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שעות פעילות המשרד
9:30-19:00  -בין השעות מידי יום, 

בס"ד

זמני קבלת קהל
בשלחלשבוע פרשת 

קבועה בנושא ארנונהקבלת קהל 
10:00-17:00ה', בין השעות –בימים א'

הבברכה רב
המזכירות

בנושאע"יבין השעותיום

שני
ח' בשבט

)14/01(

הי"וש. ד. כהןהרב 11:00-13:00
"למעשה"ארגון -יועץ מס 

מענה מקצועי בנושאי זכויות העובד, 
וכדו'.אבטלה, הפרשות, פנסיה 

ק"ק מיוחדת לרגל תחילת שנת המס

11:00-13:00
הי"והלל שטייןהרב 

הי"ויצחק הורביץהרב 
"למעשה"ארגון 

יעוץ והכוונה בנושאי תעסוקה,  
התאמה והצעות למחפשי עבודה.

שלישי
ט' בשבט

)15/01(
הי"ושמאי שזיריהרב13:00-16:00

"החברה המרכזית למימוש זכויות"מנהל 

זכויות רפואיות בביטוח הלאומי,
מס הכנסה וחברות הביטוח,

לסיעוץ וסיוע רפואי, מימון תרופות שלא ב
.קיצור תורים לרופאים / לבדיקות בקופ"ח

רביעי
שבטבי'
)16/01(

11:00-13:00
הי"ויוסף דייטשהרב 

סגן ראש העיר ומחזיק תיק שפ"ע,
וחבר בוועדה המחוזיתחברות עדן ומוריה,,על המע"ר החרדיממונה ה

יחמיש
שבטבי"א

)17/01(
הי"וחיים מילר הרב 13:00-14:00

יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה
יעוץ מונציפאלי

שישי
אבבי"ב 

)18/01(
הי"ומאיר פרושהרב 10:30-12:00

ויו"ר מרכז אגודת ישראל בירושליםשר החינוךסגן  

ההרשמה מראש חובה
10:00-17:00בין השעות 02-5385251בטל' 

יישר כח!
ל-5,500 נדיבי הלב

יחד עם גדולי ישראל
אשר הרימו נדבת ליבם

עתידנו!למען בעבור מוסדות 'עמלים בתורה'
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בעקבות התרעת ראש השב"כ מהתערבות זרה בבחירות:

רוסיה מגיבה: "לא מתכוונים להתערב 
בבחירות"; נתניהו: "ערוכים לסכל התערבות"

דובר הקרמלין הגיב על הדיווחים שרוסיה תנסה להתערב בבחירות בישראל: "רוסיה לא מתערבת וגם לא תתערב בבחירות בעולם"

מאת כתב 'המבשר'

של  דבריו  חשיפת  לאחר  יום 
ראש השב"כ שהזהיר מהתערבות 
במוסק־ בבחירות,  זרה  מדינה  של 
הרמיזות.  את  וכל  מכל  דוחים  בה 
היש־ התקשורת  את  תקראו  "אל 
קרה",  לא  שם  שנאמר  מה  ראלית, 
דימיטרי  הקרמלין  דובר  אמר 

לא  מתערבת,  לא  "רוסיה  פסקוב. 
להתערב  מתכוונת  ולא  התערבה 

בבחירות, בכל מדינה בעולם".
הגיעה  הרוסית  ההבהרה 
נדב  השב"כ  ראש  דברי  בעקבות 
מדינה  כי  שלשום  שחשף  ארגמן 
בבחירות  להתערב  מתכוונת  זרה 
באמצעות  בישראל,  שייערכו 
הדיווח  פי  על  ופצחנים.  סייבר 

אמר  השב"כ  ראש   ,2 בחדשות 
ידידי  אגודת  בכנס  הדברים  את 

אוניברסיטת תל אביב.
"מדינה זרה תתערב בבחירות 
הקרובות. אני לא יודע לטובת מי 
בשלב  יודע  לא  אני  מי.  לרעת  או 
הפוליטי  האינטרס  את  לזהות  זה 
אבל היא תתערב ואני יודע על מה 

אני מדבר", הדגיש ארגמן.

בעקבות פרסום הדברים, שי־
רות הבטחון הכללי פרסם הודעה 
חריגה שבה הוא ביקש להבהיר כי 
המו־ וקהיליית  ישראל  למדינת 

והיכולות  הכלים  את  יש  דיעין, 
לאיתור, ניטור וסיכול של נסיונות 
הבחי־ מערכת  על  זרה  להשפעה 

כאלו.  ויהיו  במידה  בישראל,  רות 
הבטחון  מערכת  של  "ביכולתה 

של  קיומן  לאפשר  הישראלית 
וחופשיות  דמוקרטיות  בחירות 

במדינת ישראל", אמרו בשב"כ.
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
לדיווח,  אתמול  הוא  אף  התייחס 
לסכל  ערוכה  "ישראל  כי  ואמר 
אנחנו  קיברנטית,  התערבות 
מדינה  ואין  תרחיש  לכל  ערוכים 

שערוכה טוב יותר מאיתנו".

גשמי ברכה במהלך הסערה; הכנרת 
עלתה ב־11 סנטימטרים נוספים

הגאון רבי יצחק יחיאל יעקובוביץ זצ"ל
רבה של הרצליה כשבעים שנה

חמינאי מודה: "הסנקציות 
האמריקניות מפעילות לחץ"

"הסנקציות האמריקניות מפעילות לחץ על המדינה ועל 
העם", הודה חמינאי ושיגר איום לעבר ארה"ב: "תבוסת 

ארה"ב תהיה חסרת תקדים"
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האמריקאיות  הסנקציות 
המ־ פעולתן:  פועלות  באיראן 
עלי  איראן,  של  העליון  נהיג 
הס־ כי  אתמול  הודה  חמינאי, 
מטילות  האמריקניות  נקציות 

לחץ על איראן. 
בש־ אומרים  "האמריקנים 

חסרות  הן  הסנקציות  כי  מחה 
הן  נכון,  בהיסטוריה.  תקדים 
אר־ ותבוסת  תקדים,  חסרות 

חסרת  גם  תהיה  הברית  צות 
והוסיף  חמינאי  אמר  תקדים", 
האמריקניות  "הסנקציות  כי 
המדינה  על  לחץ  מפעילות 
את  תקף  בדבריו  העם".  ועל 

דרישה להפסיק לפרסם בשבת הודעות 
דוברות שאינן לצורך הצלת חיים
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שליחת  חרפת  את  "להפסיק 
דור־ בשבת",  דוברות  הודעות 
הפועלים  ועסקנים  רבנים  שים 
המדובר  השבת.  קדושת  למען 
צי־ וגופים  ארגונים  לגבי  הוא 
ובהודעות  וממשלתיים,  בוריים 
הוד־ ולא  לתקשורת,  המיועדות 

עות חירום של פיקוח נפש.
הודע־ בעקבות  באה  הפנייה 

תם של אנשי צוותות שומרי שבת 
הם  שבת  מוצאי  מדי  כי  במד"א, 
ששוגרו  רבות  הודעות  מוצאים 
שאין  הודעות  השבת.  במהלך 
בינן לבין הצלת חיים מאומה. לא 
מדובר כמובן על קריאה בה מו־

דיע מד"א על אירוע חירום, אלא 

לפר־ שמטרתן  דוברות  הודעות 
סם לכלי התקשורת על אירועים 
הפצועים  פינוי  לאחר  שהיו, 
של  מוחלט  וסיום  החולים  לבתי 
שומרי  הצוותות  אנשי  האירוע. 
מד"א  כי  ואמרו  קבלו  השבת 
הוא ארגון ממשלתי, וככזה עליו 
למטרות  שבת  מחילול  להימנע 

שאינן צורך רפואי כלל. 
לא  שמד"א  סיבה  שום  "אין 
מס־ הודעה  שבת  במוצאי  יוציא 

כמת על האירועים שהיו במהלך 
השבת, שליחות הודעות דוברות 
ממשלתי,  גוף  ידי  על  בשבת 
בפרט  ראוי,  שאינו  מעשה  הוא 
בארגון בו חברים מתנדבים חר־

בשבת  פגיעה  בכך  שרואים  דים 
ביותר  והיקר  הקדוש  הערך 

בעבורם". 
"מערך  כי  נמסר  ממד"א 
הדוברות של מד"א פועל בדיוק 
המשטרה,  צה"ל,  שפועלים  כפי 
הבטחון  זרועות  וכלל  אש  כיבוי 
מד"א  ישראל.  במדינת  והחירום 
ימשיך להעניק שירות מסור ומ־

שבו  מקום  ובכל  זמן  בכל  קצועי 
יידרש". 

את  מחדדת  מד"א,  "תגובת 
הנושא כולו" – אומרים בוועדת 
גדולי  ורבנן  מרנן  שע"י  הרבנים 
קדושת  למען  שליט"א  ישראל 
על  לעמוד  חייבים  "כי  השבת, 
רש־ גורמים  יוציאו  לבל  משמר, 

מיים הודעות, שאין בהן דבר ולא 
חצי דבר עם פיקוח נפש, בעצם 

יום השבת". 

בעקבות השבתת הממשל:

הדמוקרטים בסנאט הפילו הצעת חוק 
למאבק בתנועת החרם נגד ישראל

על רקע השבתת הממשל, הפילו מחוקקים דמוקרטים בסנאט 
BDSחבילת חוקים נרחבת שכללה גם הצעת חוק נגד תנועת ה־
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בסנאט  דמוקרטים  מחוקקים 
חוקים  חבילת  הפילו  האמריקני 
ארה"ב  למדיניות  הנוגעת  נרחבת 
הצעת  גם  שכללה  התיכון,  במזרח 
האנטי־  BDSה־ תנועת  נגד  חוק 
השבתת  רקע  על  זאת  ישראלית. 
על  המחלוקת  בעקבות  הממשל 

המימון לחומה בגבול מקסיקו.
ה־ נגד  החוק  להצעת  בנוסף 
גם  החוקים  חבילת  כללה   ,BDS
מזכר  את  המסדירה  חוק  הצעת 
הב־ ארצות  בין  שנחתם  ההבנות 

והמבטיח  ב־2016  לישראל  רית 
בהיקף  בטחוני  סיוע  לישראל 
במשך  דולר  מיליארד   38 של 
בחבילה  נכללו  כן  כמו  שנים.   10
הצעת חוק סיוע לירדן וחוק נוסף 

שמטיל סנקציות על סוריה.
הד־ הסנאטורים  כל  כמעט 

חבילת  נגד  הצביעו  מוקרטים 
הרפובלי־ הסנאטור  של  החוקים, 

קני מרקו רוביו ממדינת פלורידה. 
צ'אק  בסנאט,  הדמוקרטים  מנהיג 
לה־ מפלגתו  לחברי  הורה  שומר, 

תנגד להצעת החוק, בטענה שאין 

נמשך הלחץ המופעל ע"י השב"כ בחקירת "הטרור היהודי"

המשטרה זימנה לחקירה 30 תלמידים במוסד 'פרי 
הארץ' ברחלים; ראשי המוסד: "זו רדיפה זדונית"

מאת מרדכי גולדמן

אתמול  פשטו  משטרה  כוחות 
הארץ'  'פרי  התורני  המוסד  על 
למתן  וזימנו  רחלים  שביישוב 
אריאל  במשטרת  נערים  עדות 30 
החשו־ חבריהם  לחמשת  בנוגע 
אבנים  בזריקת  במעורבות  דים 
פלסטינית.  מתה  מהן  כתוצאה 
את  בתחילה  העבירו  השוטרים 

פרטי  באופן  לנערים  הזימונים 
אצל  השאירו  הזימונים  שאר  ואת 

המדריכים.
כי  טוענים  'חננו'  ארגון  אנשי 
חוקית"  בלתי  ב"פעולה  מדובר 
נכנסו  "השוטרים  המשטרה:  של 
באופן בלתי־חוקי, ללא צו המתיר 
להם את הכניסה לשטח הפרטי – 
ולאחר שהוזהרו ע"י הצוות שהכ־

בסדרי  ופוגעת  חוקית  אינה  ניסה 
הלימוד של התלמידים במקום".

"שהמשט־ בחננו  אמרו  עוד 
בחדרי  ישנם  כרגע  תחליט,  רה 
לא  כבר  הם  נערים,   5 החקירות 
חשודים? שישחררו אותם, שיטת 
ממשיכה.  המשטרה  של  'מצליח' 
יחד  זרקו  ילדים  ש־80  יתכן  האם 
השתגעה  המשטרה  האבן?  את 
אנו  בלתי־חוקי.  באופן  ופועלת 
להת־ ארדן  גלעד  לשר  קוראים 

זכויות  לרמיסת  סוף  ולשים  עורר 
ילדי מוסדות חינוכיים". 

ברחלים  הארץ'  'פרי  ראשי 
הרבנים דוד בן נתן ויהודה ליבמן 
להורים  איגרת  אתמול  שיגרו 
מסירים  הם  שבה  ולתלמידים 
את הכפפות מול שב"כ ומייחסים 
ומתקפה  לנערים  התאכזרות  לו 
"מתוך   – המוסד  נגד  מרושעת 

כוונות זדוניות".
שמרגע  מציינים  הרבנים 
הם  החשדות  על  למוסד  שנודע 
נהגו ב"אחריות גדולה". לטענתם, 
מלא  באופן  פעולה  שיתפו  הם 
פגי־ כולל  הבטחון,  מערכת  עם 

המחלקה  ראשי  עם  שקיימו  שה 
התלמי־ את  גם  ועודדו  היהודית, 

דים והוריהם לנהוג כן, אך בשב"כ 
ניצלו זאת לרעה.

הת־ החקירה  גורמי  "לצערנו 
ניצול  תוך  אחריות  בחוסר  נהלו 
והפכו  הנערים,  של  תמימותם 
שכללו  לחקירות  ממפגשים  חלק 
כתבו. "לאחר  והשפלות",  איומים 

טלפוני  במסע  בשב"כ  החלו  מכן 
האמון  את  לערער  כדי  להורים 
מה־ חלק  המוסד.  בצוות  שלהם 

החקירה  גורמי  הוקלטו.  שיחות 
לשלב  לעבור  החליטו  בשב"כ 
חדש של מעצרים אפלים בתנאים 
אכזריים, תחת הכותרת המעוותת 
שותת  כשלבנו  יהודי',  'טרור  של 
כלפי  הנורא  העוול  על  וזועק  דם 

נערים צעירים".
לטענת הרבנים, אחרי ששב"כ 
החשדות  את  להוכיח  הצליח  לא 
ניהל  הוא  לתלמידים,  המיוחסים 
כלפי  מרושעת  הסברה  "מתקפת 
אף  חינוכית",  כמסגרת  המוסד 
אינן  ההאשמות  כי  ידעו  שאנשיו 
קולקטי־ לפגיעה  וגורמות  נכונות 

בית מיותרת במוסד.
מתוך  לתקשורת  "ההדלפה 
המעשים  של  החקירה,  חומרי 
ידי  על  כביכול  שנעשו  הנוראים, 

דיווח: "ראש המוסד ערך פגישה סודית 
עם גורמים ממדינות המפרץ ומצרים"

לפי מגזין Middle East Eye, בכירים במודיעין הישראלי דנו עם נציגים מריאד, אבו דאבי וקהיר במזעור 
ההשפעה של טורקיה באזור ^ "יוסי כהן אמר כי האיום האמיתי מגיע מכיוון אנקרה", צוטטו הבכירים
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במודיעין  בכירים  גורמים 
המוסד  ראש  ובהם  הישראלי, 

יוסי כהן, נפגשו בחודש שעבר עם 
האמי־ מאיחוד  מסעודיה,  נציגים 
מגזין  דיווח  כך  וממצרים –  רויות 
'Middle East Eye'. לפי גורמים 

עם  ששוחחו  בפרטים  המעורים 
בפ־ נועדו  המדינות  נציגי  המגזין, 
גישה סודית שנערכה בבירתה של 

אחת ממדינות המפרץ.
על פי הדיווח, הגורמים מאר־

בעת המדינות הסכימו כי טורקיה, 
כיום  מהווה  איראן,  דווקא  ולאו 
את הכוח הצבאי המשמעותי במ־
שנועדה  תכנית  והגו  התיכון,  זרח 
למזער את ההשפעה ההולכת וגו־

ברת של אנקרה באזור. בין היתר 

תקבל  הערבית  הליגה  כי  הוחלט 
מנת  על  סוריה,  את  בחזרה  אליה 
להגביל את ההשפעה של טורקיה 
ובפרט  בכלל,  האזור  על  ואיראן 
בראשותו  המשוסעת  המדינה  על 

של בשאר אסד. 
היש־ הגורמים  כי  דווח  עוד 
הבהירו  בפגישה  שנכחו  ראלים 
לרסן  ניתן  איראן  את  בעוד  כי 
לטו־ צבאיים,  כוחות  באמצעות 

הרה"ח ר' יעקב 
זאב זופניק ז"ל

אור  הובא  כאב  רווית  בהלוויה 
ליום אתמול למנוחות, הרב החסיד 
מיקירי  זצ"ל,  זופניק  זאב  יעקב  ר' 
קרתא דשופריא ומנקיי הדעת של 
ירושלים, אשר נמנה עשרות שנים 
על העובדים הוותיקים והמסורים 
שנל־ העצמאי,  החינוך  מרכז  של 
השמונים  בשנת  עולמו  לבית  קח 
קשים  יסורים  לאחר  לחייו,  וחמש 

ומרים.
לגדולי  צאצא  שהיה  המנוח, 
המגיד  המהרש"א,  בהם  עולם, 
זי"ע,  אלימלך'  וה'נועם  מקאזניץ, 
תרצ"ד  בשנת  בירושלים  נולד 
לאביו הרה"ח רבי ישראל יחזקאל 
המובה־ מתלמידיו  שהיה  זצ"ל, 

מרדכי'  ה'לבושי  בעל  של  קים 
בהונגריה, אשר לאחר עלותו אר־

בעל  האדמו"ר  למרן  התקשר  צה 
ודבק  זצוק"ל  אמונים'  ה'שומר 

באורחותיו הקדושות.
התורה  על  שקד  בצעירותו 

עולם'  'חיי  בישיבת  והעבודה 
אף  מסוימת  ותקופה  בירושלים, 
האדמו"ר  מרן  של  בישיבתו  למד 
בעל ה'דבר חיים' מנדבורנה ביפו, 
סמיכה  לקבל  זכה  בבחרותו  כבר 
ובראשם  הנודעים,  הדור  מגדולי 
הגר"ש  ומרן  טשעבין  גאב"ד  מרן 
וואזנר ועוד גדולי תורה מובהקים 
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הפסיקו  שלא  הברכה  גשמי 
ובמרכזה,  הארץ  בצפון  לרדת 
נוספת  מבורכת  לעליה  הובילו 
אתמול  בבוקר  כאשר  בכנרת, 
ס"מ,   11 עוד  של  עליה  נרשמה 
האחרונות.  העליות  על  נוספים 
של  עליה  הכנרת  השלימה  בכך 
בלבד.  יומיים  בתוך  ס"מ   19.5
המפלס  הגשמים  עונת  מתחילת 

עלה ב־42 ס"מ. 
כמויות  ירדו  ראשון  מיום 
משקעים יפות, בצפון וסביב אגן 

כמויות  הכנרת.  של  ההיקוות 
אלו גרמו לזרימות יפות בנחלים 
לעליית  התורמים  באגן,  השונים 

מפלס הכנרת.
נרשמה  הפקק)  (גשר  בירדן 
קוב/שניה,  של 100-110  ספיקה 

האחרו־ בפעם  שנרשמה  ספיקה 
נה לפני שש שנים. 
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בעצב  אתמול  הלך  רב  קהל 
אחד  של  מיטתו  אחר  קודר  ויגון 
הגאון  בארה"ק,  הרבנים  מזקני 
זצ"ל,  רבי יצחק יחיאל יעקובוביץ 
כשבעים  הרצליה  העיר  של  רבה 
שנה, שנסתלק בפתע פתאום בשם 

ובשיבה טובה בשנתו הפ"ט. 
אייר  בו'  נולד  זצ"ל  הגר"י 
יוסף  הג"ר  לאביו  בגרמניה  תר"צ 
ישיבת  מראשי  שהיה  זצ"ל,  חיים 
גרמניה  מרבני  ואחד  פרנקפורט 
השניה,  העולם  למלחמת  עד 
לימים  כיהן  ארצה  עלותו  ולאחר 
תורה  קול  ישיבת  מראשי  כאחד 
חמש  כבן  בהיותו  בירושלים. 
והתגוררו  ארצה,  הוריו  עלו  שנים 
ברכי  על  התחנך  שם  בירושלים, 

שי־ בו  משקיע  כשאביו  המסורת 
התורה  בעמל  הראויה  בדרך  גדל 

וביראת שמים צרופה. 
כשנוסדה אם הישיבות ישיבת 
כסליו  בחודש  המעטירה  פוניבז' 
כהנמן  הגרי"ש  מרן  ידי  על  תש"ד 
בין  היה  פוניבז',  גאב"ד  זצוק"ל 
הגרעין  את  שהיוו  בחורים  ששה 
ובת־ הישיבה,  לפתיחת  הראשוני 

חילה הם למדו בביהמ"ד 'הליגמן' 
בבני ברק.

