־ היועצים  עמדת  כן,  "כמו 

שפטיים שהתנגדו להחיל זאת על 
הזויה.  היא  צבאיים  משפט  בתי 
מגיעים  הטרוריסטים  רוב  הרי 
בבתי  ונשפטים  ושומרון  מיהודה 
לאפשר  אסור  צבאיים.  משפט 
ועדה  בפני  לעמוד  טרוריסט  לאף 
לקיצור עונשים. ובטח, שזה כולל 
הוסיפה  צבאיים",  משפט  בתי 

ברקו.

רוצחו של ינאי ויסמן הי"ד 
נשלח ל־35 שנות מאסר

מאת סופרנו הצבאי

ביהודה  הצבאי  המשפט  בית 
על  מאסר  שנות   35 שלשום  גזר 
ויסמן  ינאי  את  רצח  אשר  המחבל 
רמי  בסניף  כשנתיים  לפני  הי"ד 
נדרש  המחבל  בנימין.  בשער  לוי 
לפצות את משפחת ויסמן במיליון 
שקלים  מיליון  ברבע  וכן  ש"ח 
המ־ בית  בפיגוע.  שנפצע  ליהודי 
הרוצח  על  מלהטיל  נמנע  שפט 
שהוא  העובדה  בשל  עולם  מאסר 

קטין.
משפחתו של ויסמן קיבלה את 
מהשופ־ ודרשה  בזעם  הדין  פסק 
טים להטיל על המחבל מאסר עו־

ומניעת  הרתעה  לצורכי  וזאת  לם 
של  רוצחה  על  כי  נציין  פיגועים. 
דפנה מאיר הי"ד נגזר מאסר עולם 

וזאת חרף היותו קטין.
מארגון  בלייכר  חיים  עו"ד 
המשפחה  את  מלווה  אשר  חננו 
קטין,  של  דינו  נגזר  "היום  מסר 
ויסמן  ינאי  של  מרוצחיו  אחד 
מא־ שנות  קיבל 35  הרוצח  הי"ד. 

עולם,  מאסר  קיבל  לא  הוא  סר, 
ביותר.  חמור  שמבחינתנו  דבר 
כחלק  ברצח,  הורשע  הקטין 
העדים  דוכן  על  טרור,  ממסע 
ארגון  של  לוחם  שהוא  אמר  הוא 
כזה  שמחבל  יתכן  לא  החמאס, 
שהוא  גם  עולם,  מאסר  יקבל  לא 

קטין.
"אי נתינת מאסר עולם למחבל 
המשפחה  לטרור,  עידוד  זה  כזה, 
הצבאית  מהפרקליטות  ביקשה 
לערער על פסק הדין בדרישה כי 
יוטל עליו מאסר עולם כפי הראוי 

לו", הוסיף בלייכר.

כנס חינוכי למורות ומחנכות שע"י 
מרפ"ד רבדים ועיריית רחובות

הספר  בתי  מכל  מורות  כמאה 
מהמגזר  יסודיים  והעל  היסודיים 
ליום  התכנסו  ברחובות  החרדי 
השנה  זו  שמתקיים  השנתי  העיון 
דבר  לשם  מפורסם  וכבר  השניה 
בר־ החרדי  החינוך  מורות  בקרב 

חובות.
את יום העיון כבדו בנוכחותם 
א.  הגב'  החדשה  האגף  מנהלת 
על  האחראי  כהן  ומיכאל  צוקרמן 
מאד  שהתרשמו  החרדי  החינוך 
המרפ"ד  של  הברוכה  מהעשיה 
החרדיים  ההוראה  אנשי  בקרב 

בעיר.
נציגי  ע"י  נאמרו  ברכה  דברי 
הציבור בעיריה הרב פנחס הומינר 
חבר המועצה מחזיק תיק הכספים 
נס  על  שהעלה  רחובות,  בעיריית 
השנה  במשך  הפועל  המרפ"ד  את 
ומקום  פדגוגי  שרות  במתן  כולה 
בנוסף  וזאת  להשתלמויות,  מפגש 
את  המשרתת  הקריאה  לספריית 
וכל  הת"ת  וילדי  העיר  נשות  כלל 
זאת בהשקעת ענק באדיבותו של 
ראש העיר ר' רחמים מלול. כן בי־

רך את המשתתפות הרב שי קזיוף 

בעיריית  חרדי  חינוך  תיק  מחזיק 
רחובות.

את הכנס שהופק על ידי 'בסט' 
עשירה  פדגוגית  תכנית  פיארה 
המש־ את  שריתקה  ומעניינת 

שמלבד  שעות,   4 במשך  תתפות 
ההנאה המרובה גם נתנה למורות 
החינו־ העשיה  להמשך  עוצמות 

כית שלהן במשך השנה.
קיבל  ומפואר  עשיר  כיבוד 
את פני הבאות לכינוס ערוך בטוב 

טעם ושי מכובד חולק בסופו.
המו־ מכל  והמנהלות  המורות 

השתתפו  בעיר  החרדיים  סדות 

על  נרגשות  הודו  ובסופו  בכינוס, 
יצאו  שאכן  וציינו  ההשקעה  כל 
השק־ להמשך  מעצימה  בהרגשה 

כוחות  מתוך  הקודש  בעבודת  עה 
חדשים.

מנהלת  הרשקוביץ  מ.  הגב' 
הע־ את  בסיפוק  סיכמה  המרפ"ד 

רב המיוחד והודיעה כי גם ציבור 
התורה  תלמודי  ומורי  המחנכים 
ברחובות  החרדיים  הספר  ובתי 
מת־ הקרובים  בימים  בע"ה  יהנו 
עבורם.  ומרתקת  ייחודית  כנית 
הודעה כבר יצאה בחדרי המורים 

בכל בתי החינוך בעיר.

משלחת מאוקראינה הגיעה לסיור לימוד 
חדשנות במוקד העירוני של ביתר עילית

במרכז ההתעניינות: תוכנת ניהול המוקד החדשנית שפותחה בהתאם לדרישות 
העיריה וצוות המוקד, ומספקת שליטה רחבה, בקרה ומעקב ממוחשב על כל 

הפניות והאירועים 
מאת כתב 'המבשר'

ביותר:  מהמתקדמים  לומדים 
מאוקראינה  מומחים  משלחת 
עירו־ חדשנות  בנושא  העוסקים 
מיוחד  לימודי  לסיור  הגיעה  נית, 
ביתר  עיריית  של  המשולב  במוקד 

עילית.
מר  עמד  המשלחת  בראש 
החברה  מנכ"ל   – קובל  איגור 
ויועץ  מריופול  העיר  לפיתוח 
בעלת  בעיר  מדובר  העיר.  ראש 
הסמוכה  תושבים,  מיליון  חצי 
לאי קרים בו מתקיימים עימותים 

צבאיים בין אוקראינה לרוסיה.
האת־ המשלחת,  אנשי  לדברי 

גרים עמם הם נאלצים להתמודד, 

סי־ בין  משולב  מענה  של  הינם 
חירום,  ומצבי  צבאיות  טואציות 
העוסק  שגרתי  אזרחי  מענה  לבין 
מוקד  גרידא.  עירוניות  בבעיות 
אפוא  הינו  אפוא,  ביתר  עיריית 
זמנית  בו  המתפקד  למוקד  מודל 
תוך הענקת מענה לכל האתגרים.

התעניינותם  נסובה  בעיקר 
של האורחים תוכנת ניהול המוקד 
ע"י  במיוחד  שפותחה  החדשנית 
למפ־ בהתאם  'סיטיקונקט'  חברת 
רט הדרישות שהציגו העיריה וצ־
וות המוקד, תוכנה המספקת שלי־

טה רחבה, בקרה ומעקב ממוחשב 
על כל הפניות והאירועים.

בסיור  השתתפו  העיריה  מצד 
רובינש־ מאיר  הרב  העיר  ראש 

דייטש,  יהודה  רה"ע  רמ"ט  טיין, 
שלמה  ובטחון  חירום  אגף  מנהל 
העירוני  המוקד  מנהל  חיים,  בן 
פינקלשטיין  אריאל  פקשר,  יוסי 
את  המלווה  העיריה,  מנכ"ל  עוזר 
הטכנולוגיות  והטמעת  שדרוג 
שלזינגר  ומשה  במוקד,  החדשות 

נציג החברה הכלכלית של ביתר.
רובינ־ מאיר  הרב  העיר  ראש 

עיריית  כי  לאורחים,  אמר  שטיין 
ביתר שמחה לנדב ולשתף מהידע 
לימוד,  של  שנים  לאורך  שצברה 
מתמיד.  ועדכון  לקחים  הפקת 
סקירה  העניקו  העיריה  צוותי 
נרחבת אודות הפונקציות השונות 
דוג־ גם  כמו  המוקד,  בפעילות 

מאות רבות מהעבר.

מינוי ראש הממשלה נתניהו לשר 
הבטחון אושר במליאת הכנסת

מאת מאיר ברגר

אישרה  סוער  דיון  בתום 
ראש  מינוי  את  הכנסת  מליאת 
לתפקיד  נתניהו  בנימין  הממשלה 
שר הבטחון. לאחר הצבעה שמית 
של  לרוב  הממשלה  בקשת  זכתה 
מתנגדים.   56 מול  תומכים   59
הם  אף  תמכו  היהודי  הבית  שרי 

בהצבעה. 
האופו־ הביעה  הדיון  במהלך 

למהלך.  קולנית  התנגדות  זיציה 
כי  בדיון  אמר  עודה  איימן  ח"כ 
"ראש הממשלה יהיה היום גם שר 
הבריאות  שר  גם  והוא  הבטחון, 
וגם שר הקליטה וגם שר החוץ, אז 
אלה ארבעה תיקים. צריך להוסיף 
2000 ותיק   1000 תיק  גם  עליהם 

זה  ואז   ,4,000 ותיק   3000 ותיק 
מלואי  יותר  זה  תיקים.  שמונה 
 – ואני  אני,  זה  המדינה  ה־14: 
לא  זה  שמצב  אני מקווה  המדינה. 

ימשיך עוד הרבה זמן".

לבני  ח"כ  האופוזיציה  יו"ר 
בחולשה  טמונה  הבעיה  כי  טענה 
הממשלה.  ראש  של  הפוליטית 
כל  עבור  תארים  הרבה  כך  "כל 
לכם  שנשארו  וזמן  דרך  מעט  כך 
ריבוי  לא  היא  הבעיה  בשלטון. 
המדיניות,  מיעוט  אלא  התיקים 
והפוליטית  האישית  החולשה 
נתניהו  פעם  הממשלה.  ראש  של 
שאני  ספר  כתב  בטחון,  מר  היה 
אבל  שם,  מלה  כל  עם  מסכימה 
והתבררה  התפוגה  ההבטחה 
איך  על  ספר  ובמקום  המציאות, 
כסף  מזוודות  יש  בטרור  להילחם 
הבעיה  אבל  בטרור.  שמועברות 
הפוליטית  החולשה  זו  הגדולה 
שלו וזה מה שמפחיד בלתת לו את 
תיק הבטחון. הכניעה לחמאס יחד 
לקיצונים  הפוליטית  הכניעה  עם 

זה הכל ההפך מבטחון".
כאמור בקשת הממשלה זכתה 
לרוב של 59 תומכים מול 56 מת־

נגדים והמינוי אושר.

על רקע הפיגועים האחרונים: 

סיעת 'הבית היהודי' התכנסה בגבעת אסף; 
בנט: "דין יהודה ושומרון כדין תל אביב"

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

מאת מאיר ברגר

התכנסה  היהודי  הבית  סיעת 
בגבעת  סיעה  לישיבת  אתמול 
בה  לצומת  הסמוך  הישוב  אסף, 
התרחש הפיגוע הקשה ביום חמי־

שי בו נרצחו שני חיילי צה"ל.
יו"ר  אמר  הישיבה  לאחר 
בנט: "לפני  נפתלי  השר  המפלגה, 
שליד  בטרמפיאדה  ימים  מספר 
מחבל  אסף,  גבעת  כאן,  הישוב 
לוחמים  שני  רבה  בתעוזה  רצח 

כרגע  נתנאל  השלישי,  והלוחם 
מתפללים  אנחנו  חייו.  על  נאבק 

לשלומו".
כחצי  חיים  ושומרון  "ביהודה 
זכות  להם  יש  ישראלים,  מיליון 
יש־ במדינת  אזרח  כל  כמו  לחיים 

חיים  לאיכות  זכות  להם  יש  ראל. 
ישראל.  במדינת  אזרח  לכל  כמו 
דין יהודה ושומרון כדין תל אביב 

ולכן צריך לפעול", ציין בנט.
בנט הזכיר בהקשר זה את חוק 
שאושר  מחבלים  משפחות  גירוש 

בנט,  לדברי  ומטרתו  בממשלה, 
שמחבלים יחזרו לפחד. "מחבלים 
כיום משתלם להם להרוג יהודים. 
עשרת  של  באקזיט  זוכים  הם 
הורסים  בחודש,  שקלים  אלפים 
ולא  בעצלתיים  הבית  את  להם 
בקיצור,  המשפחות.  את  מגרשים 
ואת  נהדרת  חבילה  עסקת  זאת 
זה אנחנו רוצים לשנות. שלמחבל 
על  פיגוע.  לבצע  כדאי  יהיה  לא 
השקענו  זה  על  שלנו.  המאבק  זה 
במערכה  ארוכות  שעות  אתמול 

לקדם את החוק".
מעודדים  נשמעו  באופוזיציה 
במ־ היהודי  הבית  מהשתלחות 

המחנה  יו"ר  הממשלה.  דיניות 
הציוני, אבי גבאי, לא טמן אף הוא 
ידו בצלחת ותקף בחריפות בישי־

בת הסיעה את מדיניות הממשלה 
ובניהול  הטרור  עם  בהתמודדות 

הכלכלה.
בעזה  נתניהו  של  "הכניעה 
והכ־ ושומרון  יהודה  את  הדליקה 

הדליקה  הגז  לחברות  שלו  ניעה 
את מחירי החשמל", אמר גבאי.

גבאי הסביר מה לדעתו הגור־
ליוקר המחיה: "יוקר המחיה  מים 
רפורמות  שאין  משום  מתפוצץ 
רק  והכל  בכאילו  הכל  אמיתיות, 

כותרות".
מחפש  האוצר  ששר  "שמעתי 
מחירי  עליית  את  לדחות  דרכים 
מחי־ את  להוריד  אפשר  החשמל. 

