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הגאון הצדיק רבי אלעזר מרדכי קעניג זצוק"ל
יש־ כלל  איבד  בהסתלקותו 

ה'  שעבד  ופרישא,  חסידא  ראל 
כלות  עד  ממש  נפש  במסירות 
המונים  והחולה.  החלש  גופו 
פניו  והדרת  זיוו  מנועם  התענגו 
המחכימות,  מעצותיו  המאירים, 
מישוב הדעת ובהירות המחשבה. 
גבוה,  מעל  גבוה  היותו  ולמרות 
בפ־ חן,  בענוות  היו  הליכותיו  כל 
השווים,  בין  השווה  כאיש  שטות 
הטמירים  מדרגותיו  כשממרומי 
והנעלמים, ירד כנגד דעתו של כל 

אחד ואחד.
שק  חגרי  צפת  הקודש  עיר 
של  בהסתלקותו  יחיד  אבל  ועשי 
מנהיג דגול מרבבה, שהמשיך את 
מפעל חייו של אביו הגדול הגה"צ 
רבי גדליהו אהרן זצוק"ל, בהקמת 
הק־ ומוסדותיה  ברסלב  קרית 

והוא  צפת.  הקודש  בעיר  דושים 
להאדירה,  הוסיף  זצוק"ל  הגבר 
כהנה  עוד  ולשגשגה  לפתחה, 
עולמו  לראות  שזכה  עד  וכהנה 

בחייו. קריה נאמנה לה' ולתורתו, 
לרוב,  וחינוך  תורה  מוסדות  עם 
המונים מאות רבות של תלמידים, 
בתי חינוך, ישיבות וכוללים, אשר 
עטרת  את  המה  מחזירים  יחדיו 

עיר הקודש צפת ליושנה. 
משימתו  בתוקף  זאת  לצד 
מזולל,  יקר  להוציא  הקדושה 
הוא  באשר  יהודי  איש  כל  לקרב 
שבו  יהודים  של  רבות  מאות  שם, 
לזכותו  הודות  שבשמים  לאביהם 
והשפעתו העצומה, גידלו והעמי־
בדרך  ישרים ומבורכים  דורות  דו 
לתפא־ מורשה  והנחיל  שהתווה 
רת. תלמידיו כבניו אלו היו קשו־
רים אליו בעבותות אהבה, הרעיף 
עליהם טללי תחיה, סלל בעבורם 
הזהב  בדרך  ה'  בעבודת  מסילות 
מברסלב  מוהר"ן  הרה"ק  שהנחיל 
נועם  בדרכי  דרך  והתווה  זיע"א, 

וקירוב להתענג על ה' ותורתו.
לפני כארבע עשרה שנים נח־
מוות,  שערי  עד  כמעט  והגיע  לה 

בהצלחה  עבר  ה'  בחמלת  ובע"ה 
ריאות,  להשתלת  מורכב  טיפול 

וב"ה חזר אט־אט לאיתנו והמשיך 
כדי  תוך  הק'  והנהגתו  בעבודתו 
מעת־ עובר  כשהוא  נפש  מסירות 

לחיזוק  רפואיים  טיפולים  לעת 
רבים  נשאו  עת  בכל  כוחותיו. 
וב־ ולבריאותו,  לשלומו  תפילות 

חמלת ה' על עמו התחזק והבריא 
כבימים  הקודש  בעבודת  והמשיך 
חולשתו  על  חס  כשאינו  ימימה, 

וכוחותיו ועבד ה' בכל לב ונפש.
התערער  האחרונה  בתקופה 
קשות.  חלה  והוא  בריאותו  מצב 
ובריכוזי  ישראל  בית  כל  בקרב 
רבים  העתירו  ברסלב  חסידי 
לרפואתו. יום זאת חנוכה האחרון 
בקרב  רבתי  תפילה  ליום  נקבע 
באת־ שהתכנסו  ברסלב  חסידי 

מוהר"ן  בציון  מירון,  קדישא  רא 
רבים  ובמקומות  באומן,  מברסלב 
לבקש  העולם,  רחבי  בכל  נוספים 
בריאותו  על  ולהתפלל  להתחנן 
מזור  ה'  לו  ישלח  למען  השלימה, 
ולהנהיג  להמשיך  ויוכל  ומרפא, 

את צאן מרעיתו כבתחילה.
הטבה  חלה  האחרונים  בימים 
אף  זאת  ולאור  במצבו,  מסוימת 
לע־ כדי  לארה"ב  ייצא  כי  הוחלט 

להצלתו,  דחוף  רפואי  טיפול  בור 
לב  ולדאבון  גזירה  נגזרה  כבר  אך 
בביתו,  בהיותו  בבוקר  אתמול 
הידרדר לפתע מצבו, ובתוך דקות 
אחדות השיב את נשמתו הטהורה 
המוני  לתדהמת  ובוראה,  ליוצרה 

לעכל  שמיאנו  ומעריציו  תלמידיו 
את בשורת האיוב כי הצדיק נלקח 
במיתת  השמימה  בסערה  בפתע 

נשיקה ממש.
הוס־ המרה  הידיעה  הגיע  עם 

הגדול  הכנסת  בבית  הפרוכת  רה 
בזע־ פתח  והקהל  ברסלב  בקרית 

הסתלקות  על  ותדהמה  שבר  קות 
אראלים  נצחו  ראשם,  מעל  הענן 
את המצוקים ונשבה ארון הקודש. 

ימי נעוריו
ח'  ביום  נולד  זצוק"ל  הגה"צ 
חשון תש"ו בעיה"ק ירושלים לא־

זצוק"ל  אהרן  גדליהו  הגה"צ  ביו 

שהיה כבר באותם ימים מדמויות 
בירוש־ ברסלב  חסידי  של  הפאר 

לים, ומגדולי תלמידיו של הגה"צ 
זצוק"ל  שטרנהרץ  אברהם  רבי 
  המשך בעמ' ב

אוצר כלי חמדה
ומצודתו פרושה על פני כל  אחד היה. אחד בדורו. הוא בצפת 

הארץ.
בעיר הרז והסוד צפון היה אותו צדיק וחסיד המתחסד עם קונו, 
אשר לבו הרחימאי היה פתוח כפתחו של אולם לכל דבר שבברסלב 
בכל מקום שהוא. אחרון הוא בדורות המנהיגים שקמו לעדת חסידי 

ברסלב, איש שכל כולו אומר ברסלב.
בשפתותיו,  הוצק  וחסד  חן  עולם.  יסוד  צדיק  בתומו  מתהלך 
ונועם הליכותיו היו לאות. קשר עילאי וטמיר היו לו לרבינו נחל נובע 
מקור חכמה, ודבוק היה בארחותיו, על כל תג ותג. כל ישותו הקרינה 
ברסלב, לב בשר, לב שכל כולו עבודת ה' תמימה בסילודין, קושר 

כתרים לבוראו, משבח ומפאר על שם כבוד מלכותו.
חסידא ופרישא, נהורא נפישא. עבד את ה' מתוך יסורים נוראים 
מדי  בחסידות  מתנהג  היה  לבב  ובטוב  בשמחה  באהבה.  שקבלם 
יום ביומו, מדי שבת בשבתו ומדי מועד במועדו. משאת לבו ונפשו 
ובאמונה,  בשמחה  תמה,  עבודה  בוראו  את  לעבוד  ורק  אך  היתה 

ביראה ובטהרה.
ראשו  השמימה.  מגיע  ראשו  אשר  היה,  ארצה  מוצב  סולם 
ומחשבתו נתונים לאביו שבשמים, אך כלי המעשה נטועים בארץ. 
זכה להקים קהילה קדושה מעשה אצבעותיו, כאשר בדי עמל קירב 
ולתפארת,  לשם  מעטירה  קהילה  כונן  שבשמים,  לאביהם  נפשות 
כאשר לכל אחד ואחד מבני הקהילה שימש כאב, רוחני וגשמי. ידע 
ראויה  עצה  להם  לשית  ידע  ואף  המהמורות,  את  חי  הקשיים,  את 

בכל פרט ופרט.
סילוקו למתיבתא דרקיעא היא אבידה כבדה לכל חסידי ברסלב 
ומעבר  מעל  היתה  הגדולה  השפעתו  מושבותיהם.  מקומות  בכל 
של  זרועות  שלח  מקום  בכל  צפת.  הקדושה  העיר  של  לגבולותיה 

נחמן בנשעיה

שבוע לאחר ההכרזה על הליכה לבחירות מוקדמות:

ראה"מ נתניהו מבהיר: "גם אם אזומן 
לשימוע – לא מתכוון להתפטר"

ראש הממשלה ענה לשאלות במסיבת עיתונאים בברזיל והבהיר כי אין בכוונתו להתפטר גם אם 
יזומן לשימוע לפני הבחירות ^ על בני גנץ: "מי שאומר שהוא לא בימין או בשמאל, הוא בשמאל. 

כמו יאיר לפיד" ^ נתניהו רמז על בחינת האפשרות של איחוד מפלגות מימין: "אעשה כל מה 
שביכולתי כדי למנוע את ריסוק גוש הימין" ^ ישראל ביתנו: "לא נתאחד; רצים לבד עד הסוף"

מאת מאיר ברגר

המשלה  ראש  הסוף:  עד  רץ 
מסיבת  אמש  כינס  נתניהו  בנימין 
בברזיל,  ביקורו  במהלך  עיתונאים 
יזומן  אם  יתפטר  לא  כי  והבהיר 

לשימוע לפני הבחירות.
"ישראל היא מדינת חוק ולפי 
החוק ראש ממשלה לא צריך לה־

אמר  שימוע",  של  בתהליך  תפטר 
עד  מסתיים  לא  נתניהו. "השימוע 
ולכן  שלי  הצד  את  שומעים  שלא 

של  בתהליך  לפתוח  הגיוני  לא 
שימוע לפני הבחירות אם אתה לא 

יכול לסיים אותו עד הבחירות".
ראש הממשלה התייחס לתיק 
כי  ואמר  בזק־וואלה)  (תיק   4000

אבל כבד ירד על עולם התורה והחסידות ובמרכזם חסידי ברסלב בכל 
אתר ואתר בהגיע הבשורה הקשה והמרה על הסתלקותו של הגאון הצ־
דיק רבי אלעזר מרדכי קעניג זצוק"ל, מגדולי מנהיגי חסידי ברסלב ועמד 
בראש קהילת 'נחל נובע מקור חכמה' ברסלב צפת ומוסדותיה הקדושים, 
ועודו בשיא פעולותיו והנהגתו הרוממה בהעמדת לגיונות של תלמידים 

וחסידים ההולכים לאורו הבהיר של הרה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א. 

מגדולי מנהיגי חסידי ברסלב ועמד בראש קהילת 'נחל נובע מקור חכמה' ברסלב צפת

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ד
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דו"ח העוני: בשורה טובה ובשורה רעה 
הממשלה  ראש  והשתבח  חזר  בברזיל  עיתונאים  במסיבת  אתמול 
הכלכלית.  ובהתבססותה  ישראל  מדינת  של  בהתעצמותה  נתניהו 
בשבעים ואחת השנים מאז תש"ח גדלה מדינת ישראל ממדינה של 60

ריבוא יהודים למיני מעצמה אזורית עם כתשעה מיליון אזרחים. ואכן 
בכל קנה מידה ובהתחשב במלחמות שעברה, במתיחות המתמדת עם 
מובהק.  פלא  היא  ישראל  מדינת  יהודים  מיליוני  ובקליטת  הערבים 
אלא שהפלא הזה המכונה 'הנס הכלכלי' הושג במידה רבה על חשבון 
ובמיוחד  הצרכים,  את  מדביקים  שאינם  והחינוך  הבריאות,  הרווחה, 
כפי שמצביע דו"ח העוני השנתי של המוסד לביטוח לאומי תוך הזנחת 
הכוח  עם  החזקה,  ישראל  מצרכיהן.  והתעלמות  החלשות  השכבות 
הייטק,  בתחומי  בכורתה  עם  התיכון,  במזרח  ביותר  האדיר  הצבאי 
תקנית  לנפש  פנויה  כספית  הכנסה  של  במונחים  החיים  רמת  וכאשר 
עלתה ב־2017 ב־4.6%, עודנה מדשדשת במקום האחרון במדד העוני 

של המדינות המפותחות. 

השוויון  לאי  ג'יני  מדד  טובה.  בשורה  העוני  בדו"ח  יש  לכאורה 
בהכנסות המשיך לרדת והשנה ב־1.6% ובסך הכל מאז 2000 הוא ירד 
ב־11%. זאת השנה השניה שמספר העניים הכללי יורד וגם גם שיעור 
העוני בקרב הילדים. עם זאת הירידה אינה גדולה והיא מלמדת כי גם 
העוני  שחרפת  עד  רבות  שנים  עוד  יידרשו  יימשך  הזה  התהליך  אם 
תיגול מעלינו. הבשורה הרעה מאוד של הדו"ח היא כי החמיר העוני 
בקרב אוכלוסיות הקשישים והבלתי מועסקים. ולכן אם בודקים את 
כל  לנו  אין  אז  כי  שלה  ביותר  החלשה  השכבה  לפי  חברה  של  מצבה 

סיבה למסיבה. 

עוני אינו בלתי הפיך ואפשר לצמצם אותו או להקהות את שיניו. 
החיים  ברמת  לעליה  הלאומי  הביטוח  קצבאות  את  להצמיד  למשל 
במקום לאינפלציה. ההצמדה למדד המחירים מגדילה את הפער בין 
האוכלוסיה העובדת ומשתכרת לבין אוכלוסיות הגמלאים, הקשישים, 
לשוטרים  גמלאות  העלאת  מועסקים.  והבלתי  המוגבלויות  בעלי 
את  מתגמלת  המדינה  כי  ומוכיחה  חוזרת  החשמל  חברת  ולעובדי 
קבוצות הלחץ החזקות ומתעלמת מאלה שאינם מסוגלים להתקומם.

בעוד  לכנסתה־21  בבחירות  גם  כי  נראה  הקודמות  בבחירות  כמו 
יותר משלושה חודשים יעמדו שאלות הבטחון והתהליכים המדיניים 
עם הפלסטינים במוקד המחלוקת בין הגושים השונים. מצב השכבות 
ולא  הממשלה  של  לניגוחה  רק  אלא  לב,  לתשומת  יזכה  לא  החלשות 
באופן אמיתי. למרבה הצער הקדמת הבחירות עצרה מימוש רפורמות 
כלכליות וחברתיות שאולי היו מקדמות את המשפחות העניות. ברור 
ייפגעו  שלא  ולוואי  הבחירות  מהקדמת  נשכרים  יצאו  לא  שהנזקקים 

עוד יותר.

מפה נרקמת
שתי יממות אחרי הכרזת 
מפלגה  הקמת  על  ושקד  בנט 
ממשיכים  ממדיה  חדשה, 

להיות לוטים בערפל.
עדות  שביקש  מי 
להטלתם בספק של הסקרים 
הסקרים  במבול  אותה  קיבל 
ההכרזה  לאחר  שהופיעו 
אחד  בסקר  האמורה. 
החדש  הימין  מפלגת  קיבלה 
עשר  מארבעה  פחות  לא 
היא  אחר  בסקר  מנדטים. 
בשישה  יותר  בלא  מסתפקת 
שלישי  סקר  ואילו  מנדטים. 

מעניק לה שמונה מנדטים. 
המחשה נוספת לאפסיות 
שבשבת דעת הקהל החולפת 
בתחזית  ניתנה  הרוח  עם 
המנדטים המיוחסת למפלגת 
לוי  ח"כ  בראשות  גשר 
שהספיקה  אחרי  אבקסיס. 
לגרוף בעבר שמונה מנדטים, 
לא  הפעם  בלבד,  בסקרים 
אותה  מדרגים  סקרים  מעט 
אחוז  את  תעבור  שלא  כמי 

החסימה.
זה  בטור  שהופיע  הצפי 
הימין  מפלגת  הפצעת  לפיה 
החדשה תחולל שמות בקרב 
סיעות הלוויין הימניות ניבט 
מהדיאגרמות  עתה  כבר 
הסקרים  מכוני  של  השונות 
שמיהרו לשגר את מרכולתם 
מפלגתו  התקשורת.  לכלי 
אכן  מופיעה  ליברמן  של 
אחוז  סביב  כמתנדנדת 
היהודי,  הבית  וגם  החסימה. 
החינוך  שרי  ערקו  שממנה 
ככזו  נראית  והמשפטים, 
יש  לה  כי  אם  שעה.  לפי 
לשרוד  יותר  טוב  סיכוי 
הלוויין  מפלגות  שאר  מכל 
הימניות, ולּו משום שלא פסו 
לדורותיהם  מפד"לניקים 

מקרב המצביעים.
להיזכר  שלא  אפשר  אי 
נשכחת  הבלתי  בהמלצתו 
שהחזיק  המנוח,  פרס  של 
הזמנים  כל  של  בשיא 
בין  שנעו  מרות  באכזבות 
לבין  מבטיחים  סקרים 
אמר  סקרים,  מרות.  תוצאות 
פעם פרס ובכך הכניס מטבע 
הפנתיאון  לאוצר  נוסף  לשון 
שמו,  על  הרשום  המילולי 
אפשר  תמרוקים.  כמו  הם 
להתבשם מהם, אסור לטעום 

מהם.

שתיקה רועמת
גם אוויל מחריש, המליץ 
מכל  החכם  המלך,  שלמה 
חכם  משלי,  בספר  אדם, 

יחשב.
אלוף  רב  אם  יודע  אינני 
הוא  גנץ  בני  במילואים 
גם  לכך.  המדויק  הנמשל 
נטול  כניצב  תפקד  הוא  אם 
שעליה  במערכה  תפקיד 
אמור היה לפקח בימי מבצע 
לקבוע  מוגזם  זה  יהיה  איתן, 
ההקפדה  אבל  אוויל.  גנץ  כי 
להוציא  שלא  שלו  האדוקה 
הגה מסגירה דבקות עיקשת 

בציטוט האמור. 
הזו  השתיקה  בינתיים 
שטיבה  אהדה  לו  צוברת 
היום  ירחק  לא  ברור.  אינו 
לא  לדבר.  יידרש  הוא  ובו 
נזכר  אני  מדוע  לי  ברור 
זה  בטור  השניה  הפעם  זו 
היא.  עובדה  אבל  בפרס, 
כשכבר  אותו  ראיינתי  פעם 
זה  הנשיאות.  כס  על  ישב 
פרץ  שבו  הימים  באחד  היה 
ויכוח  נתניהו  לבין  בינו 
כדי  תוך  נגרר  והוא  פומבי. 
להיות  היה  שאמור  הראיון, 
אופייני  לפולמוס  ממלכתי, 
שבהם  הימים  את  שהזכיר 
במליאה  הדוכן  על  עמד 
כנגד  מלחמה  משיב  והיה 
בשלב  הפוליטיים.  אויביו 
כי  לו  להעיר  ניסיתי  מסוים 
שהנשיא  הראוי  מן  זה  אין 
בימים  היה  (זה  כך  ישתלח 
הנוכחי,  לנשיא  שקדמו 
לא  בו  חודש  חולף  שאם 
מתלקחת מחלוקת בינו לבין 
לדרוש  יש  הממשלה,  ראש 
הראשון),  של  בשלומו 
בסרקזם  כנגדי  השיב  הוא 
נשיא,  אני  "תקשיב,  אופייני: 

ַלַקט". אני לא פְּ
מן  שביום  להניח  סביר 
לכאורה  הקרובים  הימים 
של  מיועציו  אחד  לו  ילחש 
גנץ: אינך פלקט. עליך להציג 
או  דעותיך.  ואת  עצמך  את 
דומינו,  באפקט  כמו  אז, 
תתחיל הצלילה שלו. ההילה 
תקבל  והאהדה  תתפוגג 
הנכונות  הפרופורציות  את 

והמדויקות.

פרישה מוקדמת
יש כאלו שיודעים לזהות 
אם  גם  עת  בטרם  מומנטים 

אינם פוליטיקאים דגולים.
כזה הוא ח"כ מייקל אורן, 
בשירות  דיפלומט  לשעבר 
כנסת  חבר  וכיום  המדינה 
כולנו.  סיעת  מטעם  שר  וסגן 
בפעולות  יותר  בלט  אורן 
ישראל  לימין  עצמאיות 
אבל  הדיפלומטי.  במישור 
כנראה  הוא  מפה  לקרוא 
הוא  שכזה  בתור  יודע. 
לו  שאין  לכך  מודע  כנראה 
כל כך סיכוי לשוב אל הכנסת 

במסגרת זו. 
בבית  להמתין  במקום 
הוא  הבחירות,  לתוצאות 

הכריז השבוע על פרישתו.

מגדולי חסידי ברסלב. 
בתלמוד  התחנך  בילדותו 
התנכר  אז  וכבר  חיים',  'עץ  תורה 
לגדו־ נועד  כי  העידו  והכל  הנער 
גדליהו  רבי  הגה"צ  אביו  גם  לות. 
תל־ בפני  התבטא  זצוק"ל  אהרן 
לגדולות.  נועד  זה  בנו  כי  מידיו 
בישיבת  קנה  תלמודו  משנת  את 
על  שקד  שם  ברק,  בבני  ברסלב 
התורה ועל העבודה לילות כימים 
ובפוסקים  בש"ס  כריסו  וממלא 
בספרי  הקבועים  לימודיו  לצד 
זיע"א.  מברסלב  מוהר"ן  הרה"ק 
בישיבת  לימודיו  תקופת  תום  עם 
מיר  בישיבת  ללמוד  עבר  ברסלב 
בירושלים, והפך לאחד מהאריות 
עצום  ועמקן  מתמיד  שבחבורה, 

הבקי בכל מכמני התורה. 
לרבנית  נישא  לפרקו  בהגיעו 
לימינו  שעמדה  תחי'  החשובה 
במ־ קדשו  מפעלות  כל  ולימין 

בת  שיעור,  אין  עד  נפש  סירות 
הרה"ח ר' אברהם יהודה ברגר ז"ל 
ברק,  בני  העיר  וותיקי  מחשובי 
בשנים  ביתו  את  קבע  גם  ושם 
לשקוד  המשיך  הוא  הראשונות. 
על דלתות התורה בכולל אברכים 
התאגדו  וסביבו  בעיר,  ברסלב 
דמות  בו  שראו  ובחורים  אברכים 
מופלאה של אברך בן עליה הנועד 

לגדולות. 

צפת פתאום תבנה
הג־ רוחו  הגתה  ימים  באותם 
דולה של אביו הגה"צ רבי גדליהו 
ולקומם  לחדש  זצוק"ל  אהרן 
הקודש  עיר  עטרת  את  ולהחזיר 
צפת ליושנה. ובנו הגה"צ זצוק"ל, 
לי־ עמדו  שליט"א,  אחיו  עם  יחד 

מין אביהם בלב ונפש להגשים את 
באותם  היה  שנראה  הגדול  החזון 

ימים כדמיון. 
למרבה הצער אביו לא הצליח 
להגשים את חזונו, וביום כ"ג תמוז 
בעיר  דברים  נשא  כאשר  תש"מ 
הקמת  למען  שבאנגליה  מנצ'סטר 
נש־ את  והשיב  לבו,  נדם  הקריה, 

מתו לבוראו והוא אך בן נ"ט שנים 

לימי חייו. הגה"צ זצוק"ל קיבל על 
עצמו למלאות בלב ונפש את חזונו 
השלו־ ימי  בתוך  ועוד  אביו,  של 

שים לפטירתו עקר את ביתו מבני 
ברק ועבר להתגורר בעיה"ק צפת. 
ממש  האחרון  יומו  ועד  מאז 
בלתי  לחלק  צפת  עיה"ק  הפכה 
באמת  אחז  מהותו.  מכל  נפרד 
הבנין לקומם מוסדי ארץ, בהקמת 
ולת־ לתורה  מפוארים  בניינים 

נפשו  את  ומסר  והשקיע  פילה. 
במסירות גוף ונפש כפשוטו למען 
לילות  עשה  ושגשוגה.  פיתוחה 
כימים למען הקמת המוסדות הק־

דושים ממסד ועד טפחות. תלמוד 
תורה, ישיבה, כוללי אברכים, בתי 
חנוך לבנות, מוסדות צדקה וחסד. 
נאה  קהילה  לראות  שזכה  עד 
לתפארה,  המתנוססת  וחסודה 
והאמוראים  התנאים  של  ועירם 

חזרה לקדושתה המקורית.
צפת  הקודש  עיר  של  צביונה 
ופעל  עת  בכל  עיניו  לנגד  היה 

תמיד למען קדושתה. 