מהרה  עד  נודע  הוא  בישיבה 
בגודל  בחיריה,  מגדולי  כאחד 
דביקותו בתורה, עיונו הרב וירא־

תו שקדמה לחכמתו, לצד מידותיו 
המופלאות. 

לכהן  נקרא  לפרקו  בהגיעו 
כחתן לבתו היחידה של הגאון רבי 
ששימש  זצ"ל  מובשוביץ  בנימין 

מילא  בה  ברוסיה,  קניזיץ  אב"ד 
מקום אביו הגאון רבי מרדכי של־
מה הלוי מובשוביץ זצ"ל ששימש 
בכתר הרבנות כיובל שנים, ולאחר 
עלותו ארצה בשנת תרצ"ג נתמנה 
לכהן כרב במושבה הרצליה, ומיד 

שהיה  תורני  ספר  בית  בה  יסד 
כמעט הראשון בישוב החדש, ובה 
נודע בפעולותיו הכבירות למשגב 
לחתונה  האירוסין  בין  אך  הדת, 
לבית  נלקח  תשי"ג  כסליו  בכ"א 
שימלא  אודותיו  ודובר  עולמו, 

מקום חותנו למרות גילו הצעיר. 
מי שסייע מאד לבחירתו לכהן 
הח־ מרן  היה  הרצליה,  העיר  כרב 

שהרבה  למרות  זצוק"ל,  איש  זון 
אביו  מקום  למלאות  הועידוהו 
בירושלים,  תורה  קול  בישיבת 
ועוד  החזו"א  מרן  ע"י  נקרא  הוא 
מקום  למלאות  ישראל  מגדולי 

חותנו ברבנות העיר.
של  כרב  לכהן  בפועל  המינוי 
החתו־ ביום  התקיים  הרצליה, 

ניסן  בר"ח  שנערך  הרב,  של  נה 
  המשך בעמ' ד
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זהירות: מערכת בחירות פרועה 
מערכת הבחירות ככל שתתפתח ותתרחב תלך לכיוון לא טוב. 
שווא,  שמועות  בהפצת  מלווה  תהיה  שהיא  מראים  הסימנים  כל 
בהשמצות פרועות ובפרסום סקרים לא נכונים. המערכת תוכוון על 
בעשורים  אם  חבויים..  מסרים  להטמעת  ומומחים  פסיכולוגים  ידי 
אל  המודפסת  העיתונות  מן  התעמולה  מוקדי  עברו  האחרונים 
המקוונת  הרשת  על  תתבסס  היא  השנה  הרי  המשודרת  העיתונות 
ידועים,  לא  גורמים  מפיצים  עכשיו  כבר  החברתיות.  והרשתות 
מזוייפות  ידיעות  מלאכותית,  בינה  של  בטכניקות  כנראה  הנעזרים 
זאת  וכל  ומטעה,  מסולף  מידע  עם  מכובדים  תקשורת  אמצעי  של 
התאמה  ותוך  וניסוחן  ההודעות  מתכונת  של  מושלם  חיקוי  תוך 

לציבורים או ליחידים שאליהם היא מועברת בדואר האלקטרוני.

ברשתות  פרועה  תעמולה  נגד  חוקית  לפעול  היה  שניתן  יתכן 
הבחירות  חוק  את  המחילה  חוק  הצעת  מאשרת  היתה  הכנסת  אם 
הוא  הקיים  הבחירות  חוק  ברשתות.  מפלגות  של  פעילותן  על  גם 
ביסודו חוק ישן משנת תשי"ט ואין בו תרופות למכות על התקשורת 
האלקטרונית הלא ממוסדת שבה כל אדם יכול להשתלח או לשבח 
בקריאה  העבירה  הכנסת  של  החוקה  ועדת  וחשבון.  דין  לתת  בלי 
ראשונה חוק המחדש את חוק הבחירות ומחולל רפורמה הכרחית. 
נאמר בה בין היתר: "כל תוכן תעמולה, כולל מה שנכתב באינטרנט 
וברשתות החברתיות, יהיה מחויב בשקיפות". כלומר לא ניתן יהיה 
לפרסם דבר מבלי שיתפרסם במקביל מי עומד מאחוריו. אך משום 
ושלישית  שניה  לקריאה  למליאה  הועברה  לא  החוק  הצעת  מה 
ראש  את  מאשימה  האופוזיציה  לגנבים.  לקרוא  ימשיכו  והפרצות 
הרשתות  חזית  את  והותיר  החוק  הצעת  את  עיכב  שהוא  הממשלה 
לו  לאפשר  כדי  פעל  נתניהו  כי  טענתם  את  לשלול  קשה  הפקר. 

להפיץ את מסריו.

הנראה  ככל  הסייבר  חזית  הפרוצה  הרשתות  חזית  לעומת 
הממשלה  ראש  משרד  השב"כ,  הרגיעו  אתמול  היטב.  מאובטחת 
להשפיע  לנסיונות  או  להתערבות  חשש  אין  כי  הבחירות  ועדת 
מבחוץ. ואם הם אומרים אמת מדוע טען ראש השב"כ, יום קודם לכן, 
כי מדינה מסוימת תתערב בבחירות? ההסבר שנמסר כי נדב ארגמן 
משכנעת.  אינה  הזרה,  המדינה  את  להרתיע  כדי  שאמר  מה  אמר 
פומבי  בנאום  ולא  דיפלומטיים  באמצעים  הרתעה  להשיג  אפשר 
לחשוד  לנו  מותר  לכן  שמועות.  גלי  ולפתח  הציבור  את  ולהדאיג 
חקירת  על  הביקורת  את  השירות  מעל  להסיר  נועד  שהפרסום 

הנערים.

ולקבל  פרסומים  אחרי  להיגרר  שלא  מוזהרים  אנו  אלה  בימים 
נאמר.  כבר  שתיקה –  לחכמה  סייג  מזוהה.  לא  תעמולה  כל  בחשד 

לקראת בחירות תשע"ט יש להוסיף סייג לשמיעה חכמה.

שלטון מושבת
הדמוקרטים  ביקשו 
אך  ארה"ב  נשיא  את  להביך 

גילו כי הם משחקים לידיו.
אם בישראל היתה נוצרת 
השלטון  שבה  סיטואציה 
הארץ  מושבתים,  ומוסדותיו 
ורועשת.  גועשת  היתה 
נותנת  היתה  לא  התקשורת 
שלא  מי  הממשלה,  לראש 
מנוחה  של  אחד  רגע  יהיה, 
נערכות  היו  קצה  אל  ומקצה 
משתתפות  רבות  הפגנות 
לא.  ומה  הערים  בחוצות 
היו  בדיוק  ימים  שבוע  תוך 
מהשניים:  אחד  מתרחשים 
היתה  הממשל  שהשבתת  או 
הסדר  לאחר  מסתיימת 
הצדדים  הגיעו  שאליו 
הממשלה  שראש  או  הניצים 

היה מודיע על התפטרותו.
של  הברית  בארצות 
בעידן  רק  ולא  אמריקה, 
טראמפ, הממשל יכול להיות 
מושבת, ההשלכות של זה על 
להיות  יכולים  התושבים  חיי 
הממשל  (עובדי  פשוטים  לא 
מהנפקת  עובדים,  אינם 
מנהל  עובדי  ועד  דרכונים 
שנעדרים  התעופה  בשדות 
והמדינה  מהעבודה) 
לא  כמו  לתפקד.  ממשיכה 
צוטט  טראמפ  בכך,  די  היה 
אכפת  לא  כאומר:  אתמול 
להיות  ימשיך  שהממשל  לי 
ליישם  שאסיים  עד  מושבת 
את כל מה שאני דוגל ומאמין 
קיומו  אחרות:  במילים  בו. 
התקין של הממשל רק מפריע 
את  להגשים  טראמפ  לנשיא 
לרבות  מבטיח,  הוא  אשר  כל 
מקסיקו  עם  ההפרדה  חומת 

ועוד.
אופיינית  הזו  ההצהרה 
מהסס  שלא  לנשיא  למדי 
להחליף את אנשיו בקצב של 
חמסין.  ביום  גרביים  החלפת 
עמדה  משמיע  שרק  מי  כל 
הברורות  לעמדות  ניגודית 
על  מודח  שלו  והמוצקות 
מיוזמתו,  מתפטר  או  אתר 
ההכרה  חודרת  כשלתודעתו 
הפריע  רק  הוא  כה  עד  כי 
המוחצנת  המדיניות  במימוש 
והבלתי מתפשרת של הנשיא. 
נוהגים  אחרים  נשיאים  אם 
מעימותים  להתרגש  היו 
הקפיטול,  גבעת  יושבי  עם 
טראמפ מתייחס אליהם כאל 
משל  זניח.  ממטרד  יותר  לא 
שאיכשהו  טרדן  זבוב  היו 
ומסרב  הסגלגל  לחדר  חדר 

להתפנות.
שמי  נראה  זה  כרגע 
דווקא  יהיו  ראשון  שימצמץ 
שהנשיא  משום  הדמוקרטים 
התרגשות  סימני  מראה  אינו 
עמדה  משום  פרישה  או 
אלו  לרבות  דוגל,  הוא  שבה 
עד  אויביו  את  עליו  שקוממו 
את  להשבית  החליטו  שאלו 

הממשל.

שלטון מוצהר
על  מתגוללת  התקשורת 
מעז  הנראה  ככל  שנתניהו  כך 
בליכוד  שילובו  את  לחסום 

של גלעד שרון.
מאה  חסרים  הבן  לשרון 
במפלגה  חברות  של  ימים 
מקום  על  בה  להתמודד  כדי 
המוסמך  היחיד  בכנסת. 
הללו  הימים  מאת  על  לוותר 
ובמקרה  המפלגה,  יו"ר  הוא 
נתניהו.  הממשלה  ראש  זה, 
הדיווחים  לפי  נתניהו,  אבל 
בהכרח,  מאומתים  שאינם 
מגדרו  לצאת  מתכוון  אינו 
לכך  האישור  את  ולהעניק 
חסך  נתניהו  למשל,  (לגלנט, 

את החובה הזו).
הזו  בידיעה  יש  אם  גם 
אך  פגם.  כל  בכך  אין  ממש, 
הממשלה  שראש  הוא  טבעי 
בראשותו  שהסיעה  יבקש 
אנשים  שיותר  כמה  תמנה 
ויגלו  כלפיו  לויאליים  שיהיו 
אם  בוודאי  נאמנות.  כלפיו 
וכאשר הוא יזדקק לכל אחד 
מהקולות הללו לאחר הכרעה 
בעניינו.  המשפטי  היועץ  של 
של  ששילובו  לחלוטין  ברור 
לא  נפשו,  שנוא  שרון,  גלעד 

ישרת מטרה כזו.
להביא  צריך  אינו  נתניהו 
להצדיק  כדי  לחמו  ממרחק 
זאת  עשה  האב  שרון  זאת. 
בנסיבות אחרות כלפיו עצמו, 
שרק  ברגע  בנו,  כלפי  ולא 
לכך.  האפשרות  לו  ניתנה 
אמנם זממו לא עלה בידו שכן 
בכנסת נוצר רוב שאפשר את 
התנהגות  אבל  נתניהו  ריצת 
האחרון  כי  מוכיחה  שרון 
על  בטענות  לבוא  שיכול 

טרפוד כזה הוא בנו.

שלטון מוסתר
פרסם  הקרמלין  דובר 
אתמול הודעה חריגה בנוסח: 
רוסיה לא מתערבת בבחירות 

בישראל.
הדובר,  ביקש  בכך 
להזים  פסקוב,  דימיטרי 
בעקבות  שנוצר  הרושם  את 
על  השב"כ  ראש  אזהרת 
זרה  מדינה  של  התערבות 

בבחירות הקרובות.
את  מזכירה  הזו  ההודעה 
האב  של  הידועה  האמרה 
הכחיש  כשזה  בבנו,  שסנט 
לא  לאמור:  לו,  שיוחס  עוול 
עליך,  אומרים  שכך  בלבד  זו 
יהיה  שזה  רוצה  עוד  אתה 

נכון.

בעקבות השגת הסדר טיעון:

השר לשעבר שגב הורשע בריגול 
חמור ומסירת ידיעות לאויב

מאת חיים מרגליות

בירוש־ המחוזי  משפט  לבית 
שהושג  טיעון  הסדר  הוגש  לים 
גונן  לשעבר  השר  של  בעניינו 
הטיעון  הסדר  במסגרת  שגב. 

בעבירות  שגב  גונן  והורשע  הודה 
ידיעות  ומסירת  חמור  ריגול  של 
ירד  לאויב  הסיוע  סעיף  לאויב. 
אותו  במסגרת  מהאישומים 

הסדר.
עוד נמסר כי הצדדים הסכימו 

11 של  לעונש  במשותף  שיעתרו 
על  ומאסר  בפועל  מאסר  שנות 
יישמעו  לעונש  הטיעונים  תנאי. 

בבית המשפט בעוד כחודש.
עם זאת, על פרטי יתר העוב־

דות חל צו איסור פרסום. 

לקראת סיום ההרשמה: 

עסקנים ונציגי ציבור קוראים לציבור החרדי 
להירשם היום להגרלות מחיר למשתכן

מבהירים: "זו הזדמנות שאולי לא תחזור" ^ בהגרלה הנוכחית ניתן להתמודד 
על דירות מוזלות בערים החרדיות בית שמש (380), טלז סטון (70), וביתר (63), 

ורמת שלמה בירושלים (490)

מאת כתב 'המבשר'

היום:  ההרשמה  סיום  לקראת 
קוראים  ציבור  ונציגי  עסקנים 
להגרלות  להירשם  החרדי  לציבור 
מדו־ כי  ומציינים  למשתכן,  מחיר 
תחזור.  לא  שאולי  בהזדמנות  בר 
להתמודד  ניתן  הנוכחית  בהגרלה 
על דירות מוזלות בערים החרדיות 
 ,(70) סטון  טלז   ,(380) שמש  בית 

בירוש־ שלמה  ורמת   ,(63) וביתר 
לים (490). 

חישובי  בענף,  גורמים  לדברי 
מכל  אחד  כי  מעלים  הסיכויים 
החרדי,  בציבור  נרשמים  ארבעה 
יזכה בדירה. בקרב זכאים בסדרה 
בהגרלה  יזכה  אחד  כל  כמעט  ב' 
בשי־ מוזלות  הדירות  מחירי  זו 

אלף  ל־400  אלף  בין 200  של  עור 
להטבות  ובהתאם  השוק,  ממחירי 

את  לבצע  יהיה  ניתן  הקיימות 
מאה  של  עצמי  הון  עם  הרכישה 

אלף שקלים. 
כי  מציין  הנדל"ן  בענף  גורם 
חדשות,  ענק  בשכונות  "מדובר 
דירות  שלנו,  לציבור  שמיועדות 
מוזלות ואיכותיות, משכנתא נוחה 
הדירה,  מערך  אחוזים  כ־90  על 
לדוגמא:  שונות,  הטבות  ושלל 
בשכ''ד  השתתפות  לקבל  זכאות 
עד  למשתכן  במחיר  לרשומים 
הדירות  של  המפתח  מסירת 
בתלוש  (לעובדים  בהגרלה 
בקצבת  בזכאים  ו/או  משכורת 

ביטוח לאומי).
היום,  כאמור  נסגרת  ההגרלה 
 .(10/01/19) שבט  ד'  חמישי  יום 
בבית  מתווך  רוזנטל,  מרדכי  הרב 
אפשרות  ישנה  כי  מציין  שמש, 
גישה  לו  שאין  למי  גם  להירשם 
גדולי  לתקנות  ושומע  למחשב, 
רק  במחשב  להשתמש  לא  הדור 
להירשם  ניתן  פרנסה.  לצורך 
058- מועט:  בתשלום  בטלפון 

.3264807
לזוג  גם  אפשרית  ההרשמה 
לפני  חודשים  שלושה  שעומד 
החתונה, וזוג שאחד מבני הזוג לא 
דירה  לו  שאין  ולמי  הארץ,  אזרח 
אם  (גם  האחרונות  שנים  בשש 

היתה לו דירה בעבר). 

היום הכנסת ס"ת לביהמ"ד יד 
כהן דחסידי בעלזא בית שמש

לזכרו של הרה"ח ר' נפתלי פירר ז"ל

מאת אהרן פקשר

ד'  בא  פר'  חמישי  יום  היום 
ספר  הכנסת  מעמד  יתקיים  שבט 
משפחת  ע"י  נכתב  אשר  תורה 
של  הטוב  לזכרו  ממיאמי  פאליק 
ב"ר  נפתלי  מוה"ר  הנודע  החסיד 
חיים מנחם פירר ז"ל כאות הוקרה 
לפעילות הענפה בהצלת חיים של 
בראשות  למרפא'  'עזרה  אגודת 
אברהם  מוה"ר  המפו'  הרבני  בנו 

אלימלך פירר שליט"א.
יחל  האותיות  כתיבת  מעמד 
משפחת  בבית  אחה"צ   5 מהשעה 
בית   9 הירדן  נהר  רחוב  פירר 
שמש, ובשעה 6.30 תצא תהלוכה 
בקול  ובזמרה  בשירה  מפוארת 
ששון ובשמחה לעבר בית המדרש 
דחסידי בעלזא 'יד כהן' בית שמש.

התל־ את התהלוכה ילוו ילדי 
מוד תורה וקול המון חוגג לבושים 

בבגדי שבת כנהוג, ובריקודי שמ־
חת התורה בהוד ובהדר.

כביש 6: הרוג בתאונת דרכים
מאת חיים מרגליות

הת־ קטלנית  דרכים  תאונת 
בכ־ עירון  למחלף  סמוך  רחשה 
ביש 6. רכב הסעות התהפך לצד 
הנוס־ אחד  של  ומותו  הכביש, 
נפ־ כן  כמו  במקום.  נקבע  עים 
באורח  נוסעים  שבעה  עוד  צעו 
בינוני.  באורח  נוסף  ופצוע  קל, 
הפצועים טופלו במקום ולאחר 
בבית  טיפול  להמשך  פונו  מכן 

החולים.
חובש  שושן  בן  יוסי 
סיפר:  הצלה'  ב'איחוד 
הראשי  מהכביש  "ראיתי 
הר־ את  חריש  בישוב 

בסמוך  בוואדי  למטה  כב 
זריזה  במחשבה   .6 לכביש 
המהירה  שהגישה  הבנתי 
דרך  ברגל  לרדת  היא  ביותר 
הרכב  את  עצרתי  הוואדי. 
הציוד  תיק  עם  וירדתי  בצד 
הצלה'  'איחוד  של  הרפואי 
כשתי  של  צעידה  ולאחר 
לטיפול  לסייע  הגעתי  דקות 

בנפגעים".
בתאונה  הטיפול  בעקבות 
לתנועה  הכביש  נחסם 
עי־ למחלף  באקה  ממחלף 
תנו־ ובוחני  שוטרים  רון. 

נסיבות  בחקירת  החלו  עה 
התאונה.

חשד לפיגוע: נערה נדקרה 
בשכונת ארמון הנציב בירשלים

מאת חיים מרגליות

דקירה  לפיגוע  חשד  נחקר 
בש־ נדקרה  נערה  בירושלים. 
בירושלים  הנציב  ארמון  כונת 
הדוקר  קל.  באורח  ונפצעה 

בס־ פתחה  והמשטרה  נמלט 
ריקות.

במשטרה אמרו כי הצעירה 
מכירה  שאינו  אדם  כי  דיווחה 
לביתה  בסמוך  אותה  תקף 
באמצעות  הנציב,  שבארמון 

חפץ חד, והיא פונתה במצב קל 
לבית החולים.

גו־ מסרו  הערב  בשעות 
ל'המבשר'  במשטרה  רמים 
עדיין  החקירה  כיווני  כל  כי 

נבדקים.

השר אלי כהן בחאן אל אחמר: 
"לקבוע עובדות בשטח''

שר הכלכלה מסיעת כולנו סייר בחאן אל אחמר, "במדינת ישראל יש דין ולכן 
את מאחז חאן אל אחמר צריך לפנות לפני הבחירות"

מאת דוד שמואלי

סייר  כהן  אלי  הכלכלה  שר 
חאן  חוקי  הבלתי  במאחז  אתמול 

תנועת  אנשי  עם  יחד  אחמר  אל 
הממשלה  לראש  וקרא  רגבים, 
אחמר  אל  חאן  את  לפנות  נתניהו 

לפני הבחירות.
לשר  העבירו  רגבים  אנשי 
משפטית וגיאוגרפית  סקירה  כהן 
חוקית  הבלתי  הבניה  פעילות  על 
הפלסטינית,  הרשות  שמבצעת 
אל  בחאן  הדגל  מאחז  ובראשם 

אחמר.
את  לראות  הבוקר  "הגעתי 
שכאמור  אחמר,  אל  חאן  המאחז 
לבוא  שיש  בג"ץ  ידי  על  נקבע 
בין  הוקם  המקום  אותו.  ולפנות 
גו־ של  התערבות  ידי  על  היתר 
הפו־ אירופאיות  ממדינות  רמים 
עלים בשטחי C", אמר השר כהן.