צריך  פשוט  ב־20%,  החשמל  רי 
הסביר  הגז",  מחיר  את  להוריד 

גבאי.
להוריד  לממשלה  קרא  גבאי 
לשר  קורא  "אני  הגז:  מחירי  את 
שהוביל  הממשלה  וראש  האוצר 
את מתווה הגז הנורא: אל תחפשו 
ראינו  ישראבלוף.  פתרונות  עוד 
לש־ אפשר  עובד.  לא  זה  שבסוף 

בטרור  גם  להילחם  אפשר  נות. 
להצ־ אפשר  המחיה.  ביוקר  וגם 

מיח את הכלכלה וגם להוריד את 
יוקר המחיה".
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אור גדול ביומא דהילולא של מוהרנ"ת מברסלב

סדרת ספרי 'ליקוטי הלכות – המבואר' 
מכילים אוצר בלום וביאורים נפלאים לפי סדר השולחן ערוך והקניית כלים רבים 

להנהגת האדם בדרך היראה והחסידות, משלבים את תורת הנסתר והנגלה ובמעשה 
אומן בוללים בתוכם את כל יסודות המוסר

עם  עצם  תדשן  טובה  שמועה 
הלכות  ליקוטי  כרכי  של  הופעתם 
של  המונומנטלי  חיבורו  המבואר, 
כ"ק מוהרנ"ת מברסלב זי"ע, היוצאים 
לאור עם ביאור מורחב ועוד הוספות 
רבות ונכבדות, ע"י חכמי ורבני מכון 
ישיבת  של  מיסודה  לישרים  אור 
שבנשיאות  בנהריה  יעקב  אביר 
אביחצירא  חי  דוד  רבי  אדמו"ר  כ"ק 

שליט"א.
כ"ק  וליקט  חיבר  רבים  ספרים 
מוהרנ"ת מתורתו של כ"ק רבי נחמן 
עליו.  ידו  את  שסמך  זי"ע  מברסלב 
ועטו  לימודים  בלשון  ניחן  מוהרנ"ת 
שהתבטא  וכפי   – מהיר  סופר  עט 
לשבח  והפליג  זי"ע  מוהר"ן  עליו 
'ליקוטי  בספרים  הבהירה  לשונו  את 
תפילות' ו'ספר המידות' שבהם ליקט 

מדברי רבו הגדול. 
חיבו־ של  הכותרת  גולת  אולם 
הנאדר  חיבורו  ספק  ללא  הינה  ריו 
עמל  עליו  הלכות',  'ליקוטי  והמקיף 
כרכים  כשמונה  המכיל  רבות,  שנים 
המלאים מזן אל זן. בחיבור זה מבאר 
מוהרנ"ת את כל ענייני השולחן ערוך 
מקשר  הוא  ובו  לסופם,  מראשיתם 
את הנסתר והנגלה זה בזה, ובמעשה 
אמן בולל בתוכו בקצרה ובארוכה את 
כל יסודות המוסר, היראה והחסידות, 
חו־ כמין  מבאר  דבריו  בתרי  כשבין 
מאמרים  בתנ"ך,  רבים  פסוקים  מר 
וסוגיות  בקבלה  מושגים  מהזוה"ק, 
בנגלה, וכל דבריו בנויים באופן שה־
דברים  צידה  עימו  ליקח  יוכל  לומד 
ול־ דרכיו  ליישר  ולמעשה,  לעובדא 

תקן אורחותיו למען ילך בדרך טובים 
וישמור אורחות צדיקים.

מיוחד  חיבור  של  ייחודיותו  לצד 
בעת  להתקשות  עשוי  הלומד  זה, 
וט־ שגיאות  בשל  בעיקר  הלימוד 

עויות שנפלו בו, ולשונו הארוכה של 
מוהרנ"ת שלפעמים הלומד אינו יורד 
אור  מכון  ורבני  חכמי  דעתו.  לסוף 
יעקב,  אביר  ישיבת  שע"י  לישרים 
שכבר איתמחו חכמיה בבירור מקחם 
את  עצמם  על  נטלו  ראשונים  של 
חמירא  כל  לבאר  הגדולה  המלאכה 
מאומצת  בעבודה  מוהרנ"ת.  בדברי 
של אנשי ספר־צוות מורחב של תל־

מידי חכמים מופלגים תחת שרביטו 
פומרנץ  מנדל  מנחם  רבי  הגאון  של 
והדר',  'עוז  מתיבתא  ריש  שליט"א 

מלשון  החל  הספר  כל  מחדש  נערך 
וזוקק  נוקה  אשר  רבינו  של  הזהב 
ע"פ דפוסים קדמונים תוך השוואות 
לכתב יד, ועד לחלוקה מחודשת לק־

טעים, וניקוד ופיסוק מדויקים.
במדור מיוחד הובא הביאור המ־

שולב, בו הובא כל לשון רבינו כאשר 
שהלומד  כך  בביאור,  משולב  הוא 
של־ מוהרנ"ת  כוונת  עומק  את  מבין 

עיתים מחמת קלילות לשונו הלומד 
סבור שהוא מבין את הדברים אולם 
הבנתו שיטחית למדי. כדי להקל עוד 
מאמר  כל  בפתח  הובאה  הלומד  על 
הקדמה בסיסית כך מבין הלומד לאן 
מועדות פני מוהרנ"ת ומבין אל נקל 
קטע  כל  מעל  הנפלאים.  דבריו  את 
צד  כותרות  ולצידו  כותרת  הוצבה 
את  לכוון  דרכים  כמפת  המשמשות 
הלומד, ועוד הוספות רבות ונכבדות.

לפני  שהופיע  הראשון  הכרך 
מספר חודשים, זכה לתשבחות רבות, 
למערכת  שהגיעו  רבים  ומכתבים 
מעידים עד כמה חשובה ונחוצה המ־

לאכה. יהודים בעלי לב מבין שעיינו 
בספר אינם גומרים עליו את ההלל, 
ומדבריהם למדנו שפנים חדשות באו 
והן  הספר  ועימוד  בעיצוב  הן  לכאן, 
הנוספים  והמדורים  הביאור  במדורי 
רבינו  דברי  על  חדש  אור  השופכים 

ומאירים אותם באור יקרות.
בהיותו  השני  הכרך  של  ייחודו 
מבאר  בו  תפילין,  בהלכות  עוסק 
פנימיות  מהות  עומק  את  מוהרנ"ת 
ענייני  כל  את  ומקיף  תפילין,  מצוות 

תפילין;  מצוות  ממהות  החל  תפילין, 
בבוקר;  דווקא  הנחתן  זמן  מדוע 
הנחת  לבין  חצות  קימת  בין  הקשר 
תפילין  בין  החילוק  מהות  תפילין; 
רש"י לתפילין רבינו תם; מדוע כיום 
צריך להקפיד יותר על תפילין רבינו 
בכרך  מוהרנ"ת  מרחיב  בנוסף  תם. 
הבתים,  הפרשיות,  מהות  אודות  זה 
השי־ המעברתא,  הרצועות,  הגידים, 

נין, תפילין של יד ותפילין של ראש 
לבאר  מאריך  במיוחד  ועוד.  ועוד 
מהתפילין,  מקבלים  אנו  כוחות  אילו 
וכיצד התפילין מלווים אותנו במשך 
היום יום – וכדרכו שכל דבריו בלולים 

בעומק העיון לעובדא ולמעשה.
ברי כי כל המעיין בספריו וילמד 
את דברי תורתו של מוהרנ"ת יפתח 
לעצמו צוהר ויגלה טעם חדש במצ־

וות הנחת תפילין.
בח־ להשיג  ניתן  הספרים  את 

ובמוקד  המובחרות,  הספרים  נויות 
בטל.  תורה  היכלי  של  המכירות 
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שבת של שירה לנשמה במלון אריסטוקרט
הזדרזו והבטיחו את מקומכם: שבת מיוחדת של שירה לנשמה עם מקלת יחד 

והחזן ר' דב פרידמן והמגיד המישרים הרב ברוורמן שליט"א
זו,  מתקופה  יותר  מושלם  זמן  אין 
ול־ שגרה  לשבור  החורף,  של  בעיצומו 

צאת לשבת שכולו שירה לנשמה במלון 
'אריסטוקרט' בעיר בבני ברק. המלון מז־

מין אתכם לחוות שבת מרוממת ובלתי 
נשכחת, שכל כולה עונג, רוממות, שירה, 
סיפור, ולהתרומם טפח מעל גבי הקרקע.

בשבת קודש פרשת 'ויחי', י"ג – י"ד 
במלון  אי"ה  תתקיים   ,(21/21.12) בטבת 
שירה  של  מיוחדת  שבת  'אריסטוקרט' 
לנשמה, תכניות ייחודיות ומלאות תוכן, 

ברמה גבוהה.
ינעימו  והתפילה  הסעודות  את 
פרקי  עם  הערב  בקולם  יחד  מקהלת 
הנודע  החזן  בראשות  מיוחדים  חזנות 
נופח  לתפילת  שיעניקו  פרידמן  דב  ר' 

את  תקיימו  ובסעודות  במיוחד  מרומם 
מצוות עונג שבת כהלכתו.

במהלך השבת ימסרו שיעורים והר־
צאות מרתקים על מגוון נושאים תורניים 
ואחרים בהם הרצאה מרתקת מאת מגיד 

המישרים הרב ברוורמן שליט"א.

בכל  העומד  'אריסטוקרט',  מלון 
הקפדנית  ההשגחה  תחת  השנה  ימות 
והצמודה של הרב לנדא, מעניק לאורחיו 
חוויה מושלמת, שפע ארוחות גורמה כיד 

המלך והוא יחיד מסוגו.
מביעים  'אריסטוקרט',  בהנהלת 
ואומ־ המיוחדת,  השבת  לקראת  שמחה 
אוחזת,  שלנו  העולם  "תפיסת  כי  רים 
האיכות  את  לאורחים  להעניק  יש  כי 
הגבוהה ביותר, המשלבת רמה מלונאית 
לחוויה  עשירות  תכניות  עם  מצוינת 
תהיה  זו,  שבת  כי  תקוה  ואנו  מושלמת 
המפואר  האירוח  במסורת  חוליה  עוד 
של מלון 'אריסטוקרט' להנאת ורוממות 

הרוח של האורחים".
מהרו להזמין: 03-6777141.

"במשרד השיכון לא יודעים על בעיות דיור 
קשות ועוסקים בהקמת רובע שגרירויות בעיר"

כך מוחה הרב חיים מילר יו"ר 'התנועה למען ירושלים ותושביה' במכתבו לראש 
הממשלה והשרים ^ "שר השיכון חייב לעזוב את תפקידו ולא להמשיך לזרות 

חול בעיני הציבור"

שמשרד  מבישה  "כותרת 
שגרירויות  רובע  מקדם  השיכון 
המב־ המדינות  עבור  בירושלים, 
שגרירויותיהם  את  להקים  קשות 

בעיר".
למען  'התנועה  יו"ר  הגדיר  כך 
ירושלים ותושביה' הרב חיים מי־

לפיה  שפורסמה,  הידיעה  את  לר 
משרד השיכון מקדם רובע שגרי־

גלנט  יואב  השיכון,  שר  וכי  רויות 
משוכנע  הוא  כי  בידיעה,  אומר 
יעבירו  רבות  נוספות  שמדינות 
ול־ לירושלים,  שגרירויותיהן  את 

פיכך הוא הנחה את גורמי הביצוע 
חלופות  לייעד  השיכון,  במשרד 
למיקום  הולמים  פתרונות  של 

השגרירויות בעתיד.

עצמו  את  מתגבר  "הליכוד 
באנשים שלא עשו דבר וחצי דבר 
לעיר, כמו יואב גלנט, שהצהיר כי 
בפריימריז  להתמודד  חושב  הוא 
ומי  ברקת,  ניר  גם  וכך  לליכוד 
ועוד  הממשלה  ראש  על  מדבר 
מס' שרים שמדברים על ירושלים 
דבר  עושים  ולא  גבוהה  גבוהה 

במציאות.
ירושלים  למען  "'התנועה 
לראשי  לפנות  תמשיך  ותושביה' 
ולומר  ולנציגיה,  השגרירויות 
בשום  צורך  לנו  אין  ברורות,  להם 
לכך  ואין  בירושלים,  שגרירות 
לגחמות  יד  שתתנו  חשיבות  שום 
של הרצים לפריימריז למפלגה זו 

או אחרת.

נתניהו־ברקת,  של  "הגחמה 
השגרירות  להעברת  הביאה 
למרות  וזאת  לעיר,  האמריקאית 
שכתבנו לשגריר ארה"ב בישראל, 
שאין שום צורך בכך, ושיגיד ברו־

להעברת  המחיר  מה  לציבור  רות 
השגרירויות לעיר את זה הוא לא 

עושה.
יאמרו  שהכותרות  "במקום 
שמשרד השיכון מקדם פרויקטים 
בירו־ צעירים  לזוגות  דיור  של 

כותרות  שיהיו  במקום  שלים. 
לדון  מבקשים  הממשלה  ששרי 
כאשר  בעיר  הדמוגרפית  בפצצה 
מתרחבים,  ירושלים  מזרח  ערביי 
לרכוש  היכן  אין  היהודי  ולציבור 
הגירה  כך  בגלל  וקיימת  דירות, 
יוצאת  מהעיר.  שלילית  יהודית 
הכותרת המבישה על קידום רובע 
שגרירויות בירושלים", מחה הרב 

מילר במכתב.
הליכוד  ברורות,  לומר  "צריך 
את  יותר  מייצגים  אינם  וראשיו 
לזוגות  דירות  ובניית  ירושלים. 
צעירים בירושלים אם יושג. יושג 
הנושא  ואת  במאבקים,  רק  בס"ד 
שנדע  עד  מסדה"י,  נוריד  לא  הזה 
בממשלה  הנושא  את  מייצג  מי 

ובכנסת".
ירושלים  למען  'התנועה  יו"ר 
שא־ מילר,  חיים  הרב  ותושביה' 

מור להפגש בימים אלה עם שרים 
יציג  השונות,  מהמפלגות  וח"כים 
הנוראי  האבסורד  את  בפניהם 
ומאידך את האפשרויות הקיימות 
ברחבי  דיור  יחידות  אלפי  לבנות 
סבירים.  במחירים  ירושלים, 
להחזיר את ההלוואות והמענקים 
ולא  בירושלים.  הדירות  לרוכשי 
שעה  יום,  יום  הצהרות  להשמיע 

שעה, ולא לעשות דבר.

חברת ענק רוסית לנפט עוזבת את איראן
יצרנית הנפט הגדולה ברוסיה עוזבת את איראן ותתמקד במיזמים על אדמת רוסיה מחשש להיפגע 

מהסנקציות האמריקאיות ^ המחיר: 30 מיליארד דולר

מאת כתב 'המבשר'

ברו־ הגדולה  הנפט  יצרנית 
בסוף  הודיעה  'רוסנפט',  סיה, 
תקיים  לא  כי  האחרון  השבוע 
ומעתה  על  באיראן  פרויקטים 
הנפט  בתחום  במיזמים  תתמקד 

על שטחה של רוסיה.
שעומדת  המרכזית  הסיבה 
החשש  היא  ההחלטה  מאחורי 
ארצות  שהטילה  מהסנקציות 
עם  על חברות הסוחרות  הברית 
של  המהלך  משמעות  איראן. 
של  מיידי  אבדן  הוא  'רוסנפט' 
פרויקט ענק בשווי 30 מיליארד 

דולר.
דיווח  היום'  'ישראל  העיתון 
בודד  בצעד  מדובר  לא  כי 
האנרגיה  חברת  אינה  ו'רוסנפט' 

הרוסית הראשונה שהודיעה על 
הפסקת פעילותה באיראן.

כניסת  לפני  ימים  "מספר 
הסנקציות האמריקניות לתוקפן 

הודיעה חברת זרובז'נפט כי תפ־
גם  במדינה.  פעילותה  את  סיק 
'טוטאל',  הצרפתית,  הגז  ענקית 
חוזה  תבטל  כי  במאי  הודיעה 
מיליארדים  עשרות  בשווי  ענק 
ניתן  יהיה  לא  אם  טהראן,  עם 
להבטיח הסרת הסנקציות האמ־

ריקניות".
מאות  כי  העיתון  ציין  עוד 
ותעשיה  רכב  אנרגיה,  חברות 
הודי־ כבר  העולם  מרחבי  כבדה 

עם  התקשרותם  הפסקת  על  עו 
הסנקציות  בעקבות  המדינה, 
המ־ על  טראמפ  ממשל  שהטיל 

דינה.