עמודי העולם
ובכל  עת  בכל  חייו,  ימי  כל 
שעות  הק'  התורה  על  שקד  מצב, 
ימים  לאחר  וגם  ביממה,  ארוכות 
המו־ ניהול  של  לעייפה  עמוסים 

ששיחר  הרב  הקהל  וקבלת  סדות 
בתורה  ועוסק  יושב  היה  לפתחו 
חזר  עת  בכל  כוחותיו.  כלות  עד 
עיקר  כי  תלמידיו  בפני  והדגיש 
דרכו של רבינו מוהר"ן היה לימוד 
הזדמנות  ובכל  ותפילה.  התורה 
רק  הרף.  ללא  זאת  והדגיש  חזר 
אחד  אותו  כששאל  לאחרונה 
להתג־ הוא  יכול  איך  ממקורביו 

הרבים,  ומכאוביו  ייסוריו  על  בר 
כשאני  זצוק"ל:  הגה"צ  השיב 
פותח את היום לאחר לימוד והת־

שזו  הרי  גפ"ת,  דפי  בשני  עמקות 
תרופה מקדימה לכל מה שיעבור 

עלי במשך היום.
עד  נתעלה  התפילה  בעבודת 
מקירות  יצאו  תפילותיו  מאוד, 
עז  רושם  והותירו  והנפש  הלב 
תמיד  מעורר  היה  סובביו.  בכל 
וכך  במניין,  תפילה  על  להקפיד 

גם ביקש לעורר בצוואתו. 
חלק  היה  החסד  עמוד 
כפתחו  ביתו  את  פתח  ממהותו, 
הוא.  באשר  יהודי  לכל  אולם  של 
ושמע  ישב  ארוכות  שעות  במשך 
את מצוקותיהם של יהודים והפיח 
יהודי  כל  זכר  תחיה.  טללי  בהם 
שהגיע אליו על לוח ליבו. וגם אם 
היה מתקשר אליו טלפונית לאחר 
היישר  נכנס  ארוכים,  חודשים 

נדה־ היו  אנשים  הקורה.  לעובי 
שנשא  האחריות  את  לראות  מים 
והאכפתיות בכל ענין וענין, כאילו 
הפרטית  במצוקתו  היה  מדובר 

והאישית שלו עצמו. 
הצדקה  מעשי  זאת  לצד 
למ־ נודעו  מביתו  שיצאו  והחסד 

אישי  באופן  מעורב  היה  רחקים. 
ברוכות  משפחות  למאות  בסיוע 
וביותר  השנה.  כל  במשך  ילדים 
בהגיע חג הפסח וימי החגים, גייס 
לחלו־ ביותר  נכבדים  כסף  סכומי 

קה לאברכים ולמשפחות נזקקות, 
כל  כי  שידע  עד  שקט  ולא  נח  לא 
בדיצה  החג  את  לחוג  יכול  אחד 

ובחדווה. 
מאישיותו  נפרד  בלתי  חלק 
היה  זצוק"ל  הגה"צ  של  ומהותו 
עשרות  במשך  רחוקים.  קירוב 
לקרב  ליאות  ללא  עמד  בשנים 
לילות  שבשמים.  לאביהם  בנים 
ליווה  זו.  במטרתו  השקיע  כימים 
מצעדיהם  החל  יהודים  מאות 
ועד  היהדות,  בעולם  הראשונים 
התורה  אדני  על  ביתם  להקמת 
והיראה, כשהוא דואג להם באופן 
אותם  ללוות  וממשיך  אישי, 
יום־יום  חייהם  משעלות  לאורך 
משפחות  של  מאות  שעה־שעה. 

חבות לו את חייהן וכל עתידן. 

נחל נובע 
מקור החכמה

היה  באפו  נשמתו  עוד  כל 
דבוק בלב ונפש והתקשרות עצו־

מה להרה"ק מוהר"ן מברסלב זי"ע 
בלהט נפשו עד אין שיעור. 

היו  ביותר  המרוממים  הימים 
בעבורו כשזכה להיות בעיר הגע־

גועים אומן, סמוך לציון המצוינת 
שם  זי"ע,  מברסלב  הרה"ק  של 
בע־ היו  והימים  והתעלה  עלה 

וביותר  הבא.  עולם  כמעיין  בורו 
ראש  בימי  הגדול  הקיבוץ  בימי 
הברזל,  מסך  נפילת  לאחר  השנה, 
כשבשנים כשלפני זה עמד בראש 
קדישא  באתרא  הגדול  הקיבוץ 

מירון.
משיחה  קטע  לצטט  ראוי 
מיוחדת שמסר למערכת 'המבשר' 
במלאות מאתיים שנה להסתלקו־

תו של הרה"ק מברסלב זצוק"ל:
"כשאנו מתבוננים בכל התקו־

פה של מאתיים השנים, אנו רואים 
כשהוא  הקדוש  רבנו  נפלא.  דבר 
נסתלק הוא היה אברך שעדיין לא 
הגיע לגיל ארבעים, והוא התבטא 
עד  תוקד  שלי  'האש  ואמר:  אז 
באידיש  ובמקור  המשיח'.  ביאת 
הוא אמר: 'מיין פייערל וועט שוין 

טלועין ביז משיח וועט קומען'. 
תמיד  אומר  היה  "אאמו"ר 
שטער־ אברהם  ר'  מורנו  בשם 

כשאומרים  באידיש  כי  נהארץ, 
'טלועין', הכוונה היא לאש כשהיא 
למשל;  צמר  של  בבגד  נתפסת 
בתחילה היא בוערת במקום אחד, 
אחר־כך היא דועכת באותו מקום, 
במקום  לפתע  מתפרצת  היא  אך 
כביכול  היא  ושוב,  שוב  וכך  אחר; 
דועכת במקום אחד, אך מתלקחת 

פתאום במקום אחר.
"כך כשרבנו אמר 'מיין פעיירל 
וועט שוין טלועין ביז משיח וועט 
קומען', הוא התכוון לומר שתהיה 
ופתאום  כאן,  התעוררות  פתאום 
אותה  כמו  ממש  שם,  התעוררות 

האש.
"ואמנם כשאנו מתבוננים בכל 
התקופה של מאתיים השנים, אנו 
היה  הרי  רבנו  בחוש.  זאת  רואים 
יקדה  שלו  והאש  באוקראינה,  גר 
בברסלב,  זה  אם  במקומו,  בעיקר 
שהוא  המקומות  בשאר  זה  ואם 
כשבאו  והנה  אליהם.  נוסע  היה 
רו־ על  והשתלטו  הקומוניסטים 

רבנו  של  האש  כי  נדמה  היה  סיה, 
התלקחה  אז  דוקא  אך  דועכת, 
בפולין  רבנו  של  האש  פתאום 
אחרי  גם  כך  מיוחדת.  בצורה 
כי  נדמה  היה  האיומה,  השואה 
כבר  כי  נדמה  היה  דועכת,  האש 
אז  ודייקא  קיים,  לא  דבר  שום 
יש־ בארץ  לדלוק  האור  התחיל 

ראל.
מאתיים  אחרי  כיום,  "והנה 
בבחינת  לא  כבר  האש  שנה, 
בוערת.  ממש  כבר  היא  'טלועין', 
בתחילה  אומרים:  שחז"ל  וכמו 
היו משיאין משואות, היו מאירים 
מהר להר, עד שלבסוף היה רואה 
היום  אש.  כמדורת  הגולה  כל  את 
בעולם  מקום  שאין  רואים  אנחנו 
שחסידות ברסלב לא קיימת. הס־

פרים של רבנו מודפסים לאלפים 
שכבר  ספרים  ישנם  ולרבבות, 
והספרים  במיליונים;  הודפסו 
העולם  בכל  ומתפשטים  הולכים 
כולו. אין קהילה כיום בעם ישראל 
בארץ  זה  אם  כולו,  העולם  בכל 
על  שמעה  שלא  בחו"ל,  זה  ואם 
רבנו, שלא מצטטים בה את דבריו 

של רבנו".
חקוק  רבים  יהודים  בקרב 
תשס"ה,  שנת  של  השנה  ראש 
שהה  כבר  זצוק"ל  כשהגה"צ 
הח־ הרפואי  מצבו  עקב  בארה"ב 
לה־ בתור  והמתנתו  ביותר  מור 

זאת  למרות  אולם  ריאות.  שתלת 
כיממה לפני ראש השנה, לא ויתר, 
מיוחדת  רפואית  בטיסה  והגיע 
רבים  למכשירים  מחובר  כשהוא 
להיות  ובלבד  עמו,  בל  וכוחותיו 

בראש השנה באומן. 
אגב כך, מספרים מקורביו, כי 
להסתיר  היה  יכול  לא  באומן  שם 
בביתו.  שעשה  כפי  יומו  סדר  את 
מוצאים  היו  במקום  שהיו  ואלו 
שעות  מזה  ספריו  על  שוקד  אותו 
וותיקין,  תפילת  לפני  ארוכות 
ללימוד  מוקדשות  עיתותיו  שכל 

התורה עד כלות. 
קשר מיוחד היה לו עם ספריו 
מברסלב  הרה"ק  של  הקדושים 
והיה הוגה ומשוחח מתורתו יומם 
לו  היתה  מיוחדת  שייכות  ולילה. 
עם הספה"ק 'ליקוטי מוהר"ן' והוא 
לא משה מתוך ידו. קבע בו שיעו־
רים ולימודים בכל עת והורה לכל 
בו  ולהפך  לשקוד  לדבריו  הסרים 

עוד ועוד.
התבטא  השיחים  אחת  תחת 
אור  הכניס  "רבנו  ואמר:  פעם 
בכל  ואמונה  חיזוק  תקוה,  גדול, 
והמצ־ הזמנים  בכל  ישראל,  עם 

בים, היחיד והרבים, להיות בחוזק 
שהדב־ ורואים  בתקוה.  באמונה, 

הגענו  ישראל.  בעם  נקלטים  רים 
את  לומד  ישראל  עם  שכל  למצב 
הספרים, גם בישיבות הליטאיות. 
ולו־ מתעניינים  שלא  מקום  אין 
יודע  אני  הספרים.  את  מדים 
ישיבות  עשרות  על  אישי  באופן 
שאינן נמנות על הציבור החסידי, 
ולהסביר  לבוא  אותי  שמזמינות 

מתורת רבינו.
העו־ לכל  נמכרים  "הספרים 

שייכות  הרבי  של  האמרות  לם. 
דברים  כתב  רבנו  הדורות.  לכל 
ההתבודדות  בענין  למשל  רבים, 
לרבים',  כבושה  'דרך  שזו  שאמר 
יידע  שיהודי  כך.  יתנהגו  שכולם 
שכמו שהוא מניח תפילין כל יום, 
ליבו  את  להשיח  הוא  צריך  כך 

לפני הקב"ה.
בעיניים.  שרואים  הפלא  "זהו 
שני  ורואה  במירון  הולך  אני 
לי־ שפותחים  פשוטים  יהודים 
אליהם.  'מדבר'  וזה  מוהר"ן  קוטי 
תלמידי  יהודים  רואים  מאידך, 
מה־ ונלאים  שמתעמקים  חכמים 
כל  אבל  הבדל.  שיש  בודאי  בין. 
הספר.  אל  קרוב  מרגיש  יהודי 
בליקוטי  עצמו  מוצא  יהודי  כל 

מוהר"ן.
'תו־ לומדים  בישיבה  "אצלנו 

ועד  תמוז  מחודש  רבנו  של  רה' 
בתורה  מתעמקים  השנה.  ראש 
שלו,  הקישורים  כל  ורואים  שלו, 
פלאי פלאים. רבנו אמר פעם שיש 
חודשים  שלושה־ארבעה  ללמוד 
כל 'תורה'. מאידך, כל יהודי פשוט 
לומד ומבין, הוא יודע שאינו מבין 
הפ־ זה  עצמו.  את  מוצא  אך  הכל, 

לא".

השנים האחרונות
כך  נפש',  'מסירות  מסכת 
מכנים מקורביו ותלמידיו הרבים, 
האח־ השנים  עשרה  ארבע  את 
בהצלחה  ועבר  שחלה  מאז  רונות 
יסופר  עוד  רבות  ריאות.  השתלת 
תלוי  היה  בהם  זמנים  אותם  על 
מלופף  כשהוא  לארץ,  שמים  בין 
כס־ נראים  היו  וימיו  בייסורים 
בסביבותיו  שבא  מי  כל  פורים. 
ונדהם,  נפעם  עמד  ימים  באותם 
וקבלת  דעתו  ישוב ובהירות  נוכח 
ייסוריו באהבה, ומהעובדה שלמ־

וחולשת  ביותר  החמור  מצבו  רות 
מסדר  מאומה  ויתר  לא  כוחותיו, 
יחד  יו"ד,  של  קוצו  על  ועמד  יומו 
מופ־ וקדושה  פרישות  גינוני  עם 
לאים כאחד הצדיקים הקדמונים.

נזקק  הריאות  השתלת  מאז 
שנה  מדי  לארה"ב  ולנסוע  לשוב 
וטיפולים.  בדיקות  לעבור  בכדי 
לנצלם  במקום  אלו,  תקופות  וגם 
הקדי־ כוחותיו  ולחיזוק  למנוחה 

שם לקירוב לבבות ולחזק ברכיים 
כושלות לתורה ויהדות.

לארה"ב  אלו  נסיעותיו  סביב 
התקבצו קהילה גדולה של יהודים 
תושבי מונסי, שקבעו את משכנם 
מדרשו  בבית  ולתפילה  לתורה 
הנגיד  הנלבב  האכסניה  בעל  של 
ר' יעקב קליין, שם ערך את תפי־
לותיו וסדר יומו העמוס לעייפה. 

שעות  במשך  ביומו  יום  מדי 
ארוכות היה הגה"צ זצוק"ל מקבל 
שפקדו  יהודים  של  רבות  מאות 
עמך  יהודים  אלו  היו  מעונו.  את 
בית ישראל מכל החוגים והעדות, 
שביקשו  מעשה  ואנשי  חסידים 
את ברכותיו והדרכתו, לצד אנשי 
ממנו  ליהנות  שביקשו  עסקים 
מז־ הקדיש  לכולם  ותושיה.  עצה 

מנו שעות ארוכות בפנים מאירות 
בעולמו  לו  אין  כאילו  ומסבירות, 
אלה הם, כאילו לא מוטל עליו עול 
נשא  אותם  הק'  מוסדותיו  החזקת 

הגאון הצדיק רבי אלעזר מרדכי קעניג זצוק"ל

 
 

 

 שבת משוש ליבנו
 

המומים, שבורים ומזועזעים עד דכדוכה של נפש, 
מהבשורה המרה על פטירתו של האי גברא רבא, 
מדברנא דאומתיה, נושא בעול הדור ומשבריו, 
אשר בנעימות דבריו וליבו הרחב כאולם, מצא 
דרכים לליבותיהם של עמך בית ישראל, שנהנו 

חל נובע נממנו עצה ותושיה, רבם של קהילת 
השפיע אהבת ישראל עד , ברסלב –מקור חכמה 

 אין קץ לכל אחד ואחד, הזדכך במשך שנים 
 ארוכות בייסורים קשים ומרים              

 הגאון החסיד מורינו

 זצוק"ל  אלעזר מרדכי קעניג  רבי

 הוא הלך למנוחות ואותנו השאיר לאנחות
 

בעל הנחמות ירפא לשברון לבבנו, וישלח נחמה 
למשפחה הרוממה, לקהל חסידיו ואוהדיו בארץ ובעולם 

 וישלח לנו משיחו הנאמן במהרה בימינו אמן
 

 

 

 המתאבלים מרה
  ראש העירישראל פרוש 

  חברי מועצת העיר 

  המשך מעמ' ראשון

עשיה ומחשבה, בין בנגלה בין בנסתר.
ק"ק ברסלב אשר בצפת, אשר עמד בנשיאותה ובייסודה, היתה לדמות ומופת לתבניתם ולמראם 
של מוסדות חסידי ברסלב, אשר מהם יראו וכן יעשו. היתה זו הפעם הראשונה בה קמו ויצרו יש מאין 
לחסידי ברסלב, ולא רק בית כנסת להתפלל בו. כי אם מוסדות לקהילה מן המסד ועד הטפחות, החל 

מבית הכנסת עד לגנים, בתי ספר ובתי חינוך, ישיבות וכוללים.
היתה  אשר  נאמנה  קריה  נבנתה  זה  קדוש  במקום  בצפת.  אשר  מדרשו  מבית  האיר  ישראל  לכל 
לאב־טיפוס נאה ומפואר, שעד מהרה שימשה ומשמת לדוגמה מובהקת ומוסמכת כיצד יש לכלכל 
את עניני ברסלב בכל הנוגע לקהילות, למוסדות, לבתי חינוך ולפעילות קהילתית מגוונת. אביו הדגול 

רבי גדליה זצ"ל תקע את היתדות, ואילו בנו אחריו המשיך וסלל את הדרך, לשם ולתפארת.
יחד עם ההצלחה הגדולה בפריחת ושגשוג קרית וקהילת ברסלב בצפת"ו, לא תמה עבודת קדשו 
בשמירה על כרמו שלו ולנטור פירותיו המהוללים. בכל עת נשא עיניו הצופיות סביב, ושם לבו הרחום 
להבין,  להקשיב,  ומח  כח  למענם  הקדיש  מקום.  בכל  ברסלב  בקהילות  ומתהווה  שקורה  מה  כל  על 

לסייע, להציע ולהשיא עצה הוגנת.
מסירות נפש מיוחדת היתה לו לעניני רבינו הקדוש. הן בנסיעה לקיבוץ הקדוש באומן, כאשר גם 
בימי חליו לא אבה לוותר על הזכות להיות בקרבת רבינו כאשר צווה, וגם בהיותו נכון ונשא להקריב 

מעצמו ככל יכולתו בכל מה שצריך כדי לחזק ולהרים את קרנה של חסידות ברסלב.
אב היה לכולנו. אזנו היתה קשובה לכל העניינים הציבוריים בברסלב שעלו על הפרק מעת לעת. 
מעולם לא נטש או אמר די. תמיד שם אזנו כאפרכסת לשמוע כל פרט ופרט, בסבלנות, במאור פנים, 

בנפש חפיצה ובעיני נשר הצופיות למרחוק ושופעות חכמה ותבונה.
עם זאת שראשו מגיע השמימה, לא הסס בשעת הצורך להכנס לעבי הקורה. בדק וחקר, הבין את 
כל הצדדים וחתך באיזמל ההבנה מתוך יישוב הדעת. ידעו כי אצלו יקבלו את המבט הנכון, הראיה 
ברסלב  לדרכי  עצמם  המתאימים  טווח  ארוכי  משיקולים  נובעת  כולה  שכל  ההחלטה  את  הרחוקה, 

בנתיב שסלל רבינו הקדוש.
ולא רק לכלל. גם לפרט היה מסור בכל נימי נפשו. פועל ישועות היה בקרב הארץ. מעונו בצפת 
היה תל תלפיות לכל נפש שצמאה לחיזוק, והוא, בדרכו המיוחדת והמסוגלת, ידע לחזק לבו של כל 
פונה, לעודדו, להמריצו ולדרבנו שיוסיף לעלות במעלות החסידות, מדרגה אחר מדרגה, בחן ובנועם.

•
זכיתי לראותו בשבת קודש, לפני שבועיים. חלש היה. ספר תורה היה שרוי בצער. ברכתיו בברכת 

'גוט שבת', והנה זה עתה נפלה עטרה, ועלה לעולם שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים.

אוצר כלי חמדה
נחמן בנשעיה

  המשך מעמ' ראשון

  המשך בעמ' ד
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מאת שלמה גרין

לרדת  המשיך  העניים  מספר 
שנים  מזה  ולראשונה  ב־2017,  גם 
ילדים,  בקרב  בעוני  ירידה  נרשמה 
בקרב  מובילה  עדיין  ישראל  אך 
בשיעור  המפותחות  המדינות 
אוכלו־ בקרב  העוני  כאשר  העוני, 
סיות הקשישים והבלתי מועסקים 
החמיר. כך עולה מדו"ח העוני של 
הביטוח הלאומי שפורסם אתמול.

חיו  ב־2017  הדו"ח,  פי  על 
שבהן  משפחות,   466,400 בעוני 
ומתוכן  נפשות,   1,780,500
זה  לראשונה  ילדים.   814,800
האבסו־ מספרם  ירד  רבות  שנים 

לוטי של ילדים שחיים בעוני. כמו 
אחוזים  שני  של  ירידה  חלה  כן 
הח־ באוכלוסיה  העוני  בשיעור 

אחוז.  ל־43.1  אחוז  מ־45.1  רדית, 
בהכנסות  השוויון  לאי  ג'יני  מדד 
וירד  הירידה  במגמת  המשיך 

משלים  הוא  כאשר  אחוז,  ב־1.6 
אחוזים   11 של  מצטברת  ירידה 

מ־2000. 
שבה  השמינית  השנה  זו 
החבר־ והפערים  העוני  דו"חות 

תיים של הביטוח הלאומי מראים 
בשיעורי  ירידה  של  מגמה  על 
זו  בתקופה  פחתו  אלה  העוני. 
ומשפחות  נפשות  ילדים,  בקרב 
אחוז  נקודות  ו־0.3   ,0.5 ב־0.8, 

בממוצע לשנה בהתאמה. 
על פי הביטוח הלאומי חדשות 
הצלחה  על  מצביעות  אלה  טובות 
העוני  תחולת  בצמצום  מתמשכת 
עם  יחד  עובדות.  משפחות  בקרב 
עדיין  זו  מבורכת  התפתחות  זאת 
לא הספיקה כדי לשפר את מצבה 
של ישראל בהשוואה בין־לאומית 
ישראל  שכן  העוני,  שיעורי  של 
שי־ של  הטבלה  בראש  נשארה 

עורי העוני בקרב נפשות ובמקום 
לא מחמיא בקרב מדדי העוני של 

ילדים.
רמת  כי  עוד  עולה  מהדו"ח 
כס־ הכנסה  של  במונחים  החיים 

עלתה  תקנית  לנפש  פנויה  פית 
במונחים  אחוז  ב־4.6  ב־2017 
ריאליים ובהתאם לכך עלה גם קו 
ירדה  ב־2017  ממנה.  הנגזר  העוני 
משפ־ בקרב  העוני  תחולת  במעט 
מ־18.5  – ל־2016  בהשוואה  חות 

ל־18.4 אחוז.
תחולות העוני של נפשות ויל־

השנים,  שתי  בין  הן  אף  ירדו  דים 
מ־21.9 אחוז ל־21.2 אחוז ומ־31.0

בהתאמה.  אחוז  ל־29.6  אחוז 
בעוני  החיים  הילדים  שיעור 
לזו  דומה  לרמה  לראשונה  ירד 
מדיניות  טרום  ב־2002,  ששררה 
של  הקצבאות  במערכת  הקיצוץ 

אפריל 2003.
שקצ־ העובדה  הדו"ח,  פי  על 
באות הביטוח הלאומי אינן גדלות 
החיים,  ברמת  העליה  עם  יחד 

התייקרות  פי  על  מוגדלות  אלא 
מדד המחירים לצרכן, יוצרת פער 
בין הגידול ברמת החיים הכללית 
לבין רמת החיים של האנשים שז־
פער  ולקצבאות.  לתמיכה  קוקים 
זה מתבטא בסופו של דבר בעליה 

בחומרת העוני ובעומקו. 
מהדו"ח עולה כי מצבן של אוכ־
לוסיות שאינן מועסקות רק החמיר 

הדו"ח  מחברי  הנסקרת.  בשנה 
שהשיפור  "העובדה  כי  מציינים 
בעיקר  התמקד  החברתי  במצב 
והשכר,  התעסוקה  שיעור  בעליית 
הטמונה  החולשה  את  מדגישה 
שלא  אנשים  עבור  כזה  בתהליך 
העבו־ בשוק  להשתלב  מצליחים 

מצופים  שלא  אנשים  עבור  או  דה 
עם  אנשים  בו:  משולבים  להיות 

עקב  בתעסוקה  השתלבות  קשיי 
משפחות  בעלי  שונות,  מוגבלויות 
מקבלים  שהם  שהשכר  גדולות, 
הוצאותיהם  את  לכסות  מסוגל  לא 
מעו־ ותיקים  ואזרחים  הבסיסיות, 

טי הכנסה. הם הנפגעים העיקריים 
של  הולם  עדכון  מהיעדר  כתוצאה 
האוני־ והקצבאות  הקיום  קצבאות 

ברסליות לזקן ולילד".