ואת  דין  יש  ישראל  "במדינת 
מאחז  את  ולכן  לכבד,  צריך  הדין 
עוד  לפנות  צריך  אחמר  אל  חאן 
מכך  יתרה  אבל  הבחירות.  לפני 
– הבשורה המשמעותית שצריכה 
להיות ולהוביל כנגד כל אותם גו־

את  ולקבוע  לבוא  שמנסים  רמים 

לבוא  זה  טריטוריאלי,  רצף  אותו 
ולספח, ולהחיל ריבונות על שטחי 

C", הוסיף השר כהן.
אלו  כל  כלפי  הפתרון  "זה 
עובדות  ולקבוע  לבוא  שמנסים 
שצריכים  אלו  אנחנו  בשטח. 
בשטח  העובדות  את  לקבוע 
הריבונות  והחלת  הסיפוח  עם 

."C בשטחי
של  הפעילות  מנהל  חמו,  ישי 
אמר  יו"ש,  באזור  רגבים  תנועת 
במהלך הסיור כי "רק אתמול חשף 
מדי־ של  קיומה  את  השב"כ  ראש 

באופן  להתערב  המנסה  זרה  נה 
הבחירות  במערכת  ומסוכן  פסול 
המעורבות  על  אבל  הקרובה, 
הפועלות  זרות  מדינות  של  הזרה 
שלטון  תחת  וחותרות  בישראל 
חוקית  לא  בניה  באמצעות  החוק, 
מיליוני  מאות  של  וסיוע  נרחבת 
יורו לרשות הפלסטינית הפועלת 
להשתלט על חלקים אסטרטגיים 
אזור  ובראשם  ושומרון,  ביהודה 

מרחב אדומים לא מדברים".

נחשפה רשת להעלמת עשרות אלפי 
טונות של פסולת למקומות לא חוקיים

מאת חיים מרגליות

גדולה  הונאה  פרשת  נחשפה 
פסולת,  פינוי  בתחום  במיוחד 
פונו  טונות  אלפי  עשרות  כאשר 
העלמת  תוך  חוקית,  לא  בצורה 

הכנסות בגובה מיליוני שקלים.
הדרו־ במחוז  ההונאה  יחידת 

עם  יחד  ישראל  משטרת  של  מי 
במערך  כלכלית  חקירה  הממונה 
של  הירוקה  במשטרה  החקירות 
מנהלים  הסביבה  להגנת  המשרד 
מזה מספר חודשים חקירה סמויה 
במטמ־ ההתנהלות  אופן  אודות 

המועצה  בתחומי  הממוקמת  נה 
האזורית רמת נגב. 

במהלך חקירה זו נאספו ראיות 
בחשד לעבירות פליליות חמורות 
לרבות קבלת דבר במרמה, רישום 
כוזב במסמכי תאגיד, ועבירות על 
כמו  סביבתיים  ותקנות  חוקים 
תקנות  מפגעים,  למניעת  תקנות 
נקי  אוויר  חוק  עסקים,  רישוי 
וחוק שמירת הניקיון – מה שגרם 

למפגעים סביבתיים.
מס־ לחקירה  עוכבו  השבוע 

של  בעליו  ביניהם  מעורבים,  פר 
החברה שהפעילה את אתר ההט־
הפלילית  לחקירה  במקביל  מנה. 
וכבר  כלכלית  חקירה  מתקיימת 
פעולות  בוצעו  ראשוני  בשלב 

במהלכן הוקפאו נכסים.
החקירה,  גורמי  להערכת 
שבבסיסה  ענפה  בפרשיה  מדובר 
חשד לפיה אפשר החשוד המרכזי 

שונים  פסולת  סוגי  של  הטמנה 
מבלי  או  כוזב,  רישום  תוך  באתר 
רמת  האזורית  למועצה  שדווח 
דיווחה  לא  מכך  וכתוצאה  נגב, 
הט־ על  הסביבה  להגנת  למשרד 

מנת הפסולת. 
באמצעות  נכנסה  זו  פסולת 
חמש חברות הובלה וחלקה נרש־

'שחורה' לא  מה במערכת שקילה 
היטל  שולם  לא  שאף  כך  חוקית 
רמת  האזורית  למועצה  הטמנה 

שילמה  ולא  דיווחה  לא  וזו  נגב, 
הס־ להגנת  למשרד  ההיטל  את 

המוערכת  הפסולת  כמות  ביבה. 
שהועבר בצורה זו, עומד על כ־30

אלף טונות של אשפה.
שלא  ההטמנה  היטל  גובה 
על  עבירה  גם  שמהווה   – שולם 
עבירת  שזו  העסק  ברשיון  תנאים 
הון  הלבנת  לאיסור  בחוק  מקור 
מיליון  כ־3.5  על  כאמור  עומד   –
עבירות  לשורת  בנוסף  שקל, 

סביבתיות רבות נוספות. צילום: דוברות המשטרה

תייר 'טס' על הכביש ונקנס ב־1,500 שקלים
מאת חיים מרגליות

נגד  אכיפה  פעילות  במהלך 
שוטר  התמקם  מהירות  עבירות 
אגף התנועה בכביש 90 אזור שבין 
חצבה לצומת הערבה במטרה לא־
תר נהגים המסכנים את משתמשי 
הדרך ונוהגים במהירויות חריגות. 
במכשיר  נקלט  מסוים  בשלב 
ה'דבורה' (מכשיר למדידת מהירות) 
רכב שנע במהירות חריגה של 178

בנסיעה  המותר  (במקום  קמ"ש 
ביצע  השוטר  קמ"ש).  במהירות 90 

נמצא  ובבדיקה  הרכב  של  עצירה 
אנגליה  תושב  תייר  הוא  הנהג  כי 
והיום  בארץ  ימים  מספר  הנמצא 
(חמישי) אמור לטוס חזרה לאנגליה.

הנהג  הענין,  דחיפות  עקב 
תביעות  יחידת  באמצעות  הובא 
ישראל  משטרת  של  התעבורה 
לתעבו־ השלום  משפט  בית  בפני 

אישום  כתב  עם  שבע,  בבאר  רה 
באותו היום בגין עבירה המהירות. 
לקנס  נגזר  הנהג  של  עונשו 
בסך 1,500 שקלים ופסילת רשיון 

הנהיגה לתקופה של 18 חודשים.

מנכ"ל קבוצת שטראוס גיורא בר דעה 
ערך סבב מינויים ראשון בצמרת הקבוצה

שחר פלורנץ התמנה לסמנכ"ל צמיחה וחדשנות, אריאל שטרית לסמנכ"ל 
הכספים של הקבוצה וגור זמיר לסמנכ"ל כספים שטראוס ישראל

גיורא בר דעה נשיא ומנכ"ל קבוצת שט־
ראוס הודיע אתמול על סבב מינויים בצמרת 
הקבוצה: שחר פלורנץ, סמנכ"ל הכספים של 
מתמנה  האחרון,  בעשור  שטראוס  קבוצת 
Chief Growth ,כסמנכ"ל צמיחה וחדשנות

הנהלת  חבר   ,and Innovation officer
הקבוצה. 

של  הכספים  סמנכ"ל  שטרית,  אריאל 
סמנכ"ל  לתפקיד  מתמנה  ישראל,  שטראוס 
של הקבוצה וחבר בהנהלת קבוצת  הכספים 
שטראוס. גור זמיר, סמנכ"ל הכספים של שט־

ראוס מים, יחליף את אריאל שטרית בתפקידו 
כסמנכ"ל כספים של שטראוס ישראל. 

המזון  "תעשיית  מסר:  דעה  בר  גיורא 
מואצים  גלובליים  שינויים  חווה  והמשקאות 
בשנים האחרונות. בחרנו להקים זרוע ייעודית 
בכדי  והחדשנות  הצמיחה  לתחום  חדשה 
להבטיח פיתוח יכולות והערכות מתאימה של 
הקבוצה אל מול המגמות, הצרכים והזדמנויות 
עסקיות חדשות והבאתן לכדי מימוש מסחרי 
לרבות ביסוס והטמעת חדשנויות וטכנולוגיות 
פורצות דרך בשטראוס, טיפוח והובלת קהילת 
עולמות  חיזוק  המשך  העולמית,  טק  הפוד 
ופיתוח  החממה  אלפא,  כולל  הטכנולוגיה 
הדיגיטלית  הטרנספורמציה  האצת  עסקי, 
הזדמנויות  ואיתור  הערך,  שרשרת  לאורך 

לצמיחה עתידית.
לקבוצה  תאפשר  זו  יחידה  של  הקמה 
למנף טוב יותר נכסים קיימים בתחומי החד־

שנות, יזמות וטכנולוגיה, לבצע קפיצת מדרגה 
בפיתוח היכולות, לחזק את בסיס הבית ולפתח 
יתרונות תחרותיים בזירה הגלובלית שיאפשרו 
גם  כמו  הקיימים  פעילות  בתחומי  צמיחה 

חדשים בעתיד. 
המינוי של שחר פלורנץ כמו גם המינוי 
של אריאל שטרית ושל גור זמיר בניהול מערך 
שטראוס  ושל  הקבוצה  של  הבכיר  הכספים 
ישראל הינם הזדמנות נהדרת להצמיח ולקדם 
מנהלים מצוינים בתוך החברה ואני רואה בכך 
שאישיותם,  משוכנע  אני  אמיתית.  הצלחה 
להם  יאפשרו  למצוינות  וחתירתם  נסיונם 
להצליח ולתרום תרומה משמעותית להמשך 

דרכנו".
שחר פלורנץ ינהל את יחידת החדשנות 
ימשיך  ובנוסף  בקבוצה  החדשה  והצמיחה 
תחום  ואת  המידע  מערכות  תחום  את  לנהל 
מכהן  שוהם,  תושב  פלורנץ,  העסקי.  הפיתוח 
כסמנכ"ל הכספים של הקבוצה מאז הצטר־

פותו לחברה ב־2008. 
לשחר נסיון ניהולי עשיר וטרם הצטרפותו 
לקבוצת שטראוס, ניהל את חברת סטארהום 
– חברת פתרונות למפעילים סלולריים בעולם 
בחברה  הכספים  כסמנכ"ל  ששימש  לאחר 

.LANNETובחברות פרומדיקו ו־
שטראוס,  בקבוצת  כהונתו  בתקופת 
העסקיים  מהמהלכים  כמה  שחר  הוביל 
המורכבים ביותר בחברה, כגון תהליך רכישת 
הבעלות המלאה של שטראוס בחברת הקפה 
מקרן הון הסיכון TPG, שותפות משמעותית 
גם  כמו  בקפה,  ומיזוגים  רכישות  בתהליכי 
המש־ קשרי  בתחום  משמעותיים  הישגים 

למעלה  של  בהיקפים  וחוב  הון  גיוס  קיעים, 
מארבעה מיליארד שקל.

את  הקבוצה  ביססה  כהונתו  בתקופת 
חוסנה הכלכלי תוך שמירה על דרוג אשראי 
טיפוח  ההון,  בשוק  סוערות  בתקופות  גבוהה 
שיפור  החוב,  על  שמירה  המשקיעים,  אמון 
מבנה המס, מימוש ורכישת נכסי נדל"ן וייעול 

מבנה ההון ותזרים הקבוצה.
בנוסף לתפקידו כסמנכ"ל הכספים הוביל 
The חממת  את  האחרונות  בשנים  שחר 
Kitchen להצלחות תוך גיוס 12 סטארטאפים 
ומיצוב מרשים של שטראוס בתחום הפוד־טק 
הגלובלי וכן הובלת מהלכי פיתוח עסקי למול 
שותפינו העסקיים בחברות השונות, ובמסגרת 
חברות  במרבית  בדירקטוריון  כחבר  תפקידו 

הקבוצה 
של  הכספים  סמנכ"ל  שטרית,  אריאל 
סמנכ"ל  לתפקיד  מתמנה  ישראל,  שטראוס 
של הקבוצה וחבר בהנהלת קבוצת  הכספים 

שטראוס.
אריאל, תושב מודיעין, הצטרף לקבוצת שט־
ראוס כחשב וגזבר המטה ב־2008. ב־2011 הוא מונה 
לסמנכ"ל הכספים של שטראוס ישראל והיה שחקן 
שט־ של  המרשימה  בהצלחה  ומשמעותי  מוביל 
ראוס ישראל בשנים האחרונות. אריאל היה שותף 
מרכזי בהובלה ובמימוש המהלכים האסטרטגיים 
והתכניות העסקיות בשטראוס ישראל ב־8 השנים 
האחרונות, הוביל השקעות גדולות בעסק ובנה והט־

מיע את תפישת הרווחיות הגולמית כעוגן עסקי. כמו 
כן הוביל את אסטרטגיית הפורטפוליו של שטראוס 
ישראל והיה שותף מרכזי בניהול האתגרים בתקופת 
המחאה החברתית וההיערכות של שטראוס ישראל 
למהלכי הרגולציה הרבים והגדולים שבאו בעקבו־

SLTOתיה, וכן בייזום, הובלה ומימוש מהלכי ה־
לאורך השנים: הורדות מחירי מוצרים, אסטרטגית 
אריאל  הוביל  בנוסף,  החברתית.  התכנית  התזונה, 
המתודולוגיה  ואת  הפרודוקטיביות  תפישת  את 

למימושה ועוד יוזמות ומהלכים רבים. 
גור זמיר, סמנכ"ל הכספים של שטראוס 
בתפקידו  שטרית  אריאל  את  יחליף  מים, 

כסמנכ"ל כספים של שטראוס ישראל. 
ב־2006 הצטרף  יהושע,  כפר  תושב  גור, 
כספים,  כסמנכ"ל  תמי4,  אז  מים,  לשטראוס 
תפקיד אותו ביצע עד 2009. ב־2010 מונה גור 
לסמנכ"ל הכספים של שטראוס מים ובתפקיד 
זה היה שותף מוביל ועוגן משמעותי בהובלת 
כל המהלכים העסקיים של שטראוס מים בי־

שראל בסין ובאנגליה. בין הישגיו של גור ניתן 
למנות את הקמת השותפות בסין עם האייר 
בהקמת  שותף   ,(Haier Strauss Water)
Virgin Strauss Water השותפות באנגליה
עם חברת וירג'ין, הובלת צוות המו"מ להסכם 
וההסתדרות,  העובדים  נציגות  עם  הקיבוצי 
ושותף מרכזי בחיזוק הביצועים הפיננסים של 
שטראוס מים, צמיחה מהירה, תזרים מזומנים 

חזק ורווחיות דו ספרתית. 
המינויים צפויים להיכנס לתוקף במהלך 

אפריל. 

אלוף במיל' יום טוב סמיה 
רשם מפלגה חדשה – ביח"ד

מאת מאיר ברגר

סמיה  טוב  יום  במיל'  אלוף 
מפלגה  המפלגות  רשם  אצל  רשם 
ברא־ ביח"ד  'מפלגת  בשם  חדשה 

שות יום טוב סמיה'. 
היא  סמיה,  הסביר  'ביח"ד', 
ר"ת 'בטחונית, יהודית־ישראלית, 

חברתית־חינוכית, דמוקרטית'. 
המפלגה  של  המצע  לשאלת 
במפלגה  "מדובר  כי  הסביר  הוא 
החי־ את  המקדשת  דמוקרטית 

והמשפט,  החוק  שלטון  ואת  רות 
רוב  הכוללת  לאומית  חד  מדינה 
המיעוטים  עם  ביחד  מוצק  יהודי 
אשר קשרו את גורלם עם המדינה 
בגבו־ ושלום  לבטחון  והשואפת 

תפעל  אשר  מפלגה  בטוחים,  לות 
החברה  בחיי  הליבה  תחומי  בכל 

והמדינה, לא מפלגת נישה". 
הביע  אחדים  חודשים  לפני 
אבי  העבודה  ביו"ר  תמיכה  סמיה 
גבאי ומתח ביקורת על מה שכינה 
הממוקדים'  הסיכולים  'מדיניות 
שבה  העבודה  במפלגת  הקיימת 

הוא חבר. 
ביצחק  תמכתי  לי.  כואב  "זה 
ובגבאי  הראשון  בסיבוב  הרצוג 
שאבי  אחרי  יום  השני.  בסיבוב 
ואמ־ למשרדו  יצאתי  נבחר  גבאי 

רתי לו 'אני עובד בשבילך ואצלך. 
כולנו  זכית,  אתה  דמוקרטיה,  זו 

מאחוריך'", אמר.
במפלגה,  חדש  דור  "אנחנו 
ננסה לשנות את הדי.אנ.איי שלה. 
לי  ומציעים  אלי  פונים  הזמן  כל 
לקחת חלק בלהעיף את גבאי, רק 
כאלה,  הודעות  קיבלתי 4  אתמול 
ואני אומר להם: 'אל תכניסו אותי 
שעושים  כאלה  של  לרשימות 
מהפכה בתוך המפלגה'. גבאי זכה 
המפל־ לראשות  דמוקרטי  באופן 

גה ומי שלא מוצא חן בעיניו יכול 
לעזוב".

ניכר  בגבאי,  התמיכה  לצד 
את  לבדל  לסמיה  חשוב  כי  היה 
עצמו מהרמטכ"ל לשעבר בני גנץ. 
שנים   18 חלפו  כי  הדגיש  סמיה 
והזכיר  מדיו,  את  שפשט  מאז 
ואת  העסקים  בעולם  פועלו  את 
בכל  עושה  שהוא  השטח  פעילות 
רחבי הארץ מאז שהחל את דרכו 

הפוליטית. 
כשנשאל מדוע מפלגת העבו־

דה צריכה לחפש אלוף במילואים 
נוסף אם כבר קיים אחד במפלגה 
השיב: "אני חושב שהשאלה שלך 
לאנ־ אותה  להפנות  ויש  מצוינת 

שים הנכונים, במקרה הזה ליושב 
ראש המפלגה".

את  וכינה  האמריקאי  הממשל 
בכירי הממשל בכינויי גנאי.

במהלך השבוע שעבר טען סגן 
חוסיין  אמיר  האיראני,  החוץ  שר 
הסנקציות  למרות  כי  זמאניניה, 
האמריקניות שהוטלו על המדינה 
עדיין קיימות מדינות שמעוניינות 

לקנות נפט מטהרן. 
באיזו  לגלות  סירב  בדבריו 

"גם  כי  ציין  אולם  מדובר  מדינה 
עם הלחץ האמריקני על ענף הנפט 
הפוטנ־ הקונים  שיעור  באיראן, 
משמעותי  באופן  צמח  ציאליים 
התחרותי  השוק  בגלל  בעיקר 
והמרדף אחר הרווחים", כלשונו. 

אף  האיראני  הנפט  משרד 
שארה"ב  המדינות  כי  הודה 
מאיראן,  נפט  לרכוש  להן  אישרה 
בהן סין, הודו, יפן ודרום קוריאה, 

מסרבות לרכוש אפילו חבית נפט 
אחת מטהרן.

תעשיית  על  הסנקציות  מטרת 
הנפט באיראן שהטיל נשיא ארצות 
הברית דונלד טראמפ היא להפעיל 
את  דבר  של  בסופו  שימנע  לחץ 
המשך פיתוח הטילים ותכנית הגר־

עין. מנגד, מדינות האיחוד האירופי 
אמרו כי הן יישארו בהסכם הגרעין 

למרות פרישתה של ארה"ב.

חמינאי מודה: "הסנקציות האמריקניות מפעילות לחץ"
  המשך מעמ' ראשון

הרפו־ שמעלים  חוק  שום  לאשר 
בליקנים כל עוד נמשכת השבתת 

הממשל הפדרלי בוושינגטון.
נועדה  רוביו  של  החוק  הצעת 
בארה"ב  במדינות  תמיכה  להביע 
שהעבירו חוקים נגד ה־BDS והיא 
שהעבירו  למדינות  הגנה  מספקת 
על  חתימה  על  שאוסרים  חוקים 
שמח־ ואישים  חברות  עם  חוזים 

רימים את ישראל.
הדמוקרטים  כי  טען  רוביו 
מהשבתת  מודאגים  באמת  לא 
הד־ שבגללה  "הסיבה  הממשל. 

מוקרטים לא רוצים לתמוך בחוק 
 ,"BDSהיא פשוט שהם תומכים ב־

כתב רוביו.
התנג־ הביעו  מחוקקים  מספר 
לה־ הועלה  שהוא  לפני  לחוק  דות 

צבעה, בטענה כי הוא פוגע בחופש 

שהתנגדו  המחוקקים  בין  הביטוי. 
היה הסנאטור היהודי ברני סנדרס, 
מגוחך  "זה  כי  השבוע  שהבהיר 
במהלך  הראשונה  החוק  שהצעת 
שמענישה  חקיקה  היא  ההשבתה 
זכותם  את  שמממשים  אמריקנים 
פולי־ בפעילות  לעסוק  החוקתית 

לחסום  חייבים  הדמוקרטים  טית. 
כל הצעת חוק שלא פותחת מחדש 

את הממשלה".

הדמוקרטים בסנאט הפילו הצעת חוק למאבק בתנועת החרם נגד ישראל
  המשך מעמ' ראשון

אתמול  עמד  הכנרת  מפלס 
עדיין  הוא   .214.24- על  בבוקר 
האדום  לקו  מתחת  מטר   1.24
התחתון, ורק 0.63 מטר מעל הקו 

השחור. לכנרת מלאה חסרים עוד 
5.44 מטרים.

שפקדה  החורפית  המערכת 
והיום  הסתיימה,  אזורנו  את  השבוע 
בטמפרטו־ עליה  עם  נאה  יהיה  כבר 

רות. כך גם ביום שישי ובשבת קודש. 
בטמפר־ ירידה  תחול  ראשון  ביום 

רוחות  ינשבו  החוף  במישור  טורות. 
יתכנו  הצהריים  אחר  ומשעות  ערות 

גשמים מקומיים בצפון בעיקר. 