44-20-8806-0176  | (718) 437-0054 1800-22-55-66

-

חברת דואר ישראל תשכיר את הבנין 
ההיסטורי של השירות הבולאי בשדרות 
ירושלים ביפו למלונות אפריקה ישראל

היקף העסקה כ־31 מיליון שקל למשך 22.5 שנים
על  הודיעה  ישראל  דואר  חברת 
חתימת הסכם עם חברת מלונות אפרי־
קה ישראל, להשכרת בנין השירות הבו־

לאי בשדרות ירושלים 12 ביפו. במסגרת 
ההסכם תשלם מלונות אפריקה ישראל, 
אלף   116 דיין,  משפחת  בבעלות  אשר 
שכירת  על  ישראל  לדואר  בחודש  שקל 
לתקופה  מ"ר  כ־2,000  של  כולל  שטח 
הכולל  העסקה  היקף  שנים.  כ־22  של 
הובילו  העסקה  את  שקל.  מיליון  כ־31 
מטעם דואר ישראל, דני בוטוין, סמנכ"ל 
משרד  וכן  החברה,  של  הלוגיסטיקה 
ושות',  גורמן  הרינג,  שטיינמץ,  עו"ד 
הוביל  ישראל  אפריקה  מלונות  ומטעם 

את העסקה איציק דיין.
קומות   4 בן  לשימור  בבנין  מדובר 
מעל קומת מרתף, בחלקה 31 בגוש 7017

ביפו, המשמש כמבנה משרדים של חברת 
דואר ישראל, כאשר האגף החזיתי בקו־

דואר.  כסניף  לשמש  ימשיך  הקרקע  מת 
בית הדואר המרכזי ביפו עליו קם השירות 
הבריטי  המנדט  בתקופת  נבנה  הבולאי, 
על ידי האדריכל הראשי של מע"צ, אוס־

טן סיינט בארב הריסון, ובנייתו הושלמה 
רפופורט  יצחק  האדריכל  בנוסף  ב־1931. 
שימש בתור אדריכל האתר, והיה אחראי 
לבנין  יפו.  של  הדואר  בית  הקמת  על 
שלוש כניסות: כניסה ראשית שד' ירוש־

וכניסה  הדואר  מרח'  משנית  כניסה  לים, 
מחצר המבנה (מרח' הדואר ומ־ עורפית 
רח' ליענר). הבנין בנוי בטון וקירות החוץ 
מחופים לוחות אבן כורכר חומה ואבן גיר 
התחתונות,  בקומות  הבנין,  בצדי  לבנה. 
זכוכית  עשויים  קשתיים  חלונות  קיימם 
שופץ  המבנה  מסורגים.  ומסוגננים, 
ב־2000, כחלק מתכנית עיריית תל אביב 
השירות  ירושלים.  שדרות  לשיקום  יפו 
יולי  ועד   1948 מאז  במבנה  שכן  הבולאי 
2018, אז עבר השירות הבולאי למטה הח־

ברה של דואר ישראל בתל אביב, כחלק 
מאסטרטגית ההתייעלות שמוביל מנכ"ל 

דואר ישראל, דני גולדשטיין. 
דני גולדשטיין, מנכ"ל דואר ישראל 
ההסכם  חתימת  על  מברך  הוא  כי  אמר 
להשכרת  ישראל  אפריקה  מלונות  עם 
שיאפשר  ירושלים,  בשדרות  הנכס 
ולפתח  להמשיך  ישראל  דואר  לחברת 
את מנועי הצמיחה של החברה. "בשנים 

יחד  החברה  הנהלת  מובילה  האחרונות 
לחסכון  כוללת  תכנית  הדירקטוריון  עם 
תפעולית  התייעלות  תוך  בהוצאות, 
משמעותית גם בתחום הנדל"ן. בבעלות 
נדל"ן  שטחי  מאות  ישראל  דואר  חברת 
עם  הארץ  ברחבי  מרכזיים  במיקומים 
פוטנציאל עסקי של עשרות מיליוני שק־

מיישמת  האחרונות  בשנים  כאשר  לים, 
במס־ בתחום,  מקיפה  רפורמה  החברה 
צעדים  היתר  בין  החברה  נקטה  גרתה 

למיפוי, רישום והשבחת נכסיה".
לדברי גולדשטיין, "כחלק מהתכנית 
בימים  נבנית  החברה  של  האסטרטגית 

במבנה  דוארית,  קריה  במודיעין  אלה 
25 למשך  אור'  'מגה  מחברת  שהושכר 

נדל"ן  שטחי  כינוס  תאפשר  והיא  שנה 
רבים תחת קורת גג אחת, תוך חסכון של 
השנים  במהלך  שקלים  מיליוני  עשרות 
הוצאות  הדירה,  שכר  תפעול,  בהוצאות 
המעבר  וארנונה.  מים  חשמל,  ניקיון, 
יאפשר   2019 במהלך  דוארית  לקריה 
ברחבי  מ"ר  אלף  כ־30  לצמצם  לחברה 
בשנים  למודיעין  יועברו  אשר  הארץ, 
בתל  החברה  מטות  לרבות  הקרובות, 
אביב ובירושלים, ומערך מיון המכתבים 

הארצי בתל אביב". 

הנשיא ריבלין בסיור בגבול הצפון: 
"חיזבללה יביא לחורבן לבנון"

הנשיא ריבלין סייר בזירות הפעולה של מבצע 'מגן צפוני', שמע מבכירי צה"ל 
על התקדמות המבצע, נפגש עם חיילים הפועלים בגזרה והודה להם

מאת סופרנו הצבאי

ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא 
הפ־ בזירות  בצפון  שלשום  סייר 
אשר  צפוני'  'מגן  מבצע  של  עולה 
מנהרה  שלשום  נחשפה  במסגרתו 
על  בסיורו  לווה  הנשיא  רביעית. 
ידי מפקד פיקוד הצפון, אלוף יואל 
סטריק ומפקד עוצבת הגליל, תת־
בפני  סקרו  אשר  מילוא  רפי  אלוף 
ואת  הפעילות  מרחב  את  הנשיא 

האתגרים הטמונים בה.
הנשיא  המשיך  מכן  לאחר 
הפועלים  חיילים  עם  למפגש 
בשם  להם  הודה  במהלכו  בגזרה 
אזרחי המדינה כולם על הפעילות 
יש־ אזרחי  המאומצת. "בזכותכם, 

ראל ותושבי הצפון בפרט, יכולים 
אמר  ובטוחים",  רגועים  להיות 

הנשיא והוסיף: "הגעתי לכאן כדי 
להודות ולחזק אתכם בשם כל עם 
הרמטכ"ל  את  מברך  אני  ישראל. 
הלחימה,  תומכי  הלוחמים,  וכל 
יומם  כאן  שעובדים  והטכנולוגים 
האיום  את  להסיר  מנת  על  ולילה 
לי־ יוכלו  הצפון  שתושבי  ולוודא 

שון בשקט".
במהלך  הנשיא  הוסיף  עוד 
ההתקפיות  "המנהרות  הסיור: 
החודרות  מנהרות  חיזבללה,  של 
הפרה  מהוות  ישראל,  לתחום 
הישראלית.  הריבונות  של  בוטה 
כ'מגן  עצמו  שמציג  חיזבללה 
לחו־ דבר  של  בסופו  יביא  לבנון' 

לבנון  בממשלת  רואים  אנו  רבנה. 
אחראית לכל הנעשה בלבנון, ואנו 
מזהירים את חיזבללה לבל יכפיף 
או  איראנית,  לאג'נדה  לבנון,  את 

לתקיפת  כבסיס  בלבנון,  ישתמש 
ישראל".

"הקהילה  הדגיש:  ריבלין 
כי  להבין  חייבת  הבינלאומית 
להגן  הנדרש  כל  תעשה  ישראל 
על עצמה, וכי ישראל דורשת את 
הבינלאומיים,  הגורמים  מעורבות 
הבט־ מועצת  החלטות  באכיפת 
בשי־ הטכנולוגיות  היכולות  חון. 

לוב היכולות המודיעיניות ואיכות 
פורץ  להישג  הביאו  האדם,  הכוח 
דרך בכל קנה מידה. כמו בכל בי־

היום  גם  נוכחתי  בשטח,  שלי  קור 
למתן  ומוכן  דרוך  כולו  צה"ל  כי 
את  מוכיח  הנוכחי  המבצע  מענה. 
הכלל  המוכנות  של  חשיבותה 
צה"לית כמו גם את מוכנות יחידות 
שייכפה  תרחיש  לכל  ההנדסה, 

עלינו".

קליפורניה: נעצר מוסלמי שאיים 
על בית כנסת בלוס אנג'לס

מאת א. למל

משטרת לוס אנג'לס עצרה גבר 
חרב  בידו  שהחזיק  כאפיה  עטוי 
מאיימות  תנועות  כשחיווה  וצולם 
מול בית כנסת של חב"ד בעיר ביום 

שישי האחרון.
האיש צולם מחוץ לבית חב"ד 
פור־ והתמונות  הוליווד  בצפון 

המשטרה  למשטרה.  והגיעו  סמו 
הזיהוי  לוחית  מספר  את  זיהתה 
מצלמות  בעזרת  מכוניתו  של 
האבטחה של בית הכנסת והגיעה 
לביתו בסטודיו סיטי, קליפורניה.

זו  קורים,  כאלה  "כשדברים 
וזה  כולם  עבור  השכמה  שיחת 

במידה  למתח  כולם  את  מכניס 
הכנסת,  בית  רב  אמר  מסויים", 

חיים  לא  אנחנו  "אבל  אבנד.  הרב 
בפחד ועלינו להמשיך להתקדם".

פרוטוקול אסיפה מיוחדת של הדירקטוריון 
של כהן חזקיה בע"מ, ח.פ. 51-224359-3

(להלן - "החברה"),
מיום 16/12/2018.

יחיד  דירקטור   -  027812916 ת.ז.  חזקיה,  מרדכי  נוכחים: 
בחברה;

הוחלט פה אחד, כי החברה תשנה את מטרותיה, בכפוף   
לאישור רשם החברות, לעסוק ב"כל עיסוק חוקי".

מרדכי חזקיה – יו"ר  
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התיעוד המאיים של המוסלמי



המבשר | יום ג', י' בטבת תשע"ט | עמוד ה

ישראל מצטרפת להסכם עולמי 
לצמצום השימוש בפחם

מאת חיים מרגליות

שהתקיים  חגיגי  באירוע 
שב־ בקטוביץ'  האקלים  בוועידת 
ליוזמת  ישראל  הצטרפה  פולין, 
עולמית  קואליציה   –  PPCAה־
ותע־  – בפחם  השימוש  לצמצום 
מדינות  עם  יחד  אחת  בשורה  מוד 
מתקדמות כדוגמת קנדה, בריטניה 

צרפת, דנמרק והולנד.
והאנרגיה  הסביבה  הגנת  שרי 
יובל  ד"ר  וח"כ  אלקין  זאב  ח"כ   –
האח־ שטייניץ – מובילים בשנים 

רונות מדיניות משותפת להפחתת 
לצמצם  במטרה  הפחם  השימוש 
גזי  ופליטת  האוויר  זיהום  את 
ותמותה.  תחלואה  ולמנוע  חממה 
היא   2030 עד  לישראל  התכנית 
של  אפשרי  מקסימום  פחם,  אפס 
טב־ בגז  והיתר  מתחדשת  אנרגיה 

עי. תכניתו של שר האנרגיה אשר 
וכן  לאחרונה,  לציבור  פורסמה 
זיהום  לצמצום  הלאומית  בתכנית 
להגנת  המשרד  שמקדם  אוויר 

הסביבה מתוקף חוק אוויר נקי.
המדי־ של  ה־23  במפגש 

האקלים  לאמנת  השותפות  נות 
בבון   2017 בדצמבר  (שהתקיים 
ובריט־ קנדה  השיקו  שבגרמניה) 

 Powering קואליציית  את  ניה 
Past Coal Alliance שמטרתה 
משימוש  והוצאה  צמצום  לעודד 
צמיחה  ולקדם  בעולם  פחם  של 
הצטרפו  כבר  מדינות   28 ירוקה. 
עס־ ארגונים,  ערים,  עשרות  וכן 

קים ותאגידים מכל רחבי העולם. 
השותפות ביוזמה מהווה הזדמנות 
מצוינת ללמוד מנסיונן של מדינות 
אחרות, לייצר שיתוף פעולה לה־

חלפת מידע ומומחיות.
מתחייבים  ליוזמה  השותפים 
ייצור  הדרגתי  באופן  להפחית 
חשמל מפחם וכן לתמוך באנרגיה 

ותא־ ממשלתית  במדיניות  נקיה 
בה־ תומכת  הקואליציה  גידית. 

במדינות  בפחם  השימוש  פחתת 
OECD עד 2030 ובעולם כולו עד 

.2050
בי־ נעשו  האחרונות  בשנים 
לה־ משמעותיים  צעדים  שראל 

חממה  וגזי  האוויר  זיהום  פחתת 
הביאו  כבר  אשר  אנרגיה,  מייצור 
הח־ בייצור  כ־25%  של  להפחתה 
ולצמ־ ל־2015  ביחס  מפחם  שמל 
צום בפליטת מזהמים בשיעור של 

עשרות אחוזים.
הצעדים המשמעותיים ביותר, 
הצטר־ אושרה  בסיסם  על  אשר 
הקביעה  הם  ליוזמה  ישראל  פות 
כי יחידות 1-4  ממשלה  בהחלטת 
בחדרה,  רבין  אורות  הכח  בתחנת 
הייצור  מכושר  שליש  המהוות 
יוני  עד  ייסגרו  בישראל,  הפחמי 
הפליטה  בהיתרי  הקביעה   ;2022
הסביבה  להגנת  המשרד  שנתן 

ובמדי־ הפחמיות  הכח  לתחנות 
סדר  יופעל  כי  האנרגיה,  שר  ניות 
חשמל,  בייצור  סביבתי  העמסה 
פחם;  פני  על  טבעי  גז  המעדיף 
יופסק   2030 עד  כי  ההצהרה  וכן 

באופן מוחלט השימוש בפחם.
ליוזמה  ישראל  הצטרפות 
ולקדם  להמשיך  הזדמנות  מהווה 

להפחתת  הממשלה  מדיניות  את 
השימוש בפחם בתמהיל הדלקים 
הבי־ בזירה  גם  חשמל,  לייצור 
השימוש  צמצום  שכן  נלאומית 
בפחם בישראל, מפחית את זיהום 
האוויר ומסייע בהשגת יעד הפח־
הת־ המדינה  אשר  חממה  גזי  תת 
חייבה להם במסגרת הסכם פריז.

ארה"ב הטילה סנקציות 
נגד האלוף במיל' זיו

ארה"ב הטילה סנקציות על שלושה אישים, 
בהם האלוף במיל' ישראל זיו, בשל מעורבותם 

בערעור היציבות השלטונית בדרום סודאן

נעצרה חוליה בדואית שגנבה רכוש ברחבי הארץ
מאת חיים מרגליות

חברי  ארבעה  עצרה  המשטרה 
החשד  פי  על  שביצעה  כנופיה 
התפרצויות רבות לעסקים, מדרום 
כל־ נזק  והסבה  צפונה,  ועד  הארץ 
ש"ח,  אלפי  מאות  של  מוערך  כלי 

ואף יותר, לבעליהם.
בלשי היחידה המרכזית במר־

חב לכיש של משטרת ישראל יחד 
ואופרטי־ מיוחדות  יחידות  עם 

והמחוז  המרחב  של  נוספות  ביות 
האחרו־ בשבועות  עסקו  הדרומי, 

פעילות  תוך  באיתורם  רבות  נים 
סמויה ומורכבת של חברי כנופיה 
לעסקים  בהתפרצויות  החשודים 
מו־ בשווי  ערך  יקר  רכוש  וגניבת 

ערך של מאות אלפי ש"ח. 
יחד  הבלשים  פעילות  במהלך 
ארבעה  נעצרו  יס"מ  שוטרי  עם 
הבדואית  הפזורה  תושבי  חשודים 
המוקדמות  ה־20  בשנות  בדרום 
לחייהם לאחר שפרצו למפעל מו־
החשו־ השרון.  באזור  חשמל  צרי 
דים העמיסו בתוך רכב מסחרי מו־
צרי חשמל בשווי מוערך של מאות 
ש"ח והחלו נמלטים כשרכב  אלפי 
נוסף של החשודים, אחראי לפתוח 
להם את ציר הנסיעה וכל זאת תוך 
ואף  הפועלים  הכוחות  של  סיכונם 

אזרחים שנקלעו בדרכם. 
הח־ הועברו  מעצרם  לאחר 

היחידה  במשרדי  לחקירה  שודים 
המשטרה,  לבקשת  המרכזית. 
מהמעורבים  שלושה  של  מעצרם 
במספר  המשפט  בבית  הוארך 

ימים נוספים.
"מדובר  כי  אמרו  במשטרה 

רב,  כלכלי  נזק  שהסבה  בכנופיה 
בתחושת  פגעה  מכך  יתרה  אך 
פעי־ הנורמטיבי.  הציבור  בטחון 

כוחות  של  נחושה ומקצועית  לות 
המשטרה הביאה למעצרם ובסיום 

הליך החקירה הם צפויים לדין".