מספר העניים בירידה אך ישראל עדיין 
מובילה בעוני בקרב המדינות המפותחות

הביטוח הלאומי פרסם את דו"ח העוני:

ב־2017 חיו בעוני 466,400 משפחות, שבהן 1,780,500 נפשות, ומתוכן 814,800 ילדים ^ שיעור הילדים החיים בעוני 
ירד לרמתו ערב גזירות תשס"ג ^ ירידה של שני אחוזים בתחולת העוני במגזר החרדי

גורם מדיני: "נתניהו ביקש מטראמפ 
להאט את הנסיגה מסוריה"

גורם מדיני בכיר אומר כי ראש הממשלה פנה לנשיא ארה"ב כדי שהנסיגה 
האמריקנית מסוריה תתבצע באופן הדרגתי

מאת מרדכי גולדמן

ששוחח  בכיר  מדיני  גורם 
ישראלים  עיתונאים  עם 
הממשלה  ראש  ביקור  בעת 
ראש  כי  סיפר  בברזיל,  נתניהו 
מהנשיא  ביקש  הממשלה 
טראמפ שהנסיגה האמריקנית 
מסוריה תבוצע באופן הדרגתי 
תקופה  שתימשך  כך  ואיטי 

ארוכה.
עם  הקשר  לדבריו 
לה־ ממשיך  האמריקנים 
ראש  יוועד  כשהיום  תהדק 
המדינה  מזכיר  עם  הממשלה 
הבא  ובשבוע  פומפאו  מייק 
לבט־ היועץ  לישראל  יבוא 

שתי  בולטון.  ג'ון  לאומי  חון 
לעסוק  עתידות  הפגישות 

בנסיגה מסוריה.
כי  הגורם,  סיפר  בנוסף, 
לצאת  שוקל  הממשלה  ראש 
הבינלאומי  הכלכלי  לפורום 
דא־ בעיר  שיתקיים  השנתי 

הבא,  בחודש  שבשוויץ  בוס 
בנושא  פגישה  שם  לקיים  כדי 
דו־ ארה"ב  נשיא  עם  הסורי 

כי  הוסיף  הוא  טראמפ.  נלד 
נגד  צפוני  מגן  שמבצע  יתכן 
מנע  הצפון  בגבול  המנהרות 
שעלו־ חיזבללה  עם  מלחמה 

בחודשים  להיפתח  היתה  לה 
הקרובים.

לתקי־ גם  התייחס  הגורם 

פה בשטחה של סוריה בשבוע 
שעבר שיוחסה על פי גורמים 
ירו  "הסורים  לישראל.  זרים 
לפגוע  והצליחו  נ"מ  טילי   29
שלנו  טילים  כמה  ולהוריד 
בשוליים – ישראל השיגה את 

המטרות שלה", דברי הגורם.
ראש  כי  גם  סיפר  הגורם 
הממשלה בנימין נתניהו עתיד 
הקרובים  בשבועות  למנות 
מלאה.  במשרה  החוץ  שר 
בסבירות  יקבל  התפקיד  את 
הליכוד.  משרי  אחד  גבוהה 
מינויו  כי  העובדה  בשל  זאת, 
נוסף  לתפקיד  מכהן  שר  של 
של  אישורה  את  מחייב  אינו 

הכנסת.

הרש"פ גזרה מאסר עולם על 
פלסטיני שמכר קרקעות ליהודים
עיסאם עקל נידון ברשות הפלסטינית למאסר עולם ולעבודות פרך בשל מכירת 

נכס לעמותת 'עטרת כהנים' בירושלים

מאת סופרנו הצבאי

בית המשפט הגבוה לעניינים 
אתמול  גזר  ברמללה  פליליים 
ועבודות  עולם  מאסר  של  עונש 
מזרח  תושב  פלסטיני  על  פרך 
במכירת  שהורשע  ירושלים, 
דווח  כך  ליהודים.  קרקעות 
עיסאם  הפלסטיני,  ב'הארץ'. 
עקל, שמחזיק באזרחות אמריק־
נית, הורשע ב"נסיון להעביר חלק 
למדינה  פלסטיניות  מאדמות 

זרה".
ה־55 בן  עקל  הדין,  פסק  לפי 
בעיר  נכס  להעברת  שותף  היה 
העתיקה לעמותת 'עטרת כהנים'. 
הוא נעצר לפני כחודשיים על ידי 
הפלסטיניים.  הבטחון  מנגנוני 
עצרה  ישראל  מעצרו,  בעקבות 
מטעם  ירושלים  מחוז  מושל  את 
ובכירים  פתח'  פעילי  הרשות, 
ירו־ במזרח  נוספים  פלסטינים 

הקפיאה  ישראל  בנוסף,  שלים. 
כמה  של   VIPה־ תעודות  את 
בכירים פלסטיניים, המאפשרות 
בין היתר מעבר במחסומים ללא 

בידוק.
התכנסה  האחרון  באוקטובר 
לדיון  הכנסת  של  הפנים  ועדת 

הכנסת  לחברי  ביקשו  שבמהלכו 
ישראל  מדינת  עושה  מה  להבין 
את  לירושלים  להחזיר  מנת  על 
הבטחון  שר  יועץ  עאקל.  עיסאם 
אמר  אלירז  קובי  להתיישבות 
לה־ מאמצים  נעשים  כי  לח"כים 
ביא להחזרתו, וכי מתאם פעולות 
למקבי־ פנה  בשטחים  הממשלה 
בנושא  הפלסטינית  ברשות  ליו 
השב"כ  גם  כי  ציין  אלירז  זה. 

מעורב בנושא.
סמוט־ בצלאל  הכנסת  חברי 
בדיון  שהשתתפו  חזן  ואורן  ריץ' 
בהחזרתו  היד  אזלת  על  זעמו 

יהודי  היה  זה  "אם  החטוף,  של 
על  כל המדינה היתה  מתל אביב 

הרגלים".
הוא,  גם  תקף  יוגב  מוטי  ח"כ 
תושב  חטוף.  עדיין  "החטוף 
לרצונו  בניגוד  מוחזק  ישראל 
מי  ואין  הפלסטינית  ברשות 
מפקד  איפה  הראש.  לו  שכואב 
ירו־ מחוז  מפקד  איפה   ?290

ישראל  מדינת  איפה  שלים? 
בה־ מטפלת  שלא  והפרקליטות 

סתה במזרח ירושלים? מי שולט 
במזרח ירושלים? מדינת ישראל 

או הרשות הפלסטינית?".

לאחר שמועות עקשניות בשנתיים האחרונות: 

רשמית: שר הבינוי והשיכון 
יואב גלנט עורק מ'כולנו' לליכוד
שר הבינוי יואב גלנט יתפטר מהממשלה ומהכנסת בשל רצונו לעבור לליכוד 

ולהתמודד בפריימריז ^ תיתכן אפשרות שגלנט ימונה לשר בלי תיק

מאת מאיר ברגר

שמועות  של  שנתיים  לאחר 
לערוק  רצונו  על  עקשניות 
הבינוי  שר  הגיע:  זה   – לליכוד 
מ'כולנו'  גלנט  יואב  והשיכון 
כשר  מתפקידו  לפרוש  צפוי 
לקראת  כנסת  וכחבר  בממשלה 
לרשי־ בפריימריז  התמודדותו 

מת הליכוד לכנסת הבאה.
בתל  אמש  נפגש  גלנט 
כול־ מפלגת  יו"ר  עם  אביב 

כחלון,  משה  האוצר  שר  נו, 
לעבור  ההחלטה  על  לו  והודיע 

לליכוד.
הממשלה  ראש  כי  יתכן 
נתניהו ימנה את גלנט לשר בלי 
תיק כדי לאפשר את הישארותו 

בקבינט המדיני־בטחוני.
"בשנים  כי  אמר  גלנט  השר 
את  לשרת  זכיתי  האחרונות 
וכחבר  כשר  בישראל  הציבור 
שנות  ל־35  בהמשך  קבינט, 
שירותי בצה"ל. אני רואה עצמי 

ישראל  למדינת  ותורם  ממשיך 
כל  עסקתי  בו  בתחום  בעיקר 
חיי – בטחון ישראל וההגנה על 

הארץ ותושביה.
לידידי  להודות  "ברצוני 
שר האוצר משה כחלון ולחברי 
סיעת כולנו על שיתוף הפעולה 
תחום  של  המשותפת  וההובלה 
העשיה  ועל  והשיכון  הבינוי 
למען  והחברתית  הכלכלית 
הוסיף  הישראלית",  החברה 

גלנט.

'חוק הגמ"חים' אושר 
בוועדת הכספים

לראשונה הוסדרה פעילותם של הגמ"חים ^ מליאת 
הכנסת צפויה לאשר היום סופית את ההצעה

מאת דוד שמואלי

של  וחצי  כשנתיים  לאחר 
אתמול  אישרה  מורכבים,  דיונים 

הגמ"חים  חוק  את  הכספים  ועדת 
לקריאה שניה ושלישית.

הדרך  את  סולל  החוק  אישור 
בהמ־  CRSה־ תקנות  לאישור 

מעמד  הסדרת  ואת  השבוע  שך 
לאיסור  החוק  לענין  הגמ"חים 

הלבנת הון.
יו"ר הוועדה שקידם את החוק 
מסר  חקיקתו,  תקופת  כל  לאורך 
כי "אני מודה לרב ליצמן על הגי־
בוי שנתן לי לענין החוק הזה, שני־

נו מאוד מתחבטים בשאלה הזו".
הכ־ דבר  של  "בסופו  לדבריו, 

פעלנו  החוק.  את  להעביר  רענו 
ואני  הגמ"חים  עם  מלא  בתיאום 
חושב שזה חוק שניתן לחיות אתו 

והוא חוק טוב".
אמר:  בית'  לכל  'גמ"ח  מנכ"ל 
גם  נתנה  הוועדה  היסטורי,  "ענין 
לממשלה וגם לגמ"חים את הדרך 
הופת־ סעיף.   – סעיף  יחד  ללכת 

הקואליציה  של  מהקונצנזוס  ענו 
לה־ לסמל  שיהיה  והאופוזיציה 

משך"
מתן  להסדרת  החוק  הצעת 
בלא  ואשראי  פקדון  שירותי 
לגמילות  מוסדות  ידי  על  ריבית 
לראשונה  להסדיר  נועדה  חסדים 
פי־ כמוסד  הגמ"חים  פעילות  את 

ננסי למתן שירותי פקדון ואשראי 
פעי־ רשיון  המקבל  ריבית,  ללא 

לפיקוחה  ונתון  המדינה  מצד  לות 
את  פעילותו.  על  לדווח  ונדרש 
ההון.  שוק  רשות  תוביל  הפיקוח 
שר  סגן  עם  תואמה  החוק  חקיקת 
ליצמן  יעקב  הרב  ח"כ  הבריאות, 

שלקח חלק במאמצי ההסדרה.

שמחה בונם הופרט
בהר"ר שלמה הי"ו 

ישיבת חיי משה 
ירושלים 

קיילא גלסמאן
בהר"ר משה מיכאל הי"ו 
סמינר מנצ'סטר 
לונדון

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום שלישי, כ"ד בטבת תשע"ט
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על לוח לבו בכל מקום ובכל שעה.
שם  וגם  זצוק"ל  הגה"צ  זכה 
יהודים  לקרב  הצליח  בארה"ב 
רבים ולקרבם לאביהם שבשמים, 
להקדיש  ומתחנן,  תובע  כשהוא 
לכל הפחות שעה ללימוד התורה. 
בג־ יומי  שיעור  בפועל  קבע  ואף 
עם  התפילה  לאחר  יום  מדי  מרא 
יהודים רבים שבאו מכל הסביבה. 
למוטב  החזירם  שבה  המאור 
האזור  מתושבי  רבות  ומשפחות 
בזכותו  בחייהם  מהפך  חוללו 

והשפעתו. 
בני  עמדו  במונסי  בבית  שם 
מסי־ פרשת  נוכח  הבית משתאים 

שבקדושה.  דבר  לכל  הנפש  רות 
שלמרות  הם  מספרים  השאר  בין 
שהרופאים אסרו עליו לטבול במ־

קוה לעיתים כה רבות, ובני הבית 
על  המשמר  על  לעמוד  הצטוו  אף 
הבית  בעל  אותו  מוצא  היה  כך, 
מתחמק  כשהוא  רטובות,  כשפניו 
ואומר כי הוא רק שטף את פניו... 
לא עמד שום דבר בדרכו כשנוגע 
היה לעבודת ה'. כך גם בקושי נתן 
תנומה לעיניו ורוב שעות היום היו 
מוקדשות לתורה ולתפילה, והכל 

בדיקות  של  בתקופות  כשהוא 
וטיפולים רפואיים קשים. 

התקופה האחרונה
הלך  האחרונים  בחודשים 
ואושפז  ונחלש  זצוק"ל  הגה"צ 
החולים  בבתי  תכופות  לעיתים 
כשכל העת נעשות פעולות רבות 
שם  גם  אולם  מצבו.  עם  להטיב 
המ־ וחלוש,  חולה  שוכב  כשהוא 

שיך בכל פעולותיו והנהגת הכלל 
והפרט.

הק־ ותלמידיו  משפחתו  בני 
גם  כיצד  לגלות  השתוממו  רובים 
בתוך מצבו הקשה מאד עד לאין־
המוס־ את  לנהל  המשיך  שיעור, 

מפליא,  באופן  חליו,  ממיטת  דות 
ודואג במסירות אבהית לכל אחד 
ומתלמידיו  הקהילה  מבני  ואחד 
ושומעי לקחו. כשתוך כדי כך הוא 
ממשיך בעבודתו הנוראה בעבודת 

ה', כשאינו מוותר על תג.
החלו  האחרונים  בשבועות 
נוראים  ביטויים  מפיו  להישמע 
והבא.  הקרב  פטירתו  יום  אודות 
לפני שלושה שבועות כתב צוואה 
מפורטת ופירט את הסדר שיעשו 
כשהוא  הסתלקותו,  לאחר  עמו 

והק־ ההלוויה  את  שיעשו  מבקש 
אף  האפשרית.  במהירות  בורה 
להניחם  והורה  תכריכים  רכש 

במקום שיהיו מצויים מיד.
נחלש  האחרונה  בתקופה 
לקום  באפשרותו  היה  ולא  מאוד 
את  לעזוב  לא  ובודאי  ממיטתו, 
ביתו. אך ביום שני שעבר, כשבוע 
לבית  לצאת  ביקש  פטירתו,  לפני 
חלקה  ולרכוש  בצפת  העלמין 
את  בעצמו  בודק  כשהוא  בעבורו 

המקום המיועד לו.
התעניין  הללו  בימים  כי  יצוין 
של  המדויק  פטירתו  יום  אודות 
אברהם  ר'  הרה"ח  הנאמן  מקורבו 
לימינו  שעמד  ז"ל  גבאי  יעקב 
וכש־ בצפת,  המוסדות  בהקמת 

נאמר לו כי היא"צ בכ"ג טבת, חזר 
וגם  מספר.  פעמים  התאריך  על 
לג־ ביקש  הקברות  בבית  כשהיה 

שת לקברו של הרה"ח ר' אברהם 
יעקב גבאי ז"ל.

היה  נראה  רביעי  מיום  החל 
שהוא מתחזק בכוחותיו, ועקב כך 
טיסה  כרטיס  בעבורו  הוזמן  אף 
טיפול  לעבור  בנסיון  לארה"ב 
על  השמועה  חייו.  להצלת  רפואי 
ההטבה במצב בריאותו התפשטה 

מיהרו  מתלמידיו  ורבים  חיש, 
ברכתו.  את  לקבל  בכדי  לביתו 
והוא זצוק"ל באהבה רבה ובחמלה 
ברכות  ראשם  על  הרעיף  גדולה 
של  ימים  למעשה  זה  היה  לרוב. 
פרידה של האב הגדול מבניו יקי־

הימים,  כל  קשור  היה  אליהם  ריו 
כשנר אלוקים טרם יכבה. באותם 
לט־ פעמים  שלוש  הגיע  אף  ימים 
האחרונה  כשהפעם  במקוה,  בול 

היתה כיממה לפני הסתלקותו.
בש־ אתמול  לב  למגינת  אולם 

הידרדר  המוקדמות  הבוקר  עות 
דקות אחדות  לפתע מצבו, ובתוך 
לבו־ הטהורה  נשמתו  את  השיב 

ראו ויוצרו לתדהמת כל הסובבים 
שמיהרו להגיע למקום. 

המרה  הבשורה  היוודע  עם 
הג־ מדרש  בבית  הפרוכת  הוסרה 
שבר  וזעקות  ברסלב,  בקרית  דול 
צוואתו  עפ"י  עבר.  מכל  נשמעו 
והקבורה,  הלוויה  בעריכת  למהר 
לקראת  בהתארגנות  מיד  החלו 
חסידי  כשהמוני  הלוויה,  מסע 
שהיו  רבים  יהודים  לצד  ברסלב, 
אהבה,  בעבותות  אליו  קשורים 
להש־ הארץ  רחבי  מכל  יוצאים 

תתף במסע ההלוויה.
הוכנסה  קלה  שעה  בתוך 
המגיד  של  המדרש  לבית  מיטתו 
הגה"צ  אשר  המקום  מטריסק. 
זצוק"ל הקים מחורבותיו בתקופה 
הקודש  לעיר  כשהגיע  הראשונה 
בשע־ נחנך  זה  המדרש  בית  צפת. 

תו ביום כ"ג טבת. כותליו ספוגים 

ושיעוריו  שיחותיו  בתפילותיו 
עשרות  במשך  במקום  שנאמרו 
בשנים, כשהגה"צ זצוק"ל קבע בו 
את משכנו לאורך ימי השבוע, ואף 

הקים במקום מקוה טהרה. 
ההלוויה  מסע  יצא  משם 
כשרבים  הקודש  עיר  בסמטאות 
בית  להיכל  עד  בבכי  ממררים 
ברסלב  בקרית  הגדול  מדרש 
משתתפים  בהמוני  עמוס  שהיה 
על  וכואבים  שפופים  שעמדו 
שהאציל  צדיק  האי  של  סילוקו 
הכ־ עם  המונים.  על  וזיוו  מהודו 
המדרש  בית  להיכל  מיטתו  נסת 
ובמקום  מר,  בבכי  הקהל  געה 
כשהמוני  מזעזעים  מראות  נראו 
אברכים  לצד  בוגרים  התלמידים, 
ובו־ מתייפחים  צעירים,  ובחורים 

הלקחו  על  להינחם  וממאנים  כים 
בפתע של אביהם הרוחני והגשמי 
כל  את  שהשקיע  האיש  כאחד, 
עד  כבניו  בתלמידיו  דמו  תמצית 

קצה האחרון. 
לאחר אמירת תהילים, הקריא 
שליט"א  נחמן  רבי  הרה"ג  בנו 
הודה  בהם  צוואתו,  מתוך  קטעים 
בהקמת  עמלו  מכל  חלקו  על  לה' 
על  עורר  וכן  ומוסדותיה,  הקריה 
ללא  במניין  בתפילה  ההקפדה 
הוסיף  ואף  ח"ו,  היתרים  שום 
בבית  להתפלל  הזוכה  ש'אשרי 
הכנסת ע"ש רבינו'. כמו כן, הודה 
השנים  כל  לימינו  שעמד  מי  לכל 

בהקמת המוסדות ובכל ענייניו. 
הס־ נערכו  לא  צוואתו  פי  על 

ע"י  קדיש  אמירת  ולאחר  פדים. 
הלוויה  מסע  יצא  שליט"א  בניו 
צפת.  בעיה"ק  החיים  בית  לעבר 
נשמעו  קבר  עלי  גופו  הורדת  עם 
כשהתלמידים  וזעקה  בכי  קולות 
פטי־ על  מרורות  והתייפחו  זעקו 

רת רבם ומאורם.
השמיע  הגולל  סתימת  לאחר 
הגה"צ  גיסו,  קצרים  פרידה  דברי 
ממנהיגי  שליט"א  קרמר  משה  ר' 
תינה  מר  כשבבכי  ברסלב,  חסידי 
חסידי  לכלל  הקשה  האובדן  את 

ברסלב. 
סתימת  לאחר  ארוכה  שעה 
תלמידים  ציבור  נשאר  הגולל 
רגבי  ליד  דומם  לעמוד  גדול 
נטמן  בו  הטרי  הקבר  של  העפר 
הוסיפו  למקום  להיפרד.  ומיאנו 
רחבי  מכל  רבים  יהודים  והגיעו 
להגיע  בידם  סיפק  שלא  הארץ 
שהוא  כאלו  ביניהם  להלוויה, 
זצוק"ל קירבם בימין צדקו לתורה 
עולמם.  כל  בעבורם  והיה  ויהדות 
הם התפלשו על רגבי העפר ונחלי 
הפו־ מאין  מעיניהם  זלגו  דמעות 

מרורות,  זעקו  לבם  ומנהמות  גות 
על אביהם הרוחני והגשמי כאחד, 
שמעתה  שבענקים  הגדול  האיש 
לא יזכו למילותיו החמות שהטיפו 

עליהם טללי תחיה ונוחם. 