גשמי ברכה במהלך הסערה
  המשך מעמ' ראשון

באופן  הדגל  בביזיון  תלמידים 
כוונו־ על  תמיהה  מעוררת  שכזה, 
תיהם הזדוניות וחסרי האחריות", 
הסרטון  אם  יודעים  "איננו  נכתב. 
שזאת  או  אמיתי  פרסם  ששב"כ 
שכבר  כפי  שלהם,  פרובוקציה 
לא  אנחנו  פעם.  לא  בעבר  עשו 
במו־ כזה  מזעזע  במעשה  נתקלנו 
סד, אך אם זה קרה ח"ו – זו תוצאה 
עגומה של משבר של נערים שמ־

נפשית  ופצועים  פגועים  רגישים 
משפיע  וזה  כלפיהם,  מהדורסנות 

על מעשיהם".
ראשי 'פרי הארץ' טענו שהם 

שלדב־ מאחר  מרומים  חשים 
שב"כ  בכירי  עם  בפגישה  ריהם, 
רבה  הערכה  שיש  להם  נאמר 
שב־ שלהם,  החינוכית  לעשיה 
במוסד  רואים  היהודית  מחלקה 
להש־ שמצליחה  טובה  "מסגרת 
ושאין  הנערים"  על  לטובה  פיע 
במוסד:  לפגוע  רצון  שום  לארגון 
הם  שמבחינתם,  לנו  הודיעו  "הם 
נע־ שהמעשה  בוודאות  יודעים 
מהמוסד.  תלמידים  ידי  על  שה 
מאמינים  לא  שאנו  להם  אמרנו 
תלמידים  ידי  על  נעשה  שזה 
נכחו  התלמידים  ושכל  שלנו, 
אם  אך  במוסד,  הצוות  אנשי  עם 

שיפעלו  שכזה  מידע  להם  יש 
המקובל  כפי  החוק  במסגרת 
במקרים שכאלו, עם כל הזהירות 
חינוכי  מוסד  לגבי  הנדרשת 

וקטינים.
"בכך הסתיימה הפגישה ומאז 
שוב.  אותנו  לפגוש  ביקשו  לא 
פנינו לאישי ציבור רבים, שיתפנו 
להש־ בקשה  תוך  בנעשה,  אותם 

פיע על גורמי החקירה, לבל יפגעו 
במוסד כמסגרת חינוכית ושיפעלו 
מול התלמידים ברגישות הראויה 
לטובה  השפיע  הזה  המהלך  ואכן 
מאמצנו  כל  לצערנו,  מסוים.  לזמן 

לא הועילו".

המשטרה זימנה לחקירה 30 תלמידים במוסד 'פרי הארץ'
  המשך מעמ' ראשון

בה־ משמעותיות  יכולות  רקיה 
ציינו  הגורמים  למשל,  כך  רבה. 
כי  אמר  כהן  הפגישה  במהלך  כי 
"הכוח האיראני הוא שביר, האיום 

האמיתי מגיע מכיוון טורקיה".
המגזין ציין כי כדי להתמודד עם 
המזרח  באזור  הכוח  ביחסי  השינוי 
הסכימו  בפגישה  הנוכחים  התיכון, 
רא־ עיקריים:  צעדים  ארבעה  על 

הברית  ארצות  לנשיא  לסייע  שית, 
להסיג  במאמציו  טראמפ  דונלד 
האמריקניים,  הכוחות  שארית  את 
באפג־ שנותרו  חיילים,  כ־14,000 

ההשפעה  את  למזער  שנית,  ניסטן. 
הטורקית בקרב הגוש הסוני בפרל־

מנט העיראקי. שלישית, לחדש את 
שלוש  בין  הדיפלומטיים  היחסים 
סוריה  לבין  הערביות  המדינות 

בראשותו של אסד.
הצעד הרביעי שעליו הסכימו 
תמיכה  היה  בפגישה  הנוכחים 
נגד  במאבקם  בסוריה  בכורדים 

לכיוון  לגרש  הטורקי  המאמץ 
המיליציה  את  עיראק  עם  הגבול 
הכורדית בסוריה YPG, ואת מק־

בנוסף   .PYD הפוליטית  בילתה 
היחסים  בחידוש  הפגישה  עסקה 

בין איחוד האמירויות לדמשק.
בדיווח הודגש כי הפגישה כונ־
סה, בין השאר, בתגובה להתקררות 
הברית  ארצות  נשיא  בין  היחסים 
מאז  ריאד  לבין  טראמפ  דונלד 
רציחתו המתוקשרת של העיתונאי 
הסעו־ בקונסוליה  חשוקג'י  ג'מאל 

דית באיסטנבול באוקטובר שעבר. 
להג־ טראמפ  הנשיא  יצא  בתחילה 

נתו של יורש העצר הסעודי מוחמד 
של  הערכות  פי  שעל  סלמאן,  בן 
גורמי המודיעין האמריקני וחברים 
לרציחתו  האחראי  הוא  בקונגרס 
של חשוקג'י. מקור המעורה בפרטי 
המודיעין  לגורמי  כי  טען  הפגישה 
שנכחו בה נאמר ש"טראמפ עשה כל 
ולא מתכנן  מה שהיה יכול לעשות, 

לעשות יותר מכך".

דיווח: "ראש המוסד ערך פגישה סודית"
  המשך מעמ' ראשון
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דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
הצהרה  אתמול  נשא  טראמפ 
שבו  הסגלגל  מהחדר  מיוחדת 
החומה  בניית  לחשיבות  התייחס 

לאורך הגבול עם מקסיקו.
הלילה  אליכם  מדבר  "אני 
ובטחוני  הומניטרי  משבר  יש  כי 
הדרומי",  בגבולנו  והולך  גובר 

דבריו,  בפתיחת  טראמפ  אמר 
אינה  הברית  ארצות  כי  והוסיף 
המהג־ את  להכיל  עוד  יכולה 
באופן  לגבולותיה  הנכנסים  רים 

חוקי. בלתי 
"כל אזרחי ארצות הברית נפ־

געים על ידי הגירה בלתי מבוקרת 
הנשיא,  הסביר  חוקית",  ובלתי 
מציע  שהוא  החומה  כי  שאמר 
מקסיקו  עם  הגבול  לאורך  לבנות 

חומת  ולא   – פלדה  חומת  תהיה 
מיליארד   5.7 שעלותה   – בטון 

דולרים.
לטענתו,  הממשל,  השבתת 
והדמוקרטים  מאחר  נמשכת 
לגבול.  אבטחה  לממן  "מסרבים 
בפ־ הסוגיה  את  לפתור  אפשר 

את  הזמנתי  דקות.   45 של  גישה 
מחר  הלבן  לבית  הקונגרס  מנהיגי 

כדי לעשות זאת".

פלוסי  נ'  הדמוקרטים,  מנהיגי 
של  לנאומו  הגיבו  שומר,  וצ'אק 
טראמפ והאשימו את הנשיא בכך 
האמריקני  העם  את  מחזיק  שהוא 

כבן ערובה.
והיל־ שהנשים  היא  "העובדה 
איום  מהווים  אינם  בגבול  דים 
הומניטארי  אתגר  הם  בטחוני, 
האכזרית  שמדיניותו  אתגר   –
והנוגדתית של הנשיא טראמפ רק 

והוסיפה:  פלוסי  טענה  העמיקה", 
טראמפ  הנשיא  היא:  "והעובדה 
העם  את  להחזיק  להפסיק  חייב 
חייב  ערובה,  כבני  האמריקני 
חייב  משברים,  ליצור  להפסיק 

לפתוח מחדש את הממשלה".
ארצות  "נשיא  כי  טען  שומר 
הברית – שלא הצליח לגרום למ־

הבלתי  החומה  על  לשלם  קסיקו 
הצליח  ולא  בגבול,  שלו  יעילה 

העם  את  או  הקונגרס  את  לשכנע 
סגר   – עבורה  לשלם  האמריקני 

את הממשלה".
פשוטה,  היא  שלנו  "ההצעה 
את  מחדש  תפתח  הנשיא:  אדוני 
לעבוד  נוכל  ואנחנו  הממשלה 
הד־ חילוקי  את  לפתור  כדי  יחד 

אבל  הגבול.  בטחון  על  שלנו  עות 
עכשיו",  ההשבתה  את  תסיים 

הוסיף.

טראמפ בנאום מיוחד לאומה: 
"משבר הומניטרי בגבולנו הדרומי"

בעיצומו של המשבר הפוליטי:

נשיא ארצות הברית הסביר בהצהרה מיוחדת את חשיבות בניית החומה לאורך הגבול עם מקסיקו וקרא 
לדמוקרטים לשתף פעולה

כך ניצחתי את קלמן

רפאל קלפהולץ ביטוי הולם |

הייתי אברך צעיר בתחילת דרכי, משחזר 
משפחתי  הברית.  מארצות  נודע  חינוך  איש 
עול  את  עצמי  על  ליטול  ונזקקתי  גדלה 
שכבר  היא  אמת  ברצינות.  הבית  פרנסת 
משנות ילדותי היה חלום חיי להפוך ביום מן 
הימים למחנך דגול בישראל, לכן הלכתי מיד 

על כיוון זה.
בחיידר  מלמדות  של  משרה  לי  הוצעה 
המקומי. לקחתי את התפקיד בדחילו ורחימו, 
ונכנסתי לכיתה ללמד את ילדי ישראל תורה 

כנתינתה מסיני.
איש לא הכין אותי להתמודדות הראשונה 
שנקלעתי אליה. בעודי מוסר בהתרגשות את 
השיעור הראשון שהכנתי בעמל רב, שמעתי 
השולחנות.  מאחד  קצבי  תיפוף  קול  לפתע 
וראיתי  הקול  מקור  לכיוון  מבט  הישרתי 
כל  היתה  דקותיים  תוך  קלמן.  את  אותו... 

הכיתה בעקבותיו וליהודים היתה אורה. 
דברים,  באריכות  אתכם  אלאה  לא 
התחלתי  ספורים  ימים  תוך  כי  אגלה  רק 
סדרתי  מפריע  בעייתי,  ילד  כאן  שיש  להבין 
מנוס  שאין  קטן,  לא  מחוצף  לשיעורים, 
שעה  ויפה  ממנו,  ולהתפטר  אותו  מלסלק 
אחת קודם. אף הנהלת התלמוד תורה עמדה 

מאחורי המהלך. 
טרם אנקוט בצעד דרסטי שכזה, החלטתי 
לעלות אל אבי מורי לשאול בעצתו ונדהמתי 

מהתשובה שקיבלתי.
בישראל  בנפש  לפגוע  צריך  הנך  "אם 
ולהעליב כך במסגרת תפקידך החדש בחינוך 
ילדי ישראל, חפש לך אפוא פרנסה אחרת... 
לך  המיועד  התפקיד  זה  שאין  הוא  סימן 

משמים" – אמר.
תעלה  "כאשר  מאוד.  החלטי  היה  אבי 
מדוע  אותך  וישאלו  מעלה,  של  דין  לבית 

 – תשיב?  מה  יהודי,  ילד  של  נשמה  העלבת 
האם תוכל לענות שמתוקף תפקידך כ'מלמד' 
זו  מהכיתה?  אותו  'להעיף'  מוכרח  היית 
ותשמש  שתצא  עדיף  הרי  מספקת?  תשובה 
כ'שוחט' בהמות ועופות. מדובר ב'צער בעלי 
חיים' קטן יותר..." חתם אבי את תשובתו בלב 

שותת דם.
החלטתי לחשוב מחוץ לקופסה.

למחרת, בתחילת השיעור, ברגע שהחלו 
לקלמן  מיד  פניתי  והדפיקות,  הצחקוקים 
וביקשתי ממנו שייגש לחדר המלמדים ויביא 
לי כוס מים. הוא הופתע מאוד ומיהר לעשות 

כפי שהתבקש. 
לו  אמרתי  בידו,  הכוס  עם  שחזר  בעת 
מחמאה  והוספתי  רבה",  "תודה  בחמימות: 
איכשהו,  בחן...  המסודרות  פאותיו  על 

השיעור הזה עבר בשלום.
היומית,  ההפרעה  רגע  בהגיע  למחרת, 
שוב התבקש קלמן להביא לי כוס מים, כאשר 
המסודר.  ילקוטו  על  לו  מחמיא  אני  הפעם 
המים  כוס  על  אותו  שיבחתי  השלישי,  ביום 
השיעור  כל  וכי  הלב,  בכל  עבורי  מוזג  שהוא 
שאני מוסר נזקף לזכותו... ביום הרביעי, הוא 
מקשיב  הוא  כי  לב  שם  שאני  לשמוע  שמח 

היטב לשיעור.
המנהל  חלף  ימים  כמה  לאחר  דבר,  סוף 
קלמן  של  למראהו  דום  ונאלם  הכיתה  ליד 
ואף  הגה,  כל  בצמא  וגומע  בשקט  היושב 
ביותר  ענייניות  שאלות  ושואל  מתערב 

במהלך השיעור.
התנדבתי  ואני  הסברים  ביקש  המנהל 
להסביר: "ניצחתי את קלמן בדרך האהבה...". 
מתקשה  תלמיד  'לנצח'  אפשר  לפעמים 
דווקא בדרכי נועם ובחשיבה יצירתית מחוץ 

לקופסה. 

ארה"ב: המפקח על חקירת 
'רוסיה גייט' פורש מתפקידו 
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של  הכללי  התובע  סגן 
שפי־ מי  רוזנשטיין,  רוד  ארה"ב 
קח במהלך השנתיים האחרונות 
ידי  על  המנוהלת  החקירה  על 
מולר  רוברט  המיוחד  התובע 
רוסיה  של  בהתערבות  העוסקת 
בארה"ב,  האחרונות  בבחירות 
המשפטים  משרד  את  יעזוב 

בשבועות הקרובים. 
העוסקת  בחקירה  מדובר 
בין  ששררו  בקשרים  היתר  בין 
ערב  לרוסיה  ואנשיו  טראמפ 

הבחירות האחרונות.

על  לפקח  החל  רוזנשטיין 
החקירה לאחר שהתובע הכללי 
עצמו  את  פסל  סשנס  ג'ף  דאז 
היותו  בשל  בחקירה  מהעיסוק 
של  המובהקים  מתומכיו  אחד 
את  עורר  זה  צעדו  טראמפ. 
אולץ  וסשנס  טראמפ  של  זעמו 

להתפטר בנובמבר האחרון. 
וויליאם בר, האיש שבו בחר 
החדש,  הכללי  לתובע  טראמפ 
בשבוע  כבר  להתייצב  צפוי 
המשפט  בוועדת  לשימוע  הבא 
ואחרי  למינויו,  הסנאט  של 
שהוועדה תאשר את מועמדותו 
מליאת  לאישור  מינויו  יוגש 

הסנאט.
להכחיש  ממשיך  טראמפ 
לבין  אנשיו  ובין  בינו  כי  בתוקף 
פעולה  שיתוף  התקיים  רוסיה 
כזה או אחר לפני הבחירות. גם 
מוסקבה מכחישה את הדברים. 
המודיעין  סוכנויות  מנגד, 
במהלך  כי  טוענים  ארה"ב  של 
קמפיין הבחירות ב־2016 הזרי־

הרשתות  באמצעות  רוסיה  מה 
מכ־ תכנים  בארה"ב  המקוונות 
נועדו  אשר  כוזב  ומידע  פישים 
המועמדת  של  בסיכוייה  לפגוע 
ובמקביל  קלינטון  הדמוקרטית 

לקדם את סיכויי טראמפ. 

/  י. ברזל מאחורי הכותרות

הפלסטינים לא מאמינים לרשות
מצבה של הרשות הפלסטינית לא מזהיר, בל־
מידי  עולה  חמאס  עם  שלה  העימות  המעטה.  שון 
התייחס  זיסר  אייל  והמזרחן  השטח.  פני  על  פעם 

לנושא ב'ישראל היום'.
שעבר 54 בשבוע  ציינה  הפלסטינית  "הרשות 
שנים לייסודה של תנועת פתח', השולטת באש"ף 
בח־ הפלסטינית  הלאומית  התנועה  את  ומנהיגה 
משת העשורים האחרונים. ראשיתה של התנועה 
בשלהי שנות ה־50, אבל מייסדיה, ובראשם יאסר 
ב־1 דווקא  ייסודה  יום  את  לקבוע  בחרו  ערפאת, 
בינואר 1965, שבו ביצעו פעיליה את פיגוע הטרור 

הראשון שלהם נגד ישראל.
"על חגיגות יום ההולדת, הצנועות בלאו הכי, 
העיב סירובו של חמאס להתיר לאנשי אש"ף בר־

צועת עזה לציין את יום חגם. דוברי חמאס הזכירו, 
בדצמבר,  ב־15  לכן,  קודם  ימים  מחודש  פחות  כי 
חגג חמאס 31 שנים להקמתו, וכוחות הבטחון הפ־

שארגנו  עצרות  פיזרו  ויהודה  בשומרון  לסטיניים 
תומכי חמאס לרגל האירוע.

רק לפני שנה חתמו הרש"פ וחמאס על הסכם 
פיוס, המתברר כפיסת נייר חסרת ערך שאיש לא 
התכוון לממש. מאז הלכו וגדלו המרחק והפער בין 
עזה ורמללה, והאיבה ביניהן אף הגיעה לשיא חדש 
בממשל  גלויה  למערכה  יצאה  שהרש"פ  לאחר 
חמאס בעזה, ואילצה אותו לבקש סיוע של ישראל 
ושל קטאר כדי להיחלץ מהמשבר הכלכלי שהביא 
עליו אבו מאזן. אין פלא שחלקים ניכרים מנאומו 
מאזן  אבו  הקדיש  פתח',  לייסוד  השנה  יום  לרגל 
למתקפה על חמאס, לצד דברי הגנאי הרגילים נגד 

ממשלת ישראל והממשל האמריקני.
הרשות,  להנהגת  ועמיתיו  מאזן  שאבו  "אלא 
הר־ את  הותירו  חמאס,  בהנהגת  יריביהם  גם  וכך 
פלסטינים  שבעיני  דומה  אדיש.  הפלסטיני  חוב 
רבים לא הרשות הפלסטינית ולא חמאס נתפסים 
את  לנהל   – מסוגלים  ובעיקר   – כראויים  כיום 
לעבר  להנהיגם  שכן  כל  לא  הפלסטינים,  ענייני 

הגשמת מטרותיהם.
מאזן  שאבו  לעובדה  קשור  שהדבר  "אפשר 
בריאותו  ה־83,  הולדתו  יום  את  לאחרונה  ציין 
רופפת והוא נתפס כמנותק מן המציאות. עמיתיו 
לדור  שייכים  הם  ממנו.  צעירים  אינם  להנהגה 
ומסרב  בכשלונו,  מודה  אינו  בכסאו,  הדבק  הישן 
הפ־ בקרב  אפילו  באזור,  שהמציאות  בכך  להכיר 

העשורים  בחמשת  היסוד  מן  השתנתה  לסטינים, 
האחרונים. אגב, גם מרואן ברגותי – שהוזכר במ־

שך שנים רבות כ"דבר הבא" אצל הפלסטינים, אם 
רק תתרצה ישראל ותשחררו מהכלא – יציין ביוני 
הקרוב את יום הולדתו ה־60, מאחורי הסורגים. גם 
הוא לא בדיוק בן הדור הצעיר, המסוגל לחולל את 

השינוי והמפנה שהציבור הפלסטיני כה זקוק לו.
בזהות  רק  טמונה  אינה  הבעיה  כי  דומה  "אבל 
של  דרכה  בדרך.  הכל  מעל  אלא  ובגילו,  המנהיג 
אבל  ופתח',  אש"ף  בהנהגת  הפלסטינית  הרשות 
הובילו  שלא  רק  לא  חמאס,  ארגון  של  דרכו  גם 
הפלסטינים  את  הוליכו  אלא  כלשהם,  להישגים 

למבוי סתום.
"דרך ארוכה עשתה התנועה הלאומית הפלס־
טינית ב־50 השנים האחרונות. ב־1974 הוכר אש"ף 
בידי מדינות ערב כמייצגם הבלעדי של הפלסטי־

נים. באותה שנה הוזמן יאסר ערפאת לנאום בפני 
ה־90',  שנות  במהלך  יותר,  ומאוחר  האו"ם,  עצרת 
לגיטימי  מנהיג  בו  לראות  רבים  ישראלים  גם  נטו 

ובעיקר שותף לדרך של שלום.
קודם  עוד  ולמעשה  האחרון,  שבעשור  "אלא 
אז.  עד  שהשיגו  כל  את  הפלסטינים  איבדו  לכן, 
ה־2000 שנות  ראשית  של  האינתיפאדה  בעקבות 
ובכ־ הפלסטינית  במנהיגות  האמון  בישראל  אבד 

בשנים  מייצגת.  שהיא  התנועה  של  השלום  וונות 
העולם  את  גם  הפלסטינים  מאבדים  האחרונות 
אין  שוב  שהרי  הערבי,  העולם  את  ואפילו  הרחב 
יותר  נכון  שאינו  ובוודאי  ענין  בהם  מגלה  איש 

ללחום את מלחמותיהם. 
"אבל עתה דומה שההנהגה הפלסטינית, ועמה 
האמון  את  מאבדים  הפלסטיני,  הלאומי  הרעיון 
בו־ למשל,  כך,  עצמו.  הפלסטיני  הציבור  בקרב 

אם  בין  בישראליות,  ירושלים  מזרח  ערביי  חרים 
בגרות  בתעודות  אם  בין  כחולות,  זהות  בתעודות 
ישראליים,  במוסדות  אקדמיים  בתארים  אף  או 
שיבטיחו את עתידם. כך עשויים לנהוג פלסטינים 
מדובר,  הדבר.  להם  יתאפשר  אם  אחרים  רבים 
אם  ישראל  תעשה  וטוב  פלסטיני,  בשבר  אפוא, 

תיערך לקראתו מבעוד מועד".