באגר פלסטיני תועד פורץ לשטח 
צה"ל סמוך למשרדי המנהל האזרחי

מאת ח. מרגליות

הפי־ מחדל  על  הביקורת  בצל 
היישוב  של  הבטחון  בגדר  רצה 
חייל  נפצע  בו  והפיגוע  אל,  בית 
צה"ל באורח קשה, תיעדו השבוע 
אנשי תנועת רגבים באגר פלסטיני 
עשרות  של  במרחק  שטח  הפורץ 
החטיבה  מבסיס  בודדים  מטרים 
בסיס  שוכן  בו  יהודה,  המרחבית 
אכי־ על  הממונה  האזרחי,  המנהל 
פת חוקי הבניה ושמירת הקרקעות 

במרחב יהודה.
אדמות  על  ממוקם  הבסיס 
לעיר  הסמוך  מנוח  בהר  מדינה 
פלש  הפלסטיני  והבאגר  חברון, 
באין מפריע לתוך אדמות המדינה 
והחל לחצוב בשטח הבסיס. מאיר 
מדיניות  מחלקת  מנהל  דויטש, 
בדרכו  שהיה  רגבים  בתנועת 
לחמ"ל  התקשר  שבע  לבאר 
מאוד  בסמוך  הממוקם  החטיבתי 
המוקדניות  אך  העבודות,  לאזור 
העבו־ את  מכירות  אינן  כי  ציינו 

דה. בעקבות פניית רגבים, הוחרם 

הבאגר.
אומר  כפול",  במחדל  "מדובר 
הבטחונית  "ההפקרות  דויטש. 
וההפקרות התכנונית הולכות כאן 
יד ביד. את הפיגוע המזעזע בבית 

אל, ביצע מחבל שחדר דרך פרצה 
בגדר – פירצה פיזית, הנובעת גם 
מ'פירצה משפטית' שמעדיפה את 
מרקם החיים של הפלסטינים ובה 
נחושה  מאכיפה  נמנעת  בשעה 

בלתי  פשוט  כאן,  גם  כלפיהם. 
שהפלסטינים  הדעת  על  מתקבל 
לשטח  לפלוש  לעצמם  מרשים 
הבסיס, מתחת לאפם, פשוטו כמ־
שמעו, של אנשי המנהל האזרחי".

פעילות אכיפה נגד 
רוכבים שמזיקים 
לשטחים חקלאיים

משולבים,  משטרה  צוותי 
האווירי  מהמערך  מסוק  בסיוע 
בשטחים  פעלו  המשטרה,  של 
לקיבוץ  הסמוכים  החקלאיים 
כנגד  התמקדה  הפעילות  מגידו. 
שב־ שטח  רכבי  נהגי  של  תופעה 

נסיעתם חוצים או משתוללים על 
ביבולים  פוגעים  חקלאיים  שדות 

וגורמים נזקים כבדים בשטח.
הממוקדת  האכיפה  בפעילות 
שטח  רכבי  מ־120  למעלה  נבדקו 
נרשמו  נהגים   10 נגד  שונים. 
נהגים  ארבעה  תנועה,  דו"חות 
עוכב  ובנוסף  המשפט  לבית  זומנו 
נוהג  שנתפס  שטח  אופנוע  נהג 
הושבת  והאופנוע  רשיון  ללא 

ל־30 ימים.
בוצעו  האחרונים  בחודשים 
בנושא  אכיפה  פעילויות  מספר 
מ־230  למעלה  נבדקו  במהלכן 
דו"חות   20 נרשמו  שטח,  רכבי 
ללא  נהגים  שני  נעצרו  תנועה, 
כלי  שני  הושבתו  נהיגה,  רשיון 
עקב  כלים  חמישה  והורדו  רכב 

ליקויים בטיחותיים.
זה  מסוג  אכיפה  פעילות 
בצורה  השנה  לאורך  מבוצעת 
בא־ שימוש  תוך  וסמויה  גלויה 

עבריינים  ותיעוד  תצפית  מצעי 
לרכוש  או  לשדות  נזק  הגורמים 
בעבירה  מדובר  החקלאים.  של 
פלילית הגורמת לנזק כבד לציבור 

החקלאים. 
חיים מרגליות

אור התורה והחסידות 

ביטוי הולם | הרב י. טוורסקי

הרה"ק  של  ההילולא  יום  התקרב  עם 
התניא  בעל  הרב  מלאדי,  הזקן  האדמו"ר 
שוב  נראה  בטבת,  כ"ד  ביום  זי"ע,  והשו"ע 
המחזה מרנין הלב החוזר על עצמו מדי שנה 

בשנים האחרונות.
אברהם  רבי  הרה"ג  של  הברוכה  ביוזמתו 
ביום  ענק  מבחן  נערך  שליט"א,  אלאשוילי 

ההילולא על חלק נבחר 
הטהורה  משנתו  מפרי 
שנה  כל  זי"ע.  הרב  של 
סימנים  מקבץ  על 
הזמן  עם  כאשר  נוסף, 
לרכוש  הנבחנים  יזכו 
בספר  ביותר  נרחב  ידע 

שולחן ערוך הרב.
בכאלף  מדובר 
אברכים  נבחנים, 
יקרים,  ובחורים 
יומם  חוק  לצד  אשר 
לימודם  ועמל  המתיש 
מקדישים  השגרתי 
יום  מדי  נוספות  שעות 
הלכות  ושינון  ללימוד 
המבחן  לקראת  אלו 

הייעודי.
קהל  בקרב 
ידועה  הלומדים 
של  תורתו  כי  העובדה 
מדויקת  היא  זי"ע  הרב 
אחר  נפה  ומנופה 

דבריו  של  ותג  תו  בכל  לדייק  יש  וכי  נפה, 
לכך  בהתאם  יו"ד.  של  לקוצו  עד  הקדושים 
מתכוננים הלומדים למבחן זה שעורכיו אינם 
דורשים  אלא  קלושה  תוצאה  על  מתפשרים 
של  ודיוק  דיוק  כל  ולזכור  לדייק  מהלומד 
לרמת  עד  הרב  של  קדשו  בלשון  התבטאות 

המלה הבודדת.
על  אינה  זה  למבחן  ההיערכות  כאמור, 
בכוללים  הרגילים  הלימוד  סדרי  חשבון 

הוגים  הלומדים  ולכן  הישיבות,  ובהיכלי 
חוברות  מיותר.  רגע  בכל  החומר  על  ועמלים 
לקראת  שנה  מדי  נדפסות  מיוחדות  לימוד 
הלומדים  בידי  לראות  תוכלו  אותן  המבחן, 

היקרים הנושאים אותן עמם לכל מקום.
ההתמדה  את  לראות  לב  מרנין  כמה 
האוטובוסים  בתחנות  והעצומה.  הגדולה 
בעת ההמתנה לנסיעה, 
חולים,  בקופת  בתור 
אף  בסופרמרקט,  או 
משפחתיות  בשמחות 
כלשהם,  ובאירועים 
בכל הזדמנות של דקה 
לדלות  שניתן  מיותרת 
מהגורן ומהיקב, נצפים 
השקדנים  האברכים 
סעיף  עוד  הגומעים 
ממשנתו  הלכה  ועוד 

הסדורה.
ממטרות  אחת 
הוצאת  של  הקודש 
השולחן ערוך לאור על 
זי"ע,  התניא  בעל  ידי 
להראות  כדי  היתה 
את  רבים  בת  בשער 
של  בתורה  גדלותם 
הטהורה  המנורה  קני 
המגיד  הרה"ק  תלמידי 
ממעזריטש  הגדול 
להוציא  וכדי  זיע"א, 
תורת  אין  כי  שסברו  אחרים  של  מליבם 
החסידות עולה בקנה אחד עם גדלות בנגלות 

התורה ח"ו.
להאיר  בימינו  גם  זו  זכות  אפוא  נתגלגלה 
שגב  עומק  את  עולם  לאור  ולגלות  זה  דבר 
תורתם  כח  עם  יחד  התניא,  בעל  של  תורתו 
והתמדתם של אלפי הצורבים תלמידי חכמים 
החסידות  בדרך  בעוז  הצועדים  מופלגים 

הצרופה עדי בוא ינון. זכותו יגן עלינו.  

ההיערכות למבחן זה אינה 
על חשבון סדרי הלימוד 

הרגילים בכוללים ובהיכלי 
הישיבות, ולכן הלומדים 
הוגים ועמלים על החומר 
בכל רגע מיותר. חוברות 
לימוד מיוחדות נדפסות 

מדי שנה לקראת המבחן, 
אותן תוכלו לראות בידי 

הלומדים היקרים הנושאים 
אותן עמם לכל מקום

כביש 38: 10 נפגעים 
בתאונת דרכים

סמוך   ,38 בכביש  שהתרחשה  דרכים  בתאונת  נפגעו  עשרה 
לצומת נחושה. בתאונה היו מעורבים שלושה כלי רכב. חובשים 
התאונה  בזירת  ראשוני  רפואי  טיפול  העניקו  הצלה'  ב'איחוד 
נפגעים  ולשמונה  בינוני,  עד  קל  לפצוע   ,50 כבן  בינוני  לפצוע 

באורח קל. 

נתניה: רוכב אופניים נפצע
רוכב אופניים חשמליים כבן 60 נפצע באורח בינוני כשהחליק 
טופל  הוא  בנתניה.  שומרון  דן  ברחוב  שנסע  בעת  בראשו  ונחבל 
להמשך  פונה  מכן  ולאחר  הצלה'  'איחוד  מתנדבי  ידי  על  במקום 

טיפול רפואי בבית החולים.

טבריה: פועל נפל מגובה ונפצע
פועל נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה ברחוב ירושלים 
בטבריה. הפועל, מתקין מזגנים, נפל מקומה שניה בעת שהתקין 
בה מזגן. הוא טופל על ידי מתנדבי 'איחוד הצלה' ולאחר מכן פונה 

להמשך טיפול בבית החולים פוריה בעיר.

ביתר עילית: ילדה נפצעה בתאונה
ילדה כבת 10 נפצעה בינוני כתוצאה מפגיעת אוטובוס ברחוב 
ברסלב בביתר עילית. חובשים ב'איחוד הצלה' סניף ביתר עילית 
בניידת  פונתה  היא  מכן  לאחר  ראשוני.  רפואי  סיוע  לה  העניקו 
טיפול נמרץ להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים בירושלים.

אשדוד: פעוט נפצע ממים רותחים
פעוט נכווה ונפגע באורח בינוני ממים רותחים שנשפכו עליו 
כי  סיפר  הצלה'  ב'איחוד  חובש  עלימה  רפאל  באשדוד.  בביתו 
העליון  גופו  בפלג  מכוויות  שסובל  שנתיים  כבן  בפעוט  מדובר 
הוא  הראשוני  הסיוע  לאחר  עליו.  שנשפך  רותח  מתה  כתוצאה 

פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים.

אשדוד: שלושה פצועים בתאונה
ושני  פרטי  רכב  מעורבות  עם  דרכים  בתאונת  נפגעו  שלושה 
אופנועים, שהתרחשה ברחוב יצחק הנשיא פינת הרצל באשדוד. 
רפואי  טיפול  העניקו  אשדוד  סניף  הצלה'  ב'איחוד  חובשים 
קשה,  עד  בינוני  שנפצע  אופנוע  לרוכב  התאונה  בזירת  ראשוני 
לרוכב אופנוע נוסף שנפצע קל עד בינוני, ולנוסעת נוספת מהרכב 

שנפצעה באורח קל. 

קצרים // חיים מרגליות

שמרו על כללי הבטיחות. ונשמרתם!
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ארה"ב הטילה סנקציות על 
האלוף  עומד  בראשה  החברה 
בשל  זאת  זיו.  ישראל  במיל' 
אמצעי  במכירת  מעורבותה 
סודאן  בדרום  לגורמים  לחימה 
האמריקאים,  לטענת  ותרומתו, 

לערעור היציבות באזור.
משרד  קיבל  ההחלטה  את 
האוצר האמריקאי נגד שלושה 
בשם  אדם  זיו,  האלוף  אישים, 
גר־ בשם  ואדם  עולאוו  אובאק 

ארה"ב  שלטענת  ואסילי,  גורי 
במעשיהם  שלושתם  אחראים 
האזורית  היציבות  לערעור 

באזור דרום סודאן.
אחרונות'  'ידיעות  העיתון 
דיווח כי על פי הודעת הממשל 
זיו  במיל'  האלוף  בוושינגטון 
בטחונית  חברה  בראש  עמד 
הלוחמים  לצדדים  שמכרה 
של  בשווי  ותחמושת  נשק  כלי 

150 מיליון דולרים, תוך שהיא 
פועלת במסווה של חברה חק־

היו  שסופק  הציוד  בין  לאית. 
רובים, רימונים וטילי כתף.

הש־ על  הוטלו  הסנקציות 
נשיאותי,  צו  במסגרת  לושה 
הקודם,  הנשיא  חתם  שעליו 
 ,2014 באפריל  אובאמה,  ברק 
למל־ באחראים  לפגוע  ונועד 

חמת האזרחים בדרום סודאן.
תגובה  העיתון  הביא  מנגד 
קי־ הוא  ולפיה  זיו  של  מטעמו 

האמריקאית  ההודעה  את  בל 
עוסק  "זיו  מוחלטת:  בהפתעה 
בפרויקטים  האחרונות  בשנים 
בדרום־סו־ נרחבים  חקלאיים 

ובטחון  פרנסה  שמביאים  דאן 
במ־ תושבים  למיליוני  תזונתי 

והמסוכסכת  האומללה  דינה 
מקורה  הרשות  החלטת  הזו. 
נמצא  כבר  וזיו  חמורה  בטעות 
במגעים עמה על מנת לתקן את 

טעותה".

לשכות ההוצאה לפועל לא 
יפעלו היום בשל מחאת עובדים

מאת שלמה גרין

האכי־ רשות  עובדי  כ־800 
פה והגביה ינקטו היום בצעדים 
ארגוניים, במסגרתם כל לשכות 
הארץ,  ברחבי  לפועל  ההוצאה 
קנסות  לגביית  המרכז  לרבות 
כחלק  סגורות.  יהיו  בירושלים, 
קבלת  תתקיים  לא  מהצעדים 
קהל, לא יהיה מענה טלפוני, לא 
בדיונים  הקלדה  שירותי  יהיו 

לפעילות  יצאו  לא  חוץ  וצוותי 
שטח.

הצעדים  העובדים  לטענת 
הנה־ החלטת  נוכח  מתקיימים 

חד־צדדית  לפגוע  הרשות  לת 
בשכר העובדים וצוותי השטח, 
שכרם  את  שיפחית  באופן 
מדי  לפחות  שקלים  במאות 
כל  חלק  ייקחו  בצעדים  חודש. 
והגביה,  האכיפה  רשות  עובדי 

למעט עובדי המטה.