"ביודעי ובמכירי מעידני על 
פעליו הרבים, יחד עם העוזרים 

והמסייעים על ידו" 
הג"ר דוד גולדמן שליט''א  - ראש ישיבת 'תורת שלמה'

ידי  שעל  אלימלך'  'נועם  ישיבת  ועל  בתורה',  'עמלים  כולל  על  להמליץ  שמח  "אני 
מוסדות 'עמלים בתורה', שהוקמו על ידי הג"ר משה בוקשפן, וביודעי ומכירי מעידני 
על פעליו הרבים יחד עם העוזרים והמסייעים על ידו, אשר הם משקיעים רבות ומצד 
בכולל  הלומדים  מבוגרים  יותר  הקצת  לבחורים  במינו  מיוחד  פיתרון  מספקים  אחד 
'עמלים בתורה' עד אשר הם זוכים להקים בית נאמן בישראל, ובד בבד פועלים גדולות 
ונצורות עם הבחורים הלומדים בישיבת 'נועם אלימלך' שמתמודדים בקושי ובסערת 

התקופה עד אשר מעמידים אותם על רגליהם עם בניין קומתם הרוחנית.

ועתה כשהמוסדות הקדושים הללו עומדים במצב כלכלי אשר מונע מהם לבצע את 
שליחותם - שליחות עם ישראל, שומה עלינו לעזור להם בכל דרך אפשרית. ויעזור 

הקדוש ברוך הוא לכל התורמים והמסייעים שייוושעו ויתברכו בכל מילי דמיטב.

052-7637394
7637394@gmail.com
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כעת  מתרחשים  לכת  מרחיקי  שינויים 
של  הפשוטה  המציאות  התחבורה.  בעולם 
תשלום אצל נהג הופכת אט אט להיסטוריה 
שאנו  כפי  בנוסטלגיה  לילדינו  נתאר  אותה 
מספרים להם היום על ה'ניקובים' בכרטיסים 

של פעם.
המעבר לתשלום ב'רב קו' באופן עצמאי 
בעמדות הפזורות לאורך האוטובוס, וההכנה 
כלל  יתאפשר  לא  בו  הבא  השלב  לקראת 
מעלה   – הנסיעה  בעת  לנהג  במזומן  לשלם 
גל חדש של התמודדות בנושא גביית הכסף 

מהנוסעים.
אלו המכירים מקרוב את צרכן התחבורה 
יודעים  החרדי,  הציבור   – הגדול  הציבורית 
עצמי  מוסר  בעל  בציבור  מדובר  כי  היטב 
גבוה מאוד וכי אחוזי המשתמטים מתשלום 
מונע  לא  זאת  שבכל  מה  לאפס,  שואפים  בו 
כביכול  לעז  להוציא  שונים  מגורמים  כרגיל 

המצב הוא הפוך.
מה שכן, בינינו לבין עצמנו, יש בכל זאת 
נסיעה  של  הדבר  חומר  על  להתריע  מקום 
אין  כי  רבות  כך  על  דובר  כבר  תשלום.  ללא 
שום היתר להשתמש בנסיעה ציבורית ללא 
בעוון  ומדובר  שונות  תואנות  עקב  תשלום 

גזל חמור ללא כל צד של הקלה בנידון.
שנוצר  השינוי  לאור  זאת,  לציין  חשוב 
לאחרונה לפיו ככל הידוע התשלום לנסיעות 
כאשר  התחבורה,  משרד  דרך  מתבצע 
המשרד.  בשירות  גובים  אלא  אינם  הנהגים 

כביכול  אווירה  השתררה  זאת,  לאור 
אכן  הנוסעים  אם  כלל  אכפת  לא  לנהגים 
זאת  לנצל  העלולים  ויש  לאו,  או  משלמים 

ולא לטובה.
כדאי להזכיר את דברי בעל ה'באר הגולה' 
גזל  לגבי  המתייחס  גניבה  הלכות  בתחילת 
מגויים או הטעיית גוי וכדומה, וכך הם דבריו 
הקדושים: "שאם החזיר האבידה לגוי לקדש 
שהם  ויידעו  ישראל  את  שיפארו  כדי  ה'  את 
ומוסיף  משובח..."  זה  הרי  אמונה,  בעלי 
שראיתי  לדורות  זאת  כותב  "ואני  בהדגשה: 
רבים גדלו והעשירו מן טעות שהטעו הגויים, 
ולא הצליחו וירדו נכסיהם לטמיון, ולא הניחו 

אחריהם ברכה".
"רבים  'חסידים':  ספר  בשם  ומוסיף 
אשר קדשו ה' והחזירו טעויות הגויים בדבר 
יתרם  והניחו  והצליחו  והעשירו  גדלו  חשוב, 

לעולליהם...".
אלו.  כדרבונות  לדברים  נקשיב  הבה 
לעולם לא מתעשרים ולא מצליחים מרווחים 
שאינם נקיים לגמרי ומכספים שאינם שייכים 

לנו ללא כל כחל ושרק.
אמנם, ברוך ה' כולנו יראי ה' ואכן הציבור 
הקשור  בכל  למופת  כדוגמה  משמש  החרדי 
בשמירה  גם  ישרה,  כלכלית  להתנהלות 
בתח"צ.  בנסיעות  תשלום  על  אדוקה 
שלא  ולהזכיר  לעורר  מקום  יש  זאת,  בכל 
והדפוסים  השינויים  בעקבות  להתבלבל 

חדשים במנגנוני הגביה.  

כינוס ראשון למאות זוכי 'מחיר 
למשתכן' ברמת שמש ד'

מאות זכאי משרד השיכון, הורים ומחותנים, השתתפו השבוע ביום עיון ראשון 
מסוגו שנערך לזוכי שני המתחמים הראשונים של 'מחיר למשתכן' שתבנה 
'קבוצת נתיב פיתוח נדל"ן' ברמת בית שמש ד' • נציגי משרד השיכון ו'נתיב 
פיתוח' נפגשו עם הרוכשים אישית והציגו בפניהם את הדרך מרגע בחירת 

הדירה ועד קבלת המפתח • יו"ר 'נתיב פיתוח' ר' שמחה גריידינגר: "התרגשנו 
לפגוש את הזוכים ושמחנו להשיב להם על כל שאלותיהם, בידיעה שהם עומדים 

להיכנס לדירה איכותית שתיבנה בסטנדרטים מתקדמים ומובילים"

לאחרונה  שזכו  רוכשים  מאות 
'מחיר  תכנית  במסגרת  בדירות 
פיתוח'  'נתיב  חברת  של  למשתכן' 
השתתפו  ד',  שמש  בית  ברמת 
שנערך  ראשון  עיון  ביום  השבוע 
בית  רמת  בשכונת  מרכזי  באולם 
המתחמים  שני  לזוכי  א'  שמש 
נתיב'  'צמרות  בשכונת  הראשונים 
פיתוח'  'נתיב  חברת  תבנה  אותם 
מקרק־ רשות  במכרזי  שזכתה 
מ־800 יותר  לבניית  ישראל  עי 

שונים  מתחמים  בששה  דירות 
בשכונה.

משרד  נציגי  הציגו  בכינוס 
פי־ נתיב  וחברת  והשיכון  הבינוי 

תוח את זכויות הרוכשים הזוכים. 
משווקי הפרויקט אלי רייסנר וח־

ברת אלדר העבירו סקירה מלאה 
על הפרויקטים וקצב ההתקדמות 
ועד  הדירה  בחירת  מרגע  שלהם 
עורכי  כאשר  המפתח,  קבלת 
הפרויקטים  את  המלווים  הדין 
והאמינות  הנסיון  את  הדגישו 
'נתיב  חברת  של  השנים  רבת 
בפרויקט  שהרוכשים  כך  פיתוח', 
נמצאים  הם  כי  לדעת  יכולים 

בידיהם בטוחות.
אר־ נערכו  העיון  יום  במהלך 
ב־151 לזוכים  הסברה  סבבי  בעה 

המתחמים.  בשני  דיור  יחידות 

במקביל, לאורך כל היום התקיימו 
חברת  נציגי  בין  אישיים  מפגשים 
שהם  הזוכים,  לבין  פיתוח'  'נתיב 
הגיעו  אשר  צעירים,  זוגות  לרוב 
אשר  רבים  ומחותנים  הורים  גם 
וזכו  בתכניות  רבות  התעניינו 
התקדמות  על  מקיפים  להסברים 
למשתכן'  'מחיר  של  הפרויקטים 
המ־ ד'.  שמש  בית  ברמת  שייבנו 
פגשים נערכו לאורך כל היום, על 
יוכלו  פיתוח'  'נתיב  שמומחי  מנת 
זוכה  לכל  ואישי  מלא  מענה  לתת 

וזוכה.
כי  מדגישים  פיתוח'  ב'נתיב 
זכו  השיכון  משרד  שזכאי  אף  על 
בדירות במחיר של פחות ממיליון 
שקלים במסגרת 'מחיר למשתכן', 
ליחס  זכו  הם  החברה,  מבחינת 
וליווי כמו כל רוכש אחר – גם אם 
בנוסף,  כפול.  במחיר  דירה  רכש 
חוברת  הופקה  העיון  יום  לבאי 
על  ומרחיבה  המפרטת  מהודרת, 
מיקו־ בפרויקט,  הזוכות  הדירות 
והגי־ התכנון  רמת  האיכותי,  מם 
המוקפד  האדריכלי  העיצוב  מור, 

ועוד.
הראשונים  המתחמים  שני 
שייבנו על ידי חברת 'נתיב פיתוח' 
את  מהווים  ד',  שמש  בית  ברמת 
הגדול  למשתכן'  'מחיר  פרויקט 

החרדי  לציבור  ששווק  ביותר 
יזומנו  הקרובים  בימים  כה.  עד 
הזוכים למשרדי 'נתיב פיתוח' על 
הסופיים  החוזים  על  לחתום  מנת 

לרכישת הדירה. 
למנהלי  הודו  הרבים  הזוכים 
החברה, ובראשם היו"ר ר' שמחה 
הרבה  ההשקעה  על  גריידינגר, 
וההסבר המפורט שניתן להם ביום 
העיון. לדברי ר' שמחה גריידינגר, 
מת־ "התכנית  פיתוח:  נתיב  יו"ר 

בדרך  נוסף  צעד  ומהווה  קדמת 
של משפחות רבות להגיע לדירה 
הזו־ את  לפגוש  ששנו  בבעלותם. 

כל  על  להם  להשיב  ושמחנו  כים 
שאלותיהם, בידיעה שהם עומדים 
שתיבנה  איכותית  לדירה  להיכנס 
בסטנדרטים מתקדמים ומובילים. 
רב  נסיון  פיתוח'  'נתיב  לחברת 
שנים בבינוי לציבור החרדי וחוס־

נה הכלכלי ידוע. החברה מתנהלת 
על פי כל כללי חוק המכר בשקי־
נה־ הרוכשים  כאשר  מלאה,  פות 

כלכלי.  ומשקט  מלא  מבטחון  נים 
הפרויקטים  מהלכי  את  התחלנו 
ימין  ברגל  למשתכן'  'מחיר  של 
תתקדם  שהבניה  מקווים  ואנו 
יקבלו  הרוכשים  ובעז"ה  כמצופה 
את המפתחות לבתיהם כבר בתוך 

כשנתיים וחצי".

אותרה ונתפסה תחנת דלק 
פיראטית שפעלה מתוך רכב
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של  מבצעית  פעילות  במהלך 
יחידת השיטור העירוני במודיעין, 
עצרו השוטרים לבדיקה רכב אשר 

עורר את חשדם.
הבחינו  הבדיקה  במהלך 
דופן  מותקנת  ברכב  כי  השוטרים 
את  השוטרים  כשפתחו  כפולה. 

דלתות הרכב הופתעו לגלות מת־
מיכל  הכולל  פיראטי,  תדלוק  קן 
המותקנים  ומשאבה  גדול  דלק 
ובאופן  אישור  ללא  הרכב  בתוך 

מסוכן ולא בטיחותי.
עוכב  מלוד,   52 בן  הרכב  נהג 
הזמנה  קיבל  בסיומה  לחקירה, 
לדין. הרכב נאסר לשימוש והוש־

בת למשך 30 ימים.

משרד הבריאות: חסרים כחצי מיליארד שקלים 
לתקצוב אבטחת המידע במערכת הממוחשבת

והטכנולוגיה  המדע  ועדת 
התקצוב  מפני  אתמול  הזהירה 
של  המידע  אבטחת  בתחום  החסר 

מערכת הבריאות.
לב־ יש  כי  נטען  בוועדה 

אבטחת  איכות  את  היטב  דוק 
בה  הבריאות,  במערכת  המידע 
גופים  על  גם  מפקחת  הממשלה 

החולים.  כבתי  ציבוריים־פרטיים 
התקפה  על  בוועדה  דווח  כן  כמו 
מבתי  אחד  על  שהיתה  מתואמת 
לבדוק  שנועדה   – בארץ  החולים 
יומיים  ובתוך   – עמידותו  את 
אפשרות  תוך  המידע,  כל  נחשף 
רבים  "מגזרים  ושיבוש.  שימוש 
פגיעים,  הם  כמה  עד  מבינים  לא 

הידע  את  אין  רבים  חולים  לבתי 
מקצועיים,  גורמים  ללא  להגן 
בענין",  המנכ"ל  בחוזר  די  ואין 
שדיבר  בנושא  מומחה  אמר 

בפני הוועדה.
במ־ מידע  אבטחת  ממונה 

במהלך  אמר  הבריאות,  שרד 
במשרד  מיוחדת  יחידה  כי  הדיון 

בתי  עם  כשנתיים  מזה  פועלת 
וארגוני  מעבדות  חולים,  וקופות 
המו־ לנהלי  הכפופים  הבריאות 

ומבקרת  המידע,  ואבטחת  כנות 
עדיין  לדבריו,  פעילותם.  את 
להגנת  התקציב  היקף  מתגבש 
כחצי  חסר  אך  המערכת,  כל 

מיליארד שקלים.

מנהל אגף בכיר משמעת בנציבות: 

פגישה של עובד ציבור עם לוביסט 
שלא תדווח תהווה עברת משמעת

בדבריו בוועדה לביקורת המדינה הבהיר כי כך יפורסם בתקשי"ר החדש

מאת דוד שמואלי

המדינה  לביקורת  הוועדה 
בנושא  ועדה  ישיבת  קיימה 
לעמותות  ממשלתיות  תמיכות 
בתחומי החינוך והחקלאות: עיכו־
מצד  קשים  והערמת  סרבול,  בים, 
לפנות  עמותות  מאלצים  המדינה 

לשירותיהם של מאכערים.
יחימו־ ח"כ  הוועדה  יו"ר 

הראשי  המאכער  כי  טענה  ביץ' 
בק־ שמסדר  ביותר  והמשגשג 

העזבונות  מוועדת  מענקים  לות 
הוועדה  מנהל  הוא  הממשלתית 
לשעבר יוסף שפר. "זה אולי חוקי 
תופעת  להחריד.  מושחת  אבל 
קשה,  תופעה  היא  המאכערים 
מאוד.  ומפלה  מושחתת  נפסדת, 
לכנ־ בנגישות  מפלה  שהיא  כפי 

לבין  רב  ממון  לו  שיש  מי  בין  סת 
נוצרת  כאן   – להם  שאין   99%
המ־ למשאבי  בנגישות  האפליה 
הקוד־ שהישיבה  ספק  אין  דינה. 

מת שקיימנו בוועדה לא נפלה על 
תוצאות.  והשיגה  אטומות  אזניים 
יתקן  האוצר  שמשרד  העובדה 
עובדים  ויחייב  התקשי"ר  את 
שדלנים,  עם  פגישות  על  לדווח 
העזבונות  ועדת  של  והיכולת 
על  מוגשות  בקשות  אילו  לבדוק 
טובה  התחלה  הם  מאכערים  ידי 
עדיין  מספקת.  לא  לחלוטין  אבל 
צריך לומר, אדם כמו שפר שהיה 
וחוזר  העזבונות  ועדת  מנהל 
כמאכ־ הקדמית  מהדרך  אליה 

דבר  זה  עצום  מיתרון  נהנה  ער 
לא ראוי.

שהתהליך  ככל  "ככלל, 
הציבורי  בשירות  הביורוקרטי 
בפרט,  העזבונות  ובוועדת  בכלל, 
יז־ כך  יותר  ושקוף  פשוט  יהיה 

בסופו  למאכערים.  פחות  דקקו 
של דבר, הציבור לא רוצה לשלם 

למאכערים".
השו־ העזבונות,  ועדת  יו"ר 

הגיבה:  דותן  ש'  בדימוס,  פטת 
אינה  המאכערים  של  "ההצלחה 
אם  כי  הבקשה  והגשת  בניסוח 

לרשויות  לפנות  שלהם  ביוזמה 
הם  התמיכה.  סוגי  את  ולהציג 
הגופים.  את  ומעוררים  מעירים 
חוקית  בלתי  לא  שלהם  הפעילות 

ולא בלתי אתית.
"ועדת העזבונות אינה מחלקת 
הציבור  בשביל  הם  ציבור.  כספי 
קיים  נוהל  יש  הציבור.  של  ולא 
וע־ של  המטרות  נקבעו  פיו  שעל 

קצת  הן  הדרישות  העזבונות.  דת 
זקוקה  שהוועדה  למה  טרחניות 
העזבו־ ועדת  החלטה.  לקבל  כדי 

להפריע  סמכות  שום  לה  אין  נות 
יש  אחרים.  אנשים  של  לעיסוק 
ויש  הוועדה  דיוני  של  פרוטוקול 

חופש מידע לדעת כיצד התקבלו 
ההחלטות".

עו"ד גיא דוד, מנהל אגף בכיר 
המדי־ שירות  בנציבות  משמעת 
את  לתקן  היא  שלנו  "המטרה  נה: 
מה  ולהכריע  שדלן  של  התקנה 
חובות הדיווח של כל פגישה שכ־

זאת עם עובד ציבור. כרגע אנחנו 
לקראת פרסום של תקשי"ר חדש 
ידווח  שלא  מי  שכל  ייקבע  ובו 
זוהי   – שדלן  עם  שלו  פגישה  על 
המש־ הדין  משמעת.  עבירה 

כל  את  ויכיל  רחב  מאוד  מעתי 
עם  פגישות  של  הללו  הנושאים 

מאכערים ושדלנים".

יו"ר 'נתיב פיתוח' ר' שמחה גריידינגר נושא דברים בכינוס

צילום: דוברות המשטרה

נחשפה כנופיית גנבי רכבים
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הנחוש  המאבק  במסגרת 
ישראל  משטרת  של  והמתמשך 
נגד תופעת גניבת כלי רכב, נפתחה 
הצ־ שבמסגרתה  סמויה  חקירה 
הגבול  משמר  של  ארז  ימ"ר  ליחו 
להתחקות  רבים  שוטרים  עם  יחד 
תושבי  רכב  גנבי  של   כנופיה  אחר 
ישראל (נצרת, יפיע ואעבלין) וש־
שפעלה  הפלסטינית  הרשות  טחי 
יוקנ־ עפולה,  באזור:  הארץ  בצפון 
עם, חיפה, טבעון, מגידו וקיבוצים 

באזור העמקים.
הכ־ כי  עלה  החקירה  במהלך 
מאורגן  מערך  כמו  פועלת  נופיה 
חוליות  לשלוש  מחולק  אשר 
מוגדר  תפקיד  חוליה  לכל  כאשר 

משלה.
חולית נצרת - אעבלין, תפקי־

דה היה להיות בקשר עם החוליה 
רכבים  לאתר  בשטחים,  שנמצאת 
אותם ניתן לפרוץ, להכניס לשטח 
חו־ בלתי  שוהים  ישראל  מדינת 

הפלסטינית,  הרשות  תושבי  קיים 
איתרו  שאותם  לרכבים  לפרוץ 
לחוליית  אותם  להעביר  ובהמשך 

פורצים  היו  החוליה  חברי  יפיע.  
לרכב באמצעות ניפוץ חלון הנהג 
הצמידו  אותו  חד  חפץ  בעזרת 
מנגנון  את  מפרקים  היו  לחלון, 
חליפי,  מנגנון  מרכיבים  ההנעה, 
לשטחים  איתו  ונוסעים  מניעים  
נוהג  החוליה  מחברי  כשאחד 

ברכב. 
היה  תפקידה  יפיע  חוליית 
הגנובים  הרכבים  את  לקבל 
הרשות  לשטחי  אותם  ולהכניס 
הפלסטינית דרך אחד מהמעברים 
ישראל  מדינת  בין  המפרידים 
לשטחי הרשות. שם חברי החוליה 
הרכבים הגנובים  את  מוסרים  היו 

לחולית השטחים.
מק־ הייתה  השטחים  חוליית 

בלת לידיה את הרכבים ומעלימה 
למציאת  שהסיכויים  כך  אותם 
כמעט  הייתה  הגנובים  הרכבים 

בלתי אפשרית.
לגלויה,  החקירה  מעבר  עם 

לאחר  הכנופיה  חברי  נעצרו 
ניסו  גניגר,  מקיבוץ  רכב  שגנבו 
אך  ריחן  במחסום  אותו  להעביר 
משטרה  כוחות  כי  שהבינו  לאחר 
תוכניתם  את  שינו  שם  נמצאים 

ונסעו למעבר בזק.
אחר  עקבו  המשטרה  כוחות 
פעילות הכנופיה באותו היום, וב־

הרכב  את  להעביר  ניסו  שהם  זמן 
הר־ לשטחי  גניגר  מקיבוץ  שנגנב 

למחסום  סמוך  הפלסטינית,  שות 
יפיע,  חוליית  חברי  נעצרו  בזק 
לכפר  נכנס  משטרה  כוח  במקביל 
ושם  הרשות   שבשטחי  ברדלה 
השטחים  חוליית  חברי  את  עצרו 
מחוליית  לחבריהם  חיכו  אשר 
יפיע, כאשר במקביל כוח משטרה 
 - נצרת  של  החוליה  אחרי  נסע 
אעבלין ולבסוף עצרו אותם סמוך 
באותו  הכל  סך  פאחם.  אל  לאום 
כולם  נאשמים   10 נעצרו  לילה 

חברי הכנופיה.

נמלט מהמשטרה ופגע 
בשוטר שנפצע קל
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מה־ נמלט  תנועה  עבריין 
נוגח  שהוא  כדי  תוך  משטרה 
הוא  שוטר.  קל  ופוצע  בניידת 
אכיפה  פעילות  במהלך  זוהה 
על  התנועה  אגף  שוטר  של 
כביש 444, כשהוא בטלפון נייד 

בזמן נהיגה.
הדרך  בצד  שנעצר  לאחר 
החל  הוא  הבדיקה  במהלך 
אחריו  ביצע  השוטר  להימלט, 
נסי־ תוך  נמלט  כשהנהג  מרדף 

באור  צומת  חוצה  פרועה,  עה 
להוראות  נשמע  ואינו  אדום 

השוטר.

בצומת צור יצחק פגע הנהג 
נפג־ (ללא  פרטי  ברכב  הנמלט 

אחריו,  שעקבה  ובניידת  עים) 
לתוך  ונכנס  ממשיך  שהוא  תוך 

טייבה. 
מש־ כוחות  הגיעו  במקביל 

לעצור  שהצליחו  נוספים  טרה 
את הנהג לאחר שניגח שוב את 
השו־ אחד  המשטרה.  ניידת 

ופונה  קל  באורח  נפצע  טרים 
לקבלת טיפול רפואי.

רשיון  כי  נמצא  בבדיקה 
קל־ תושב  הנהג,  של  הנהיגה 

שנים.   19 לפני  פקע  נסואה, 
להמשך  והועבר  נעצר  הנהג 

טיפול חקירתי.