החתול יבחר את השמנת

המשפטי  היועץ  בתפקיד  שירת  בייקר,  אלן 
בק־ ישראל  כשגריר  כיהן  החוץ,  משרד  וסמנכ“ל 
ובמו“מ  בינ“ל  בוועידות  ישראל  את  ומייצג  נדה 
בתחומי המשפט הבינלאומי. הוא גם מכהן כמנהל 
הירושלמי  במרכז  ציבורית  לדיפלומטיה  המכון 
לענייני ציבור ומדינה. הוא פרסם מאמר שהופיע 
גם במגזין 'מידה', ובו הוא מתייחס לאפשרות שה־

רשות הפלסטינית תבחר שופטים בהאג.
הנה חלק מדבריו: "אם זה לא היה נושא רציני 
כל כך", הוא כותב, "זאת היתה יכולה היתה להיות 
קומדיה משובחת. ד“ר אחמד ברק, התובע הכללי 
בוועדת  כחבר  לשמש  לאחרונה  נבחר  הפלסטיני, 
הפלילי  הדין  בית  שופטי  של  המייעצת  המינויים 
הבינלאומי, והפך לדוגמה חיה לביטוי רומי שתר־

גומו 'לשחרר שועל בלול תרנגולות'.
"זוהי גם דוגמה נוספת לאבסורד הקיצוני אליו 
במיוחד  מכובדים,  בינלאומיים  מוסדות  הגיעו 
למרבה  הבינלאומי.  הפלילי  הדין  ובית  האו“ם 
הצער, הם אפשרו את תמרונם בידי מנהיגות פל־
למטרות  אותם  המנצלת  חסרת־אחריות,  סטינית 

פוליטיות מובהקות.
לוועדת  פלסטיני  נציג  של  בחירתו  זאת,  "עם 
 – שתהיה  ככל  ואווילית  נמהרת   – השופטים 
העומדת  בהרבה  וחמורה  רחבה  בעיה  על  מעידה 
בפני בית הדין הפלילי הבינלאומי עם קבלת ישות 
לחוקה  כצד  פלסטין'  'מדינת  להיות  המתיימרת 
משפטית  בינלאומית,  מידה  אמת  כל  פי  על  שלו. 
פוליטית  פיקציה  אלא  אינה  'פלסטין'  ועובדתית, 
של  הכללית  העצרת  ידי  על  והודגשה  שהומצאה 
האו“ם, שהורישה לבית הדין הפלילי הבינלאומי. 
אין מדינה פלסטינית ריבונית, ואין טריטוריה פל־

סטינית שעליה יוכל בית הדין הפלילי הבינלאומי 
לפרוס את סמכות השיפוט שלו.

"גם קבלת 'מדינת פלסטין' ב־2014 לאמנת רו־
נותרו  הדין,  בבית  הפלסטיני  המעמד  וסוגיית  מא 
שהרי  משפטית  מבחינה  ופגומות  בספק  מוטלות 
על פי אמנת בית הדין עצמו, החברות בו מוגבלת 
למדינות. על כן יש לשאול את השאלה כיצד ישות 
פיקטיבית לא־מדינתית קיבלה הכרה על ידי בית 
הדין הבינלאומי כמדינה חברה, וכיצד ניתן לנציג 

שלה להתמנות לוועדה הממנה שופטים?
רב  ענין  אין  הפלסטינית  למנהיגות  כי  "ברור 
בחזון, במטרות ובייעוד של בית הדין כפי שהובאו 
מ־1998,  רומא  אמנת  של  המקדימות  בהוראות 
על  רבות  שנים  במשך  רב  בעמל  ונוסחו  ונדונו 
באמת  הם  אין  כן,  כמו  הבינלאומית.  הקהילה  ידי 
מעוניינים בהוראות המפורטות של החוקה בנוגע 
הפ־ ויסודות  קבילות  השיפוט,  סמכות  לחברות, 

שע. נהפוך הוא. מטרתם היחידה של הפלסטינים 

ניצול  היא  הבינלאומי  הדין  בית  עם  בהתקשרות 
פוליטי שלו במערכה לדה־לגיטימציה של ישראל.

מנהיגים  ידי  על  במפורש  נאמרה  זו  "מטרה 
פלסטינים בכירים, והיא בולטת במיוחד בהודעה 
קבלת  בדבר  מ־2014  הפלסטינים  של  הרשמית 
סמכות השיפוט של בית הדין הפלילי הבינלאומי, 
מבצעי  ולשפוט  לדין  להעמיד  לזהות,  'במטרה 
בית  של  סמכותו  תחת  לפשע  ושותפים  פשעים 
כולל  הכבוש,  הפלסטיני  בשטח  שאירעו  הדין 

מזרח ירושלים'.
בכלל  האם  היא  יותר  הבסיסית  השאלה  "אך 
שסוגיית  הוא  ידוע  פלסטינית?  מדינה  קיימת 
המערבית  הגדה  שטחי  של  הסופי  המעמד 
הנתו־ סוגיה  היא  עזה  ורצועת  ושומרון  ביהודה 

פי  על  לישראל  הפלסטינים  בין  ומתן  למשא  נה 
מובילים  נציגים  ידי  על  שנחתמו  אוסלו,  הסכמי 
האירו־ האיחוד  (ארה“ב,  הבינלאומית  בקהילה 

על  ואושרו  ונורבגיה).  ירדן  מצרים,  רוסיה,  פי, 
מעמדם  יהיה  מה  מציינים  אינם  הם  האו"ם.  יד 
למשא  פתוח  נותר  והנושא  השטחים,  של  הסופי 
השטחים  הסופי,  יישובם  עד  הצדדים.  בין  ומתן 
אלא  פלסטיניים  לשטחים  להיחשב  יכולים  אינם 
של  להליך  בכפוף  במחלוקת,  הנתונים  כשטחים 

סכסוכים. יישוב 
בש־ הפלסטיני  למעמד  הגדרה  כל  "לפיכך 
מסו־ אחת  על־ידי  האו“ם,  על־ידי  אם  בין  טחים, 
אינה  הבינלאומי,  הדין  בית  על־ידי  או  כנויותיו 
את  מראש  לקבוע  כנסיון  אלא  להיחשב  יכולה 

תוצאות המשא־ומתן על מעמד הקבע.
ריבונית  פלסטינית  מדינה  שאין  "העובדה 
הוכרה שוב ושוב על ידי ההנהגה הפלסטינית עצ־
מה, מאז המחויבות הראשונית (והמחייבת עדיין) 
להסכמי אוסלו, להימנע מיוזמה או נקיטת כל צעד 
חד־צדדי לשינוי מעמדם של השטחים עד להגעה 

להסכמה במשא ומתן על מעמד הקבע.
אף  פלסטינית  מדינה  של  אי־קיומה  "עובדת 
מזכ“ל  כאשר  לאחרונה,  מחודש  אישוש  קיבלה 
להחלטת  בהתייחסו  אמר  עריקאת  סאיב  אש“ף 
בית המשפט לחוקה של רש“פ על פיזור הפרלמנט 
הפלסטיני כי פירוק הפרלמנט 'הוא חלק מהמעבר 
'מדינת  לתקופת  הפלסטינית  הרשות  מתקופת 

פלסטין'.
הפלסטינית  מהמנהיגות  מנע  לא  זה  "ברם, 
הבינלאומית,  הקהילה  מוסדות  באמצעות  לקדם, 
תביעה בדויה להכרה כמדינה. כמו כן, עובדות אלו 
באופן  מלקבל  הבינלאומית  הקהילה  מן  מנעו  לא 
עיוור את הנסיון הפלסטיני לעקוף את מחויבותם 
למשא ומתן על מנת להגיע למעמד מדינה באופן 

חד־צדדי באמצעות גופים בינלאומיים.
"מצב העניינים המוזר הזה של קבלת המעמד 
היה  הבינלאומי  הפלילי  הדין  לבית  הפלסטיני 
העצרת  של  בלתי־מחייבת  המלצה  של  תוצאה 
של  השניה  בפסקה  שהובאה  האו“ם,  של  הכללית 
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סטין מעמד של מדינה משקיפה לא־חברה באומות 
המאוחדות, מבלי לפגוע בזכויות המוקנות, זכויות 
המאוחדות  באומות  אש“ף  של  ובתפקידו  היתר 
ולנוהג  להחלטות  בהתאם  הפלסטיני,  העם  כנציג 

הרלוונטיים'.
כל  אין  האו“ם  של  הכללית  שלעצרת  "בעוד 
מדינות,  הקמת  על  להכריז  או  להחליט  סמכות 
מדינה  קיימת  לא  כי  הברורה  העובדה  ולמרות 
בכל  קבעה  האו“ם  מזכירות  בפועל,  פלסטינית 
שפ־ 'כיוון  כי:  תמוה  פנימי  משפטי  בתזכיר  זאת, 
הכ־ המזכיר  באונסק“ו,  חברה  מדינה  היא  לסטין 
עבור  פלסטין  של  ההצטרפות  במסמכי  יכיר  ללי 
אותה  בסיס  על  וינה‘.  ב‘נוסחת  העומדות  אמנות 

שנית־ והפרשנות  הכללית  העצרת  של  החלטה 
הצהירה  האו“ם,  של  המשפטי  היועץ  על־ידי  נה 
על   2014 בדצמבר  ב־31  הפלסטינית  ההנהגה 
הפלילי  הדין  בית  של  השיפוט  בסמכות  הכרתה 
ושפיטת  לדין  העמדה  זיהוי,  'לצורך  הבינלאומי 
של  סמכותו  תחת  פעולה  ומשתפי  פשע  מבצעי 
כו־ הכבוש,  הפלסטיני  בשטח  שאירעו  הדין  בית 

מכן  לאחר  מיד  לווה  זה  צעד  ירושלים'.  מזרח  לל 
במכתב הצטרפות רשמי לחוקת בית הדין על ידי 
אשר התקבל על ידי מזכ“ל  ההנהגה הפלסטינית, 

בינואר 2015. ב־6  האו“ם 
"כך, על אף אי־קיומה העובדתי של מדינה פל־

משפטי  יסוד  כל  של  ברור  העדר  למרות  סטינית, 
ובניגוד לחוקת בית הדין הבינלאומי, מזכ“ל האו“ם 
פלסטין'  ב'מדינת  הכירו  הדין  בית  של  והתובע 

כ'מדינה' שהיא צד לחוקת בית הדין.
הפ־ החלו  לחוקה,  מדינת־צד  היותם  "מתוקף 
פוליטיים  מנהיגים  נגד  תלונות  להגיש  לסטינים 
שלטע־ מלחמה  פשעי  בגין  ישראליים  וצבאיים 
השונים,  הצבאיים  העימותים  במהלך  בוצעו  נתם 
וכן בגין מדיניות ההתנחלות הישראלית. למעשה, 
הפלילי  הדין  בית  את  אימצו  שהפלסטינים  נראה 
הבינלאומי כבית המשפט הפרטי שלהם לרדיפת 
ישראל, אך האם בית הדין רשאי להתייחס לתלו־

נות הפלסטיניות?
"בעוד שלטענת הפלסטינים השטחים ביהודה 
ושומרון ריבוניים שלהם, הם בהחלט לא כך, והם 
נשארים באופן רשמי שטחים במחלוקת. מבחינה 
של  מוסכם  מעמד  כל  בהעדר  ומשפטית,  הגיונית 
וללא  בינלאומי,  באופן  ומוכר  המקובל  השטחים 
המ־ פלסטינית  מדינה  קיימת  אכן  כי  קביעה  כל 
לתהות  ניתן  שטחה,  על  ריבוניות  זכויות  פעילה 
הבינלאומי  הפלילי  הדין  בית  ליכולת  באשר 
השטחים  על  השיפוטית  סמכותו  את  להפעיל 
ולהתייחס לתביעות הפלסטיניות השונות. לנוכח 
כל אלה נשאלת השאלה אם לא היה מקום שבית 
הדין הפלילי הבינלאומי ינקוט בזהירות רבה יותר 
צעד  פלסטיני,  הנציג  בחירת  סוגיית  את  וידחו 

שנתפס כמקדים את זמנו.
פוליטיות  או  פרוצדורליות  פעולות  אף  "על 
ניתן  הפלסטיניות,  בתביעות  לטפל  כדי  שננקטו 
המשפטי  באופן  יפעל  הדין  שבית  ולקוות  להניח 
לא־פוליטי.  בינלאומי  לגוף  היאה  והאובייקטיבי 
הדין  בית  של  פוליטית  מעורבות  כל  כי  ברור 
דבר   – שלו  המשפטית  היושרה  את  לסכן  עלולה 
תביעה  בכל  להשיג  מתאמצים  אכן  שהפלסטינים 

שהם מפנים אליו.
הדין  בית  חוסר־סמכותיות  נוכח  זה,  רקע  "על 
הפלילי הבינלאומי בשטחים אותם תובעים הפל־

שיפוט  סמכות  של  ממש  של  בהעדר  וכן  סטינים, 
שבית  סביר  זה  אין   – המדוברים  לפשעים  ביחס 

הדין יוכל להתייחס לקובלנות אלה ברצינות.
הדין  בית  של  התובעת  הצהרת  זה,  "בהקשר 
מני־ בנושא   2014 בפברואר   9 מיום  הבינלאומי 

'אם  רלוונטית:  הדין,  בית  של  פוליטית  פולציה 
המדינות החברות באו“ם בוחרות להעניק סמכות 
שיפוטית לבית הדין הפלילי הבינלאומי, זו החל־

טה שאינה תלויה כלל בבית הדין. עם זאת, ברגע 
שהחלטה כזו מתקבלת, הכללים המשפטיים הינם 
או  מצב  בשום  פוליטיים  אינם  ובהחלט  ברורים 

נסיבות.
'זו אמונתי האיתנה כי אין להתפשר על הצדק 
דרישה  בקיום  כשלון  פוליטית.  תועלתיות  עבור 
ויח־ הצדק  עשיית  את  יעוות  רק  לא  זו  מקודשת 
ליש את אמון הציבור בו, אלא גם יחריף את הסבל 
את  ההמוניים.  הזוועה  מעשי  קרבנות  של  העצום 

זאת לעולם לא נרשה'".

רשמית: גלנט הצטרף לליכוד; מונה 
לשר הקליטה מטעם המפלגה 

נתניהו בירך את יואב גלנט על הצטרפותו לליכוד. "יש לנו עוד משימות גדולות 
לעשות ביחד", אמר

מאיר ברגר

יואב  והקליטה  העליה  שר 
גלנט הודיע אתמול על הצטרפותו 
השר  הליכוד.  למפלגת  הרשמית 
התפקדות  טופס  על  חתם  גלנט 
בפ־ ריצה  על  והודיע  למפלגה 

ריימריז לרשימת 'הליכוד'.
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
השר  של  הצטרפותו  על  בירך 
גלנט ואמר: "אנחנו מקבלים היום 
יואב  השר  את  הליכוד  לשורות 
על  אותו  לברך  רוצה  אני  גלנט. 
יש  לליכוד.  הזאת  ההצטרפות 
לעשות  גדולות  משימות  עוד  לנו 

ביחד. ברוך הבא".
כי "למ־ אמר  גלנט  יואב  השר 
בשלי־ חייל,  אני  שנים  מ־40  עלה 

שדות  ישראל.  מדינת  של  חותה 
כלוחם  היטב,  לי  מוכרים  הקרב 
כמפקד  הימי,  בקומנדו  וכמפקד 
לאורך  הלחימה  בחזית  שדה 
הקבינט  וכחבר  שנים,  עשרות 

הבטחוני־מדיני.
להצטרף  גאה  אני  "היום 
ומצ־ הליכוד  תנועת  לשורות 

בהמשך  מרכזי  חלק  לקחת  פה 
החברתית  הבטחונית,  העשיה 
זוהי  ישראל.  במדינת  והכלכלית 
זכות עבורי להיות חלק ממשפחת 

הליכוד, התנועה הכי לאומית, הכי 
שורשית והכי דמוקרטית במדינת 

ישראל".
"גם  כי  הבהיר  בדבריו 
ידי  על  תורכב  הבאה  הממשלה 
הליכוד,  בראשות  נתניהו  בנימין 
לצידו,  להתייצב  מתחייב  ואני 
מדיניות  יחד  ולהוביל  להמשיך 
תפיסה  לצד  נחושה  בטחונית 
אדוני  נאורה.  וכלכלית  חברתית 
אישית  תודה  הממשלה,  ראש 
האת־ השותפות,  ועל  האמון  על 

מלחמות  תמו  לא  רבים.  גרים 
אך  הקרבות,  שאון  נדם  ולא 
הע־ על  ותהיה  תמשיך  ידינו 

הנהגתך  תחת  מאבק.  בכל  ליונה 
ונצליח". נעשה 

מליאת  אישרה  יותר  מאוחר 
הממשלה  בקשת  את  הכנסת 
לתפקיד  גלנט  יואב  את  למנות 
ואת  הליכוד  מטעם  הקליטה  שר 
שרת  לתפקיד  ביטון  שאשא  ח"כ 

הבינוי והשיכון.
30 חברי כנסת תמכו במינויים 
נמנ־ ושני  שהתנגדו  שמונה  מול 

עים. מיד לאחר ההצבעה הושבעו 
לכהן  והחלו  ביטון  ושאשא  גלנט 

כשרים.
בי־ (ישראל  פורר  עודד  ח"כ 

משרד  כמנכ"ל  בעבר  שכיהן  תנו) 

לה־ שקדם  בדיון  אמר  הקליטה 
למ־ הגיע  לא  גלנט  "השר  צבעה: 

שרד העליה והקליטה כדי להטיל 
את כובד משקלו ויכולותיו לטובת 
הכבוד  כל  עם  והקליטה.  העליה 
זה  שרים,  למנות  הדרך  זו  לא 
לקראת  פוליטי  שוחד  כמו  נראה 

הפריימריז בליכוד.
מעבירה  שהממשלה  "המסר 
שהנושא  הוא  האחרון  בחודש 
העדיפויות  סדר  בתחתית  נמצא 
הקליטה  שרת  פורר.  טען  שלה", 
הוסי־ לנדבר  סופה  ח"כ  לשעבר 
מש־ לא  זה  הקליטה  "משרד  פה: 

לתחנת  להפוך  יכול  שהליכוד  רד 
מעבר ולחדר המתנה".

'כולנו'  ויו"ר  האוצר  שר 
השב־ לאחר  אמר  כחלון  משה 

לשרה  ביטון  שאשא  של  עתה 
המחשבה  שנה,   50 "לפני  כי 
מגבעת  אוצר  שר  אחד  שיום 
מקרית  שיכון  שרת  ימנה  אולגה 
אחרית  לחזון  נחשב  היה  שמונה 
המה־ מציאות.  זו  היום,  הימים. 

שעשינו  כלכלית  החברתית  פכה 
השנים  בארבע  ישראל  במדינת 
מנתונים  יותר  היא  האחרונות 
והטבות  מצוינים  כלכליים 
הזניחה  שהמדינה  לאוכלוסיות 

שנים". במשך 
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ישיבת  ראשי  במעמד  תשי"ג, 
פוניבז' זצוק"ל.

החשו־ הענינים  בכל  מאז 
הרבנות  לעולם  שנגעו  בים 
במרן  רבות  נועץ  היה  בעירו, 
שסיפר  וכפי  זצוק"ל,  החזו"א 
החזו"א  מרן  "הוראת  לימים 
שלא הירפה מכך שנפתח בי"ס 

וכשבס"ד  העצמאי,  לחינוך 
היה  לא  נפרד,  בי"ס  פתחנו 
ובנינו  זאת,  לפתוח  מקום 
החל  וכך  קטנים,  חדרים  שני 
בהרצליה.  העצמאי  החינוך 
החדרים  לשני  הבית  לחנוכת 
מפוניבז'  הרב  מרן  הגיע  הללו 
זצוק"ל לכבד אותנו, ונשא דב־

הטהור  החינוך  על  חמים  רים 

שנפלה  הגדולה  הזכות  ועל 
עצמאי,  חינוך  לייסד  בחלקנו 
הרב  למרן  הלכתי  וכשפעם 
זצוק"ל וסיפרתי לו שעושים לי 
אתר,  על  לי  אמר  בעיר,  צרות 
'מזל טוב! עכשיו נהיית רב, כי 
רב שלא עושים לו צרות בעירו 

אינו רב'".
כל  בפי  נערץ  היה  ימיו  כל 
חותם  להטביע  והצליח  מכריו, 
השרון.  יישובי  כל  על  מופלא 
ע"י  נקרא  צעירותו  מימי  עוד 
למ־ לסור  מפוניבז'  הרב  מרן 

שם  העין,  בראש  העולים  חנות 
נאבקו העולים על זכותם לגדל 
תורה  לשמירת  ילדיהם  את 
למ־ יוצא  היה  והוא  ומצוות, 

ולקרבם  הילדים  לשמח  חנות 
מעו־ בצורה  שבשמים  לאבינו 

אחר  במקרה  השתאות.  ררת 
זצוק"ל  מפונביז'  הרב  שלחו 
בי־ של  התרמה  מבצע  לארגן 

והוריהם,  תימן  ילדי  עבור  גוד 
הגרא"א  המשגיח  זו  ובמסגרת 
תשוקתו  מרוב  זצוק"ל  דסלר 
הת־ כל  בזריזות  רוקן  למצוה 

בדירתו  הבגדים  מארון  כולה 
ונתן בידיו.