חלק מהרכוש הגנוב | דוברות המשטרה
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יוניפי"ל מאשר רשמית: 2 מנהרות חוצות מלבנון לשטח ישראל; מועצת הבטחון תכונס

החוז־ ה"הפרות  מכנה  שהיא 
לגבול  ישראל  של  ונשנות  רות 
ביבשה.  והן  באוויר  הן  לבנון", 
במ־ כי  מציינים  בעיתון  פרשנים 

את  תדגיש  לבנון  הישיבה,  סגרת 
הבינלאומית  להחלטה  מחויבותה 
1701, ותחליט מה עליה לנקוט על 

מנת לשמר את הסכם זה. 
השלישית,  המנהרה  לגבי 
תחקיר האו"ם עדיין לא הסתיים. 
בחקירה,  המעורבים  גורמים  לפי 
שתי המנהרות עברו את קו הגבול 
האו"ם,  ידי  על  ב־2000  ששורטט 
ולכן הטיפול בהן יועבר לממשלת 
עמדה  לנקוט  אותה  ויאלץ  לבנון, 

ברורה בענין.
מנע  לבנון  צבא  כך,  בתוך 
גלגלים  להניח  צה"ל  מכח  אתמול 
ברי־ במובלעת  תיל  גדר  של 

בכלי  דווח  כך   – ישראל  בונות 
יוניפי"ל  כוח  בלבנון.  תקשורת 
מייס  לכפר  סמוך  למקום,  שהגיע 
אל־ג'בל, חצץ בין הצדדים, והגדר 
הגבול  מאחורי  לבסוף  נפרסה 
"לא  כי  נמסר  מצה"ל  הבינלאומי. 
במפגש  אלימות  תקריות  מוכרות 

הידיעות  סוכנות  הצדדים".  בין 
כי  דיווחה  הרשמית  הלבנונית 
כוננות  על  הכריז  לבנון  צבא 
בעקבות  הכפר  באזור  גבוהה 

התקרית.
לתק־ הלאומית  הסוכנות  לפי 

הלבנונים  החיילים  בלבנון,  שורת 
להניח  לישראל  לאפשר  סירבו 

הצוות  של  נוכחות  ללא  הגדר  את 
בעקבות  מטעמם.  הגיאוגרפי 
המפגש בין הצדדים, דווח בלבנון, 

חזר כח צה"ל כמה מטרים דרומה, 
את  שם  והניח  הכחול,  לקו  מעבר 

הגדר.
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היום הילולת כ"ק מרן אדמו"ר בעל 
'אמונת אברהם' מפיטסבורג זי"ע

ממרחקים  באו  הקהילות  וגווני 
בשבת  ולהשתתף  חלק  ליטול 
ובראשם  זו  ומרוממת  מיוחדת 
מנהיגי  הגאונים  הרבנים  נראו 

הקהילות הק' בעיר שליט"א.
בט־ לעשרה  אור  אמש 

האדמו"ר  מרן  כ"ק  ערך  בת 
הטהור  שולחנו  את  שליט"א 
הגדול  באולם  ההילולא  לרגל 

בקרית  הק'  הישיבה  היכל  שע"י 
בהשתתפות  אשדוד  פיטסבורג 
ציבור  ואישי  רבנים  אדמו"רים 
ואנשי  חסידים  של  רב  קהל  לצד 

מעשה.
נערכו  השולה"ט  במהלך 
חלוקת   – התורה'  'כבוד  מעמדי 
להוראה  הכולל  לאברכי  תעודת 
תפילה  הלכות  כל  על  שנבחנו 
תלמידי  ולמצטייני  ונו"כ,  שו"ע 
המבחן  בכור  שעמדו  הישיבה"ק 
וית־ והלכה  גמרא  דפי  מאות  על 

'חבר'  'שנון'  כבוד  בתארי  עטרו 
ו'מורינו' במסגרת מפעל הבחינות 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  ע"י  שנוסד 
הג־ אביו  נשמת  לטובת  שליט"א 

דול בעל ההילולא זי"ע.
צום  יום  שלישי  יום  היום 
חסידי  המוני  יעלו  בטבת  עשרה 
הק'  לציונו  פיטסבורג  ואוהדי 
אשר מנוחתו כבוד בהר המנוחות 
המר־ התפילה  מעמד  בירושלים, 

האדמו"ר  מרן  כ"ק  בראשות  כזי 
 ,15:00 בשעה  יתקיים  שליט"א 
מק־ יצאו  מאורגנים  אוטובוסים 

רית פיטסבורג בשעה: 13:30.

הערב סעודת ההילולא לזכרו של 
כ"ק אדמו"ר מוואסלוי זצוק"ל 

ומ־ זי"ע,  מרוז'ין  הסב"ק  של  צאיו 
ונודע  בארה"ק,  האדמו"רים  גדולי 
בקרב  ישועות  ופועל  נשגב  כצדיק 

הארץ, שרבים נושעו מברכותיו. 
אביו  ובחיי  בצעירתו  עוד 
רומניה  ברחבי  התפרסם  הק' 
רוז'ין  אדמור"י  ע"י  הוכתר  כאשר 
האדמו"ר  דודו  מקום  למלאות 
כאדמו"ר  גם  ולאחמ"כ  מאדז'וד 
של  רבם  ושימש  משטעפנעשט 
אשר  ברומניה,  שטעפנשט  חסידי 
נשא  אותם  מנהיג,  ללא  נותרו 
את  האומן  ישא  כאשר  שכמו  על 
העיתים  בצוק  ובמיוחד  היונק 
כאשר  הנוראה,  המלחמה  בזמני 
חת  לא  האימים,  שלטון  תחת  אף 
וע־ נפש  במסירות  ופעל  זע,  ולא 

מרעיתו  צאן  למען  דקדושה  זות 
ולא פעם הסתכן כאשר לא וויתר 
לצרכיהם  לדאוג  השלטונות  מול 
כאחד.  והגשמיים  הרוחניים 
השלטון  החלת  עם  מכן  ולאחר 
רבות  פעל  ברומניה  הקומוניסטי 
ולהצלת  והטהרה  הדת  לחיזוק 
לאחר  גם  היהודים.  אחיו  ועזרת 
רומניה  יהודי  של  בעלייתם  מכן 
כאב  להם  שימש  ישראל  לארץ 
טל  ונסך  ומעודד  המדריך  רחמן 

תחיה בלבבות אלפי בני ישראל. 
ישראל  לארץ  עלייתו  עם 
מדרשו  בית  את  בהתחלה  הקים 
בנהריה  'שטפנעשט־אדז'וד' 
גדול  חלק  הגיעו  לשם  הרחוקה, 
פעל  שם  רומניה,  מעולי  מאוד 
הקים  אף  כאשר  ונצורות  גדולות 
הראשון  המקוה  את  במסירות 
כמה  לאחר  תורה.  ותלמוד  בעיר 
יסד  שם  אביב  לתל  עבר  שנים 
אברהם'  'בית  מדרשו  בית  את 
משטעפנעשט  האדמו"רים  ע"ש 
ואדז'וד זי"ע. בכ"ב סיון תשי"ז עם 
הסתלקות אביו כ"ק האדמו"ר רבי 
חיים דב מוואסלוי זי"ע הוכתר אף 
למ"מ אביו וסבו כממשיך שושלת 
חסידי  התלכדו  וסביבו  וואסלוי 
בכ־ רוז'ין  בית  וחסידי  אביו  בית 

לל, על אף נסיון הצטנעותו בכרך 
נושעו  רבים  אביב.  תל  של  הגדול 
מופ־ מופת  וסיפורי  מברכותיו 

לאים התהלכו בין יודעיו ומכיריו, 
חבורת  היתה  במינה  מיוחדת 
שהתלכדה  המקובלים  הצדיקים 
יהודה  רבי  הגה"צ  ובהם  סביבו 
רבי  המקובל  זצ"ל,  סגל  זרחיה 

המקובל  זצ"ל,  הירשפרונג  יואל 
רבי יהודא זאב ליבוביץ זצ"ל שאף 
שימש כמשב"ק וגבאי שנים רבות 
וולטוך  יוסף  רבי  המקובל  בביתו, 
שבת  מדי  להגיע  שהקפיד  זצ"ל 

וחג לביתו ועוד כהנה.
תקופתו  היתה  ביותר  פלאית 
אמר  וכמעט  רמז  בה  האחרונה, 
העו־ מן  הסתלקותו  על  ברורות 
מידידיו  להיפרד  נסע  כאשר  לם 
גדולי האדמו"רים ומבני משפחתו 
טמירות  הנהגות  מיני  בכל  ונהג 

ומופלאות.
תתקיים  ההילולא  סעודת 
מוצאי  בערב  שלישי  יום  היום 
המדרש  בבית  בטבת  עשרה  צום 
סורוצקין  ברח'  וואסלוי  דחסידי 
ברק,  בבני  אהרן  רמת  בשכונת   2
בנו  בראשות  בערב,   8:30 בשעה 
ובהש־ שליט"א.  האדמו"ר  כ"ק 
תתפות רבנים, אנשי ציבור, חסי־

הערב  במשך  מעשה.  ואנשי  דים 
ולמורשתו  לדמותו  קווים  יועלו 
בסימן  תעמוד  ההילולא  הנשגבה. 
התפתחותו של בית המדרש בבני 
המהווה  לו  המסונף  והכולל  ברק 
פנינת חן בעיר התורה והחסידות. 
את  לציין  חשוב  זאת  עם  יחד 
מוס־ של  המופלאה  התפתחותם 

דות וואסלוי בתל אביב המשמשים 
מגדלור רב עוצמה בלב ליבה של 
תל אביב החילונית ומהווים עדות 
חיה לכוחו של אותו זקן, כ"ק מרן 
ההילולא  בעל  זצוק"ל  האדמו"ר 
בתל  המדרש  בית  את  ייסד  אשר 
משכנו  מקום  פלא  ובאופן  אביב 
ממשיך לפעול ואף מתרחב והולך 
תחת שרביט הנהגתו של כ"ק מרן 
בקי־ ובמיוחד  שליט"א  האדמו"ר 

רוב יהודים רבים לבאר מים חיים 
של תורה ואמונה.

אדמו"רי  בחלקת  ציונו  מקום 
'נחלת  העלמין  שבבית  רוז'ין  בית 
כאבן  משמש  גבעתים,  יצחק' 
לשפוך  השנה  כל  במשך  שואבת 
כמקום  ומפורסם  ולהתפלל  שיח 
המרכזית  העליה  וישועה.  סגולה 
רביעי  יום  מחר  תתקיים  לציון 
בשעה 2:45 אחה"צ, בבית העלמין 
'נחלת יצחק' – חלקת אדמו"רי בין 
רוזי'ן, להעתיר ישועה בעד הכלל 
והפרט. הסעות ייצאו בשעה 2:15 
מבתי המדרש של חסידי וואסלוי 
בשד' בן גוריון בת"א וברח' סורו־

צקין 2 בבני ברק. 
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מחר יפתח פרויקט 'גיוס ההמונים' להקמת 
מחלקת טיפול נמרץ ילדים ב'מעיני הישועה'

התהילים  פרקי  לעיר.  מאד  עד 
שקבע יו"ר ועד ההלכה של מעיני 
אלחנן  רמת  של  ורבה  הישועה 
לומר  שליט"א  זילברשטיין  הגר"י 
להצלחת המערכה הם – פרק כ"ג 

ופרק קכ"א. 
למנהלי  שנשלח  במכתב 
"לאור  נכתב:  התורה  תלמודי 
זילברשטיין  הגר"י  של  קריאתו 
של  בקריאה  אליכם  פונים  אנו 
חיבה ומתוך תחושת ערבות עמו־

ולהתפלל  הצאן  את  לאסוף  קה, 
להצלחת המערכה שיצאה לפועל 
מרנן  של  ושליחותם  בהוראתם 
 – שליט"א  ישראל  גדולי  ורבנן 
נמ־ לטיפול  מחלקה  הקמת  למען 

רץ לילדים במרכז הרפואי 'מעיני 
הישועה'. 

יחל  ההמונים  גיוס  "קמפיין 
מחר ביום רביעי י"א בטבת בצה־
רים ויימשך ביום חמישי י"ב טבת 
עד חצות הלילה. במסגרתו מתע־

לגייס  הישועה  מעיני  ידידי  תדים 
תרומות  להרמת  ישראל  עם  את 
למען הקמת המחלקה הנחוצה כל 
כך להצלת חיי הילדים בבני ברק 

ובסביבתה. 
שתלמידי  נבקש  כן  "על 
תשב"ר שלא טעמו טעם חטא יע־

תירו בתפילה ויאמרו את הפרקים 
המערכה".  להצלחת  קכ"א  כ"ג, 
נרשמה  המכתב  קבלת  עם  ואכן, 
המחנכים  בקרב  רבה  ההיענות 
לקיים  התורה  תלמודי  והנהלות 
הח־ המערכה  להצלחת  תפילות 

שובה. 
התגייסות  נרשמת  כך  בתוך 

למען  ברק  בני  תושבי  של  שיא 
נמרץ  לטיפול  המחלקה  הקמת 
ילדים לצד מחלקה לטיפול בהפ־

ניתוח  חדרי  והקמת  אכילה  רעות 
חדישים. 

ההמונים  גיוס  ימי  לקראת 
וי"ב  י"א  וחמישי  רביעי  בימים 
שי־ מתנדבים  מאות  נרשמו  טבת, 

הקהילתיים  החמ"לים  את  פעילו 
מחשוב  אנשי  לצד  והמרכזיים, 
אלפים  שיתרימו  ולוגיסטיקה, 
להיות  שמבקשים  ישראל  מעם 
שותפים להיסטוריה בהקמת המ־

חלקות הנחוצות להצלת חיי אדם 
בבני ברק. 

במרכז הרפואי מעיני הישועה 
אומרים כי המחלקה כמו כל שאר 
משרתות  החולים  בית  מחלקות 
את בני ברק ובנותיה – אלעד ומו־

לבני  מסונפים  אשר  עילית,  דיעין 

ברק בתחומי הרפואה והבריאות. 
רח"ל  לאשפוז  זקוק  ילד  "כאשר 
ההורים   – ושבועות  ימים  של 
הם  בו  במקום  לשהות  מעדיפים 
מרגישים בבית ובמקום שבו ניתן 
מכשול  כל  ללא  ולהיכנס  לצאת 

ברוחניות ובגשמיות". 
שהש־ הכנסיות  בתי  גבאי 

תתפו בשבוע שעבר בכינוס תחת 
הכריזו  השעה"  "חובת  הכותרת 
קריאתם  על  האחרונה  בשבת 
עוררה  אשר  ישראל  גדולי  של 
השבת  לאחר  מיד  רבים.  הדים 
בבקשה  העיר  מתושבי  רבים  פנו 
בימי הקמפיין,  להתנדב בפעילות 
את  לפתוח  ביקשו  נוספים  ורבים 
למען  הגונה  נדבה  ולהוזיל  ליבם 

הקמפיין. 
שפרסמו  הקודש  בקריאת 
ידוע  "הנה  נכתב:  ישראל  גדולי 

הרב  של  הגדולים  מפעליו  לכל 
בהק־ זצוק"ל  משה רוטשילד  ד"ר 

הישועה  מעייני  הרפואה  בית  מת 
מרבה   – הנפש  לבריאות  והמרכז 
כאן  ממש  נפש  במסירות  דעת, 
ומסייע  סייע  אשר  ברק  בבני 
כאן  מעירנו  ישראל  בית  להמוני 
והכל  בשנים  רבות  לה  ומחוצה 

נעשה ע"פ ההלכה.
מעמנו  שנסתלק  "ועכשיו 
משה  ד"ר  הרב  הדגול  המייסד 
טרם  כי  לנו  וידוע  זצ"ל  רוטשילד 
מח־ בהקמת  הגדול  חזונו  הגשים 
לקת אנורקסיה – הפרעות אכילה 
נמרץ  לטיפול  מחלקה  ובהקמת 
לילדים ועוד תכניות רבות שרצה 

להגשים לתועלת הציבור. 
חבים  שכולם  וודאי  "ודאי 
מפ־ כל  על  גדולה  הטוב  הכרת 

בקריאה  באנו  בזאת  כן  על  עליו, 
להירתם  ואחד  אחד  לכל  ובקשה 
ולסייע בכל כוחו להמשיך ולפתח 

מפעליו הכבירים". 
את  מסיימים  ישראל  גדולי 
"וכל  וכותבים  בברכה  הקריאה 
בכל  יבורכו  והעושים  המעשים 
מילי דמיטב וכל העוסקים במצוה 
לב־ ביתם  ובני  הם  יזכו  זו  גדולה 
ריאות גופא וסייעתא דשמיא בכל 

מעשיהם".
פרסמו  שלשום  כי  עוד  יצוין 
ובו  מכתב  ההלכה  פוסקי  גדולי 
מצוה  ואף  ניתן  כי  ברורה  הוראה 
לתרום מכספי מעשר לטובת בית 

החולים. 
חברי  חתומים  עליו  במכתב 

הישועה  מעיני  של  ההלכה  ועד 
קנייבסקי,  הגר"ח  מרן  בראשות 
זילבר־ הגר"י  קליין,  הגרמ"ש 

רבה  וכן  רוזנברג  הגר"ש  שטיין, 
אלחנן  רמת  שכונת  של  הספרדי 
נכתב  ואשר  שמעון,  בן  הגר"מ 
בידי הגאון רבי משה שאול קליין 
גודל  ידוע  "הנה  נכתב:  שליט"א, 
מעייני  הרפואה  בית  מפעלות 
הישועה אשר משמש מקום למזור 
ברק  בני  עיר  לתושבי  ולרפואה 
החרדים לדבר ה' וגם משאר מקו־

הרוצים  אלו  כל  לשם  באים  מות 
הן  ההלכה  ע"פ  תהא  שהרפואה 
בענייני שבת וכשרות והן בענייני 
החיים  את  לשמור  החיים  קדושת 
להם  שאין  לאלו  אף  התורה  ע"פ 
שהם  עניינים  בשאר  והן  רפואה, 

רבים מספור. 
"ומרן מו"ר הגאון בעל השבט 
הלוי זצ"ל היה מחזק בכל עת את 
מקום קדוש הנ"ל, והיה אומר שזה 
בו  שעושים  חסד  של  גדול  בית 
וכמו  ויום,  יום  כל  חסדים  אלפי 
כן היה אומר בשם הגרע"א שהוא 

עצמו שותף לבנות בית חולים. 
ידוע  והדבר  "ומאחר 
למע־ הוא  רפואה  בית  שהוצאות 

גובל  מעות  חסרון  וכל  ראש,  לה 
בעל  מו"ר  היה  ע"כ  נפש,  בפיקוח 
שיכו־ ובא  מורה  זצ"ל  הלוי  שבט 

לצדקה  מעשר  ממעות  ליתן  לים 
לקיום הבית רפואה".