רכב עם מכלי גז בלתי 
חוקיים אותר ליד בית ספר
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בישול)  (גז  גפ"מ  מכלי   55
בניגוד  רכב  כלי  בתוך  שאוחסנו 
נתפסו  חיים,  סכנת  והיוו  לחוק 
יזום  מבצע  במהלך  יאסיף  בכפר 
והגז  הדלק  מינהל  מפקחי  של 
תחנת  עם  האנרגיה  במשרד 
מפקחי  בעכו.  ישראל  משטרת 
החרימו  והגז,  הדלק  מינהל 
אותם  והעבירו  המכלים  את 
אותרה  המשאית  בטוח.  למחסן 

בלבד  מטרים  עשרות  במרחק 
מבית ספר.

המשרד מזכיר כי רכישת גז 
מספק שאינו מורשה מסכנת חיי 
לשריפה,  לגרום  עלולה  אדם, 
ומותירה  לרכוש  כבדים  נזקים 
מש־ למתקן.  ביטוח  ללא  אותו 

בפעולות  ממשיך  האנרגיה  רד 
לה־ מנת  על  עת  בכל  האכיפה 

נשמר,  הציבור  שלום  כי  בטיח 
נעשה  גפ"מ  במכלי  והטיפול 
כחוק ועל פי תקנות הבטיחות. 

הגאון הצדיק רבי אלעזר מרדכי קעניג זצוק"ל
  המשך מעמ' ב

אושר חוק המחייב התקנת 
מצלמות בבתי חולים גריאטריים 

ובמחלקות לתשושי נפש
מאת מאיר קליין

מליאת הכנסת אישרה בק־
הצעת  ושלישית  שניה  ריאה 
מצל־ התקנת  המחייבת  חוק 
גריאטריים  חולים  בבתי  מות 
שמאושפזים  סיעודיים 
וחו־ נפש  תשושי  בהם 
ח"כים   26 סיעודיים.  לים 
לה  היו  ולא  בהצעה,  תמכו 

מתנגדים. 
על פי החוק שאושר, מנהל 

יהיה  גריאטרי  חולים  בית 
בבתי  מצלמות  להתקין  חייב 
גריאטריים.  סיעודיים  חולים 
הנ־ כל  את  יתעדו  המצלמות 

המשותפים  במרחבים  עשה 
שבהם שוהים המאושפזים וכן 
במרחבים הפרטיים הכוללים. 
לסרב  יוכל  מאושפז  זאת,  עם 
במרחב  המצלמות  להפעלת 

הפרטי שלו. 
גם  כוללת  החוק  הצעת 
את  שמבטיחות  הוראות 

של  פרטיותם  על  השמירה 
במחל־ השוהים  המאושפזים 

קות הסיעודיות, כך בין היתר, 
להפעלת  עקרונות  נקבעו 
פר־ תפגע  שלא  כך  המצלמות 
והם  המאושפזים  של  טיותם 
שעות  כל  לאורך  יצולמו  לא 
היממה ובזמן שהם שוהים לבד 
הצפיה  כי  נקבע  כן  בחדרם. 
ידי  על  רק  תעשה  בצילומים 
מורשה גישה שהוסמך על ידי 

מנהל בית החולים. 

מיוחדות  הטבות  שום  נתן  לא 
שאלו־ רק  "לא  אלוביץ'.  לשאול 

שהוא  אלא  הטבות  קיבל  לא  ביץ' 
בתקופתי  כי  מיליארדים,  שילם 
ליישם  התחילו  תקשורת  כשר 
את הרפורמה הסיטונאית הגדולה 
בזק  של  המונופול  את  ששברה 
בשוק התקשורת הקווית וזה הק־

ריס את מניית בזק".
האחרונים  הפיצולים  בעקבות 
החדשות'  ב'חברת  אמש  דווח  בימין, 
כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל 
מספר  עם  איחוד  האחרונים  בימים 

מפלגות. 
על פי הדיווח, נתניהו החל לבדוק 
ישפיע  כיצד  עומק  סקרי  באמצעות 
כחלון,  של  'כולנו'  מפלגת  עם  חיבור 
ועוד  ליברמן,  של  ביתנו'  'ישראל  עם 

מפלגה אחת. 
כך  על  רמז  נתניהו  הממשלה  ראש 
החדשה  המפלגה  להקמת  כשהתייחס 

של השרים נפתלי בנט ושקד. 
החדשה  במפלגה  סכנות  שתי  "יש 
הזו – האחד שהיא תרסק את גוש הימין 
אחוז  את  יעברו  שלא  מפלגות  לרסיסי 
שאף  היא  השניה  והסכנה  החסימה. 
המנ־ עם  יעשו  הם  מה  יודע  לא  אחד 

בקלות  יכולים  הם  יקבלו.  שהם  דטים 
הם   – לשמאל  ימין  מנדטים  להעביר 
אמר  לפיד",  עם  אחים  בברית  היו  כבר 
ואעשה  אבדוק  "אני  והוסיף:  נתניהו 
כל מה שביכולתי כדי למנוע את הדבר 
הימין  שגוש  כדי  באחריות  אפעל  הזה. 

בחוסר  אפעל  ולא  כוחו  על  ישמור 
אחריות ובפעולה שמסכנת את הימין".

לחיים  גנץ  בני  הצטרפות  על 
הפוליטיים אמר נתניהו כי "מנסיוני מי 
שאומר שהוא לא יודע אם הוא ימין או 
שמאל – הוא שמאל, כמו יאיר לפיד. זה 
המפלגה  של  הכובד  מרכז  מה  סוד  לא 

הזו".
הימין  במפלגות  שעה  לפי  אולם 
קיימת.  הזו  האפשרות  כי  מכחישים 
דובר מפלגת ישראל ביתנו הגיב ואמר 
מצב  בשום  כוונה  שום  לנו  "אין  כי 
נתמודד  אנו  מפלגה.  אף  עם  להתאחד 
באופן עצמאי ובטוחים שבתום מערכת 
של  ספרתי  דו  מספר  נביא  הבחירות 
מנדטים". גם ב'כולנו' שוללים לפי שעה 

את ההיתכנות למהלך כזה. 
לד־ הגיבו  החדש'  'הימין  במפלגת 

החדשה  המפלגה  ולפיהם  נתניהו  ברי 
"לא  כי  ואמרו  הימין  גוש  את  מסכנת 
הממשלה  ראש  של  למתקפות  ניגרר 
המנדטים  את  מחזירים  אנחנו  נגדנו. 
לגוש  מללכת  הליכוד  את  שעזבו 
ולוי־אבקסיס,  לפיד  גנץ,  של  השמאל 
להצטרף  הממשלה  לראש  ומציעים 

אלינו במשימה זו".
לדברי  הגיב  לפיד  יאיר  ח"כ  ואילו 
להמשיך  מתכוון  הוא  ולפיהם  נתניהו 
כי  ואמר  להתפטר  ולא  בתפקידו 
"אמירת  ערכית.  רגל  בפשיטת  מדובר 
תחת  לכהן  יוכל  שהוא  הערב  נתניהו 
ערכית  רגל  פשיטת  היא  אישום  כתב 
הבלמים  את  איבד  שהוא  לכך  והוכחה 
והדבר היחיד שמעסיק אותו זה להינצל 
מתיקיו הפליליים ולא טובת המדינה", 

אמר לפיד.

ראה"מ נתניהו מבהיר: "גם אם אזומן לשימוע – לא מתכוון להתפטר"
  המשך מעמ' ראשון

שבעה שוהים בלתי חוקיים נתפסו ברכב
מאת חיים מרגליות

עצרו  הגבול  משמר  שוטרי 
שבעה  אותרו  ובו  לבדיקה  רכב 
מצטופפים  חוקיים  בלתי  שוהים 
המטען.  ובתא  הרכב  מושבי  על 
הם הועברו לחקירה בתחנת המש־
הפזורה  תושב  הנהג  עם  יחד  טרה 

בדרום.
עסקו  מג"ב  של  יס"מ  שוטרי 
שוהים  כניסת  לאיתור  בפעילות 
מדינת  תחומי  אל  חוקיים  בלתי 
שבגזרת  התפר  קו  באזור  ישראל 

המ־ אלו  כנגד  אף  ואכיפה  הנגב, 
סייעים בידם- מסיעים, מעסיקים 
ומלינים. במהלך פעילותם בכביש 
60, הבחינו השוטרים ברכב שעו־

בדיקת  לסנסנה.  סמוך  חשדם  רר 
שבעה  בתוכו  כי  העלתה  הרכב 
חוקיים  בלתי  שוהים  חשודים, 
תושבי איו"ש ששניים מהם ישבו 
בתא המטען של הרכב, ואילו נהג 
הרכב הנו תושב ישראל. כלל המ־

בתחנת  לחקירה  הועברו  עורבים 
החל  וכנגדם  העיירות  המשטרה 

הליך פלילי.
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"ההשקעה האדירה בכל בחור ובחור, 
היא ממש מופלאה"

הרה"ג דוד שפר שליט''א - ראש ישיבת 'אורייתא' 
הג"ר משה בוקשפן, אינו זקוק להמלצתי, והמוסדות 'עמלים בתורה' בראשותו כבר עשו להם 
תורנית  מסגרת  להם  שמעניק  מצוינים  לבחורים  הכולל  הן  התורה,  בהיכלי  עצמם  בפני  שם 
ואיכותית עד יום חופתם, והן ישיבת 'נועם אלימלך' שמיועדת לבחורים צעירים שעד להקמתה 
לא היה להם פתרון המתאים ליכולותיהם ותכונות הנפש שלהם בישיבות החסידיות הוותיקות, 
ומשפחות שלמות  עולמות  ומקיים  רבות,  נשמות  דרכו' הוא מציל  פי  על  לנער  'חנוך  ידי  ועל 

וענפות בחסד ה' עליו. 

מורי ורבותי, כמי שבעצמו עובד עם בחורים ויש לי גם כן ישיבה לבחורים, אני יודע להעריך 
את מסירות הנפש המופלאה שר' משה מוסר את נפשו יומם ולילה למען הבחורים החשובים 
האלו, ובכך הוא מציל אותם, את משפחותיהם, את זרעם אחריהם ואת הדור כולו. כל כך הרבה 

בחורים לומדים בזכותו, ומצויים בעולם התורה בזכות פעליו הכבירים.  

דרך  פי  על  לשאת  האדם  של  הסיבולת  מכח  למעלה  הם  עליו  שרובצים  שהחובות  עקא,  דא 
הטבע. כמה מסירות נפש צריך בשביל להחזיק כזה מוסד. המוסד עולה הון תועפות וההשקעה 

האדירה בכל בחור ובחור היא ממש מופלאה. 

על כן באתי בברכה מיוחדת לר' משה שיצליח בכל מעשה ידיו, ולומר לו ולכל מי שרק רוצה 
לשמוע עד כמה עם ישראל מעריך את התרומה הגדולה שהוא תורם לכולנו בהצלת הנשמות 
היקרות של הבחורים החשובים הללו, ומי שיזכה להרים תרומה ולסייע לו, זכות גדולה היא 

בידו כפי שמעידים כל מי שנחשפו למפעלותיו הכבירים. 

דיווח ערבי: פעיל ארגון חיזבללה, חסן 
סאלמן, חוסל בתקיפה אווירית ישראלית

מאת סופרנו הצבאי

אתמול  הודיע  חיזבללה 
סאלמן,  חסן  הארגון  פעיל  כי 
שבלבנון,  שמסטאר  מהעיריה 
פי  על  סורית.  בפעילות  נהרג 
'אל־מוסתכבל'  בעיתון  הדיווח 
בת־ חוסל  סאלמן  הנראה  ככל 
האוויר  לחיל  המיוחסת  קיפה 
בשבוע  שהתרחשה  הישראלי, 
יאסר  העיתונאי  דיווח  כך  שעבר. 

עוקבי ב'מעריב'.

הערוץ  דיווח  יותר  מוקדם 
הלבנוני 'LBC' כי גורמים בארגון 
דיווחים  הכחישו  בלבנון  השיעי 
וויק',  'ניוז  האמריקאי  המגזין  של 
במ־ כי  טען  בפנטגון  מקור  לפיו 
מנהיגים  נהרגו  האחרונה  תקפה 
חיזבללה,  של  בכירים  ומפקדים 
סיפונו  על  שעלו  לאחר  קצר  זמן 
שהעביר  האיראני  המטוס  של 
לדמשק,  מטהרן  לחימה  אמצעי 
החיזבללה  לארגון  בדרכו  והיה 
דיווח  האמריקאי  העיתון  בלבנון. 

כוונה  צה"ל  של  המתקפה  כי  עוד 
נגד משלחת בכירים של חיזבללה, 
שהגיעו כדי לבדוק את הנשק עם 
לשדה  האיראני  המטוס  הגעת 

התעופה הבינלאומי בדמשק.
כלי  הודיעו  שעבר  בשבוע 
בסביבות  בלבנון  תקשורת 
מטוסי  כי  בלילה  עשר  השעה 
תקפו  הישראלי  האוויר  חיל 
ליד  העשירית,  הדיביזיה  את 
לדמשק,  מצפון  קטנא  העיירה 

משטח לבנון. 

רחפן סיכן מסוק 'בלק הוק' צה"לי
הרחפן הוטס בניגוד לחוק בגובה ובאזור האסורים להפעלת רחפנים, בשטח 

האווירי של בסיס חיל האוויר במרכז הארץ

מאת סופרנו הצבאי

האוויר.  בחיל  תאונה  כמעט 
התרחשה  מסוכנת  התקרבות 
סער  מסוק  בין  בלילה  בראשון 
חיל  של  ('ינשוף')  הוק'  'בלק 
ברחפן  מדובר  לרחפן.  האוויר 
בגובה  לחוק,  בניגוד  ש הוטס 
רח־ להפעלת  האסורים  ובאזור 
בסיס  של  האווירי  בשטח  פנים, 

חיל האוויר במרכז הארץ.
בעקבות  נמסר  מצה"ל 
בשיתוף  יפעל  "צה"ל  האירוע, 
משטרת ישראל למניעת סכנות 
בטיחותיות בהטסות שמבוצעת 
ובניגוד  הטיס  לחוק  בניגוד 
התעופתי  המידע  פרסום  לנהלי 

במדינת ישראל".
הושבת  וחצי  כשבוע  לפני 
השני  'גטוויק',  התעופה  נמל 
העמו־ ואחד  בבריטניה  בגודלו 

למעלה  במשך  באירופה,  סים 
רחפנים  בעקבות  שעות  מ־30 
ההשבתה  אליו.  סמוך  שטסו 
פגעה ביותר ממאה אלף נוסעים 

לחופשת  להמריא  שביקשו 
המ־ האזרחית.  השנה  תחילת 

שלא  העריכה  הבריטית  שטרה 
מדובר באירוע טרור.

מבקר המדינה בישיבת סיכום פעילות הוועדה בכנסת ה־20:

"תרומות של מועמדים ייבדקו 
תוך כדי מערכת הבחירות"

מבקר המדינה הוסיף בישיבה: "אני בטוח שהיועץ המשפטי לממשלה לא ייכנע 
לשום לחץ ציבורי ויקבל את ההחלטות הנכונות"

מאת מאיר ברגר

המדינה  לביקורת  הוועדה 
פעילות  סיכום  ישיבת  קיימה 
עם  יחד  ה־20  בכנסת  הוועדה 
תלונות  ונציב  המדינה  מבקר 
יוסף  בדימוס  השופט  הציבור 
הישיבה  כנראה  זה  שלו  שפירא, 
הנו־ בתפקידו  בכנסת  האחרונה 

כחי.
השופט  המדינה,  מבקר 
את  סקר  שפירא  יוסף  בדימוס 
בדו"חות  המבקר  משרד  פעילות 
כי  וציין  בתקופתו  שהתפרסמו 
עבודת  נעשתה  הבטחון  "בתחום 
על  ומועילה  רצינית  ביקורת 
תהליכי קבלת החלטות לפני צוק 
מעזה,  המנהרות  איום  על  איתן. 
שנה  חצי  בכלל  לעשות  התחלנו 
לפני שהתחיל המבצע צוק איתן. 
מבקר המדינה התייחס לביקורת 

"קצפו  ואמר:  כנגדו  שהושמעה 
של ראש הממשלה יצא עלי כבר 
בדו"ח המעונות. מי שמעמיד את 
חייב  הביקורת,  בתפקיד  עצמו 
ולא  בדעתו  איתן  צוק  להיות 
הבי־ רוחות  אחרי  שבי  ללכת 
כל  לגבי  וכן  המבקר  על  קורת. 
חש־ בוודאי  אני   – מדינה  מבקר 

ביקורת,  מופנית   – עצמי  על  תי 
לביקורת.  התייחסתי  לא  אבל 
אמונים  הצהרתי  וכך  חובתי  זו 
וככה  לתפקיד,  כשהתמניתי 
לשופט.  כשהתמניתי  הצהרתי 
לא  עינינו.  לנגד  עומדת  האמת 
בחינם, תפקיד המבקר זה תפקיד 
שמקבלים  הנסיון  שופטים:  של 
צריכים  כאשר  המשפט  בבית 
לקבוע  או  ניצים  שני  בין  לפסוק 
עונש מאסר עולם – במקצוע הזה 

האמת היא לנגד עינינו".
שמוש־ לביקורת  בהתייחס 

מעות על מערכת המשפט, אמר: 
"צריך לעמוד בפרץ ולא לחשוש. 
עו־ העליון  המשפט  בית  נשיאת 

מורא,  וללא  במצוינות  זאת  שה 
נכנע.  שלא  המשפטי  היועץ  וכן 
על  גם  ככה  זאת  לראות  אפשר 
בפ־ יחד  שירתנו  החלטותיו.  פי 
עליו  וסומך  הצבאית  רקליטות 
הנכונות  ההחלטות  את  שיקבל 

ולא ייכנע לשום לחץ ציבורי".
הוסיף  המדינה  מבקר 
המבקר  במשרד  החלו  כי  לסיום 
הב־ לקראת  מיוחדת  בהיערכות 
במ־ ביקורת  תכלול  וזאת  חירות 

רחב הסייבר – חשבונות מזויפים 
למימון  הנוגעות  שאלות  וכן 
בפריימריז.  והתמודדות  בחירות 
אלו  ביקורות  המבקר,  לדברי 
ייעשו תוך כדי מעקב ובקרה כבר 
במהלך מערכת הבחירות ולא רק 

לאחריה.

צרפת: נפטר יהודי צרפתי 
שהציל מאות ילדים בשואה

הציל מאות ילדים ממשפחות שומרי תורה ומצוות 
שמשפחותיהם חששו להעבירם למשפחות ולמסגרות 

נוצריות מחשש שיאבדו את יהדותם 

מאת א. למל

המ־ לוחם  יהודי  לואנז'ר,  ג'ורג' 
חייהם  את  שהציל  הצרפתית  חתרת 
במלחמת  יהודים  ילדים  מאות  של 
בגיל  לעולמו  הלך  השניה,  העולם 
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שירת  שטרסבורג,  יליד  לואנז'ר 
בשנת  בשבי  נלקח  הצרפתי,  בצבא 
ונשלח  גרמניים  כוחות  ידי  על  ת"ש 
בגרמניה.  מלחמה  שבויי  למחנה 
לצרפת  לחזור  להימלט,  הצליח  הוא 
לצ־ ההתנגדות  למחתרת  ולהצטרף 

בא הנאצי.
אנשי  עם  נפגש  תש"ג  בשבט 
מחתרת צרפתית והוטל עליו להקים 
רשת הברחה כדי שאפשר יהיה לה־

עביר 200 ילדים לשווייץ. 
חרדים  יהודים  ילדים  אלו  היו 
למוסרם  חששו  שמשפחותיהם 
מח־ נוצריות  ולמסגרות  למשפחות 

לואנז'ר  יהדותם.  את  שיאבדו  שש 
צרפת  שבין  גבול  בעיירת  התיישב 
הילדים.  של  לבואם  ושווייץ והמתין 
10 של  קטנות  בקבוצות  נסעו  הם 

עד 15 איש, לכאורה בדרכם למחנה 
קיץ.

הילדים  את  מבריח  היה  המנוח 
הצ־ לגבול  מעבר  קטנות  בקבוצות 

הוא  ההברחות  את  רפתי־שוויצרי. 

בתחבולה  שונות,  בתחבולות  עשה 
כאבלים,  ילדים  התלבשו  אחת 
והוביל אותם לבית קברות שהחומה 
הצר־ בצד  היתה  הקברות  בית  של 

אותם  מבריח  והיה  הגבול,  של  פתי 
דרך בית הקברות, בעזרת סולם של 
מטפסים  "האבלים"  היו  הקברנים, 
במרחק  הגבול  אל  ופונים  הקיר  על 

מטרים ספורים בלבד. 
את  לימד  הוא  כי  סיפר  לימים 
הילדים לרוץ, ואז הלך איתם לשחק 
בכדור ליד הגבול, "זרקתי את הכדור 
מאה מטרים לכיוון הגבול השוויצרי 
את  ולקחת  לרוץ  לילדים  ואמרתי 
וככה  הכדור  אחרי  רצו  הם  הכדור. 
עזבו  כך  אחר  הגבול.  את  חצו  הם 
והגרמנים  צרפת  את  האיטלקים 
לשחק  מסוכן  להיות  הפך  זה  נכנסו, 
בכדור עם הילדים ככה, עם הגרמנים 
לא שיחקנו במשחקים האלה", אמר.

השיאים  אחד  היה  הזה  המבצע 
המרגשים בסיפורם של לואנז'ר, ושל 
שפעל   ,OSE היהודי  הסיוע  ארגון 
ילדים  ולשקם  להציל  שאת  ביתר 
יהודים בתקופת הכיבוש הגרמני את 
של  הילדים  בבתי  ולאחריה.  צרפת 
הילדים  גם  היתר,  בין  עברו,  הארגון 
ניצולי השואה הרה"ר לישראל הרב 
ישראל מאיר לאו וסופר השואה אלי 

ויזל.

דו"ח מבקר המדינה על תע"ש: 
"בזבוז כספים לוועד העובדים"

מאת חיים מרגליות

(בדי־ השופט  המדינה  מבקר 
פרסם  שפירא,  חיים  יוסף  מוס) 
דו"ח מיוחד "התעשיה האווירית 
הגומלין  יחסי   – בע"מ  לישראל 
האווירית  התעשיה  הנהלת  בין 
לישראל בע"מ לבין ארגון העוב־
משרד  בדק  לראשונה,  בה".  דים 
בין  גומלין  יחסי  המדינה  מבקר 
הנהלה של חברה ממשלתית לבין 
ארגון העובדים שבחברה. מדובר 
ובע־ חדשנית  ייחודית,  בביקורת 

לת מאפיינים רגישים.
לישראל  התעשיה האווירית 
בע"מ היא חברה ממשלתית מה־
בת־ במשק.  והחשובות  גדולות 
קופת הביקורת הועסקו בה כ־16

אלף עובדים. ליחסי הגומלין בין 
לבין  האווירית  התעשיה  הנהלת 
מבקר  מסביר  העובדים,  ארגון 
על  רבה  השפעה  יש  המדינה, 
בה  להניע  היכולת  ועל  החברה 
על  מכך  יוצא  וכפועל  תהליכים 

מצבה הכלכלי.
מעבירה  רבות  שנים  במשך 
התע"א לאגודת העובדים, שהיא 
הזרוע הפיננסית של ארגון העו־
בשנה.  ש"ח  מיליון  כ־15  בדים, 
מ־2006 עד 2018 הועברו כ־180

אף  תע"א  כן,  כמו  ש"ח.  מיליון 

העוב־ לארגון  עובדים  השאילה 
דים כדי שיפעלו במסגרתו.