כן היה רב ומכוון דרכם של 
כל ציבור היראים והמתקרבים 
שיעורים  מוסר  כשהוא  בעירו, 
לחזק  ואחראי  מדרשו,  בבית 
החינוך  במוסדות  הבית  בדקי 

והישיבה לתפארה. 
רבנו־ שנות  עשרות  במשך 

שמים  שם  להאהיב  הצליח  תו, 
זאת  ועם  בעיר,  הליכותיו  בכל 
זעקת  את  לזעוק  נצרך  כשהיה 
חשש  לא  והכשרות,  השבת 
המוחים  בראש  ויצא  מאיש 
וכבוד  השבת  שמירת  למען 
נעצר  אף  תש"ל  בשנת  השי"ת. 
נגדו  והוגשו  המוחים,  בראש 
השבת,  למען  כשנאבק  הליכים 
הכשרות  חומת  על  עמד  ומאז 
הפ־ כל  כנגד  בעירו,  והחינוך 

והיה  בה,  לפרוץ  שניסו  רצות 
קו־ מדור  לרב  מופתית  דוגמא 

דם שהכל סרים למרותו ולאורו 
הוצעו  השנים  במשך  הבוהק. 
ומגוונות  שונות  הצעות  לו 
אחריותו  אך  שונים,  במקומות 
משרתו  את  לעזוב  לו  נתנה  לא 
והע־ הרצליה  לעיר  האחראית 

רים הסמוכות. 
נחלש  האחרונה  בתקופה 
על  ויתר  לא  זאת  ועם  מעט, 
ובשיעוריו  בלימודיו  יומו  סדר 
הרוחנית  הנהגתה  לצד  הרבים, 
של העיר בכל מרחביה, השבוע 
נישואי  בשמחת  השתתף  עוד 
בוקר  לפנות  ואתמול  נכדתו, 
נשמתו  ויצאה  ליבו  נדם  לפתע 

בטהרה. 
בראשות  ההלוויה  מסע 

ישיבות  ראשי  תורה,  גדולי 
אתמול  יצא  העיר,  בני  ואלפי 
הכנסת  מבית   11:00 בשעה 
לו  ספדו  שם  בהרצליה.  הגדול 
מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א 
האבידה  על  היתר  בין  שקונן 
שנפער  הגדול  והחלל  הקשה 

בעיר הרצליה.
פובר־ דב  ברוך  רבי  הגאון 

בקול  עליו  קונן  שליט"א  סקי 
בהיותו  גיבורים,  נפלו  איך  נהי, 
מעמודי הישיבה שכל ימיו היה 
למען שמו יתברך והרבות תורה 
שהתנהג  כפי  בשלימות  ויראה 

כל ימיו. 
שליט"א  לנדו  דב  רבי  הגאון 
קונן בתארו, 'קשה עלי מאד לה־
ספיד את רעי וידידי שלמדנו יחד 
אהוב  זמנים,  תקופות  בחברותא 
התורה,  בלימוד  בחינותיו,  בכל 
ובצדקתו,  ביראתו  יום,  יום  בחיי 
ובאמיתת יושר תהלוכותיו המר־
שימה מאד, בין בין־אדם־למקום, 
התמסרותו  בין־אדם־לחברו,  בין 
מבני  רעיו  עם  יחד  המיוחדת 
בהן  הקשות  בתקופות  הישיבה 
שלמות  גלויות  לארץ  כשהובאו 
המא־ כל  את  עשו  הדת  ועוקרי 
דרכים  מיני  בכל  לעקרם  מצים 
והמצ־ מהתורה  ובזויות  שפלות 

דורות  ע"ג  דורות  בהן  שחיו  וות 
בארצות גלותם'. 

רב  שליט"א  פרץ  הגר"י 
היה  כמה  שתיאר  רעננה  העיר 
קדומים  מדורות  רב  של  דמות 
שידע להאהיב שמו יתברך בכל 

הליכותיו. 
הגר"י שלוש שליט"א מרבני 
העיר ספד לו נרגשות, וכן ראש 
שתיארו  בניו  ושבעת  העיר, 
מסור  היה  כמה  בוכים  בקול 
ימיהם  כל  וחינוכם  לגידולם 
עמודי  ג'  בכל  האמת  בתכלית 

העולם. 
הקדיש,  אמירת  לאחר 
לירו־ ההלויה  מסע  המשיך 

ההלויה  מסע  יצא  שם  שלים, 
בו  שמגר,  ההלויות  מבית 
רבנים  נרגשות  לו  ספדו 
מכן  ולאחר  ישיבות  וראשי 
לעבר  ההלויה  מסע  המשיך 
לצד  נטמן  שם  המנוחות,  הר 

אביו זצ"ל. 
אחריו  הותיר  זצ"ל  הגרי"י 
הרבנית  רעייתו  את  לברכה, 
כל  לימינו  שעמדה  שתחי' 
הגאונים:  הרבנים  בניו  שנותיו, 
מחשו־ שליט"א  בנימין  רבי 
שלמה,  ברמת  הלומדים  בי 
ר"מ  שליט"א  יוסף  חיים  רבי 
רבי  לצעירים,  פוניבז'  ישיבת 
מרבני  שליט"א  מאיר  ישראל 
רבי  הלוויים,  נחלת  ישיבת 
מרבני  שליט"א  שלמה  מרדכי 
ודעת  התורה  אוצר  ישיבת 
שליט"א  דניאל  רבי  חיים, 
רבי  בנימין,  נחלת  ישיבת  ראש 
ר"מ  שליט"א  ישעיהו  אברהם 
ורבי  ב"ב,  מרדכי  דברי  ישיבת 
מחשובי  שליט"א  אריה  יהודה 
רבי  וחתניו:  בב"ב,  האברכים 
מחשובי  שליט"א  טננבוים  לוי 
רבי  שלמה,  ברמת  הלומדים 
מרביץ  שליט"א  פינקל  משה 
משה,  ברכת  ובעמח"ס  תורה 
שליט"א  אייזנברג  דוד  רבי 
ורבי  בירושלים,  כולל  ראש 
ר"מ  שליט"א  כהן  מאיר  בנימין 
נכדים  התורה,  מאור  בישיבת 
במורשתו  הממשיכים  ונינים 

המופלאה. 

כן  לברכה.  וקדושים  צדיקים  זכר 
של  ביתו  ובאי  מקורביו  על  נמנה 
זצ"ל,  פריינד  אשר  רבי  הרה"צ 
לתפ־ נתקבל  אף  בהמלצתו  אשר 

החינוך  במשרדי  השנים  רב  קידו 
וב־ במסירות  פעל  שם  העצמאי, 

ובנקיון  ביושר  גבול  ללא  נאמנות 
כשהוא  שנים,  ליובל  קרוב  כפים 
זוכה לאמונם ולאהדתם של גדולי 
הדור זי"ע שעמדו בראש המפעל, 
ועמם כל ציבור עובדי המערכת. 

רעייתו  עם  נישואיו  לאחר 
המנוחה ע"ה המשיך לישב באהלה 
באותה  סאטמר,  בכולל  תורה  של 
תקופה למד בחברותא עם הגה"צ 
הבד"צ  חבר  רבינוביץ  בנימין  רבי 
של העדה החרדית זצ"ל ויבלח"ט 
הגאון רבי יחזקאל ראטה שליט"א 

גאב"ד קארלסבורג.

באהבת  שנודע  ז"ל  המנוח 
שפי־ הטהורה  וביראתו  התורה 

התרומיות  במידותיו  וכן  בו,  עמה 
יתרה  לחיבה  זכה  הטוב,  ובמזגו 
בכל  ומכריו  ידידיו  כל  בקרב 
עובדי  אלפי  בתוכם  חייו,  תחנות 
החינוך  של  החינוכית  המערכת 
כאמור  שירת  אותם  העצמאי 
עש־ משך  פנים  ובמאור  בנאמנות 

רות שנים.
מע־ לגמלאות  פרישתו  לאחר 
למ־ לפני  העצמאי  בחינוך  בודתו 

להתגורר  עבר  שנים  מעשור  עלה 
החומות',  'שומרי  להורים  במעון 
ללימוד  פנויה  שעה  כל  ניצל  שם 
והתח־ התורה,  ולשיעורי  התורה 

על  הליכותיו  בנועם  מאוד  עד  בב 
כל הדיירים במקום.

המנוח  ידע  האחרונות  בשנים 
וחרף  ישוער,  בל  ומכאוב  סבל 

קיבל  אותם  הקשים  היסורים 
בגבורה, היה תמיד "צהלתו בפניו 
את  מקבל  כשהוא  בלבו",  וצערו 
לאחרונה  יפות,  פנים  בסבר  כולם 
עקב  צדק'  'שערי  בביה"ח  אושפז 
את־ ליום  ואור  ל"ע,  מוחי  אירוע 

ליוצרה,  נשמתו  את  השיב  מול 
ובני  וידידיו,  מוקיריו  לב  למגינת 
משפחתו שניצבו ליד מיטתו בעת 

יציאת הנשמה.
כאשר  סוער  אוויר  במזג 
יצאה  מיטתו,  על  מזלפים  גשמים 
'שמגר'  ההלויות  מבית  הלוויתו 
רבים  בהשתתפות  בירושלים, 
למ־ ללוותו  שבאו  ירושלים  מבני 

נוחת עולם.
עליו  נשא  הלוויה  צאת  לפני 
העצ־ החינוך  יו"ר  מר  מספד 

לייזרזון  יוסף  אברהם  רבי  מאי 
נרג־ במילים  שהביע  יבלחט"א, 

שים את הכאב והצער על פטירתו 
של אחד מיקירי קרתא דשופריא 
שי־ אשר  שלה,  הדעת  ומנקיי 

שנה  לחמישים  קרוב  במשך  רת 
במשרדי  ובנאמנות  במסירות 
את  עליו  וקרא  העצמאי,  החינוך 
יגור  "מי  בתהילים  ט"ו  הקפיטל 
קדשך  בהר  ישכון  ומי  באהלך 
וכו",  צדק  ופועל  תמים  הולך 
קפיטל המבטא את מהותו וישותו 
של המנוח שהתחבב על כל מכריו 
ומוקיריו באורחות חייו האישיים 
הישרות  ובהליכותיו  והציבוריים, 
ואנשים.  אלוקים  עם  והנעימות 
צניעו־ את  במיוחד  ציין  היתר  בין 

תו וענותנותו שהיו לשם דבר, יחד 
טהורה  ויראה  תורה  אהבת  עם 
שקיננו בו בכל תחנות חייו, מידו־

תיו הנאצלות ומזגו הטוב שבגינם 
וידידיו  מכריו  כל  לאהדת  זכה 
בשל  מאוד,  עד  אותו  שהעריכו 
היחס ומאור הפנים בהם קיבל כל 

אדם.
היסורים  סאת  על  בהתעכבו 
האחרו־ בשנים  אותו  שאפפו  ל"ע 

נות, אותם קיבל בגבורה ובדומיה, 
את  שליט"א  לייזרזון  הרב  ציטט 
שהקב"ה  מי  כל  על  חז"ל  דברי 
וקרא  ביסורים,  מדכאו  בו  חפץ 
היסורים  מסכת  עלך  הדרך  עליו 
ז"ל  מהמנוח  וביקש  יעקב,  רבי 
העובדים  ציבור  בשם  מחילה 
התקופות,  בכל  העצמאי  בחינוך 
בין היתר ציין את דאגתם ומסירו־

תם המופתית של צאצאיו שסעדו 
אותו באהבה רבה בשנים הקשות 
נאמר  כך  על  ואשר  עליו,  שעברו 
"אשרי איש ירא את ה' ובמצוותיו 
חפץ מאד גיבור בארץ יהיה זרעו 

דור ישרים מבורך".
השמיע  קצרים  מספד  דברי 
משה  ר'  הרה"ח  נכדו  מכן  לאחר 
המנוח  מסבו  שנפרד  חנון,  מרדכי 
בדברים מרגשים בהם הדגיש את 
ישגה  ש"באהבתה  התורה  חשקת 
חייו  משוש  היתה  והיא  תמיד" 
בכל הזמנים, כן התעכב על היותו 
מחזיק  ולא  דרכים  בצידי  מהלך 
שביקש  ולאחר  לנפשיה,  טיבותא 
המשפחה  בני  כל  בשם  מחילה 
קרא  ראשם,  עטרת  את  שאיבדו 
למנוח להמליץ טוב עבורם ועבור 
כל ידידיו ומוקיריו. לאחר אמירת 
ר'  הרה"ח  יחידו  בנו  ע"י  קדיש 
ההלוויה  יצאה  זופניק,  יונה  משה 
שם  המנוחות  שבהר  תמיר  להר 

הובא לקבורה, ת.נ.צ.ב.ה.  
מש־ אחריו  הותיר  ז"ל  המנוח 
פחה עניפה, בן יחיד, בנות וחתנים 
ונינים  נכדים  מופלגים,  תורה  בני 
אבות  ודרכי  מורשת  הממשיכים 

לתפארת.

הודעות חוק תכנון ובניה - 10/01/19
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הודעה על הצעת רכש רגילה
לרכישת עד 117,600 מניות רגילות בנות 0.0001 ש״ח ע.נ. כל אחת

(להלן: ״המניות״) של גלוברנדס גרופ בע״מ (להלן: ״החברה״), אשר מוצעת
על ידי משפחת גזית אחזקות בע"מ ומר גד גדעון נצר ("המציעים")

המציעים מודיעים בזה, כי ביום 9 בינואר 2019 הגישו לחברה, לרשות ניירות 
לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") מפרט הצעת רכש  ולבורסה  ערך 
("הצעת  התש"ס-2000  רכש),  (הצעת  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם  רגילה, 
מהון  כ-10%  המהוות  החברה,  של  מניות   117,600 עד  לרכישת  הרכש") 
המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, בתמורה ל-470.3 
בינואר   23 יום  הינו  הרכש  להצעת  האחרון  הקיבול  מועד  מניה.  לכל  ש"ח 
להגיש  ניתן  קיבול  הודעות  האחרון").  הקיבול  ("מועד   14:00 בשעה   2019
אצל חבר הבורסה, אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך של ניצע, או אצל 
רכז ההצעה (כהגדרתו בסעיף 8.1 להצעת הרכש), החל ממועד פרסום הצעת 
הרכש.  בהצעת  למפורט  בהתאם  והכל  האחרון,  הקיבול  למועד  ועד  הרכש 
לפרטים נוספים אודות הצעת הרכש כאמור ראו מפרט הצעת הרכש (מספר 
אסמכתא: 2019-09-003373), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת:

.maya.tase.co.il :וכן באתר הבורסה בכתובת magna.isa.gov.il
משפחת גזית אחזקות בע"מ

גד גדעון נצר
wwwmagna isa gov il

maya tase co il

recall

Recall
.2016 2014

www.colmobil-recall.co.il

www.mitsubishi-israel.co.il
306 

6

מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ ("החברה")
ניתנת בזה מודעה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית 
ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בדבר 
כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), 
 ,16 הלל  אבא  ברח'   ,12:00 בשעה   ,2019 בפברואר,   13 ד',  ביום  שתתקיים 
גן, אצל משרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל, עורכי דין. אם לא ימצא  רמת 
מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ד', 20 בפברואר, 2019, ותיערך באותה שעה 

ובאותו מקום.
חיצונית  כדירקטורית  יציב  נגה  גב'  מינוי   (1) היום:  סדר  על  אשר  הנושא 
בחברה לתקופה בת 3 שנים שתחל במועד אישור האסיפה הכללית את מינויה 
מניה  בעל  זכאות  לקביעת  הקובע  המועד  באסיפה:  והצבעה  הקובע  המועד 
החברות,  לחוק   182 בסעיף  כאמור  הכללית,  באסיפה  להצביע  בחברה 
התשנ"ט-1999, הינו בתום יום ג', 15 בינואר, 2019. בהתאם לתקנות החברות 
בעל  התש"ס-2000,  הכללית),  באסיפה  הצבעה  לצורך  במניה  בעלות  (הוכחת 
לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  בורסה  מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר 
ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על 
שם חברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה 
בעלותו  בדבר  למניה,  זכותו  רשומה  אצלו  אשר  הבורסה  חבר  מאת  אישור 
כח  יפויי  הנ"ל.  לתקנות  שבתוספת   1 לטופס  בהתאם  הקובע,  במועד  במניה, 
הכתובת  פי  על  החברה,  במשרדי  להפקיד  יש  באסיפה  והצבעה  להשתתפות 
לעיל, לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה 
האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון 

להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
 9 ביום  פורסם  אשר  האסיפה,  זימון  בדבר  המיידי  הדוח  במסמכים:  עיון 
בינואר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-003238), ניתן לעיון גם באתר רשות 
לניירות  הבורסה  ובאתר   www.magna.isa.gov.il שכתובתו:  ערך  ניירות 

.www.maya.tase.co.il :ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו
בכבוד רב,  מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ  

www.kedumim.org.il

jobs@kedumim.org.il 20.01.2019)
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הרה"ח ר' יעקב זאב זופניק ז"ל
  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

רשת נאמן מתחדשת ומשפצת הגאון רבי יצחק יחיאל יעקובוביץ זצ"ל
את הסניפים ברחבי הארץ

שנות  מ־70  למעלה  אחרי 
למעלה  ועם  מצויינים  מאפים 
נאמן  מאפה  רשת  סניפים  מ־50 
סניפי  את  ומשפצת  מתחדשת 
מראה  ליצור  מנת  על  הרשת 
כדי  דומה  רשתי  וקונספט  אחיד 
לתת ללקוח המבקר בחנות חווית 

קניה מנצחת.
למ־ בהתאם  חודשו  כה  עד 
כדורי  מלחה,  סניף  החדש  ראה 
יתר  ישופצו  ובהמשך  רוממה, 

הסניפים. 
וניתן  שודרג  התפריט  גם 

חדשות,  עוגיות  מבחר  למצוא 
מאפים  עם  איטלקית  פינה 
המוכרים  המאפים  לצד  מגוונים 

והאהובים של הרשת.
הרשת  מבעלי  נאמן  ר' 
לשפץ  החלטה  "קיבלנו  מציינת: 
הרשת  של  הסניפים  את  ולחדש 
את  שלנו  ללקוחות  לתת  כדי 
ביותר.  הטובה  הקניה  חווית 
ושיפרנו  חדשים  מאפים  הוספנו 
המציעים  בסניפים  התפריט  את 

תפריטים מורחבים". 
למעלה  נאמן  מאפה  לרשת 

בד"צ  בכשרות  סניפים  מ־50 
הארץ,  רחבי  בכל  ישראל  אגודת 
עם  מאפה  בתי  פועלים  בהם 
לחלק  החביב.  הירושלמי  הטעם 
חל־ מסעדות  גם  מהסניפים 

מורחב  תפריט  המציעות  ביות 
סתם  או  צהרים  בוקר,  לארוחת 
ומאפה  קפה  של  להפסקה 

במהלך היום. 
שימוש  עושים  נאמן  במאפה 
בחומרי גלם איכותיים, ובכל סני־
פי הרשת תוכלו למצוא את מגוון 

המאפים המיוחדים.

מועצה אזורית עמק המעיינות

לתפקיד: פקיד/ת גביה למועצה 
אזורית עמק המעיינות

עדכון  לתושבים,  הגביה  בתחום  שירות  מתן  התפקיד:  תיאור 
*מתן  תשלומים:  וקבלת  התושבים  בכרטיסי  וזיכויים  חיובים 
שירות ומענה לפניות תושבים. *עדכון נתונים במערכת המחשוב. 
שנגבו  תשלומים  של  והפקדה  רישום  תשלומים,  *קבלת 

מתושבים. *ביצוע התאמות מול הנהלת חשבונות.
כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת גביה.

בגרות  תעודת  או  לימוד  שנות   12 השכלה:  התפקיד:  דרישות 
מלאה. הנהלת חשבונות סוג 1 ו-2 - יתרון. ניסיון מקצועי: ניסיון 
ניסיון  יתרון.   - אחת  שנה  לפחות  חשבונות  בהנהלת  בעבודה 

בשרות לקוחות - יתרון. ניסיון בגביה וניהול קופה - יתרון.
סדר  דיוק,  טובים.  אנוש  ויחסי  שירותיות  אישיים:  כישורים 

וארגון. יכולת עבודה בצוות.
התמודדות  גבוהה.  שירות  תודעת  לתפקיד:  ייחודיות  דרישות 
 outlook,) גבוהה  ברמה  מחשב  מיומנויות  ושחיקה.  לחץ  עם 

.(word, excel, PowerPoint
המשרה המוצעת היא בהיקף של 100% משרה. מתח הדרגות 
לתפקיד 5-7 בדירוג המינהלי. המשרה מיועדת לנשים ולגברים 
כאחד. יש להעביר תעודות בעת הפניה - רק פניות מתאימות 
לשלוח: נא  המשרה  שם  בציון  והמלצות  קו"ח  תענינה. 

adi@maianot.co.il, לא יאוחר מיום 21/1/2019 בשעה 09:00 
בבוקר.

מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 200/2019 

מועצה אזורית עמק המעיינות

לתפקיד: מזכיר/ה לבית ספר בניהול עצמי ("שקד")
תיאור התפקיד: ביצוע עבודות מזכירות ומטלות שוטפות הנוגעות 
לרבות:  ביה"ס,  מנהל  להנחיות  בהתאם  הספר  בית  לעבודת 
ניסוח, הדפסה ושליחת  (כולל  ודואר בית הספר  *ניהול מסמכים 
המכתבים). *ניהול יומן הפעילות של מנהל בית הספר. *קבלת קהל 
הקשורות  בפניות  ומכתבים  פקסים  מיילים,  לטלפונים,  ומענה 
ובקרה  *עדכון  הספר.  בבית  עובדים  תיקי  *ניהול  הספר.  לבית 
של מערכת השעות ושל שעות הוראה בבית הספר במערכת ניהול 
בבית הספר.  וגריעה של תלמידים  *רישום  (מנב"סנט).  ספר  בתי 
*הכנת תעודות לתלמידי בית הספר. *תפעול פרויקטים ייחודיים: 
פרויקט חלוקת ספרי לימוד, פרויקט הזנה, ועוד. *ביצוע פעולות 
*ביצוע  הספר.  בבית  הניתנת  ראשונה  לעזרה  בנוגע  מנהלתיות 
הזמנות רכש לאחר פניה וקבלה של הצעות מחיר, וניהול קשר עם 
ועד  כספי  שירותים,  אגרת  לימוד,  (שכר  כספים  *גביית  ספקים. 
קטנה/ (קופה  עצמי  בניהול  ביה"ס  של  חשבונות  *ניהול  הורים) 

חשבון בנק), מעקב אחר תקציב תל"ן וניהול כספי קרן קרב, כולל 
מעקב אחרי נוכחות מדריכים.

כפיפות ארגונית: מנהל/ת בית הספר.
דרישות התפקיד: השכלה: 12 שנות לימוד. קורס מנהלנים/יות 
ו/או תעודת הנה"ח סוג 1 ו-2 - יתרון. ניסיון מקצועי: ניסיון קודם 

של שנתיים לפחות במזכירות/ניהול משרד.
מחשב:  ביישומי  שליטה  גבוהה.  ברמה  עברית  נוספות:  דרישות 

.Execel ,Power Point ,Outlook ,Word
כישוריים אישיים: אדיבות ותודעת שירות גבוהה. כושר עבודה 

בצוות. יכולת תיאום, ארגון ותכנון. דיסקרטיות.
הדרגות  מתח  משרה.   100% של  בהיקף   - המוצעת  המשרה 
לתפקיד 7-10 בדירוג המנהלי. המשרה מיועדת לנשים ולגברים 
כאחד. רק פניות העומדות בדרישות הסף תענינה - חובה להעביר 
תעודות בעת הפניה. קו"ח, תעודות והמלצות בציון שם המשרה 
 21/1/2019 מיום  יאוחר  לא   ,adi@maianot.co.il לשלוח:  נא 

בשעה 09:00 בבוקר.

מכרז כ"א פנימי/חיצוני מס' 201/2019 



המבשר | יום ה', ד' בשבט תשע"ט | עמוד ה

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
130 חד',   5 ישראל,  בשרי  מציאה 
ש"ח  חניה, 2,960,000  כולל  ק"ו,  מ"ר, 
0527-649- היימיש"  "תיווך  בלעדי, 

565
[20051205]

ברחוב  ייחודי  בפרוייקט  בלעדי! 
מחולקת.  מטר   104 אהליאב 
 + משופצת  חדרים   3 לדירת 
חדרים.   2.5 ודירת  מרפסת. 
ONE 054- נדל"ן ש''ח   3,000,000

8440016
[20051197]

תורה,  בעזרת  בשוק!  חדשה 
חצר  מ"ר,  כ-140  מצוין,  במיקום 
ניתנת  לשיפוץ,  זקוקה  ענקית, 
ONE נדל"ן  דירות,  ל-2  לחלוקה 

054-844-0016
[20051195]

אמיתית,  מציאה  מאירות,  פנים 
155 דופלקס  החלטה,  למהירי 
מטבח   + ענק  סלון  חדרים   6 מ"ר 
מרהיב,  נוף  מרפסות   2 פסח, 
ניתנת לחלוקה ל-2 דירות בקלות. 
ONE 2,990,000 ש''ח. סופי! נדל"ן

054-844-0016
[20051194]

בזכרון  בלעדי!  בשוק!  חדשה 
יעקב, דירת 5.5 חדרים, מרווחת, 3
קומה  הרחבה!  אחרי  אויר,,  כיווני 
ONE 054- נוחה, 2,600,000 נדל"ן

844-0016
[20051193]

ברוממה,  מבוקש  בפרויקט 
מ"ר  בנוי, + 90  מ"ר  כ-200  פנטאוז 
נוף  ומרוהטת.  יוקרתית  מרפסת. 
כניסה  צמוד.  מחסן   + מדהים, 
מחיר  למכור,  חייבים  מידית, 
ONE 054-8440016 מצויין נדל"ן

[20051192]

שפע,  ברב   !!ONE לנדל"ן בלעדי 
דירת יוקרה 3.5 חדרים. מושקעת 
ענק!  סלון  סוכה,  מרפסת  מאוד! + 
יחידת  כוללת  מושקע,  מטבח 
פונה  כפולים.  ושירותים  הורים 
ONE 054- נדל"ן  מרהיב!  לנוף 

8440016
[20051191]

חדרים   5 דירת  בסורוצקין, 
פסח,  מטבח  ענק,  סלון  משופצת, 
לפיצול  אפשרות  ענקית  מרפסת 
ONE נדל"ן  להשכרה.  ליחידה 

054-8440016
[20051190]

חדרים   4 דירת  נוף,  במצפה 
מטבח  סוכה,  מרפסת   + מרווחת 
ONE 054- נדל"ן  חזיתית.  גדול, 

8440016
[20051189]

מתאימה  מיוחדת.  הבירה.  בארזי 
4.5 א'.  קומה  למארחים.  במיוחד 
מ'.   75 מרפסת   + מ'.   110 חדרים 
3,000,000. עסקת המאה ייעוץ נדל"ן 
מקצוענות.   100% אמינות,   100%  -

.052-7650001
[20051174]

מ"ר   80 הבירה  בארזי  חדרים   3,5
עסקת   .2,250,000 מזגנים   + שמורה 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ  המאה 

100% מקצוענות. 052-7650001.
[20051173]

למשקיעים  נדירה  הזדמנות 
חדרים   4 הנביא  בשמואל  שמבינים: 
75 מ' משופצת + מזגנים + היתר בניה 
המאה  עסקת   .1,750,000 הגג.  על 
100% אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 

מקצוענות. 052-7650001.
[20051172]

2 ברוך  במקור  למבינים:  מציאה 
חדרים מרווחת קומה א' + 2 מרפסות 
מושכרת  חדשה  דיור  יחידת   + סוכה 
 .2,100,000 בהיתר.  בניה   .3300 ב 
100%  - נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 
052- מקצוענות.   100% אמינות, 

.7650001
[20051171]

עו"ד  מדהים:  במבצע  המאה'  'עסקת 
עלינו. 052-7174531.

[20051170]

 + ברוך  במקור  חדרים   3 בהזדמנות: 
יחידה מושכרת ב - 3000. 2,500,000
ייעוץ  המאה  עסקת  בלבד.  ש''ח 

נדל"ן052-7174531.
[20051169]

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

ק"ד, שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20051148]

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
[20051147]

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

052-765-6888
[20051146]

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
[20051145]

קומה  מיוחדת,  חדרים   5 בכדורי 
וחניה  מחסן   + מדהים,  נוף  גבוהה, 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20051144]

מפוארת  חדרים,   4 בכדורי 
מרפסת  נוחה,  קומה  ומרווחת, 
גדולה, + מחסן וחניה, שוורץ נדל"ן 

052-765-6888
[20051143]

חדש  בבניין  הנביא,  בשמואל 
כיווני   3 מיוחדת,  חדרים   4 בבניה, 
קומה  עשיר,  טכני  מפרט  אוויר, 
נדל"ן  שוורץ  סוכה,  מרפסת  נוחה, 

052-765-6888
[20051142]

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

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20051141]

למוכר!  תיווך  ללא  השבוע:  מבצע 
גאולה/  באזור  דירות  דרושות 
שמונים  גוש  צבי/  נווה  ברוך/  מקור 
נדל"ן  ייעוץ  המאה'  'עסקת  והסביבה. 

.052-7174531
[20051139]

ישראל  בבית  נדירה!  מציאה 
יחידה   + מטר   65 חד'   3 קארו 
רק  מבוי   + מטר   8 של  לבודד 
חודשית  תשואה  1490.000ש"ח 
5000ש"ח (התחילו הליך תמ"א 38
לחידוש כל הבית) 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051133]

חד   5.5 תורה  בעזרת  המציאה!! 
מטר  חצר 60  מרפסת   + מטר   140
052- 3400.000ש"ח  רק  חזית 
7658-638 "היימשע תיווך הנדלס"

[20051132]

ק"ג  מטר   73 -3חד'  בבהרן! 
לבעלי  1400.000ש"ח  רק  מעלית 
משכנתא  אפשרות  ללא  מוזמן 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051131]

בעזרת תורה! 5 חד' -137מטר ק"ב 
חזית ונוף רק 3690.000ש"ח -052
7658-638 "הימשע תיווך-הנדלס"

[20051130]

ברוממה,  היוקרתי!!  בפרויקט 
98- 4חד  רווחה  לשערי  צמוד 
רק  ק"ד  מטר   16 מרפסת   + מטר 
חודש  כ-6  כניסה  2520.000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051129]

בשיא!!  ישראל  מלכי  בגאולה 
מושכרת  מטר   92 א'  קומה  דירת 
לחנות חזית לגאולה רק 2370.000
"היימשע   052-7658-638 ש"ח 

תיווך-הנדלס"
[20051128]

80 -3חד'  תדהר  הבירה-  בארזי 
מטר + התר בניה לעוד 30 מטר ו-2
2230.000ש"ח  רק  ק"ב  מרפסות 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051127]

ביותר  הגדול  דירות  מבחר  אצלינו 
3/4/5/6 ירושלים)  (פסגות  בכדורי 

חדרים. יעד נדל"ן 054-8510009
[20051115]

דירת 5.5 שלום!  דובר  בעלזא  באזור 
חד 148 מטר  + 4 יחידות דיור של 25
מטר כל אחד, + מחסן עם חלונות 40
5200.000שח  רק  משופץ  מצב  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20051105]

יוסף  בבית-ישראל  ממש!  מציאה 
מטר  מחסן 6   + מטר  חד 65  קארו, 3 
חודשית  תשואה  1500.000שח  רק 
"היימשע   052-7658-638 5000שח 

תיווך-הנדלס"
[20051104]

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

קרקע 02-5327402 יוסי
[20051069]

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
053-  ,02-5379474 תיווך  חדשה! 

3179474
[20050984]

דברי  מאוד!  מיוחדת  בבלעדיות! 
4 מסדר,  טאבו  ק"א,  3חד'  חיים 
 + ק"כ  אלפנדרי   * מ"ר   90 מרפסות 
יח"ד חצר . תיווך 02-5379474, -053

3179474
[20050983]

יצחק  מנחת  עצמי!  הון  לבעלי 
שח   710.000 רק  מטר   35 יחידה 
ש''ח   4,200 חודשיית  שכירות 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20050981]

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]

3 עוזר  חיים  חזקה!!  מציאה 
בנין  מאד  משוקעת  75מטר  חד' 
ש''ח   1730.000 רק  היימשע 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20050848]

-5חד  תורה  בעזרת  במחיר!!  ירדו 
מרפסת  נוחה  קומה  מטר   135
גדולות  אופציות  מאד,  גדולה 
3400.000שח  רק  להרחבה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

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]

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]

מציאה!!  הגיועלדיגע  במחיר  ירדו 
90 דירת  יעקב  בעין  בבלעדיות! 
אפשרות  מטר,   5.30 גובה  מטר, 
להגיע ל 200 מטר מידי (באישור כל 
הקודם  ש''ח  רק 2300.000  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]

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]

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

"היימשע תיווך-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]

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
מ"ר,  כ-130  שטח  בעלזא  באזור 
במחיר  דבר  לכל  מתאים  מושקע, 

הזדמנותי 0533184766
[20051200]

2  + רב-שפע)  (ליד  מרדכי  תכלת   5
מרפסות ק“ג, מיידית! 050-4122714
[20051199]

ברמת אשכול ליד פאגי 4 חד', ק"ג 
052- תיווך  ש''ח   7,000 מעלית   +

7640590
[20051121]

מרפסות   2  + רייקה  חד'   3 צבי  בנוה 
אהרון  קדושת   * גמיש  ש''ח   6,000
מרוהטת  מרווחת,  מושקעת  חד'   4
052- תיווך  ש''ח   8,000 ברמה 

7158059
[20051090]

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 
משיב  במנחם  נהדרת   * ש''ח   6,500
מציאה  מרפסת,  יח"ה,   + מ"ר   100

6,200 ש''ח . 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 | חנויות ומחסנים
בכיכר השבת 80 מטר קומת כניסה + 
23000לחודש  רק   1- קומה  מטר   50
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051176]

בלב גאולה להשכרה לכל מטרה 200
052- פגז  מקום  כניסה  קומת  מטר 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051175]

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
[20051149]

בני ברק | מכירה
סוכה   + ק"ד  כחדשה  מ"ר   100 חד'   4
גדולה, חזית, ממוזגת. 054-8451820
[20051208]

משופצת  6ח'  עזרא/ויזניץ  באזור 
3,150,000ש"ח  חזית  ק"ב  יח"ד   +

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20051206]

כוביצקי נכסים והשקעות הבלעדיות 
דירת פנטאוז גדולה ודירת 4 חדרים 
לפרטים  פריסיל  במחיר  בניה  לפני 

0527166618
[20051202]

דירת  והשקעות  נכסים  לכוביצקי 
שלד  בגמר  בוטיק  בבנין  4חדרים 

לפרטים 0527166618
[20051201]

מחולקת  100מ"ר  השלושה  באזור 
מחסן   + יפהפיות  יחידות  לשתי 
כמשרד)  בטאבו  (רשום  וחניה 
03- "אפיק-נכסים"  1,700,000ש"ח 

5791514
[20051165]

מיידי  חזית  ק"ק 100מ"ר  יגאל  באזור 
"אפיק-נכסים"  1,830,000ש"ח!  רק 

053-3128884 03-5791514
[20051164]

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

3כ"א "אפיק-נכסים" 03-5791514
[20051163]

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

5791514
[20051162]

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

[20051161]

 + חזית  ק"א  כ-5ח'  לנדא  ליד 
בק"ק  מושכרות  יחידות  שתי 
03- "אפיק-נכסים"  2,830,000ש"ח 

053-3128884 5791514
[20051160]

95מ"ר  ענקית!   3.5 במנחם-בגין 
3כ"א  חזית  ק"א  מטופחת 
"אפיק- 1,490,000ש"ח  פוטנציאלית! 

נכסים" 03-5791514
[20051159]

באזור ריינס פנטהאוז 4ח' + מרפסות 
ק"ה + מעלית + גג בטאבו + נוף מיידי 
03- "אפיק-נכסים"  2,600,000ש"ח! 

053-3128884 5791514
[20051158]

טאבו  חד'   3 גלויות  בקיבוץ 
3 מ"ר,   80 כ-  חד'   3 משותף 
לל"ת  מעלית,   + נוף  חזית,  כ"א, 

1,290,000 ש''ח 050-4148095
[20051135]

בני ברק | השכרה
ק"ק  משופצת  3ח'  נחמיה  באזור 
5,300ש"ח  למבוגרים  אידיאלית 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20051207]

בבנין  חדרים   4 דירת  להשכרה 
3 מושקעת  ממוזגת  מרווחת  יוקרתי 
וכניסה  פרטית  גינה  שירותים!  חדרי 
7200 היוקרתי  פנקס  באזור  פרטית 

ש''ח לפרטים 0527133387 לל"ת
[20051168]

100מ"ר  חדשה   4 גבירול  באבן 
 + חזית  ק"ב  מרפסות   + יפהפיה 
03- ב-"אפיק-נכסים"  מפתח  מעלית 

5791514
[20051166]

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
ק"ב  משותף  טאבו  ויז'ניץ  באדמורי 
גדולה  מרפסת   + מטר   125 חד   5
052-7658-638 1350.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051110]

משותף  טאבו  ויז'ניץ  באדמורי 
רק  מטר   10 מרפסת   + מטר   65
ק"ג,  פסח  עד  כניסה  760.000שח 
מעלית, נוף 052-7658-638 "היימשע 

תיווך-הנדלס"
[20051109]

משותף!  טאבו  מלובלין!  בהחוזה 
מידית  אופציה   + מטר   85 3חד  ק"א! 
1060.000שח  רק  נוסף  לחדר 
052-7658-638 זוכה  הקודם  כל 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051108]

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]

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]

במחיר!בקדושת  ירדו  "מציאההה" 
2  + מטר   105 חד   4 מפוארת  לוי 
תשואה  בגג  גדולות  דיור  יחידות 
רק 2315.000 שח  כ 10000  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]

חיפה | מכירה
ק"א  מטר   60 חדרים   2.5 דירת 
ב-  המתחרד  אזור  הרצל  ברחוב 

650,000 ש''ח 0548476130
[20051209]

חיפה | השכרה
עקיבא,  רבי  רח'  בתחילת  בחיפה 
מאווררת,  ק"ג,  חדרים   2.5 דירת 
מזגנים.  אויר,  כווני   3 מרווחת, 

לפרטים : 050-4153004.
[20051167]

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

שוק סבירים, 0583250259
[20048879]

קרית גת 
96 חדרים,   4.5 להשקעה,  מציאה! 
לטווח  מושכרת  משופצת,  מטר, 
 * בלבד.  ש"ח  ב-720,000  ארוך, 
חדרים   3 החדשה  החרדית  בקריה 
''פסגות-מאיר  בהזדמנות.  ק''א 

ינקלביץ'' 0533-199-102
[20051198]

4 למכירה  למבינים:  בהזדמנות 
חדרים במתחרדים קומה א' מושכרת 
ש"ח.   2500 ב  מצויינים  לשוכרים 

890,000 ש"ח בלבד. 052-7650001.
[20051140]

חזית   + חד'   3 בבעלזא  בבלעדיות! 
 . ש''ח   940,000  ,5 קומה  מחסן,   +
054- נמירובסקי  יהושוע  לשירותכם 

844-70-24
[20051117]

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]

עמנואל 
החל  חדרים   3/4/5 שניה  יד  דרות 
054- אלבה-נדל"ן  ש"ח  מ510000 

844-6671
[20051138]

3חדרים  דירות  אור  נווה  פרויקט 
מ670000 החל  אופציה  עם  100מ"ר 

ש"ח אלבה-נדל"ן 054-844-6671
[20051137]

במצב  נאה  דירה  סופר  חתם  ברח' 
ק"ב. -054 מרפסות,  חד' + 2  מצוין, 4 

8527887
[20051114]

עמנואל | מכירה
דירת 3 חד' שמורה נוף, אזור טוב, 
מטבח חדש, מיזוג, 500,000 ש''ח . 

052-7683327
[20051126]

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

אחיסמך 086335335
[20049841]

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

gmail.com
[20050219]

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. 

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

עלות.
[20047926]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
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]

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

gmail.com
[20043606]

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

לפרטים: 054-8462877
[20042486]

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

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

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

טלפקס
[20040560]

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

עם ג'קוזי וסאונה 052-7162596
[20049293]

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

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

4174016
[20050859]

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

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

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

חצר ממולץ!. 077-7990764
[20049879]

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

ולתקופות קצרות. 052-7143111
[20050756]

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

7616720-1
[20040110]

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]

בירושלים ַ נשים  ובגדי  נדוניה  לחנות 
שירותית  אחראית,  עובדת  דרושה 
גבוה,  עבודה  מוסר  בעלת  ונמרצת, 
ואנגלית.  אידיש  עברית,  דוברת 
בין  להתקשר  במשמרות.  עבודה 

05331-05189 השעות 14:00-17:00
[20051210]

בירושלים  באידיש  חסידי  לת"ת 
קו"ח  צהרון   + למלמד  עוזר  דרוש 

לפקס: 02-5812753
[20051204]

דרושה  בירושלים  חרדית  לפנימיה 
בשעות  נמרצת  לימודים  רכזת 
לציין  נא  בהו"מ.  רקע  עם  אחה"צ 
02- לפקס:  קו"ח   ."105 "למשרה 

6259371
[20051157]

תחבורה  באפרת,  בית  משק 
מביתר/ ירושלים 3 עד- 4 פעמים 
קו"ח  לפעם.  שעות   4 בשבוע 
amir@ 02-6737373 בפקס 

sawestcan.org
[20051125]

מטפלת,  דרושה  בהר-נוף  יום  למעון 
ואוירה  טובים  במיוחד  התנאים 
נעימה ומשפחתית! ל-5 ימים בשבוע 
073- לפרטים:   8:00-4:00 בשעות: 

2181653
[20051120]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

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]

דרושים  פלדהיים  נוף  יפה  לרשת 
ערב  אחה"צ  למשמרת  עובדים 
פרטים במזכירות 1599-581-581 או 

בכל סניפי הרשת
[20048014]

לעבודה  פקיד/ה  ביטוח  לסוכנות 
שעות   3 פגישות.  לתיאום  מהבית 
ש''ח  לא נדרש ניסיון, 4,000  ביום, 
תיק  מנהל/ת  בי-ם  לארגון   *  .
לעבודה  שטח,  למשרת  לקוחות 
רכב   + ש"ח   12,000 לקוחות,  מול 
בב"ב  ביטוח  לסוכנות   * צמוד. 
פקיד/ה, 6 שעות ביום, 9,000 ש''ח 

. קריירה 072-22-222-62
[20043625]

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

052-7195050
[20050916]

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

23-23
[20047215]

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 
מאוד  סמלי  במחיר  למסירה 
ivig הבריאות  בסל  שאינה  תרופה 

איאמונוגלובולנין. 052-7611898
[20051020]

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

בהתחייבות! 8571355 - 054
[20049829]

במחירים  ומנצ'סטר  ללונדון  טיסות 

הכי  למחיר  מתחייבים  זולים!!  הכי 

נמוך!! 054-8571355
[20049322]

משכנתאות 

משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 

עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 

כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 

שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

דיו וטונרים 

סוגי  לכל  וטונרים  דיו  דיו-  סל 

חזקים  איכות,  של  מותג  המדפסות. 