הרבנים  חותמים  מכתבם  את 
בנו  שיקויים  רצון  "ויהי  בברכה 
אשר  המחלה  כל  שכתוב  מקרא 
שמתי במצרים לא אשים עליך כי 

אני ה' רופאך".
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לא מפוסטר? לא נכנס הביתה:

נחשפו למעלה מאלף ליטר חלב שיוצר 
באתר פיראטי ויועד לשיווק בדרום הארץ

האתר נמצא במחסן של רפתן בדרום הארץ ^ מפקחי משרד החקלאות 
הפסיקו את הפעילות במקום לאלתר והחשודים הועברו לחקירה

מאת כתב 'המבשר'

המרכזית  היחידה  מפקחי 
במ־ (פיצו"ח)  וחקירות  לאכיפה 
פי־ אתר  חשפו  החקלאות  שרד 
במושב  כמחלבה  ששימש  ראטי 
שבדרום  לשדרות)  (סמוך  יכיני 

הארץ, אשר פעל בניגוד לחוק. 

במקום נתפסו יותר מ־1,000 
מוצ־ להכנת  שיועד  חלב  ליטר 

חשיפת  עם  שונים.  חלב  רי 
הופסקה  הפעילות  המקום, 

לאלתר.
עולה  ראשונית  מחקירה 
אשקלון  תושבי  החשודים,  כי 
אשר  לחייהם,  ה־40  בשנות 

את  מכרו  המקום,  את  הפעילו 
החלב באופן לא חוקי למחלבות 

ברחבי הארץ. 
להמשך  הועברו  החשודים 
הליכים  נגדם  ונפתחו  חקירה 
במ־ שנמצא  החלב  משפטיים. 

צו  פי  על  להשמדה  הועבר  קום 
רופא וטרינר.

עיריית בני ברק מציגה: סיוע משפטי לתושבים 
מאת כתב 'המבשר'

לרווחת  מהפעילות  כחלק 
העיריה  השיקה  ברק  בני  תושבי 
בדמות  חדשני  שירות  לאחרונה 

סיוע משפטי לתושבים. 
שי"ל  במסגרת  מוגש  השירות 
המשותף  לאזרח  ייעוץ  שירות   –
של  חברתיים  לשירותים  לאגף 
עיריית בני ברק ולמשרד הרווחה.

יעוץ  שירות   – השי"ל  שירות 
הפועל  ובסודיות,  חינם  לאזרח 
שנים  שלושים  מעל  בבני־ברק 
מתנדבים  עשרות  מונה  ברציפות, 
רו"ח,  עו"ד,  ובהם  מקצועיים, 
אחד  כל  מומחים  ועוד,  מס  יועצי 
בשלושה  מופעל  והוא  בתחומו 
העיר:  במרכז  שניים  מרכזים: 
ברחוב דוד המלך 10 (סגור זמנית 
עקי־ רבי  וברחוב  שיפוצים)  בשל 

בא 89, ואחד בשכונת פרדס כ"ץ, 
ברחוב אברבנאל 60. 

בשי"ל  השירותים  הרחבת 
הינה חלק מפעילותו הנרחבת של 
רובינש־ אברהם  הרב  העיר  ראש 

טיין, לפיתוח ולשדרוג השירותים 
לתושב.

מלבד  כולל,  בשי"ל  הייעוץ 
נושאים  גם  וכללי,  משפטי  ייעוץ 

כלכלן  ע"י  כייעוץ  בלעדיים 
נדל"ן  בנושא  מקרקעין  ושמאי 
דירות  רכישת  טרום  וביקורת 
ונכסים. נושאים נוספים הם ייעוץ 
משפטי ראשוני ע"י עו"ד מעולים 
לאומי,  ביטוח  כנזיקין,  בתחומים 
צרכנות,  משפחה,  מקרקעין, 
וירושות,  צוואות  לפועל,  הוצאה 

תעבורה ועוד. 
שכר  חשבי  ע"י  ייעוץ  כן  כמו 
ייעוץ  עבודה,  לדיני  מומחים 
תרגום  שואה,  ניצולי  לזכויות 
ביטוח  ומפולנית,  מגרמנית 
לאומי ועוד. מתנדבי שי"ל נותנים 
האוכלוסיה,  שכבות  לכל  מענה 
התקוה  הם  רבים  ובמקרים 
שתוש־ הביורוקרטיות  לבעיות 

אמין  הצוות  בהן.  נתקלים  בים 
קשבת  אוזן  רבה,  סבלנות  עם 

ולב פתוח.
מלבד  שי"ל,  מתנדבי  כל 
ליחסי  מומחים  כעו"ד,  נסיונם 
עוברים  ועוד,  צרכנות  או  עבודה 
בנושאים  והשתלמויות  הכשרה 
ול־ המיומנות  לשיפור  מגוונים 

כקליטת  בתחומים  בעיות  פתרון 
גם  בשי"ל  רווחה.  ושירותי  עליה 
קהילתי,  גישור  של  מודל  פועל 

ככלי ליישור הדורים.
בה־ המקומי,  'שי"ל'  לצוות 

ולאגף  וקנין,  יחיאל  מר  נהלת 
חברתיים  לשירותים  העירוני 
מנדל,  יהושע  הרב  שבראשות 
ארלט  עו"ס  ובהנהלת  רה"ע  סגן 
מויאל, מגיעים מכתבי תודה רבים 
האדיבות  השירות,  היחס,  עבור 
הנו־ במכלול  ההולם  והטיפול 

שאים והייעוץ.

דו"ח: ההגירה לגרמניה הביאה 
לעליה דרמטית במספר האסירים
גל ההגירה לגרמניה בשנים האחרונות הביא לעליה דרמטית במספר האסירים 

בעלי אזרחות זרה הכלואים בבתי הכלא במדינה

מאת כתב 'המבשר'

על פי דו"ח שפרסמה ממשלת 
הכ־ מהאסירים  שליש  גרמניה, 
הם  במדינה  הכלא  בבתי  לואים 

בעלי אזרחות זרה.
לגרמניה  ההמוני  ההגירה  גל 
לכך  הביא  האחרונות  בשנים 
שרבים מהאסירים שנכלאו בשנה 
זרה  אזרחות  בעלי  היו  האחרונה 
ונכנסו לתחומי גרמניה רק בשנים 

האחרונות.
כי  מדווח  וועלט'  'די  העיתון 
כלואים  היו   2018 לאמצע  נכון 
 16,267 בגרמניה  הכלא  בבתי 
זרה,  אזרחות  בעלי  אסירים 
המהווים סך של 32 אחוזים מכלל 
האסירים בגרמניה. מדובר בעליה 
לעומת 2017  אחוזים  חמישה  של 

במספר האסירים בעלי האזרחות 
הזרה בגרמניה.

המ־ הזרים  האזרחים  מספר 
על 10.6  עומד  בגרמניה  תגוררים 
אחוזים   12 מהווים  והם  מיליון, 
כך  הגרמנית,  האוכלוסיה  מכלל 
האסירים  של  היחסי  שמספרם 
משמעותי  באופן  גבוה  הזרים 
המ־ הזרים  האזרחים  ממספר 

על  ומצביע  במדינה  תגוררים 
מעורבות הולכת וגוברת של זרים 
האחרו־ בשנים  לגרמניה  שהיגרו 

נות במעשי פשיעה חמורים.
מספר האסירים בעלי אזרחות 
על   2018 באמצע  עמד  גרמנית 
משמעו־ ירידה  אדם,  בני   34,690
תית לעומת 45 אלף אסירים בעלי 
כלואים  שהיו  גרמנית  אזרחות 
במדינה ב־2012, טרם גל ההגירה 

המבורג  העיר  למדינה.  ההמוני 
רושמת את המספר הגבוה ביותר 
של אסירים בעלי אזרחות זרה עם 
ברלין  אחריה  כאשר  אחוזים,   58
ובאדן־וירטמברג  אחוזים   51 עם 
49 אחוזי אסירים זרים. הדו"ח של 
לסטטיסטיקה  הפדרלי  המשרד 
החזקת  עלות  כי  ציין  בגרמניה 
המיסים  למשלם  עולה  האסירים 
הגרמני סכום של 720 מיליון יורו 

מדי שנה.
'ברייברט'  הידיעות  סוכנות 
נוספות  מדינות  כי  מדווחת 
בשנים  גדולים  הגירה  גלי  שראו 
האחרונות דיווחו גם הן על עליה 
האסירים  במספר  משמעותית 
עליה  ועל  הזרה,  האזרחות  בעלי 
המעור־ הזרים  במספר  דרמטית 

בים במעשי פשיעה חמורים.

ראש מועצת בית אל: אם המחסום יפתח 

שהצ־ נתפס  בלתי  מצב  "נוצר 
הפלסטינים  על  להקל  החליט  בא 
חופשית  תנועה  להם  ולאפשר 
הופכים  בתמורה  והם  יותר 
אומר  מחבלים",  של  לציר  אותו 
"איך  אלון,  שי  המועצה  ראש 
לתוש־ היום  להבטיח  יכול  אני 

כשהרכבים  בטוחה  נסיעה  בים 
מרמ־ מגיעים  אליהם  הצמודים 

לרמללה  להימלט  ויכולים  ללה 
יכול  בטחוני  גורם  ששום  מבלי 
מועצה  כראש  אני  לעוצרם. 

ערב לבטחונם".
בבוקר  ראשון  "ביום  לדבריו, 
הת־ פתוח  שהחסם  כשגיליתי 

לו  והודעתי  למח"ט  קשרתי 
הציר  את  לחסום  הולך  שאני 

בגופי. 
את  בינתיים  חסם  אכן  "הוא 
יהיה  שזה  אמר  אבל  המעבר 
וזה  מאחר  שעות.  ל־48  רק  תקף 
יבואו  אל  בית  תושבי  אז  המצב 
וידאגו  הצבא  את  להחליף  מחר 
רכבים  מעבר  לחסום  בעצמם 

ערביים".

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

נתפס אדם שגידל בעלי 
חיים נדירים ללא היתר

מאת חיים מרגליות

שו־ של  משותפות  פעילויות 
משטרת  של  הגבול  משמר  טרי 
ישראל, פקחי רשות הטבע והגנים 
לתפיסת  הביאו  המיסים  ורשות 
החזקה  בגין  הארץ,  במרכז  חשוד 
המו־ מוגנים  חיים  בבעלי  וסחר 
ש"ח.  כמיליון  של  בשווי  ערכים 
בנוסף הביאו לסיכול נסיון הברחה 
'על חם' של ציפורים מוגנות בשווי 

של כ־300 אלף ש"ח בנתב"ג. 
והגנים  הטבע  רשות  פקחי 
על  פשטו  הגבול  משמר  ושוטרי 
לסחר  בחשד  הארץ  במרכז  הבית 

והחזקה לא חוקית של בעלי חיים 
מוגנים. 

של  בביתו  הבחינו  הכוחות 
מגוון  ובתוכו  גדול  בכלוב  החשוד 
עופות  נדירים, 12  מסוגים  עופות 
ברווזי  שלושה  הורנביל,  מסוג 
חד־זנב  ברווזי  שני  צהוב־מצב, 

ועגור חן. 
העופות המוגנים הינם נדירים 
מסוגם ומוערכים בשווי כולל של 
בשנות  החשוד,  ש"ח.  כמיליון 
הארץ,  מרכז  תושב  לחייו  ה־40 
יחד עם בעלי החיים הועברו לח־

קירה ברשות הטבע והגנים.
של  השבוע  נוספת  פעילות 

הג־ משמר  והגנים,  הטבע  רשות 
חשד  בדבר  המיסים,  ורשות  בול 
להברחת ציפורים מוגנות בנתב"ג. 
במסגרת הפעילות הופעלו כוחות 
חשודים  שני  ונתפסו  סמויים 
ציפורים  ובתוכם  כלובים  עם 

מוגנות. 

בבדיקה התגלו כ־25 ציפורים 
מסוג 'מוטציות קקריקים' שעל פי 
החשד הגיעו לתחומי ישראל מב־
בתנאים  הוברחו  הציפורים  לגיה. 
קשים וחלקן נמצאו מתות. השווי 
כ־300  הציפורים  של  המוערך 
תושבי  החשודים,  שני  ש"ח.  אלף 
עכו בשנות ה־50 לחייהם הועברו 
והגנים.  הטבע  רשות  של  לטיפול 
בנוסף אחד מהחשודים קיבל קנס 
 104 של  בשווי  המיסים  מרשות 

אלף ש"ח. 
לחי  האגף  מנהל  שמיר,  יתיר 
והגנים,  הטבע  ברשות  והצומח 
חתומה  ישראל  "מדינת  כי  ציין 
על  לשמור  שתפקידה  אמנה  על 
הכחדה.  בסכנת  הנמצאים  מינים 
המותרים  מינים  קובעת  האמנה 
פועלת  הרשות  בסחר.  ואסורים 
הבינ־ וברמה  המקומית  ברמה 

הבר  חיות  על  לשמירה  לאומית 
ועל המגוון האקולוגי, תוך תיאום 
השונות  מדינות  עם  בינלאומי 
החתומות על האמנה. הקמת יחי־

חשוב  מרכיב  מהווה  המודעין  דת 
בקידום אכיפת החוק ושמירה על 

חיות הבר". 
ימ־ כי  אמרו  הגבול  במשמר 

שיכו את שיתופי הפעולה הרבים 
הטבע  רשות  עם  יחד  שנעשים 
כוללים  הפעולה  שיתופי  והגנים. 
מודי־ מעטפת  היתר  בין  בתוכם 

עינית משותפת המביאה לתפיסת 
בעלי  שלום  על  ומגנה  העבריינים 

החיים והציבור.