המב־ שמצא  הליקויים  בין 
קר, כי החברה העבירה לאגודת 
הזרוע  כאמור  שהיא  העובדים 
העובדים  ארגון  של  הפיננסית 
מיליוני  עשרות  שנים  במשך 
למימון  ציבור  מכספי  שקלים 
נלוות,  והוצאות  שכר  הוצאות 
לדווח  נדרשה  שהאגודה  בלא 
הע־ ועלות  המועסקים  זהות  על 
סקתם המפורטת. החברה אף לא 
הכ־ בדוחות  שוטף  באופן  עיינה 
ולא  העובדים  אגודת  של  ספיים 
ביצעה פיקוח ובקרה נאותים על 

השימוש בכספים אלה.
כי  המבקר  מתריע  כן  כמו 
ועד  חברי  של  תופעה  קיימת 
או  זמנם  רוב  את  שמייחדים 
ולא  בוועד  לפעילות  כולו  את 
נוהל,  כל  ללא  בחברה,  לעבודה 
ללא  זה,  בענין  הסדר  או  סיכום 
להסכם  בהתאם  ושלא  פיקוח 
מדי  משקיעה  התע"א  הקיבוצי. 
כספי  ש"ח  מיליוני  עשרות  שנה 
ההעסקה  עלות  במימון  ציבור 
העובדים  באגודת  עובדים  של 
למזכיר  העובדים.  ארגון  ועבור 
נוף,  אהוד  מר  העובדים,  אגודת 
והוא  בתע"א  משרה  היתה  לא 
לפעילות  זמנו  כל  את  ייחד 

בלא  זאת,  העובדים.  בארגון 
שהתקבלה כל החלטה בענין זה. 
עלות העסקתו לחברה הסתכמה 

בכמיליון ש"ח בשנה.
מצבה  למרות  כי  נמצא  עוד 
הכלכלי ולמרות תכנית ההבראה 
תע"א  מעבירה  נתונה,  היא  שבה 
מיליון  כ־15  העובדים  לאגודת 
כאשר  זאת,  בשנה.  שקלים 
שקדמו  השנים  בעשר  לפחות 
בקופת  היו  הביקורת  לסיום 
מי־ כ־100  בסך  יתרות  האגודה 

ליון ש"ח.
פי  על  כי  המבקר  כותב  עוד 
המפו־ שיעור  ההבראה,  תכנית 

הקבועים  העובדים  מקרב  טרים 
במסלול  לפרוש  מיועדים  שהיו 
היה  אמור  מוקדמת  פרישה 
18% לעומת  ב־82%,  להסתכם 

וזאת  פיטורין,  פיצויי  במסלול 
על  החברה  של  שהוצאותיה  אף 
מסלול פרישה מוקדמת כפולות 
פיצויי  מסלול  על  מהוצאותיה 
העוב־ שיעור  בפועל,  פיטורין. 

במסלול  שפרשו  הקבועים  דים 
2018 מרץ  עד  מוקדמת  פרישה 

עמד על כ־97% מכלל העובדים 
עולה  מכאן  שפוטרו.  הקבועים 
היו  לא  יעילות  ששיקולי  חשש 
בבחירת  המכריעים  השיקולים 
במסגרת  שיפוטרו  העובדים 

הסכם ההבראה.
המבקר,  טוען  שנים,  במשך 
את  החברה  הנהלת  מימשה  לא 
בממשקים  סמכויותיה  מלוא 
העו־ ארגון  לבין  החברה  שבין 

שלעיתים  כך  כדי  עד  בה,  בדים 
בחברה  עשה  העובדים  ארגון 
של  תפקודה  אופן  שלו.  כבתוך 
פגיעה  שיקף  החברה  הנהלת 
התאגידי  המשטר  בעקרונות 
שלילי  ניהולי  מסר  והעביר 
ארגונית  תרבות  ליצירת  שתרם 

פסולה.
יש  כי  קובע  המדינה  מבקר 
פעילות  דפוס  לאלתר  להפסיק 
המ־ החמורים  הממצאים  זה. 

לפתחם  מובאים  בדו"ח  תוארים 
והדירק־ החברה  הנהלת  של 

רשות  לידיעת  וכן  שלה  טוריון 
החברות, כדי שיפעלו ללא דיחוי 
יופסק  זה  פעילות  שדפוס  לכך 

לאלתר.
דו"ח  הוא  זה  ביקורת  "דו"ח 
ובה־ במסקנותיו  יש  שכן  מכונן, 

שפעותיו כדי להטביע חותם על 
החברות  כלל  של  פעולתן  דרך 
הגומלין  ביחסי  הממשלתיות 
העובדים.  ארגוני  עם  שלהן 
העולים  שהלקחים  הראוי  מן 
מדו"ח זה יילמדו בכלל החברות 

הממשלתיות", כתב המבקר.

משרד הבריאות מדווח על חשיפה 
לחצבת במספר מוקדים בבני ברק ובצפת

מאת מאיר קליין 

הודיע  הבריאות  משרד 
תל  הבריאות  בלשכת  כי  אתמול 
תושב  על  דיווח  התקבל  אביב 
עם  בחצבת,  החולה  ברק  בני 
מגעים רבים במספר אתרים. לפי 
ההודעה, החולה היה במספר רב 
של מקומות ביניהם בית החולים 

מחל־ במספר  הישועה  מעייני 
בעיר,  מרובים  כנסת  בבתי  קות, 
לשכת  צוות  חתונות.  ובשתי 
על  במגעים  מטפלים  הבריאות 

פי המקובל.
הב־ ממשרד  נמסר  כן  כמו 
ריאות כי נוסעי האוטובוסים של 
נחשפו  בצפת,  אקספרס'  'נתיב 
לחולה חצבת לפי הפירוט הבא: 

בין   7 קו   – השבוע  ראשון  ביום 
ואתמול   ,10.30-11:00 השעות 

בקו 11 בשעה 8.40.
משרד הבריאות ממליץ שכל 
מי שאינו מחוסן בשתי מנות נגד 
הבריאות  ללשכת  יפנה  חצבת, 
לקבלת  מגוריו  למקום  הקרובה 
ולא  האפשרי  בהקדם  חיסון 

יאוחר מיום ו'.

סגן השגריר הירדני זומן לשיחת נזיפה לאחר 
ששרת ההסברה תועדה מבזה את דגל ישראל

מאת מרדכי גולדמן

תוע־ הירדנית  ההסברה  שרת 
כשהיא  בירדן  תקשורת  בכלי  דה 
של  בכנס  ישראל  דגל  על  דורכת 
במדינה,  המקצועיים  האיגודים 
וזוכה לתשואות ולתגובות אוהדות 
ברשתות החברתיות. בישראל זע־

מקום  ממלא  זימון  על  והודיעו  מו 
החוץ.  במשרד  לשיחה  השגריר 
ד"ר  המקומי,  הממשלה  ראש 
עומאר אל רזאז לעומת זאת, בחר 
להיכנס דרך הדלת האחורית ובכך 
ישראל  דגל  על  מלדרוך  להימנע 

שהוצב בכניסה לבנין.
בחומ־ מתייחס  החוץ  "משרד 

על  ישראל  דגל  ביזוי  לאירוע  רה 
בבנין  ירדן  בממשלת  שרה  ידי 
עמון",  ברבת  המהנדסים  איגוד 
הגי־ ישראל  "שגרירות  נמסר. 

מקום  וממלא  חריפה  מחאה  שה 
מוחמד  בישראל,  ירדן  שגריר 
חמייד, זומן למשרד החוץ לשיחת 

הבהרה".

ראש הממשלה הירדני הסביר 
של  בכבודה  לפגוע  שלא  שניסה 
"היישות הציונית". עם זאת, פעי־

לים פוליטיים קטעו את נאומו של 
והתלוננו  במקום  הממשלה  ראש 
ביישות  שבתמיכה  ה"צביעות  על 

הציונית".
הדוגמה  למרות  כאמור, 
הממשלה,  ראש  של  האישית 
שנכנסו  רבים  ואורחים  שרים 
בין  הראשית.  הכניסה  דרך  לבנין 
שרת  גם  היתה  שהגיעו  השרים 
לת־ שזכתה  הירדנית  ההסברה 

סוערות  כפיים  ומחיאות  שואות 
על  שהונח  הדגל  על  כשדרכה 

הרצפה.
יו"ר לשכת עורכי הדין הירדני 
ואמר:  הישראלית  למחאה  הגיב 
"נצייר דגל נוסף בכניסה הצדדית 
לבנין שבו צולמה התמונה". ראש 
לשכת עורכי הדין של ירדן, מאזן 
הדגל  שציור  טען  ארשידאת, 
נשאר במקומו ולא יוסר. לדבריו, 
כבר  לבנין  בכניסה  מצויר  "הדגל 
בהתאם  שם,  יישאר  והוא  שנים 
האיגודים  של  הקבועה  לעמדתם 
את  הדוחה  בירדן,  המקצועיים 
לנורמליזציה  ומתנגדת  הכיבוש 

עמו".
לדברי ארשידאת: "כל השרים 
שנכחו בפגישה עברו דרך הכניסה 
הכיבוש,  דגל  על  ודרכו  הראשית 
למעט ראש הממשלה, עומר רזאז, 

שנכנס מהכניסה הצדדית".

מאת י. לוסטיגמן

את־ הרעיד  מחריד  פיצוץ 
מגניטוגורסק  העיר  את  מול 
גז  דליפת  בעקבות  שברוסיה, 
חלק  קומות.  רב  מגורים  בבנין 
קומו־ שמונת  על  קרס  מהבנין 
בני  עשרות  תחתיו  וקבר  תיו, 

אדם. 
נכון למועד כתיבת השורות 
שנמ־ הרוגים  ארבעה  על  ידוע 

הדיווחים  לפי  אך  באזור,  צאו 
פי  על  עומד  הנעדרים  מספר 
שמ־ הטוענים  ויש  מזה,  עשרה 
ספר ההרוגים גבוה עוד יותר. 

עוד דווח, כי צוותי החילוץ 
כשהט־ קיצוני,  בקור  פועלים 
ל־23 מגיעה  באזור  מפרטורה 
בשעות  לאפס  מתחת  מעלות 

הלילה. 

דיווח: ישראל היתה מעורבת 
במבצע ללכידת סדאם חוסיין

מאת כתב 'המבשר'

במב־ חלק  לקחה  ישראל 
עיראק  נשיא  של  מעצרו  צע 
כך   – חוסיין  סדאם  לשעבר, 
'א־ראי  בעיתון  אתמול  פורסם 
בלונדון  אור  הרואה  אל־יום' 
נוס־ ערביים  תקשורת  ובכלי 
אחד  על  התבסס  הדיווח  פים. 
הירדנית  האופוזיציה  מראשי 
עיראק,  של  בענייניה  הבקי 
 – א־חדיד  חלף  מחמד  השייח 
12 שנים לאחר הוצאתו להורג 

של הרודן.
החדשים  הפרטים  לפי 
פרט  א־חדיד,  שחשף  לכאורה 
כא־ ישראל  גם  לאמריקנים, 

נוספת,  ערבית  מדינה  וכן  מור 
לתפיסת  במבצע  השתתפו 
מיקומו  הדיווח,  פי  על  חוסיין. 
נחשף  העיראקי  הרודן  של 
בשם  לחוסיין  שמקורב  לאחר 
ידי  על  נתפס  אברהים  מחמד 
והועבר  האמריקני  המודיעין 
בעי־ נחקר  שם  המוסד –  לידי 

מיקומו  את  שחשף  עד  נויים 
אברהים  עיראק.  נשיא  של 
חקירת  בעקבות  נתפס  עצמו, 
לירדן,  שנמלט  עיראקי  קצין 
על  כך  יאסין,  אסעד  בשם 

פי הדיווח.
לפי הדיווח, ראש הממשלה 
נלהב  היה  שרון  אריאל  דאז 
הרא־ בין  היה  ואף  מהמבצע, 

של  לכלאו  שהגיעו  שונים 
מאחורי  לראותו  כדי   – חוסיין 
כי  דווח  עוד  ובריח.  סורג 
יאסין, שהיה בן דודתו של חו־

סיין ואחד ממקורביו, והתגורר 
סיפק  עמון,  ברבת  לכן  קודם 
לנשק  הנוגע  מודיעיני  מידע 
להשמדה המונית וכן מידע על 

הכור הגרעיני העיראקי. 
בעי־ שלט  כזכור,  חוסיין, 
בג־ לכיבוש  ועד  מ־1979  ראק 
דד על ידי האמריקנים באפריל 
שנה  באותה  בדצמבר   .2003
מחבואו.  במקום  חוסיין  נתפס 
ב־30 מכן,  לאחר  שנים  שלוש 

חוסן  הוצא   ,2006 בדצמבר 
להורג בתליה, והוא בן 69.

רוסיה: ארבעה הרוגים ולפחות 40
נעדרים בקריסת בנין בעקבות דליפת גז 
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תת"ל 105 - מתקן תרמי אורון 
הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים  
בהתאם לסעיפים 76ג(1) ו- 77 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, ובתוקף סמכותה 
ולבניה של תשתיות  לפי סעיף 78 לחוק האמור, מודיעה בזאת הוועדה הארצית לתכנון 
התשע"ט),  בחשוון  (כ"ז   2019 בנובמבר   19 מיום   17/2018 מס'  בישיבתה  כי  לאומיות 
החליטה על הכנת תכנית לתשתית לאומית מספר  105 - מתקן תרמי אורון אורון (להלן – 

התכנית) וכן החליטה בדבר תנאים למתן היתרי בניה בתחום התכנית כמפורט להלן:
באישור  אלא  חורג  לשימוש  היתרים  או  בניה  היתרי  יינתנו  לא  התכנית  בתחום  (א) 

מתכננת הות"ל. 
ביצוע  וייאסר  לחוק  262(ד)  סעיף  מכוח  הרשאות  יינתנו  לא  התכנית  בתחום  (ב) 

עבודה לרבות עבודות שאינו טעונות היתר לפי כל דין אלא באישור מתכננת הות"ל. 
(ג) תנאים ומגבלות לפי הודעה זו לא יחולו על עבודות ניטור, בדיקות קרקע, קידוחים 

וניסויים שיבוצעו על ידי מגיש התכנית או מי מטעמו.
(ד) תוקף התנאים שנתיים ממועד הפרסום או עד להעברת התכנית להערות הוועדות 

המחוזיות והשגות הציבור, המוקדם מבין השניים.
תיאור ומקום התכנית: מתקן השבת אנרגיה מפסולת (מתקן תרמי) בסמוך למפעל 

אורון ולמסילת הברזל.
מטרת התכנית: הקמת מתקן תרמי לטיפול בפסולת להשבת אנרגיה, כחלק מקידום 
הטיפול בפסולת וצמצום ההטמנה, להפקת חשמל וליצירת קיטור לשימושי תעשייה 

וייצור חשמל.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

מרחב תכנון מחוזי: דרום,  מרחבי תכנון מקומיים: רמת נגב
רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית: מרחב תכנון 

רמת נגב
  מספר גוש      סוג גוש       חלק / כל הגוש       מספרי חלקות         מספרי חלקות 

                           בחלקן                      בשלמותן
חלקי                                     1 מוסדר   39058    
חלקי       1 מוסדר   39068    

בין  התאמה  אי  של  במקרה  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל 
רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן בתשריט, יגבר המסומן בתשריט.

כל המעוניין רשאי לעיין בתשריט הנלווה להודעה זו במשרדי הוועדות הרשומות להלן, 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

(1) ההוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות. 
כתובת: ררח' בית הדפוס 12 – בית השנהב, בניין C , ירושלים. טלפון:  0747-578208   

ti-tashtiyot@iplan.gov.il :כתובת אימייל
(2) הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום

MiryamCo@iplan.gov.il :כתובת: רחוב התקווה 4 באר שבע . טלפון: 08-6263820 דוא"ל
(3) הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת נגב

כתובת: הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת הנגב. טלפון: 08-6564102
hilla@rng.org.il :דוא"ל

https://bit.ly/2Erzqg7  הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של מינהל התכנון
זאב בילסקי יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות

149

150-146
1965

186 3702
62

20180999 130700000

2
5

149

150-146
1965

3703
18 942

138810000
10% 1 20180969

2
40%

3
40%

2
5

149
1965

100613 254 20
144

2018/1564

50-

09:00-13:00
16:30-19:00

15

.fax 08-6840068

149

 100060/2 
 65 84

  65
 20180092

1  
2

 

 

14

149
1965

 238 3641
39

20177991  1973 
 .1/1

1  
3.80

2 6
 25 7%

117
92

3
36

4.7% 4 .25% 35%
 1/1

17

149
 

15

1965

149
1965

 
 ,90   ,91   ,2811

47
 90  91   2811 

  606 
 .2018346

10%

12.0 211.75
16.0

 15

80100 8  
08-6620200

1965

149
1965

 
 ,232   ,4   ,599

32
 232  4  599 

 .2018345  609 

 5.0 13.18 185.99

 15

80100 8  
08-6620200

יש לך כישרון, ניסיון ומוטיבציה
רוצה להצטרף לנבחרת מנצחת?

מקומך איתנו!
הפרסום בולטון פווטטננצציאל דרוש/הלמשרד הפרס

מנהל/ת לקוחות
דריששוות התפפקקיד:
 ניססיון בנניההוול לקוחות

הכררוותת טטוובבהה עם המגזר החררדדייהכר
צווןן עז להוביל ולההצצללייחח רצון ע

חיים:מייל לשליחת קורות חיים: קקורות תת
boltondrushim@gmail.com

תנאים טובים למתאימים | סודיות מובטחת!

ביוזמת המשרד לשירותי דת: נחנך מחדש 
ציון הרמב"ם בעלות של 12 מיליון ש"ח 

עם השלמת השיפוצים הנרחבים בציון קברו של הרמב"ם, התקיים טקס חנוכת הציון 
בנוכחות הרבנים הראשיים לישראל, , רב המקומות הקדושים, מנכ"ל המשרד לשירותי 

דת ומנכ"ל המקומות הקדושים ^ השיפוצים שנערכו על ציון הרמב"ם בתקופה האחרונה 
במימון המשרד לשירותי דת, המרכז למקומות קדושים והנדיב מר אלברטו כוכב ממקסיקו 

הגיעו לסיומם לקראת יום ההילולא של הרמב"ם החל ביום כ' טבת 

ארבע  בתום  בטבריה;  חג  יום 
שנות תכנון וביצוע הושלם שיפוץ 
המהווה  בטבריה  הרמב"ם  ציון 
איש  אלף  לכ־700  משיכה  מוקד 
להת־ יוכלו  הציון  פוקדי  בשנה. 
ממוזג  מוצלל,  מונגש,  באתר  פלל 
ומואר היטב. השיפוצים הנרחבים 
גם  כללו  הרמב"ם,  של  ציונו  על 
הקדוש,  השל"ה  של  ציונו  את 
בסמיכות.  הקבורים  והתנאים 
ונערכה  שופצו  הציון  תשתיות 
לטובת  אדריכלות  עבודת  במקום 
שפוקדים  העולים  אלפי  מאות 
הקדושים.  הציונים  את  שנה  מדי 
מסבירים  בפרויקט,  ההשקעה 
על  מגיעה  דת,  לשירותי  במשרד 
רקע השינוי שחל בשנה האחרונה 
הנמצאים  הצדיקים  קברי  בנושא 
למקומות  הארצי  המרכז  בטיפול 

קדושים. 
הרא־ בנוכחות  נערך  המעמד 

שליט"א,  יוסף  הגר"י  לציון  שון 
הגר"ד  לישראל  הראשי  הרב 
והמקו־ הכותל  רב  שליט"א,  לאו 

רבינוביץ  הגר"ש  הקדושים  מות 
שליט"א, רב העיר טבריה הגרמ"צ 
מגדל  של  רבה  שליט"א,  בוחבוט 
שליט"א,  גרוסמן  הגרי"ד  העמק 
מנכ"ל המשרד לשירותי דת עו"ד 
עודד פלוס, מנכ"ל המקומות הק־

הנדיב  שווינגר,  יוסף  הרב  דושים 
רון  העיר  וראש  כוכב  אלברט  מר 
נאמדת  השיפוצים  עלות  קובי. 

בכ־12 מיליון שקלים. 
לשי־ המשרד  נתוני  פי  על 

את  פוקדים  שנה  מדי  דת,  רותי 
המגיעים  איש  אלף  כ־700  הציון 
הקדוש.  והשל"ה  הרמב"ם  לציון 
לראוי  המקום  את  להפוך  כדי 
אותו,  שפוקדים  ההמונים  עבור 
לשלושה  קרוב  המשרד  מימן 
השיפוצים  עבור  שקלים  מיליון 
שהפרויקט  מנת  על  הנרחבים. 
הטוב  הצד  על  יושלם  ההיסטורי 
התיירות,  משרד  חברו  ביותר, 
הגליל  הנגב  לפיתוח  המשרד 

ירושלים  ומשרד  והפריפריה 
לשירותי  המשרד  אל  ומורשת, 
אל  החבירה  אותו.  שמימן  דת 
בה־ סייעה  האחרים  המשרדים 
ואף  ההרחבה  השיפוץ,  שלמת 
המקום.  באי  לנוחות  ההנגשה 
פו־ המקום  תשתיות  היתר,  בין 

להיקף  בהתאם  והותאמו  תחו 
וגדל  ההולך  במקום,  המבקרים 

משנה לשנה.
הרב  דת  לשירותי  השר  מ"מ 
למש־ בברכתו  כתב  דרעי  אריה 
שנערך  הרב  "השיפוץ  תתפים: 
במקום הפך את הציון לנגיש עבור 
ונע־ שופצו  הציון  תשתיות  נכים, 

אדריכלות.  עבודת  במקום  רכה 
המתחם  של  השיפוץ  בפרויקט 
והמ־ דת  לשירותי  המשרד  חברו 
הנגב  הפריפריה  לפיתוח  שרד 
והגליל עוד בתקופת השר המנוח 
והקצנו  ז"ל  אזולאי  דוד  ר'  ידידי 
בתו־ ש"ח,  מיליון  כ־5  כך  לשם 
נוספים,  משרדים  של  סיוע  ספת 
לתורמים  להודות  המקום  זה  וכן 
ושרון  אלברטו  ידידנו  הנכבדים 
כל  הנדיבה  תרומתם  על  כוכב 

זאת בכדי לשמר לשפץ ולהרחיב 
המקום,  באי  לנוחות  להנגיש  ואף 
התשתיות  והתאמת  פיתוח  תוך 
בהתאם להיקף המבקרים במקום, 
כתב  לשנה",  משנה  וגדל  ההולך 

השר.
לשי־ המשרד  מנכ"ל  לדברי 

ציון  פלוס,  עודד  עו"ד  דת,  רותי 
שלא  קדוש  אתר  הוא  הרמב"ם 
למעמדו.  הראוי  הכבוד  את  קיבל 
השיפוצים  את  להוביל  "החלטנו 
והשל"ה  הרמב"ם  של  קברו  על 
לה־ המשרד  מחזון  כחלק  הקדוש 

את כבודם.  שיב לקברי הצדיקים 
לקראת הילולת הרמב"ם בכ' טבת 
המתחם,  השיפוצים  את  השלמנו 
העולים  להמוני  שיאפשר  מה 
את  ולפקוד  בנוחות  להסתובב 
נעימה  בצורה  הקדושים  הציונים 
כיאה למקומות הללו. אנו מברכים 
על שיתוף הפעולה עם המשרדים 
השונים ומקווים להמשיך בעשיה 
של  הזה  הרגע  כולנו.  למען  הזאת 
חניכת ציון הרמב"ם מחדש, אחרי 
מאות שנים, הוא רגע מכונן והיס־

טורי עבורנו". 

יו"ר סיעת יהדות התורה בכנסת הרב מוזס בדיון על פיזור הכנסת:

"ההחמצה הגדולה ביותר של הכנסת היוצאת היא תחום 
הדיור לציבור החרדי; לא הצלחנו למצוא פתרון"

הרב מוזס תקף את התכנית הכושלת של האוצר בדמות 'מחיר למשתכן'. "באים עם סיפור הישראבלוף של 
מחיר למשתכן והזוגות הצעירים נאנקים", אמר 

מאת דוד שמואלי

הכנסת,  פיזור  חוק  במסגרת 
התורה  יהדות  סיעת  יו"ר  נשא 
אליעזר  מנחם  הרב  ח"כ  בכנסת 
מוזס נאום כאוב על הנושא הקרוב 
מצוקת  סוגיית  ליבו:  אל  ביותר 

הדיור החרדי.
הכנסת  תקופת  כל  לאורך 
היוצאת, ניסה ח"כ הרב מוזס לק־

דם כל פתרון שנראה היה שיסייע 
הצער,  למרבה  דיור.  לפתרונות 

מתפזרת הכנסת ופתרון – אין. 
העדר  את  הגדיר  מוזס  הרב 
ביותר  הגדולה  כהחמצה  הפתרון 
להתייחס  רוצה  "אני  הכנסת.  של 
הקדנציה  של  להחמצה  דווקא 

בתחום  היא  וההחמצה  הזאת, 
בכלל  הדיור  מצוקת  פתרון 
בפרט.  לחרדים  הדיור  ומצוקת 
הסכמי  חתמה  הממשלה  כאשר 
למעלה   – לבינוי  הרשויות  עם  גג 
מ־150,000 יחידות דיור, 100,000

 – דיור  יחידת  לכל  מענק  שקל 
קיווינו לנצל את זה כשוט. ביקשנו 
מהאוצר לנצל את זה כשוט למען 
הקצאת דירות גם לציבור החרדי, 

אך לשווא. 
"אני חושב שמגיע גם לציבור 
השיכון  ומשרד  דירות,  החרדי 
במערכת  שחסרות  אומר  הוא  אף 
יחי־ כ־100,000  החרדית  הדיור 

זאת  מרגישים  ואנחנו  דיור!  דות 
על בשרנו. ראו איך גרים, ובאילו 

בכל  בחניונים;  במחסנים,  תנאים: 
ועוד  קיר  קירות,  סוגרים  מקום 
דיור  למחוסרי  ומשכירים  קיר, 

ובעלי משפחות".
התכנית  את  תקף  מוזס  הרב 
בדמות  האוצר  של  הכושלת 
עם  "באים  למשתכן'.  'מחיר 
מחיר  של  הישראבלוף  סיפור 
הדירה  מתי  יודעים  לא  למשתכן, 
 – זמן  כמה  ובעוד  מוכנה  תהיה 
דירה  שכר  משלמים  ובינתיים 
סכום  שנים,  חמש  ארבע,  במשך 
ואחר  שקל,  מ־250,000  יותר  של 
שבתכנית  ומסביר  האוצר  בא  כך 
בס־ הרוכש  זוכה  למשתכן  מחיר 

הרי  זה  שקל.   200,000 של  בסוד 
200,000 בינתיים  שרפנו  חלם! 

הרווח  מה  דירה.  שכר  על  שקל 
הדירות?  את  נראה  ומתי  כאן? 
ההיתכנות  מההדירות,   50% הרי 
כך   – שנים  חמש  בעוד  רק  היא 
אתמול הודיעו במצגת של משרד 

השיכון". 
שיחד  חוק  הצעת  "הגשתי 
סיוע  גם  יהיה  למשתכן  מחיר  עם 
בדירות של יד שניה. יש כ־15,000
המדי־ ברחבי  כאלה  דיור  יחידות 

כאלה  דירות  לרכוש  ואפשר  נה, 
הממתינים  רשימת  את  ולצמצם 
למחיר למשתכן. אבל אז לחש לי 
מישהו באוצר, שמדירות יד שניה 
– המדינה לא מרוויחה שום דבר, 
שלי:  "השאלה  מע"מ.  לא  אפילו 
עשתה  ישראל  מקרקעי  רשות 
מ־15 פחות  לא  ב־2017  מהכנסות 

מיליארד שקלים. למה לא לקחת 
לממן  ובזה  סגור  כמשק  זה  את 
עזרה אמתית? ואם לא עזרה בר־

כישת דירה, שיעזרו בשכר דירה. 
מאיתנו  עושים  לא.  זה  גם  אבל 
ילדים  שלושה  לו  שיש  מי  צחוק. 
שהוא  בתנאי  שקל,   1,750 מקבל 
במחסן,  ולא  מסודרת,  בדירה  גר 
5,700 בין  שמרוויחים  ובתנאי 

הזה?  הסד  זה  מה  שקל.  ל־7,000 
רוצים  האלה?  הדברים  זה  מה 
האבא  או  ירוויח –  אחד  צד  שרק 

או האמא; לא שני הצדדים".
ואמר:  סיכם  מוזס  הרב 
מקווה  אני  לבחירות.  "יוצאים 
ואז  בהן,  ננצח  השם  שבעזרת 
אבל  המשמר.  על  לעמוד  נדע 
לבחירות  לצאת  אנא  מבקש:  אני 
ללא השנאה פנימית; ללא חלוקה 
למגזרים. ובעזרת השם נעשה וגם 

נצליח".

יצא לדרך כינוס 
שלוחי חב"ד בישראל
מאות שלוחי חב"ד מתכנסים בימים אלה לכינוס 
הארצי השנתי במלון ניר עציון. הכינוס, המאורגן 

על ידי צעירי חב"ד, יימשך שלושה ימים ובמהלכם 
יינתנו לשלוחים כלים להעצמת השליחות

לדרך  יצא  חב"ד  שלוחי  כינוס 
עציון  ניר  במלון  שני,  יום  אתמול, 
הכרמל,  בהרי  השוכן  המפואר 
בהשתתפות מאות השלוחים הפו־
עלים במסגרת צעירי אגודת חב"ד 

מסביב לשעון, בכל פינה.
שלושה  שיימשך  הכינוס, 
אחר  רביעי  ביום  וייחתם  ימים 
גדו־ בתכנית  רווי  יהיה  הצהריים, 
עמלו  פרי  ומרתקת,  עמוסה  שה, 
שלוחים  הכינוס. כ־880  ועד  של 
מתוכם  בארץ,  פינה  בכל  פועלים 
במהלך  יצאו  חדשים  שלוחים   63
הקו־ מהכינוס   – האחרונה  השנה 

דם ועד לשבוע זה.
במאור  התקבלו  השלוחים 
חב"ד  צעירי  אנשי  ידי  על  פנים 
בתוך  התכניה.  את  להם  שהגישו 
זמן קצר מרגע הגעתם, החל הכי־

נוס, כשכל דקה מנוצלת עד תום. 
הש־ ייהנו  הכינוס  ימי  במהלך 

התוועדויות,  מהרצאות,  לוחים 
סדנאות, שיעורים, רבי־שיח ועוד, 
כולם יוקדשו להעצמת השליחות.

של  הראשון  ביומו  אתמול, 
תחת  מיוחד,  נערך מושב  הכינוס, 
בהשת־ עצה',  'לטכס  הכותרת 

חב"ד,  רבני  דין  בית  חברי  פות 
חב"ד  הר  נחלת  ומד"א  המזכיר 
וסגן  שליט"א  ירוסלבסקי  הגר"י 
חב"ד  קהילת  ומד"א  המזכיר 
גלוכובסקי  הגרמ"מ  ברחובות 
בחשיבה  עסק  שליט"א. הפאנל 
להכנת  הפעולות  על  מחודשת 
שתבע  כפי  משיח,  לביאת  העולם 
האדמו"ר  כ"ק  המשלח,  ודרש 

מליובאוויטש זצוק"ל.
היום, יום שלישי, ימשיכו הש־

לוחים ליהנות מהתכניה העשירה, 
מיוחד,  מושב  ייערך  היתר  כשבין 
בו יינתנו עצות איך ללמד את המ־

קורבים גמרא באופן מרתק. 

היום בירושלים התרמת דם חירום 
לנוכח מחסור חמור במנות דם

התרמת דם תיערך ע"י ארגון 'לב מלכה' בשיתוף בנק הדם

מאת אהרן פקשר

דם  התרמת  מבצע  יערך  היום 
בשיתוף  מלכה'  'לב  ארגון  ידי  על 
'זוועהיל'  באולמי  הדם'  'בנק  עם 
ירושלים,  הנביא 26  שמואל  רחוב 
ההת־  .14:00-23:00 השעות  בין 
רמה נערכת בעקבות מחסור חמור 
המסייעים  הדם,  בבנק  דם  במנות 
חולים  ואלפי  למאות  יום  מדי 
ברחבי הארץ, דבר אשר היה עלול 
לע־ רבים  ניתוחים  לדחיית  לגרום 

שרות אנשים.
ארגון 'לב מלכה' יצא בקריאה 
חלק  וליטול  לבא  הציבור  לכלל 
להצלת  מסייעת  אשר  זו,  במצוה 
גם  ובכך  לעזרה  הזקוקים  חולים 
לעשרות  ניתוחים  דחיית  למנוע 
בקוצר  להם  הממתינים  אנשים 
יהיו  ההיערכות  במסגרת  רוח. 
עם  מתוגברים  צוותים  במקום 
יוגש  וכן,  דם.  מתרימי  עשרות 

כיבוד קל לקהל התורמים. 
הרב  מלכה'  'לב  ארגון  יו"ר 

לכלל  קוראים  אברמן: "אנו  אהרן 
התרמת  למבצע  להגיע  הציבור 
4 להציל  יכולה  דם  מנת  כל  דם. 

אנשים שונים. כל תורם דם מקבל 
תעודת ביטוח לו ולבני משפחתו, 
הצורך  במקרה  דם  מנות  לקבל 
לג־ הינה  ההתרמה  תשלום.  ללא 

מלאה".  ובהפרדה  ולנשים  ברים 
הב־ את  לנצל  ביקש  אברמן  הרב 

על  למד"א  ולהודות  החשובה  מה 
ובענין  בכלל  השנה  כל  פעילותה 

בנק הדם בפרט. 

שבעה ילדים נפצעו בתאונה 
בשובם מתלמוד התורה

מאת חיים מרגליות

נפצעו  תלמידים  שבעה 
בתאונת  השבוע  ראשון  ביום 
התורה  מתלמוד  כששבו  דרכים 
התרחשה  התאונה  ערב.  לעת 
טופלו  ובמקום  יששכר,  בצומת 
הצלה  איחוד  מתנדבי  ידי  על 
במצב  מהם  אחד  ילדים,  שבעה 

במצב  נוספים  ושישה  בינוני 
במקום  הטיפול  לאחר  קל. 
בבית  טיפול  להמשך  פונו  הם 

החולים.
באיחוד  חובש  אסרף  שלומי 
בתאונה  "מדובר  כי  סיפר  הצלה 
ומ־ הסעות  רכב  מעורבות  עם 

עקב  נוצרו  תנועה  עומסי  שאית. 
אופי התאונה".

צילום: דוברות איחוד הצלה

שני דייגים 
חולצו מלב ים

מאת חיים מרגליות

הימי  השיטור  יחידת  שוטרי 
לחלץ  נקראו  ישראל  במשטרת 
שקעה  שסירתם  דייגים  שני 
תמרון  תוך  אשקלון.  חופי  מול 
שוטרי  הצליחו  גלים,  מול  אל 
את  לחלץ  במקצועיות  היחידה 
השי־ לבסיס  שהועברו  השניים 
גם  להם  ניתן  שם  בחוף  הימי  טור 

ביגוד חם.
של  מוקדמת  בוקר  בשעת 
במשטרה  דיווח  התקבל  שני,  יום 
שהתהפכה  דייג  סירת  אודות  על 
באשקלון.  הפארק  לחוף  מערבית 
צוות שוטרי יחידת השיטור הימי 
במרחב לכיש יצא למקום האירוע 
במהלכן  סריקות  בביצוע  והחל 

כשהם  הדייגים  בשני  הבחינו 
בת־ החלו  המשטרה  ימאי  במים. 

כמטר  בגובה  גלים  מול  אל  מרון 
הדייגים  את  לחלץ  והצליחו  וחצי 
ספינת  אל  אותם  והעלו  מהמים 

המשטרה. 
סי־ אותם  שחילצו  לשוטרים 

פרו שני הדייגים, תושבי אשקלון 
הרמת  בזמן  כי  ו-67,   50 בגילאי 
התהפכה  סירתם  הדייג  רשת 
הדייגים  שני  למצולות.  וירדה 
במ־ הימי  השיטור  לבסיס  הובאו 

רינה אשקלון, שם ניתן להם ביגוד 
חם וטופלו טיפול ראשוני על ידי 
השניים  לכך  פרט  היחידה.  חובש 
לא נזקקו לפינוי רפואי והם נותרו 
מעט  להתחמם  מנת  על  ביחידה 

בטרם ימשיכו בדרכם.



המבשר | יום ג', כ"ד 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
 + 128מ'  בכדורי  5חד'  בהזדמנות 
מחסן + חניה קומה גבוהה, נוף מהמם 

26,500 למטר 052-7167006
[20051080]

למכירה דירה 2 וחצי חדרים התחילו 
כולל  חדרים  וחצי   4 תיהיה   38 תמה 
קומת   4 מציון  תורה  ברח'  מרפסות 

קרקע 02-5327402 יוסי
[20051069]

במקור ברוך 4 חד' מרווחת, זקוקה 
קומה  סוכה,  כ"א,   3 לשיפוץ, 
ליחידה  (אפשרות  מעלית,  ב', 
להשכרה). שוורץ נדל"ן -052-765

6888
[20051058]

באהליהב (מצפה נוף) 3.5 חדרים, 
מוארת ומרווחת - 100 מ"ר, חזית, 

ק"ד, שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20051057]

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

[20051056]

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
[20051055]

גבוהה,  תקרה  מ"ר,  באהליהב 218 
כ"א,   4 ענקיות,  מרפסות   ,7 קומה 
נדל"ן  שוורץ  וחניה.  מחסן   + נוף, 

052-765-6888
[20051054]

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
[20051053]

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

6888
[20051052]

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

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20051051]

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
[20051050]

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
[20051049]

ק"ב  חד'   6 יוסף  אוהלי   80 גוש 
ק"ב  חד'   4.5 בינה  אמרי   * מ"ר   160
דוד  פינת  חזן  רח'   * ש''ח   2,650,000

חדשה! תיווך 052-7158059
[20050984]

דברי  מאוד!  מיוחדת  בבלעדיות! 
4 מסדר,  טאבו  ק"א,  3חד'  חיים 
 + ק"כ  אלפנדרי   * מ"ר   90 מרפסות 

יח"ד חצר . תיווך 052-7158059
[20050983]

יצחק  מנחת  עצמי!  הון  לבעלי 
שח   680.000 רק  מטר   35 יחידה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20050981]

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]

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]

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]

אמונים  בשומרי   ! להימכר  חייבת 
משודרג  מטבח  מרפסות   3 מ"ר   220
הורים  יחידת   + פסח   מטבח   + ענק 
אויר  כיוני   4 שינה  חדרי   5 כניסות   2
תיווך  ש''ח   4.350.000 מטורף  נוף 

0533129829
[20050769]

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

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

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]

אמונים  "בשומרי  מזומן  "לבעלי 
יחידת דיור 38 מטר מפוארת + סוכה 
כ  חודשית  תשואה  750.000שח  רק 
"היימשע   052-7658-638 שח   4000

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]

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]

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]

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]

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 
2,150,000 ומרפסת  חדר  לעוד 
לנוף,  חד'   4 יצחק  מנחת   * ש''ח 
0533179474 תיווך  לנכה.  מתאים 

025379474
[20049532]

ירושלים | השכרה
תכילת  ברחוב  חדרים   4 להשכרה 
קומה  נוף.וחזית.  אויר  כיוני   2 מרדכי 
 . .משודרגת  קומפלט  מרוהטת   2

7800 ש''ח תיווך 0533129829
[20051030]

וממוזגת  מרוהטת  חדש,  בפרי   2
לממושכת  שבט  מר“ח  קומפלט, 

050-4141161 לל“ת
[20051028]

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

הנדלס
[20050615]

בהמ"ג 4 חד' 100 מ"ר מרפסת גדולה 
42 חד'   2 יצחק  מנחת   * ש''ח   6,500
חד'.   2 חסד  תורת   * ש''ח   4,200 מ"ר 

תיווך 052-7158059
[20050499]

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

הנדלס"
[20050352]

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

"היימשע תיווך הנדלס"
[20050351]

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

7658-638 "היימשע תיווך הנדלס"
[20050350]

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

הנדלס"
[20050353]

ירושלים | משרדים
קומת  ממוזג,  משרד   ,80 בגוש 
שירותים,   + מ"ר,  כ-12  קרקע, 
ומים,  ארנונה  כולל  ש"ח,   1800

0533115200
[20051059]

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

ילין 0527133430
[20050685]

בני ברק | מכירה
חדרים   4 דירת  ברק,  בבני  למכירה 
טכני  מפרט  בוטיק,  בנין  בבניה 
והשקעות  נכסים  לכוביצקי  עשיר, 

0527166618
[20051067]

מדהים  פנטאוז  ברק,  בבני  למכירה 
בבניה בבנין בוטיק, אופצית תכנון. גג 
לכוביצקי  לפרטים  צמוד,  מטר   100

נכסים והשקעות 0527166618
[20051068]

70מר,  חצר   + 70מר  ד.גן,  בהתנאים, 
״מקסימום  יפיפיה  שקטה  משופצת 

נדלן ״ 077-4393767
[20051078]

לקוטלר/ פונה  בר"ע/סוקולוב, 4חד', 
 + ק"ג-אחרונה  4כ"א,  שקטה,  דונולו, 
ת.בניה בגג(יש חתימות), "מקסימום-

נדלן" 077-4393767
[20051077]

חד',   4 בבלעדיות,  גן,  דירת  בגורדון, 
90מ"ר + חצר-מקורה + מחסן + סוכה 
"מקסימום-נדלן"  הורים.  יחידת   +

077-4393767
[20051076]

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 | משרדים
שקט  במיקום  מ"ר   80 להשכרה 
מיידי.  שקטה,  למטרה  ג')  (שיכון 

052-7600552
[20051074]

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]

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]

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]

אלעד | השכרה
גדולים,  חד'   4 אבטליון  בר' 
מרפסת סוכה, מחסן, חניה, דד"ש, 
מיידי,  סביר,  במחיר  מזגנים, 

פרטים: 050-4190420
[20050978]

בית שמש | מכירה
חדרים   3 בבלעדיות!  בשוק!  חדש 
לנוף,  פונה  ק"ד,  (סלונים)  בחפציבה 
במרכז   *  1.295.000 מרכזי,  מיקום 
 .  2.090.000 ב  ענקית  דירה  רמ"ב 

תיווך הנדלניס"ט 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]

טבריה | מכירה
בק. צאנז 5 חד', מרווחת, מושקעת, 
מ"ר.  לכינרת, 130  נוף  מרפסות,   2

לרציניים !! 052-7132472
[20051036]

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]

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]

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. 
צפת 

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 
החול: 300 ש''ח לזוג, חמישי- מוצ"ש 
לקבל  ניתן  למשפחה.  ש''ח   1000

תמונות 052-7614435
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

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

ליד העתיקה 052-2840299
[20047893]

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

com
[20042704]

יערה 
בריכה,  חד',   6 התאומים,  וילת 
סה"כ  מקוה,  ג'קוזי,  סאונה, 
052- 04-9806989 מיטות.   22
mazal2409@ עודד   7602440
gmail.com / mazall068@

gmail.com
[20043606]

טבריה 
העתיקה  ובצפת  החרדית  בקריה 
נקיות  מאובזרות,  אירוח  דירות 

וממוזגות . 052-7611898/9
[20051027]

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

4109434
[20041631]

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

4109434
[20041631]

יסודות 
8 ומפוארת!  חדשה  בוטיק  וילה 
איש,   35 עד  שינה,  אולם   + חדרים 
052- ואסתטיקה  נקיון  דשא,  מרחבי 

7682874
[20051003]

השכרת רכבים ִ
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]

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]

בב"ב ַ פוטו  לחנות  עובדת  דרושה 
במשמרות 34 לשעה + בונוס, עדיפות 

לאנ"ש 036745294
[20051081]

בירושלים  באידיש  חסידי  לת"ת 
לפקס:  קו"ח  לצהרון  עוזר  דרוש 

5812753
[20051071]

לאפיה  עובד  דרוש  בירושלים! 
054- מ17:00-22:00 ומכירה 

8480031
[20051060]

בירושלים  לבנות  חרדית  לפנימייה 
ניסיון  בעלת  חרוצה  מנהלת  דרושה 
עבודה  מאתגרת,  למשרה  בחינוך, 
02- לפקס  קו"ח  גמיש.   14:00-20:00

6259371, תנאים טובים למתאימה.
[20051048]

ביטוח  לסוכנות  מכירות  נציג  דרוש 
למייל  לשלוח  ניתן  קו"ח  באלעד 

db@gefner.co.il
[20051041]

ביטוח  לסוכנות  מכירות  נציג  דרוש 
למייל  לשלוח  ניתן  קו"ח  ברק  בבני 

db@gefner.co.il
[20051040]

בירושלים  חרדי  לימודים  למוסד 
נדרשת   • בחינות  משגיחי  דרושים 
טובים.  אנוש  יחסי  לצד  אסרטיביות 
• העבודה בשעות הערב. • שכר נאה 
למתאימים. (מתאים בעיקר כתוספת 
cts. חיים:  קורות  למשלוח  הכנסה) 

job1@gmail.com
[20051039]

מישהו  מחפש  בארה"ב  חברה 
לספרי  ציורים  לצייר  שיודע 
mechonshevach@ ילדים, 

gmail.com
[20051019]

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

למשלוחים,  נמרץ  אברך  דרוש 
(שעות  הצהרים  משעות  בירושלים, 
חצי  חובה,  הילוכים  רשיון  גמישות) 

משרה. 052-7657496
[20050354]

לילדים  משחקים  לחברת 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, לעבודה 
ניסיון,  נדרש  לא  רגועה,  משרדית 
בי-ם  ש"ח * לחברה חרדית   5,500
פקיד/ה, שעות נוחות, 6,500 ש"ח. 
דרוש/ה  בב"ב  ביטוח  לסוכנות    *
מזכיר/ת מנכ"ל, לניהול יומן, ועוד. 
קריירה  ש''ח.   8,000 בוקר,  משרת 

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]

מוסדי ָ מיחם  שדרוג  למוסדות! 
למיחם  רגיל  ממיחם  קיים 
בעית  נחסך  וכך  אוטומטי, 
החימום.  גוף  קלקול  מים,  חוסר 
והרווח- מים חמים כל הזמן! -058

3285439
[20050954]

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

8426765
[20047240]

הובלות 
 / דירות  אריזת  דירות/  הובלת 
רחבי  בכל  שירות  /נגרות.  אחסנה 
נחמן   ! הוגנים  מחירים  הארץ. 