Hagshama Cofund LP

www magna isa gov il

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ
מכרז כוח אדם פומבי

מס' 2/2018
לתפקיד: מדריך/ת כושר למתחם הספורט קלאב

תיאור התפקיד: מדריך כושר במתחם הספורט קלאב.
א. מדריך כושר מוסמך בתוקף כולל  דרישות ניסיון סף: 
ריענון  בתוקף. ב. תעודת השלמות בתוקף - עזרה ראשונה. 
תעודות  ד.  כושר.  חדר  כמאמן  לפחות  שנה  של  ניסיון  ג. 

והכשרות נוספות - יתרון.
דרישות המשרה: א. עבודה הכרוכה במאמץ פיזי. ב. שעות 
במשמרות  עבודה  ג.  לחץ.  תחת  ועבודה  מרובות  עבודה 

מגוונות. ד. עבודה עם קהל רב ומגוון כולל ילדים.
-------------------------------------------------------------

 .12:00 שעה   3/1/19 ליום  עד  להגיש  יש  למכרז  בקשות 
עמידתו  לצורך  בכתב  הוכחות  לצרף  נדרש  המועמד/ת 
בתנאי הסף לרבות קורות חיים, תעודת השכלה רלוונטית 
המכרז   .sderotecjob@gmail.com למייל:  וכיוצ"ב, 

נכתב בלשון זכר אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.

אחד העופות הנדירים | דוברות המשטרה

חיילי צה"ל בחישוף מנהרות בגבול לבנון | צילום דו"צ



המבשר | יום ג', י' בטבת תשע"ט | עמוד ז

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
ל2 מחולקת  131מ"ר  באהליאב, 
נוחה! 3,800,000 קומה  חד',  דירות 3 
ש"ח "תיווך היימיש" 0527-649-565

[20050909]

ל4 מחולקת  135מ"ר,  תורה,  בעזרת 
ו2, נוף מדהים, מפוארת, חצר 50מ"ר 
0527-649- היימיש"  "תיווך  בלעדי! 

565
[20050908]

סדיגורא)  (ליד  הנביא  בשמואל   3
1,790,000 משופצת,  נוחה,  קומה 
0527- היימישי"  "תיווך  בלעדי  ש"ח 

649-565
[20050907]

חד'   5 שראל,  בשרי  מציאה 
וחניה!!  מחסן  כולל  מ"ר,   130
"תיווך  בלעדי  ש"ח   3,250,000

היימיש" 0527-649-565
[20050906]

דירה  סורוצקין,  בלב  רוממה 
מעולה! 4 חדרים מרווחת במיוחד, 
גדולה,  סוכה  מרפסת   + משופצת 
כפולים,  ואבמטיה  שירותים 
לראות!  חובה  ומאווררת,  מוארת 

ONE 054-844-0016 נדלן
[20050902]

מרווחת,  חדרים,   4 דירת  במ"ג, 
סוכה,  למרפסת  יציאה  כוללת 
משופצת + שלד בנוי לתוספת של 
2,450,000 סוכה.  ומרפסת  חדר 

ONE 054-844-0016 ש''ח נדלן
[20050901]

מרכזי!  הכי  המקום  הבירה!!  בארזי 
5.5 חד' 150 מטר + זכויות בגג, 3 כ"א, 
שכנים  וחזית,  נוף  פרטית,  כניסת 
הקודם  3480.000שח  רק  היימשע, 
"היימשע   052-7658-638 זוכה! 

תיווך-הנדלס
[20050873]

מגורה"  "אחוזי  היוקרה  בפרויקט 
98 חד   4 רווחה  שערי  יד  על 
רק  ק"ד  16מטר  מרפסת   + מטר 
052-7658-638 2520.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050865]

וילה  ברוך,  הטורים/מקור  באיזור 
 + גדולה  חצר   + מטר   180 פרטית 
130מטר  כ  לעשות  מאושרת  טאבה 
052-7658-638 4500.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050864]

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

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20050858]

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

[20050857]

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
[20050856]

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

765-6888
[20050855]

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
[20050854]

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

6888
[20050853]

חד'   4  ,80 בגוש  ומיוחדת!  חדשה 
גבוהה,  ברמה  מושקעת  מרווחת, 
מרפסת סוכה גדולה, ק"ג, מעלית, 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20050852]

4  ,80 בגוש  ומיוחדת!  חדשה 
ריהוט  ביותר,  מושקעת  חדרים, 
מ"ר,   88 לדירה,  ומותאם  מלא 
קומה נוחה, מעלית, מרפסת סוכה 
052-765- נדל"ן  שוורץ  מרווחת, 

6888
[20050851]

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
[20050850]

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

6888
[20050849]

ישראל!  חזקות-בבית  מציאות 
מושקעת  מטר   100 4חד  ברייכמן 
מאד 2100.000 ש"ח  * חיים עוזר 
מאד  משוקעת  75מטר  חד'   3
ש"ח   1730.000 רק  היימשע  בנין 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050848]

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

7649929
[20050847]

מטר   135 -5חד  תורה  בעזרת 
מאד,  גדולה  מרפסת  נוחה  קומה 
רק  להרחבה  גדולות  אופציות 
052-7658-638 3540.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050846]

מזומן  לבעלי  בשוק!!  חדשה 
מעלית  ק"ב  75מטר  חד   3 בבהר"ן 
052-7658-638 ש''ח   1400.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050845]

חד'   2 מטר   33 כ  דיור  יחידת  ברש"י 
520.000 רק   3300 מושכרת  חדשה 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס
[20050840]

 ??? דירתכם  את  למכור  מחפשים 
דירתכם  שווי  הערכת  מחפשים 
ל'  תיווך  היימשע  תשלום??  ללא 
052-7658-638 לשרותכם  הנדלס 

סיוע והכוונה ללא תשלום
[20050839]

קטנות  דירות  בירושלים!  למכירה 
בקומות  שניה,  ויד  חדש  וגדולות, 
גבוהות  בקומות  ולמעונינים  נמוכות, 
במחיר  גם  צמוד  לגג  אפשרות 
מציאה! תיווך צביקה רוזן -052-763

4444
[20050807]

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]

ישראל  בבית  מציאה!  הגיולעדיגע 
מושקעת  מטר   100 חד   4 למעלה 
052- רק 2100.000שח  כ"א   3 ביותר 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20050681]

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]

מציאה  מציאה!  הגיוועלדיגע 
חד   2.5 לפידות  ישראל  בבית 
רק  מטר   35 יחידה   + מטר   50
052-7658638 שח   1860.000

"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]

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]

במקור-ברוך  במחיר  ירדו  לרצינים 
חד   5 מטר   130 כ  הנשיא  יוסף  דן 
ש''ח   2950.000 רק  ק"א  מושקעת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

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]

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]

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

רק  מטר   118 חד'   4 בתנובה 
052- נוחה  קומה  ש''ח   3200.000

7658-638 "היימשע תיווך הנדלס"
[20049878]

ברוממה קרית בעלזא!! סמוך לבמ"ד 
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]

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]

21000שח למטר נווה צבי תלמודי 
3 חד 75 מטר + 2 יחידות דיור סהכ 
שח -052 רק 3160.000  מטר   150
7658-638 "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
מנחת יצחק 5 חד' מרוהטת, ממוזגת, 
בלעדי  נוף.  גדולה,  סוכה  מרפסת 

054-8432637
[20050870]

ברוך  במקור  להשכרה  מציאה! 
חדשה,מרווחת,  מ"ר   85 חדרים   3
כיוני  ענק, 3  סלון  מרפסת,  מאוורת + 
אויר 5400ש''ח מיידי *  * במצפה נוף 
כיוון  מרפסת,   + ק"כ  מ"ר   120 חד'   5
חד'  כ-3  אילן  בבר   *   * הנוף $2,700 
משופצת  לעלות  קומה  חצי  מ"ר   75

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

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]

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

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]

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 | חנויות ומחסנים
בכיכר  בירושלים  להשכרה  חנות 
 + ממ"ר   75 גאולה   - השבת 
ילין  תיווך  לפרטים  גדול  מחסן 

0527133430
[20050920]

מ"ר  השבת 50  בככר  חנות  להשכרה 
עם חזית למאה שערים 12,500 ש''ח 
*  *  * בככר השבת 75 מ"ר + 75 מ"ר 
חנות  60מ"ר  מאיר  ביעקב   * מחסן 

:תיווך צביקה רוזן 0527634444
[20050917]

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 | משרדים
2 פלוס,  חד'   3 בירושלים  משרד 
ברמה  מפוארת  מרווחת,  שרותים, 
ראשונה.  קומה  שמגר  ברח'  גבוהה, 

תיווך 0533129829
[20050768]

שערים  במאה  להשכרה  משרדים 
מ"ר   14 השבת  לכיכר  סמוך 
משופץ  + שירותים לפרטים תיווך 

ילין 0527133430
[20050685]

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]

בני ברק | מכירה
ק"ג  6ח'  מסודרת  ד.גג  הושע  באזור 
"אפיק-נכסים"  2,090,000ש"ח  חזית 

03-5791514
[20050933]

דירה  בוטיק  בבנין  לנדא!  ליד 
ק"א  מרפסת   + אחרונה! 4ח' 110מ"ר 

חזית "אפיק-נכסים" 03-5791514
[20050932]

חזית  ק"ב  מרווחת   4 ראב"ד  באזור 
חניה   + גדולה  סוכה   + מעלית   +
03- "אפיק-נכסים"  2,420,000ש"ח 

5791514
[20050931]

מתאים  ק"ב  125מ"ר  בנחמיה 
מיידי  2,250,000ש"ח  לחלוקה 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20050930]

סלון  160מר  דופלקס  זכריה  באזור 
ומטופחת  מושקעת  גדולים  ומטבח 
03- "אפיק-נכסים"  2,650,000ש"ח 

5791514
[20050929]

7ח'  נדירה  דירת-גג  צפניה  באזור 
ויפה  מטופחת  230מ"ר  ענקית! 
03- "אפיק-נכסים"  3,200,000ש"ח 

5791514
[20050928]

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

5791514
[20050927]

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

[20050926]

ק"א  90מ"ר  ענקית   3 טרפון  באזור 
03- "אפיק-נכסים"  1,640,000ש"ח 

5791514
[20050925]

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

נכסים" 03-5791514
[20050924]

באזור ריינס פנטהאוז ק"ה + מעלית + 
גג בטאבו + נוף מיידי 2,600,000ש"ח! 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20050923]

יחידות  שתי   + 3ח'  מיכה  באזור 
ויחידה  ל-5ח'  אפשרות 
03- "אפיק-נכסים"  2,620,000ש"ח 

5791514
[20050922]

משופצת  חד'   3 בהשומר/בירנבוים 
מעלית  ק"ב  ומרוהטת  כחדשה 
גוטסמן-נכסים -054 ש"ח   1,625,000

8425797
[20050915]

ק"א  חדרים   4 (שרת)  בפוברסקי 
מאוד  גדולה  אופציה   + שקטה  חזית 

גוטסמן-נכסים 054-8425797
[20050914]

ק"א  חזית  חד'   4 בסוקולוב  מציאה! 
גוטסמן-נכסים  גמיש   1,680,000

054-8425797
[20050913]

חד'   4 לרבינא)  (קרוב  במתתיהו 
גדולים + 2 סוכות + אופציה ק"ב חזית 
לגינה 2,100,000 ש"ח גמיש גוטסמן-

נכסים 054-8425797
[20050912]

מ"ר  כ-130  חזית  ק"א  עזרא  ברחוב 
מהיסוד  משופצת  ענקית  חדרים   4.5
+ יח"ד 40 מ"ר נוספים גוטסמן-נכסים 

054-8425797
[20050911]

בינה  באמרי  מציאה!  הגיוואלדיגע 
מאד  מושקעת  מטר,   115 חד   4.5
רק   !! מדהים  נוף  נוחה  קומה   !!
052-7658-638 2680.000שח 

"היימשע תיווך -הנדלס"
[20050160]

בני ברק | השכרה
מרווחת  מפוארת,  טל  בגני  יח"ד 
 . ש''ח   3,400 מדהים  נוף  ומרוהטת, 

053-3175662
[20050893]

ביתר עילית 
ישראל  בישמח  ממש!  מציאה 
מידית  אופציה   + מטר   88 חד   3
 + מטר   15 נוסף  לחדר  בריצפה 
לדירה  לחבר  שאפשר  צמוד  מחסן 
052-7658-638 1520.000שח  רק 

"היימשע תיווך הנדלס"
[20050880]

ביתר עילית | מכירה
חד   3 שאול  באבא  משותף!  בטאבו 
65 מטר + מרפסת 12 מטר + אופציה 
680.000שח  רק  מטר  כ40  להרחבה 
200.000שח)  למשכנתא  (אפשרות 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050940]

בבעל  למשקיעים  ממש!  מציאה 
210 סה"כ  דיור  יחידות   4 התניא! 
בחודש  ב-10000שח  מושכרת  מטר 
2320.000שח  רק  בטאבו,  צמוד  גג   +
052-7658-638 זוכה!  הקודם  כל 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050939]

בישמח ישראח 3 חד' + חצר + מחסן 
לל"ת  כ"פ  מסחרי  למרכז  חזיתית 

052-7620702
[20050919]

88 חד   3 ישראל!  בישמח  מציאה 
מחסן  לצרוף  מידית  אופציה   + מטר 
רצפה  גבי  על  חדר  ולעוד  לבית 
052-7658-638 1500.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050904]

מציאה! בהחוזה מלובלין B2 דירת 3
חד' 88 מטר ק"א + אפשרות להרחבה 
מטר   70 בגג  דירה   + מטר,   60 עוד 
מטר,  לעוד 60  הרחבה  אפשרות  אם 
052-7658-638 2060.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050879]

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]

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]

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]

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
ברמה ג2 מגוון דירות למכירה 3/4/5
במחירים  ופנטהאוזים  דופלקסים 
0548477743 נכסים  לעו'יס  מעולים 

0533118068
[20050938]

החדשה  בבעלזא  מציאה!  במחיר 
מטופחת  שמורה  חדרים   3 {וועדה} 
משודרג  מטבח  חזיתית  וממוזגת 
מרפסת מהסלון מיידי לעו'יס נכסים 

0533118068 0548477743
[20050937]

5 הישנה}  {בעלזא  מרדכי  בתכלת 
ומטופחת  מושקעת  מ"ר  חדרים 125 
מאד סלון ענק / מטבח חדש ומרווח 
סוכה  מרפסת   / הורים  יחידת   /
נכסים  לעו'יס  ש"ח  גדולה 1,750,000 

0533118068 0548477743
[20050936]

הזק  ללא  בסלונים,  חד'   3 דירת 
מיקום  סורגים,   + מזגנים   + ראיה!!  
נדל"ן  חיש  ש''ח   1,310,000 מעולה, 

1700505205
[20050921]

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. 