0548523899
[20050953]

תמלול 

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

7637743
[20051004]

גמ"חים 

אורטופדיה  להשאלת  מרכז 
כן  (כמו  תשלום  ללא  לתינוקות 
054- בשימוש)  שאינם  א.  דרושים 

8482391
[20051073]

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]

השבת אבידה 

בירושלים  זהב  עגיל  אבד 

0504142883
[20051075]

ברק,  בני  במרכז  נמצאו  כחודש  לפני 

עגילים וטבעות זהב ניתן לקבלו עפ"י 

סימנים 054-8493859
[20051072]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 

 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 

1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003
[20042291]

דף היומי בבלי: חולין לה    דף היומי ירושלמי: כלאים יא    חובות הלבבות:
יומית: הלכה  ג-ד     ג,  ב"מ  יומית:  משנה  (העמקות)  הכ"ד  הנפש  חשבון 
או"ח תלג, י - תלד, א    רמב"ם יומי: מתנות עניים ב-ד    שו"ע הרב - רב 
חיים: חפץ  קה-קכא     סעי'  יתרו,  זוהר:  היומי -  דף  כז-ל     שאלה  יומי: 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' לה: רכילות ח, א-ג  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:238:258:258:258:258:23סו"ז ק"ש מג"א
9:119:139:139:139:139:11סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:309:319:319:329:329:29סוף זמן תפלה מג"א
10:0110:0310:0310:0310:0410:01סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

11:4311:4411:4311:4511:4511:41חצות היום
12:1312:1412:1312:1512:1512:11מנחה גדולה

16:5116:4616:4716:5016:4916:46שקיעת החמה
זמנים למחר

5:045:055:065:055:065:04עלות השחר
5:445:465:475:465:475:45זמן ציצית ותפילין

6:376:476:396:406:416:37הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6186536 אהרונוביץ' 12,  סנטר פארם 050-8900376 דרך חברון 10    בני ברק סופר פארם בית האומות ירושלים
סופרפארם מינסטור 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00 סופרפארם שיכון דן ב"ב    תל אביב
סופר  8822842 רח' הרצל 11    חיפה נתניה 077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא  סופרפארם 077-8880200 שד' ההסתדרות 55    רמת גן פארם סינמול לב המפרץ

רצוף   עד 23:00  מהשעה 8:00  חולון  הופיין 52   6519153 אהרון חולון עד 01:00     מהשעה 08:00  הלל 165 
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 אשדוד

למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 214.47-
אתמול: 214.47-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
13-7

תל אביב
19-10

חיפה
17-11

גולן
15-7

טבריה
20-11

גליל
11-6

באר שבע
18-6

אילת
22-11

מזג האויר
עליה בטמפרטורות

היום - נאה עד מעונן חלקית ותחול 
עלייה בטמפרטורות. בשעות הבוקר 

ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי 
הצפון.

רביעי - בהיר עד מעונן חלקית. ירידה 
קלה בטמפרטורות. בצפון הארץ 
יתכן גשם מקומי. במישור החוף 
הרוחות יתחזקו. משעות אחה"צ 

הגשם יתחזק ויתפשט למישור 
החוף המרכזי וילווה בסופות רעמים. 

בחרמון יירד שלג.

חמישי - בצפון הארץ ובמישור החוף 
יוסיף לרדת גשם מדי פעם. תחול 
ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. 

במישור החוף ינשבו רוחות ערות. 
בחרמון יירד שלג. לקראת ערב הגשם 

יפסק.

שישי - נאה. תחול עליה 
בטמפרטורות.

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

GRUPO CORPO



אל תשלמ שקל
שקללפני שתקבל אאאללל תשלמ

ש אל תשלמלפני

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

צוות המומחימ של החברה המרכזית למימוש זכויות

המאבק בעישון: אושר חוק הגבלת 
פרסום ושיווק מוצרי עישון בישראל

מאת מאיר קליין 

להגבלת  החדש  החוק 
עישון  מוצרי  ושיווק  פרסום 
ידי  על  אתמול  אושר  בישראל 
שניה  בקריאה  הכנסת,  מליאת 
מהלך  הושלם  בכך  ושלישית. 
ביוזמת  אינטנסיבי  חקיקה 
ובתמיכת  וגליק  כבל  הח"כים 
סגן שר הבריאות ח“כ הרב יעקב 
המקצוע  גורמי  לדברי  ליצמן. 
העישון  מצב  את  ישנה  החוק 
דרמטי  באופן  ויוריד  בישראל 

את מספר המעשנים.
נמסר  הבריאות  ממשרד 
אתמול כי "החקיקה המתקדמת 
שנעשתה  ביותר  והאקטיבית 
בישראל במאבק בעישון ונזקיו, 
סופי  אישור  עם  היום  הושלמה 
של  ושלישית  שניה  בקריאה 
ושיווק  פרסום  להגבלת  חוק 

מוצרי עישון".

הר־ היתר  בין  כולל  החוק 
ושיווק  הפרסום  איסור  חבת 
מוצרי עישון, מחיל את הוראות 
החוק על סיגריות אלקטרוניות 
באופן מלא, אוסר הצגת מוצרי 
עישון בחנויות, קובע לראשונה 
מו־ לכלל  אחידה  אריזה  חובת 
שטח  את  מגדיל  העישון,  צרי 
הארי־ על  עישון  מפני  האזהרה 

זה בלמעלה מפי שניים ועוד.
הרב  ח“כ  הבריאות  שר  סגן 
אישור  לאר  אמר  ליצמן  יעקב 
החוק: "תמיכת משרד הבריאות 
מבטאת  הזה  החשוב  בחוק 
נגד  שלנו  העיקש  המאבק  את 
הורג  העישון  ונזקיו.  העישון 
המאבק  את  להוביל  ונמשיך 
אני  רמה.  ביד  לסוגיו  בעישון 
דודי  כבל,  איתן  ח“כ  את  מברך 
אמסלם, יהודה גליק ויואל חסון 
על ההתעקשות להעברת שלבי 
לפני  עוד  החוק  של  החקיקה 

מש־ מנכ“ל  את  וכן  הבחירות, 
המקצועי  והדרג  הבריאות  רד 
העבודה  על  הבריאות  במשרד 
למען  והעקבית  המשותפת 

בריאות אזרחי ישראל".
"הנ־ ליצמן:  הרב  אמר  עוד 

על  מצביעים  האחרונים  תונים 
ביש־ העישון  בשיעור  ירידה 

שעם  ומאמין,  מקווה  אני  ראל. 
המגמה  החדש  החוק  יישום 

תימשך ותתחזק".
הבריאות  משרד  מנכ"ל 
הוסיף:  טוב  סימן  בר  משה 
במלח־ ענק  צעד  היום  "עשינו 

ישראל  את  והצבנו  בעישון  מה 
המתקדמות  המדינות  בחזית 
העישון.  נגד  החקיקה  באמצעי 
המקצועי  לצוות  מודה  אני 
במשרד שעבד במסירות גדולה 
איתמר  פרופ'   – בענין  מאוד 
ועו"ד  קלינר  אודי  ד"ר  גרוטו, 

מ. גולדברג".

החל מהיום: מחירי תרופות 
מרשם יירדו ב־6.9% בממוצע

מאת מאיר קליין 

בי־ המרשם  תרופות  מחירי 
בשיעור  מהיום  החל  יירדו  שראל 
של 6.9 אחוזים בממוצע. כך נמסר 
הבריאות.  משרד  בהודעת  אתמול 
ההוזלה בעקבות הרפורמה לשינוי 
תרופות  מחירי  על  הפיקוח  מודל 
השר  וסגן  כחלון  השר  שהובילו 

ליצמן.
שינוי  בעיקר  תרם  זו  לירידה 
תרו־ מחירי  על  הפיקוח  במודל 

שר  סגן  הוביל  אשר  מרשם  פות 
ליצמן  יעקב  הרב  ח"כ  הבריאות 
כן,  כמו  כחלון.  משה  האוצר  ושר 
בשיעור  השינויים  לירידה  תרמו 

שערי החליפין.

הפיקוח  מודל  כי  לציין  חשוב 
מקור  תרופות  בין  מבחין  החדש 
'גנריות'  ותרופות  תחרות)  (ללא 
מטרת  תחרות).  (עם  פטנט  ללא 
לאזרחי  לאפשר  היתה  המודל 
יקרות  לתרופות  נגישות  ישראל 
כך  ובשל  תחרות  להן  אין  אשר 
גובש  המודל  גבוה.  במחיר  נמכרו 
על מנת להוריד מחירים של תרו־

פות אלו.
הפיקוח  מודל  זאת,  עם  יחד 
החדש הוריד את עומס הרגולציה 
מעל תרופות 'גנריות' אשר מחירי 
את  משקף  אינו  שלהן  המחירון 

מחירן בשטח.
סגן השר הרב ליצמן בירך על 
במחירי  ההפחתה  מגמת  המשך 

התרופות ואמר כי "זו בשורה חב־
אזרחי  על  שמקלה  חשובה  רתית 

ישראל וציבור החולים".
הוסיף:  כחלון  האוצר  שר 
כלכלית  החברתית  "המהפכה 
השנים  בארבע  מובילים  שאנחנו 
במערכת  מורגשת  האחרונות 
אלו  בשנים  שהשתפרה  הבריאות 
הבריאות  תקציבי  העלאת  בזכות 
רפורמת  התרופות.  סל  והגדלת 
רפורמה  רק  לא  היא  התרופות 
רפורמה  אלא  מחירים,  שמורידה 
שעושה צדק. למאות אלפי חולים 
הת־ במחירי  לעמוד  שמתקשים 

רופות תהיה שנה מעט קלה יותר. 
החולים  לאותם  מאחלים  אנחנו 

בריאות ואריכות ימים".

צה"ל עצר ששה מבני משפחת המחבלים 
שביצעו את הפיגועים בגבעת אסף ובעפרה

מאת סופרנו הצבאי

סא־ של  משפחתו  מבני  ששה 
הפיגוע  את  שביצע  ברגותי,  לח 
ואחיו  צה"ל  מאש  ונהרג  בעפרה 
של עסאם ברגותי שמתנהל אחריו 
בג־ הפיגוע  בביצוע  כחשוד  מצוד 
פשיטת  במהלך  נעצרו  אסף,  בעת 
צה"ל על הכפר כובאר הסמוך לר־
נחקרה  סלאח  של  אלמנתו  מללה. 
במשך שעות ארוכות בבית אביה. 
מהכפר  ארבעה  עוד  נעצרו  בנוסף 

כובאר.
החרים  צה"ל  הדיווח  פי  על 
האל־ של  הסלולרי  הטלפון  את 

פשט  אל־רימאוי,  שימא  מנה 
עלאא  העיתונאי  אחיה  בית  על 
והחרים  באל־בירה,  אל־רימאווי, 
והמחשב  התקשורת  אמצעי  את 
האישי שלו. על פי הטענות, הכוח 
אל־רי־ חסן  אביו  בית  על  שפשט 
מהבית"  שקלים  "גנב 7,000  מאוי 

בכפר בית רימא בצפון רמללה.
דחפורים  כי  נמסר,  בדיווח 

הכניסה  דרך  את  סגרו  צבאיים 
בין קובר לכפר ברהאם בתלוליות 
הכוחות  כי  נטען  בנוסף  עפר. 
ביצעו  בתים,  עשרות  על  פשטו 
לאחר  לפלסטינים,  שדה'  'תחקיר 
הרסו  בבתיהם,  מדוקדק  חיפוש 

את תכולות הבתים והדלתות.
בתום  וחצי  כשבועיים  לפני 
ומבצעית  מודיעינית  פעילות 
הבטחון  שירות  של  מאומצת 
ישראל  ומשטרת  צה"ל  הכללי, 
את  שביצע  המחבל  חוסל  וימ"מ, 
עומר  סאלח  בעפרה,  הפיגוע 
ברגותי בן ה־29. ארגון חמאס אף 

הודה  בה  רשמית,  הודעה  פרסם 
ליד  כובאר  מהכפר  ברגותי,  כי 
מדובר  שחוסל.  זה  הוא  רמללה, 
בר־ עומר  חמאס,  בכיר  של  בבנו 

גותי, שהיה אסיר בישראל במשך 
25 שנים.

חיילי  שני  את  שרצח  המחבל 
הוא  אסף  בגבעת  בפיגוע  צה"ל 
בצומת  הפיגוע  מבצע  של  אחיו 
 ,32 בן  ברגותי,  עאסם  עפרה, 
ממנו  שיצאו  כובאר,  הכפר  תושב 
הוא  מחבלים.  של  ארוכה  שורה 
לפני  ושוחרר  בכלא  כעשור  ישב 
תשעה חודשים והינו איש חמאס. 

נחשפה רשת להברחת סיגריות 
לשטח ישראל באמצעות רכבי או"ם

מאת חיים מרגליות

סיגריות  של  חפיסות  אלפי 
מג'דל  בכפר  נתפסו  מוברחות, 
שאמס שבצפון רמת הגולן. תפי־
סת הסיגריות המוברחות נעשתה 
יחי־ של  משותף  מבצע  במסגרת 
בית  מודיעין  וממונה  היס"מ  דת 
המסים,  רשות  של  מעברים  מכס 
מודיעין  רכז  עם  פעולה  בשיתוף 
גולן  ממשטרת  (רמה"ג)  כפרים 
רמת  בצפון  שאמס  מג'דל  בכפר 

הגולן. 
של  ההברחות  נתיב  חשיפת 
לת־ בהמשך  נעשה  הסיגריות 

שהוסלקו  סיגריות  אלפי  פיסת 
במעבר  או"ם  רכבי  בארבעה 
אז  כחודשיים,  לפני  הנקרה  ראש 
המכס  בודקי  של  ערנותם  בזכות 
בראש הנקרה נמנעה הברחה של 
בערך  סיגריות  חפיסות  אלף   20
שקלים.  מיליון  כחצי  של  כולל 
בע־ שנפתחו  הסמויות  החקירות 

קבות תפיסה זו, הובילו לחשיפת 
עד  ומלבנון  מירדן  הברחה  נתיב 
הג־ מעברי  דרך  שאמס,  למג'דל 

הצפוני  הגבול  מעבר  ובהם  בול 
בחקי־ עלה  עוד  הנקרה.  בראש 

ממג'דל  הקיוסק  בעלי  כי  רות, 

סיג־ למכירה  מחזיקים  שאמס 
לא  בגינן  שהמס  מוברחות,  ריות 
שולם ומוכרים אותם לכל דורש. 
לחקירה  המעבר  עם  כאמור, 
המרכזי,  החשוד  עוכב  הגלויה 
שאמס,  במג'דל  הקיוסק  בעל 
שהיו  המוברחות  והסיגריות 
הודה  בחקירתו  נתפסו.  ברשותו 
מלא  באופן  המרכזי  החשוד 
לו  המיוחסות  העבירות  בביצוע 
דהיינו, מכירת סיגריות מוברחות 
מס  מתשלום  התחמקות  לצורך 

כדין.

שר האוצר חתם על צווים הקובעים הטבת שימוש 
מצטברת למוניות דיזל ולמוניות היברידיות

מאת שלמה גרין

חתם  כחלון,  משה  האוצר,  שר 
הטבת  הקובעים  צווים  שני  על 
דיזל  למוניות  מצטברת  שימוש 

ולמוניות היברידיות. 
הצווים קובעים כי ערך הרכב 
לצורך השלמת המסים, בעת מכי־

בתום  חיצוני  לגורם  המונית  רת 
השימוש כמונית, יהיה נמוך מערך 
שאינה  דיזל  מונית  של  הרכב 
כאפס  ייקבע  ואף  להטבה,  זכאית 
ההטבה  שימוש.  חודשי  לאחר 36 
והיברידיות  דיזל  למוניות  תינתן 
עד  בישראל  לראשונה  שנרשמו 
וחדלו   2018 בדצמבר   31 יום 

שמיום 1 בתקופה  כמונית  לשמש 
בינואר 2019 עד יום 31 בדצמבר 

.2021
ענף המוניות בישראל מאופיין 
דיזל.  ברכבי  גורף  כמעט  בשימוש 
נסועה  בעלי  רכב  בכלי  מדובר 
בעי־ הנעים  גבוהה,  (קילומטראז') 

וההשלכות  הערים,  במרכזי  קר 
ברכבי  השימוש  של  הסביבתיות 
הישבון  גבוהות.  הן  מזהמים  דיזל 
למונית  כיום  הניתן  החלקי  הבלו 
תמריץ  מייצר  בסולר,  המונעת 
הנוסעים  רכב  לבעלי  מלאכותי 
להשת־ המוניות,  במיוחד  הרבה, 

מש ברכבי דיזל (כי אין הישבון של 
במסגרת  למוניות).  בנזין  על  בלו 
לבטל  הוחלט  הממשלה  החלטת 
ובכך  הבלו  הישבון  את  בהדרגה 
לבטל את עיוות המיסוי הדוחף את 

בעלי המוניות לרכוש רכבי דיזל.
המו־ נהגי  על  להקל  מנת  על 

תמריץ  ליצור  מנת  ועל  ניות, 
וכן  הקיימות,  המוניות  להחלפת 
הממשלה,  החלטת  יישום  לצורך 
מצטברת'  שימוש  'הטבת  נקבעה 
לצורך חישוב השלמת מסים בעת 
חיצוני  לגורם  המונית  מכירת 

בתום השימוש כמונית. 

ארה"ב: הסנאטורית וורן הודיעה שתתמודד 
בפריימריז הדמוקרטי לקראת הבחירות לנשיאות

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הב־ עד  נותרו  שנתיים  כמעט 
ארה"ב,  לנשיאות  הבאות  חירות 
מתחילים  כבר  הקפיטול  ובגבעת 
הודיעה  אתמול  מנועים:  לחמם 
א'  הגב'  הדמוקרטית  הסנאטורית 
של  בפריימריז  תתמודד  כי  וורן, 
לנ־ הבחירות  לקראת  מפלגתה 
גישוש  ועדת  הקימה  היא  שיאות. 
מה  ההתמודדות,  לקראת  ובדיקה 
האמריקאי  החוק  לפי  לה  שמתיר 

מתומכים  תרומות  בגיוס  להתחיל 
פוליטיים. 

וורן מכהנת כסנאטורית קרוב 
ל־6 שנים, ובמהלך תקופה זו פע־
והח־ הבנקים  כנגד  הרף  ללא  לה 

ברות הגדולות, בטענה שהחוקים 
הקטן  באזרח  פוגעים  והרגולציה 
לעשוק  ההון  לבעלי  ומסייעים 

אותו. 
פרטה  אתמול  בהודעתה  גם 
וורן על מיתרי הקיפוח של האוכ־

את  כשפתחה  החלשות,  לוסיות 

ההצהרה בטענה שמעמד הביניים 
מתקפה,  תחת  נמצא  בארה"ב 
הג־ והתאגידים  שהבנקים  משום 

נתח  רוצים  שהם  החליטו  דולים 
הם  כך  ולשם  מהעוגה,  יותר  גדול 
גייסו את הפוליטיקאים שהסכימו 
לפרוס להם פרוסות גדולות יותר. 
לדבריה, היא תילחם בכך אך לשם 
אז־ של  לתמיכתם  זקוקה  היא  כך 

רחי ארה"ב בפריימריז הדמוקרטי 
ובבחירות לנשיאות. 

כבר  הצהירה  ה־69  בת  וורן 
לפני מספר חודשים שהיא שוקלת 
ברצינות את האפשרות להתמודד 

דונלד  ארה"ב  נשיא  הנשיאות.  על 
מקווה  הוא  כי  אז  אמר  טראמפ 
מאוד שוורן אכן תהיה המתמודדת 
הדמוקרטית בבחירות נגדו משום 
אותה".  לנצח  מאוד  קל  ש"יהיה 
הוא לעג לה כשטענה שיש לה שו־

רשים אינדיאנים, וקרא לה לערוך 
וורן  זאת.  שתוכיח  דנ"א  בדיקת 
והתוצאה  הבדיקה  את  ערכה  אכן 
כשהמומחים  מוחלטת,  לא  היתה 
טענו  תוצאותיה  את  שפענחו 
שקיימת היתכנות לכך שהיא אולי 
נושאת בדמה דנ"א אינדיאני בשי־

שלכם!העזרהעור של אחד ל־1,024.
להמשיך הלאה!זה הכח שלנו 

ועדת הרווחה והבריאות החליטה: בתוך שלוש 
שנים יונגשו כל המוסדות הרפואיים בישראל

מאת מאיר קליין 

של  והבריאות  הרווחה  ועדת 
לה־ חדש  מתווה  אישרה  הכנסת 
קיימים  רפואיים  מוסדות  נגשת 
לפיו  מוגבלויות,  עם  אנשים  עבור 
המוס־ יחויבו  שנים  שלוש  בתוך 

דות בהנגשה מלאה.
על פי תקנות משרד הבריאות 
משנתיים,  למעלה  לפני  שאושרו 
שירותים  המעניקים  מוסדות 
רפואיים במבנה קיים היו אמורים 
לסיים את ההנגשה עד לפני כחצי 
הב־ משרד  ביקש  באחרונה  שנה. 
הרווחה  העבודה,  מוועדת  ריאות 
במועדי  דחיה  לאשר  והבריאות 
אז  סירבה  הוועדה  ההנגשה. 

שתעשה  מבלי  הדחיה  את  לאשר 
כי  שתוודא  משמעותית  עבודה 
יהיה  אכן  שיקבע  הבא  המועד 
דחיה  תידרש  ולא  הסופי  המועד 

נוספת. 
מה־ הוועדה  דרשה  היתר  בין 

את  המתאר  מסמך  להגיש  משרד 
רפואי  מוסד  בכל  הנגישות  מצב 
התקנות  פי  על  בהנגשה  החייב 
וכן לקבוע מתווה הדרגתי, שניתן 

יהיה לעקוב אחר התקדמותו.
אתמול אישרה הוועדה מתווה 
חדש, לפיו בתוך שנה יתבצעו 20

בתוך  ההנגשה,  מעבודת  אחוזים 
שנתיים – 50% ובתוך שלוש שנים 
– 100%. עוד מוגדר כי המוסדות 
ידווחו בכל שנה למשרד הבריאות 
המ־ ביעדי  העמידה  על  ולוועדה 

תווה וכי עד מועד ההנגשה הסופי 
מו־ עם  לאנשים  להעניק  יחויבו 

שירותי  או  אנושי  ליווי  גבלות 
בטיחו־ באופן  חלופיים  בריאות 

באופן  האפשר  וככל  מכובד  תי, 
במרחק  או  מקום  באותו  עצמאי, 

סביר ממנו.

ctravel.co.ilwww.|
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 לצורך הערכות לשנת המס 2019
תהיינה מחלקות גביה, מגורים,עסקים, שומה והנחות,

סגורות לקבלת קהל
 בתאריכים אלו:

יום שלישי, כ"ד בטבת ה'תשע"ט  (1/1/19),
בין השעות 8:00 – 13:30.

יום רביעי, כ"ה בטבת ה'תשע"ט (2/1/19),
בין השעות 13:30-8:00.

ביום שלישי אחה"צ תתקיים קבלת קהל, כרגיל,
בין השעות 18:00-16:00.

מענה טלפוני ינתן ע"י המוקד הטלפוני 3019*

בברכה,
הנהלת האגף

הודעה לציבור

סגור
אגף ההכנסות

צילום: מכס מעברים־רשות המסים בישראל
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