ומרווחת,  גדולה  בקריה,  חדרים   4
דן,  לגוש  פתוח  נוף  מרפסות,   2
1.530.000 גמיש * 4 חדרים בקריה + 
בחודש  ש"ח  ב 2500  מושכרת  יחי"ד 
הנדלניס"ט  תיווך  גמיש.   1.860.000

0527630605
[20050838]

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

124
[20048907]

צפת | השכרה
נוחה,  קומה  שמורה,  חדרים   2 דירת 
 .12 בצה"ל  לריהוט  אפשרות  נוף, 

0533148040
[20050892]

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

הפרסום חינם
[20041264]

דימונה | מכירה
דירות  מבחר  למחותנים!! 
להשקעה מ- 400,000 ש''ח כמעט 
הנכס  ניהול   + לשנה   תשואה   6%
052- רימקס  תיווך  שקט.  בראש 

7133430
[20050660]

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]

מירון,  הרי  מול   ,10 בהאר"י  בעתיקה 
חדרי   2 מ"ר,   60 חדשה,  חד'   3 דירה 
 ,(2/5) מיטות   7 מטבח,  סלון-  שינה, 
נדנדה,בימי  מרפסת,  נפתחת,  ספה 
ויגש  שבת  לזוג,  ש''ח   300 החול: 
052- תמונות  לקבל  ניתן   . ש''ח   700

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]

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

com
[20042704]

טבריה 
בקרבת  השנה  לכל  נופש  דירת 
לפרטים:  מיטות,   12 השטיבלאך, 

053-3155551
[20050890]

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 
נקיות  חדשות,  ארוח  יחידות 
למשפחות  העליון  ברח'  ומאובזרות 
050- וטרמפולינה.  חצר   + /לזוגות 

4174016
[20050859]

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]

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

4109434
[20041631]

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]

מכירה 
שחורה,   ,2008 גלאקסי  פורד 
מחירון,  מצויינת,  תוספות,  שלישית + 

רמי 054-7717795
[20050935]

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]

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]

דרוש ַ ברק  בני  שמחות"  ל"שובע- 
עובד לאפיה מ-12:00 עד 20:00 עם/
בלי יום שישי להתקשר בבוקר -054

8412772
[20050944]

שערים  מאה  תורה  לתלמוד 
להסעות  מלווים  בירושלים 
וב-4.00 הבוקר  בשעות  תלמידים 

אחה"צ 02-5322303
[20050934]

לחנות יודאיקה בב"ב דרושה מוכרת 
לעבודה  ואחראית  אדיבה  מסורה, 

במשמרות. 052-7618227
[20050891]

במושב  אמונה  דרך  לישיבת 
פנמיה  מנהל  דרוש  תירוש 
ומקצועי.  ניהולי  נסיון  בעל 

demuna777@gmail.com
[20050876]

דרוש עובד נקיון, לישיבה בירושלים, 
בשעות הבוקר בלבד, 052-7662256
[20050841]

גננת   * ברק:  בבני  ילדים  למעון 
סייעת  חופשי) *  בוגרים (יום  לכיתת 
052- חופשי)  (יום   7:30-13:30

7641817
[20050713]

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

052-7144900
[20050702]

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

4171497 מרדכי
[20049717]

לעבודה  מזכיר/ה  חרדית  לחברה 
רגועה,  משרדית  לעבודה  מהבית, 
ניסיון,  נדרש  לא  ביום,  שעות   3
מורות  דרושות   * לשעה.  ש"ח   45
חינוכיות  ורכזות  מקצועיות 
 * ובב"ב.  בי-ם  חינוך  במוסדות 
מזכיר/ה,  בירושלים  לחברה 
ניסיון משרדי, שעות נוחות, 9,000

ש''ח. קריירה 072-22-222-62
[20043625]

וכל ֲ למבוגרים  ספיגה  מוצרי 
הום-פארמה  הנלווים  המוצרים 
הזמנות:  מוקד  הבית,  עד  מספקת 

052-7195050
[20050916]

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]

לסיוע ָ הזקוקים  וכוללים  ישיבות 
נא  החינוך  ממשרד  תקציב  בקבלת 

ליצור קשר: 052-7699298
[20050869]

ביקוש עבודה 
מקצועי  מטפל  אברך  התפנה 
לשמירת  חולים  בקשישים/ 
בבתי  או  בבית.  בלילות.  חולים 

חולים לפרטים 0527133430
[20050689]

אולמות 
300 המפוארים  חיים  רינת  אולם 
לבר  אחרונים  תאריכים  מקומות 
איזור  בחורף  ברכות  שבע  מצוה 
053- עקיבא  אהרונוביץ-רבי 

3146470
[20050942]

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

8426765
[20047240]

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]

השבת אבידה 

עם  מעטפה  נקרעה  ויגש  במוצ"ש 

שמואל  בר'  בכביש  כסף  שטרות 

נא  שלקחו  אנשים  בי-ם  הנביא 

המאבד  של  אינו  הכסף  כי  להחזיר 

וטלפון  שם  המעטפה  על  היה  וגם 

ואין כאן ייאוש 052-7179654

[20050943]

נמצא נגן ביום ראשון ח' בטבת באזור 

מקור ברוך 02-6520120

[20050941]

נמצא סכום כסף ברחוב כהנמן בב"ב 

בזאת חנוכה, 052-7604560

[20050903]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 

 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 

1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003

[20042291]

דף היומי בבלי: חולין כא    דף היומי ירושלמי: דמאי לא   חובות הלבבות:
משנה יומית: ב"ק י, ד-ה    הלכה יומית: חשבון הנפש העשירי (היראה) 
או"ח תכב, ג-ה    רמב"ם יומי: נדרים א-ג    שו"ע הרב - רב יומי: שמירת 
גוף ה-ח    דף היומי - זוהר: בשלח, סעי' שעג-שפו    חפץ חיים: רכילות ה, 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' כח: א-ב  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:178:188:188:198:198:16סו"ז ק"ש מג"א
9:049:069:079:069:079:05סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:239:259:249:259:259:22סוף זמן תפלה מג"א
9:559:579:579:579:579:55סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

11:3611:3711:3611:3811:3811:34חצות היום
12:0612:0712:0612:0812:0812:04מנחה גדולה

16:4316:3816:3916:4216:4116:38שקיעת החמה
זמנים למחר

4:574:595:004:595:004:58עלות השחר
5:385:405:415:405:415:39זמן ציצית ותפילין

6:316:416:336:346:356:31הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
אביב תל  ב"ב      ,12 אהרונוביץ'   6186536 פארם סנטר  ברק בני      20 עוזיאל   052-5677040 עוזיאל ירושלים
077-8880390 שד'  סופרפארם מינסטור 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם שיכון דן
סינמול  פארם  סופר  חיפה     21 שד'בנימין   8605204 מכבי נתניה     08:00 עד   19:00 מהשעה   4 המלך  שאול 
הלל 165 אבא  איילון -  קניון   077-8880100 סופרפארם גן רמת  ההסתדרות 55     שד'   077-8880200 המפרץ לב 
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: 214.56-
אתמול: 214.6-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
14-7

תל אביב
18-11

חיפה
16-12

גולן
14-9

טבריה
18-11

גליל
11-7

באר שבע
19-8

אילת
23-11

מזג האויר
מעונן חלקית

היום - מעונן חלקית. עד שעות הצהרים 
בצפון הארץ ובמישור החוף מדי פעם 

ירד גשם מקומי.

רביעי - מעונן חלקית. ינשבו רוחות 
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.

חמישי - גשם ירד לפרקים מצפון הארץ 
ועד לצפון הנגב. קיים חשש משטפונות 

בבקעת הירדן, נחלי מדבר יהודה וים 
המלח. הטמפרטורות ירדו והן תהיינה 

נמוכות מהרגיל לעונה.

שישי - מעונן חלקית עד שעות 
הצהריים צפוי גשם מקומי.

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



גרמניה תפצה ניצולי 'קינדר־טרנספורט'
בעקבות משא ומתן של ועידת התביעות עם ממשלת גרמניה, ישולמו פיצויים לניצולי שואה שהיו ילדים 

בקינדר־טרנספורט
מאת כתב 'המבשר'

ניצולי שואה שהיו ילדים בעת 
יק־ ב'קינדר־טרנספורט'  שנשלחו 
בלו פיצויים מגרמניה – כך הודיע 
יוליוס  התביעות,  ועידת  נשיא 
מתמשך  ומתן  משא  בתום  ברמן, 

עם הממשלה בברלין.
תקוה  איבדנו  לא  "מעולם 
להביא  ונוכל  יגיע  הזה  שהרגע 
אמר  זו",  היסטורית  להכרזה 
הושג  "ההסכם  בהתרגשות.  ברמן 
לרגל ציון 80 שנה לתחילת מבצע 
ויעניק  קינדר־טרנספורט  ההצלה 
שואה  לניצולי  פיצויים  תשלומי 

שהיו ילדים ברכבות ההצלה".
"קינדר־טרנספורט" הוא כינוי 
למשלוחי הצלה של ילדים יהודים 
גרמניה  משטחי   17 לגיל  מתחת 
על  שסופחו  והשטחים  הנאצית 
וצ'כוסלובקיה)  (אוסטריה  ידה 
לפ־  1938 דצמבר  בין  לבריטניה, 
ב־1 השניה  העולם  מלחמת  רוץ 

בספטמבר 1939.
לאחר ליל הבדולח הורע מצ־

בם של היהודים בגרמניה וברחבי 
הרייך השלישי. משפחות יהודיות 
כל  אחר  בדחיפות  לחפש  החלו 
אמצעי להביא את ילדיהם למקום 
ילדים   10,000 מעל  מבטחים. 
הוריהם,  כאשר  ממוות,  ניצלו 
הילדים  את  להציל  נואשים  שהיו 
חיים  של  המזוויעה  המציאות  מן 
תחת השלטון הנאצי, מצאו מקלט 

עבורם באנגליה.
מההורים  חלק  טרגי,  באופן 
ופעוטות  תינוקות  גם  שלחו 
והעבירו אותם לידיהם של ילדים 
ההצ־ למסע  שיצאו  יותר  גדולים 

ברציפי  לב  שוברות  בסצנות  לה. 
קינדר־טרנספורט,  ילדי  הרכבת, 
מזרועות  נלקחו  קרובות,  לעיתים 

בכל  כמעט  ולמעשה  הוריהם, 
המקרים הם מעולם לא ראו אותם 

שוב.
אייזנשטט,  סטיוארט  השגריר 
הת־ ועידת  של  המיוחד  הנציג 

ממשלת  עם  ומתן  למשא  ביעות 
מגיע  "התשלום  סיפר:  גרמניה, 
שנה   80 מציינים  שאנחנו  בעת 
מג־ הילדים  של  הגורלי  למסע 

וצ'כוסלובקיה  אוסטריה  רמניה, 
לחיות  שנאלצו  לאחר  לבריטניה, 
ומש־ הוריהם  ללא  שלמים  חיים 
לה־ יכול  לא  אחד  אף  פחותיהם. 

תיימר להפוך את חייהם לשלמים, 
אבל כעת הם זוכים למידה קטנה 

של צדק".
ועידת  מנכ"ל  שניידר,  גרג 
כולנו  "על  כי  אמר  התביעות, 
ולהנ־ להוקיר  כדי  לרגע  לעצור 

ההקרבה שביצעו  מעשה  את  ציח 
דופן  יוצאי  צעדים  אלה  ההורים. 
לילדיהם  לתת  כדי  עשו  שהורים 

שילדים  חיים  לחיים,  הזדמנות 
ללא  אימהות,  ללא  ניהלו  אלו 

מש־ ללא  רבים,  ובמקרים  אבות, 
פחה מכל סוג שהוא. אף אחד לא 
בתחנות  הכאב  את  לדמיין  יכול 
הרכבת, כאשר מבצע רכבות קינ־

דר־טרנספורט החל".
קרן קינדר־טרנספורט תיפתח 
בי־ ב־1  התביעות  ועידת  ידי  על 
ניתן  זה  ממועד  החל   .2019 נואר 
לפיצויים,  בקשות  להגיש  יהיה 
צורך  וללא  בישראל,  גם  בחינם, 

בסיוע גורם כלשהו.
הפיצויים  תכניות  במסגרת 
שהיו בעבר, חלק מניצולי השואה 
הח־ שנות  במהלך  תשלום  קיבלו 

לא  קודמים  תשלומים  מישים. 
ימנעו מהזכאים לקבל פיצוי חדש 
הפיצוי  לקבלת  הקריטריונים  זה. 

נקבעו על ידי ממשלת גרמניה.

   -  
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   |   |     4
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לשבת מיוחדתמלון אריסטוקרט מזמין אתכם 
עם מיטב המרצים

בשבת פר' ויחי | י"ג - י"ד טבת (21-22.12)
בתכנית

מקהלת יחד
והחזן ר' דב פרידמן

בפרקי חזנות

הרצאות מרתקות מאת
מגיד המישרים

 הרב יצחק ברוורמן שליט"א

בית המשפט של האיחוד האירופי דחה 
את ערעור חמאס להפסקת הקפאת נכסיו

שגריר ישראל באוקראינה גינה את ההחלטה 
להנציח את המשת"פ עם הנאצים

במהלך יוצא דופן, השגריר גינה את ההחלטה להכריז כי 2019 תוקדש למנהיג ששיתף פעולה עם הנאצים

מאת כתב 'המבשר'

במהלך יוצא דופן, גינה שגריר 
ההחלטה  את  באוקראינה  ישראל 

לזכרו  תוקדש   2019 כי  להכריז 
של סטפן בנדרה, מנהיג אוקראיני 
פעולה  ששיתף  לאומני־אנטישמי 
עם גרמניה הנאצית ואחראי לרצח 

אלפי יהודים הי"ד.
סוכנות הידיעות JTA דיווחה 
פרסם  ליאון  יואל  השגריר  כי 
הוא  כי  נאמר  בה  רשמית  הודעה 

"המום" מההחלטה.
"איני יכול להבין כיצד האדרת 
ישירות  שמעורבים  מי  של  שמם 

נוראיים  אנטישמיים  בפשעים 
באנטישמיות  במלחמה  מסייעת 

ובשנאת הזרים", הודיע השגריר.
שמו  נוקה  האחרונות  בשנים 
והוא  באוקראינה  בנדרה  של 
בעיר  לאומי.  לגיבור  נחשב 
של  גדול  פסל  הוצב  כבר  לבוב 

של  בראשם  עמד  אשר  בנדרה, 
יהודים  אלפי  שרצחו  גדודים 
וב־ בקייב  לבוב.  בעיר  בפוגרום 

כמה ערים אחרות נקראו רחובות 
על שמו.

ב־1959 במינכן  נרצח  בנדרה 
על ידי סוכן קג"ב סובייטי.
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בשל ביקוש
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לילה שלישי חינם*
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jpg.לוחית זיכרון באנדרטת קינדר-טרנספורט בגדאנסק

מאת כתב 'המבשר'

של  העליון  המשפט  בית 
בסוף  החליט  האירופי  האיחוד 
של  ערעורו  את  לדחות  השבוע 
להפסקת  חמאס  הטרור  ארגון 
על  שמר  ובכך  נכסיו,  הקפאת 

הגדרתו כארגון טרור.
היהודי  הקונגרס  מנכ"ל 
הגיב  זינגר,  רוברט  העולמי, 
של  המשפט  "בית  להחלטה. 
את  הביע  האירופי  האיחוד 
בשם  וברור  חזק  באופן  קולו 
בכך  האדם  זכויות  ובשם  הצדק 
הסנקציות  המשך  על  שפסק 
הגדרתו  ושמירת  חמאס  כנגד 

הקבועה כארגון טרור".
"מאז הקמתו, החמאס הכריז 
באופן גלוי על מטרתו להשמיד 
באמצ־ וזאת  ישראל  מדינת  את 

ישראלים  באזרחים  פגיעה  עות 
חוזר  ושימוש  מפשע  חפים 
כחלק  אנושיים  כמגנים  באנשיו 
המתמשכת",  הטרור  מפעילות 
האירופי  "האיחוד  זינגר.  הוסיף 

הנכון  בצד  עומד  הוא  כי  הוכיח 
על  בהגנתו  ההיסטוריה  של 
ההסתה,  מפני  האזרחים  זכויות 
מקווים  אנו  והאלימות.  הטרור 
שכל מאמץ לשינוי עמדה זו, הן 
אחרים,  במקומות  והן  באירופה 

ידחה בתוקף".
הבינלאומית  "הקהילה 
הברורה  בעובדה  להכיר  חייבת 

כי מטרתו העליונה של החמאס 
מפ־ חפים  באנשים  לפגוע  היא 

זהו  שיידרש.  אמצעי  בכל  שע, 
המלה.  מובן  בכל  טרור  ארגון 
להסלמה  האחראי  הוא  החמאס 
עם  בגבול  החוזרת  והאלימות 
מיידית  בסכנה  ומדובר  ישראל, 
לישראלים ולפלסטינים כאחד", 

סיכם זינגר.