להזמנות  הבית!  עד  משלוח  בשירות 

חייגו: 02-8000801
[20040391]

תפילין 

והמיוחדים  המהודרות  התפילין   *

בד"ץ  בהשגחת  "וקשרתם"  של 

של  חידוש  החרדית,  העדה 

אישי  לשירות  והידור.  פאר 

 * 0548466552
[20049860]

אורטופדיה 

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

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

השבת אבידה 

כחול  בצבע  גדולה  מזוודה  אבדה 
058- וארא  פ.  שישי  ביום  בב"ב 

03-6487233 3244150
[20051177]

נשכח  ברק  בבני  ברמן  במאפיית 
מסגרת   + זהב  בצבע  אישה  שעון 

אבנים. 053-3101666
[20051156]

באזור  ברק  בבני  משקפים  אבדו 
 - רוזובסקי   - מגור  האדמור  רחוב 
קופ"ח  עד  כהנמן  רחוב  תם,  רבינו 

מכבי 052-6878747, 03-5780976
[20051154]

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

003
[20042291]

דף היומי בבלי: חולין מד    דף היומי ירושלמי: כלאים כ    חובות הלבבות:
ט-י    הלכה יומית: ד,  ב"מ  משנה יומית:  (התורה)  הנפש הרביעי  חשבון 
או"ח תמב, ב-ד    רמב"ם יומי: מעשר ד-ו    שו"ע הרב - רב יומי: ג, ט-יא  

  דף היומי - זוהר: יתרו, סעי' רנב-רסה    חפץ חיים: רכילות ט, יד-טו  
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' מ.

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:268:288:278:288:288:26סו"ז ק"ש מג"א

9:139:159:159:159:169:14סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:339:349:349:359:359:32סוף זמן תפלה מג"א

10:0410:0610:0610:0610:0710:04סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
11:4711:4811:4711:4911:4911:45חצות היום

12:1712:1812:1712:1912:1912:15מנחה גדולה
16:5816:5416:5416:5716:5616:53שקיעת החמה

זמנים למחר

5:055:075:075:075:085:06עלות השחר
5:465:485:485:475:485:47זמן ציצית ותפילין

6:386:486:406:416:426:38הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073-2688970 אהרנוביץ' 12, ב"ב    תל  סנטר פארם 058-4112245 מלכי ישראל 14    בני ברק גאולה ירושלים
077-8880390 077-8880650 פנחס רוזן 72 מהשעה 19:00 עד 08:00  סופרפארם מינסטור סופרפארם שיכון דן אביב
8853507 רח' המלאכה 50 א.ת. הדרום    חיפה שופר סל דיל שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00   נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל  סופרפארם 077-8881110 הנשיא 134    רמת גן סופר פארם האודיטוריום
סופר פארם בקניון אשדוד רח'  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון
נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 214.24-
אתמול: 214.35-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
11-5

תל אביב
18-7

חיפה
15-8

גולן
13-7

טבריה
17-10

גליל
9-4

באר שבע
16-4

אילת
21-11

מזג האויר
עליה בטמפרטורות

היום - נאה בדרך כלל ותחול עלייה 
בטמפרטורות.

שישי - נאה עד מעונן חלקית 
בעננות בגובה רב. תחול עליה 

קלה נוספת בטמפרטורות. בשעות 
הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות 

בהרי הצפון.

שבת - מעונן חלקית בעננות 
בינונית וגבוהה. עליה קלה נוספת 

של הטמפרטורות, בעיקר בפנים 
הארץ. בשעות הבוקר ינשבו רוחות 

מזרחיות ערות בהרי הצפון.

ראשון - נאה עד מעונן חלקית 
ותחול ירידה בטמפרטורות. 

במישור החוף ינשבו רוחות דר' 
מע' ערות ומשעות אחר הצהריים 

בצפון בעיקר יתכנו גשמים 
מקומיים.

ראשוןשבתשישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

המרכז  בני  שמע  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



עם האחים זאב ויואל וקסברגר
בעלים ושותפים בחברת "מלכות וקסברגר" -

פאר היצירה היהודית

אנו נעביר לכם בסדנא את הידע שצברנו שנים: 

ירושלים בני ברק
אחוזת וגשל,
רח' מלצר 13

יום ראשון כ"ח שבט 3.2.19

אולמי בית ישראל,
רח' עזרת תודה 18

יום שלישי כ"ג שבט 29.1.19

איך
להכפיל
את הרווח
של העסק שלך?

איך להשיג
שפע של
קונים חדשים?

מה הם 100
הכללים
שחובה על כל
מנהל עסק לדעת?

איך לחשוב מחוץ לקופסא
ולהפוך חלום למציאות בעזרת ה'

מאת האומן והצייר
יואל וקסברגר, איש הרעיונות

09:30 הסדנא | בר בוקר מרענן 09:00
סיום וארוחת צהרים 14:00

לרכישת כרטיס התקשר עכשיו:

m @ m w a x b . c o . i l : ל י י מ ל ו  א
077-9973004

ההרשמה 
מראש חובה!
הטבה לנרשמים 
עד תאריך ז' שבט

למנהלים
ובעלי תפקידים 

בעסקים, חנויות, 
מפעלים ואירגונים

מה הם 12
הכללים
 שחובה לדעת לפני 
שמדברים עם קונה
כדי לסגור עיסקה?

  
 
 
 

 טתשע"ב' שבט   ,ב"ה
 

 הוסרה ההשגחה
  אבות יבתרשת מ

מרכז ותיקים" "  
  2ן רח' עמרם גאו

עטרת  נים"רר"   ימו
  10רח' אהרונוביץ 

י ברק   בנ
 

 

 !! ידע הקהל להיזהרו
 
ח באעה" ז  ע"  ו

 משה יהודא ליב לנדא
ברק י  דבנ ד  אב"  רב 

מיזם חדש למאבק באנטישמיות: מאגר 
עם 'התקרית האנטישמית הראשונה' 
אלפי יהודים מכל רחבי העולם החלו לשלוח במאגר מיוחד סיפורים אישיים על 

אנטישמיות ועל אירועים אנטישמיים שהם חוו בפעם הראשונה 

מאת א. למל

בא־ למאבק  חדשני  מיזם 
מכל  יהודים  אלפי  נטישמיות. 
רחבי העולם החלו לשלוח במאגר 
מיוחד סיפורים אישיים על אנטי־
אנטישמיים  אירועים  ועל  שמיות 
כשבין  הראשונה,  בפעם  חוו  שהם 
השאר נכללו סיפורים על מתקפות 
אלימות ואנשים שאמרו להם דב־
רי נאצה – רק בגלל שהם יהודים.
האנ־ 'החוויה  הכותרת  תחת 
טישמית הראשונה שלי', מוכיחים 
בפרויקט  המשתתפים  היהודים 
נפוצה  עדיין  האנטישמיות  כי 
העולם.  רחבי  בכל  כיום  מאד 
אנ־ שחוויתי  הראשונה  ”הפעם 
השכנים  כשאחד  היתה  טישמיות 
ילדים  לעבר  לירות  החל  שלי 
של  האם  אוויר.  רובה  עם  ברחוב 
כשאחד  אלי  ניגשה  הילדים  אחד 
ופתאום  מדמם,  שלה  הילדים 
שתקף  היהודי  ’זה  עלי:  צרח  הוא 
להם  שאמרתי  אחרי  גם  אותי!‘. 
סירבו  הם  האמיתי,  האחראי  מי 
להתנצל“. כותב אחד המשתתפים 

בפרויקט.

היה  הרעיון  את  שיזם  מי 
ברקשייר  בעיר  הכנסת  בית  רב 
סולומונס,  צבי  הרב  שבבריטניה, 
לה־ היא  היוזמה  מטרת  כי  שאמר 

לאנטישמיות  המודעות  את  עלות 
תוך  ובארה“ב.  באירופה  הגוברת 
1,700 מעל  שעות  מ־24  פחות 

סיפורים הגיעו למאגר המיוחד.
”ילדים  כי  נכתב  השאר  בין 
מט־ עלי  זורקים  היו  הספר  בבית 

בעות וקוראים לי ’יהודי מסריח'“, 
ביתם  כי  אמרו  רבים  ויהודים 
וכתובות  קרס  בצלבי  הושחת 

נאצה אחרות.
כי ”כשהייתי  סיפר  נוסף  אדם 
בן 8 אחד החברים שלי העיף אותי 
כיפה.  לבשתי  כי  שלו  מהבית 
החוצה,  אותי  גרר  שהוא  אחרי 

רוצה  לא  שלי  ש‘אמא  אמר  הוא 
האם  כאן‘.  יהיו  כמוך  שאנשים 
מספיק  אמיצה  היתה  לא  אפילו 
כדי להגיד לי את זה בעצמה, אלא 
שלחה את הילד שלה לתקוף ילד 

אחר“.
גם לא יהודים הצטרפו למיזם 
”אני  משלהם.  סיפורים  ושיתפו 
נוצריה, אבל כשהבעתי פעם אחת 
את תמיכתי בישראל, הטיחו בפני 
משלמים  רוטשילד  או  שהמוסד 
לי כדי שאגיד את הדברים הללו“. 
מוסלמי בשם אוסמה כתב כי חווה 
אנטישמיות בעצמו: ”הגעתי פעם 
שחור  כובע  לובש  כשאני  למסגד 
ומעיל ארוך. אמרו לי שלא להת־

לבש ככה, כי אני נראה כמו יהודי 
מקולל“.

שנה לאחר שנפתח מחדש

אוקראינה: אלמונים ניתצו את חלונות 
בית הכנסת העתיק בדרוהוביץ

מאת א. למל

יהודי  חגגו  שנה  לפני  רק 
המת־ העיירה  ויוצאי  דרוהוביץ 
חנוכת  את  העולם,  ברחבי  גוררים 
בית הכנסת העתיק שנבנה ושוחזר 
ובשבוע  והדר,  פאר  ברוב  מחדש 
הכ־ בית  חלונות  כי  דווח  האחרון 
אלמונים  ע"י  נותצו  החדש  נסת 

שגרמו לנזק רב. 
בראשית שנות השלושים נמנו 
כמחצית  יהודים,  כ־13,000  בעיר 
אירעו  זו  בתקופה  מתושביה. 
אנטישמיות  תקיפות  לעת  מעת 

אוקראינים  בידי  העיר  יהודי  של 
מקומיים.

הע־ תשס"ט  שנת  בסוף 
צדיקים,  אהלי  אגודת  מידה 
בתי  ושיקום  בשימור  העוסקת 
אירו־ במזרח  יהודיים  קברות 

בית  לסימון  מיוחדת  מצבה  פה, 
בעיר,  העתיק  היהודי  הקברות 
מגורים  ובתי  נעקרו,  שמצבותיו 
הקברות  בבית  חלקו.  על  נבנו 
רבי  הרה"ק  היתר,  בין  טמונים, 
הרה"ק  זי"ע,  מקרלין  השני  אשר 
זי"ע,  מדרוהוביטש  אליהו  רבי 
מלו־ החוזה  הרה"ק  של  תלמידו 
אלעזר  רבי  והרה"ק  זי"ע,  בלין 
ניסן טייטלבוים זי"ע, בנו של בעל 
הישמח משה זי"ע. המצבה הוקמה 
עמד  עדויות,  פי  על  שבו,  במקום 

האוהל שעל קברו. 

זיהום אותר ברציף 
הכימיקלים בנמל חיפה

מאת חיים מרגליות

הארצית  היחידה  מפקחי 
במ־ הימית  הסביבה  להגנת 
איתרו  הסביבה  להגנת  שרד 
בנמל  הכימיקלים  ברציף  זיהום 

חיפה. 

הוא  אך  כשמן  נראה  החומר 
כך  ובשל  שונים,  מאפיינים  בעל 
בהנחיית  לגביו.  בדיקות  נערכו 
חברת  הסביבה,  להגנת  המשרד 
טי־ קבלן  הפעילה  ישראל  נמלי 
 – מעגן  חברת   – ים  בזיהומי  פול 

הכתם. לחסימת  לאזור  שהגיעה 

מערך הסייבר הלאומי מתריע מפני 
נסיונות 'דיוג' של לקוחות מיילים

מאת חיים מרגליות

מערך הסייבר הלאומי מפרסם 
נסיונות  מפני  זהירות  התראות 
גורמים  מיילים.  לקוחות  של  דיוג 
בהודעות  שימוש  עושים  שונים 
דוא"ל, על מנת לתקוף משתמשים 
ביצוע  לצורך  וארגוניים,  פרטיים 
הונאות כנגדם, ולצורך השגת אחי־
רבות  פעמים  במערכותיהם.  זה 
ההודעות הזדוניות עושות שימוש 
בכתובות דוא"ל הנראות כאילו הן 
שייכות לארגונים שונים המוכרים 
מנגנונים  מספר  קיימים  למותקף. 
בצמ־ העשויים לסייע  טכנולוגיים 

צום משמעותי של התופעה.
שהמנ־ מנת  על  זאת,  עם 

נדרש  בהצלחה,  יפעלו  גנונים 
השולח  הצד  בין  פעולה  שיתוף 
צריך  השולח  הצד  המקבל:  לצד 
לשלוח  מורשה  מי  היטב  להגדיר 
מכתובת  (כלומר,  בשמו  דוא"ל 
הצד  שלו).  לדומיין  השייכת  מייל 
בין  התאמה  לוודא  צריך  המקבל 
הודעות הדוא"ל המתקבלות אצלו 

להגדרות השולח.
מאפשר  הראשון,  המנגנון 
שרתים  אלו  להגדיר  לארגון 
דוא"ל  הודעות  לשלוח  רשאים 
מאפשר  השני  המנגנון  בשמו. 
אסימטרי  ציבורי  מפתח  להגדיר 
אשר בעזרתו ניתן לאמת הודעות 

המגיעות חתומות במפתח הפרטי 
המנגנון  השולח.  הדומיין  של 
השלישי קובע מדיניות עבור הצד 
או  הצלחה  של  במקרה  המקבל, 
המנג־ שני  של  בבדיקות  כשלון 

דיווח  מנגנון  וכן  האחרים  נונים 
לבעל הדומיין.

צילום: ניר לוינסקי, המשרד להגנת הסביבה

הוחרמו עשרות תוכים שהוחזקו 
בתת תנאים בחנות בחיפה
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החקלאות  משרד  מפקחי 
בשיתוף  והגנים  הטבע  ורשות 

תוכים  כ־40  החרימו  אכיפה  גופי 
חיות  בחנות  למכירה  שהוצעו 
בחיפה והעבירו אותם למתקן מוגן 

של המשרד.
ופעולות  תלונות  בעקבות 
אכיפה שביצעו גורמי אכיפה שו־
בבעלי  חוקי  בלתי  סחר  כנגד  נים 
הווטרי־ השירותים  נציגי  חיים, 

הפיצו"ח  יחידת  ומפקחי  נריים 
רשות  בשיתוף  החקלאות  משרד 
חיפה,  עיריית  והגנים,  הטבע 
וחברת  המיסים  רשות  המשטרה, 
חשמל, ערכו ביקורת בחנות חיות 
במ־ חיפה.  העיר  בלב  הממוקמת 
קום הוחרמו כ־40 תוכים, בעקבות 
בעלי  צער  עבירות  לביצוע  חשד 
בר  חיות  והחזקת  כלפיהם  חיים 

ללא היתר כנדרש בחוק.
דיון,  התקיים  הפעילות  טרם 
צפון  מחוז  פרקליטות  בהובלת 
וזאת  הגורמים,  כלל  ובשיתוף 
בעלי  החרמת  אף  שעל  כיוון 
שהוטלו  וקנסות  ביקורות  החיים, 
על הבעלים בעבר, המעשים חזרו 
על עצמם והסחר עודנו קיים. על 
היום  לצאת  הגופים  החליטו  כן, 
ולפעול  הדוק  פעולה  בשיתוף 

במטרה להגן על בעלי החיים. 
במקום,  שנערכה  בביקורת 
בצפיפות  שחיו  תוכים   38 נמצאו 
ולא קיבלו כל טיפול ווטרינרי. עוד 
מחזיקים  אינם  הבעלים  כי  עלה 
מצבם  את  המתעדות  בתעודות 
הרפואי של בעלי החיים והחזקתם 
אינה כחוק. כמו כן, נמצאו במקום 

שני כלבים שהוחזקו במקום ללא 
הזוג,  כנדרש.  ורשיון  חיסונים 
בעת  במקום  ששהו  החנות,  בעלי 
משרד  לחקירת  נלקחו  הפעילות, 
והגנים.  הטבע  ורשות  החקלאות 
התוכים שהוחרמו הועברו למתקן 

מוגן של משרד החקלאות.

ההזמנות: מוֱקִד
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ביום שישי ייפתח קטע 
חדש במזרח כביש 6
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לת־ תפתח  בבוקר  שישי  ביום 
של  המזרחית  הזרוע  מלאה  נועה 
נסיעה  לנהגים  שתאפשר  כביש 6, 
קילומטרים,   266 לאורך  רצופה 
מצומת עמיעד שבצפון ועד לערד.

והמודיעין,  התחבורה  שר 
77 כביש  את  חנך  כ"ץ,  ישראל 

ישי,  לצומת  יקנעם  בין  החדש 
שבעמק יזרעאל, המתחבר מדרום 
לכביש 6 ומצפון למחלף המוביל, 
ויוצר נסיעה רצופה ללא רמזורים 
החדש   77 כביש  לדרום.  מהצפון 
התחבורה,  משרד  ידי  על  בוצע 
ישראל,  נתיבי  חברת  באמצעות 
ממיליארד  יותר  של  בהשקעה 

שקלים.
הפרויקט כולל הקמת חמישה 
מחלפים חדשים, שביטלו צמתים 
רימון,  בית  בטורעאן,  מרומזרים 
ישי,  רמת  הושעיה,  ציפורית, 
יעקב.  ושדה  השומרים  אלונים, 
המרומזרים  הצמתים  ביטול 
לכיוון  מיקנעם  תנועה  יאפשר 
הפס־ ללא  והפוך,  שמונה  קרית 

לשמש  ימשיך  הישן  הכביש  קה. 
ולצידו  המקומיים  התושבים  את 

יסללו שבילי אופניים.
הפ־ על  יקל  החדש   77 כביש 

קקים באזור עמק יזרעאל ויקנעם 
ומהירה  ישירה  נסיעה  ויאפשר 
רמזורים.  ללא  לצפון,  מהדרום 

משמעותית  ישפר  החדש  הכביש 
הדרך,  משתמשי  בטיחות  את 
מהירה  נגישות  על  שמירה  לצד 
וב־ תעסוקה  מקומות  ליישובים, 

התוואי.  על  הנמצאים  צה"ל  סיסי 
מסוגו,  ראשון  בפרויקט  מדובר 
תח־ תשתית  מיזם  מבוצע  שבו 
חוזר  שימוש  הכולל  'ירוק',  בורה 
אופניים,  שבילי  החומרים,  בכל 

מעברים לבעלי חיים ועוד.
לפני  כי  בטקס  ציין  כ"ץ  השר 
כעשור שנים הוצבו במקום שלטים 
הממשלה  ראש  בשם  שהודיעו 
המחלף  על  ובשמו,  נתניהו  בנימין 
להיסלל.  שעתיד  החדש  והכביש 
שא־ טענו  השחורות  רואי  לדבריו, 

יקרה,  לא  ושזה  שווא  הבטחות  לה 
ופעלו והצליחו לכסות את השלטים 

והשמות בבדי יוטה שחורים.
להסתיר  יכול  לא  אחד  "אף 
את העשיה. היום כולם רואים את 
מחלף רמת ישי את מחלף המוביל, 
והכ־ קדרים  מחלף  גולני,  מחלף 

הגליל  כל  ואת  והרכבות,  בישים 
מחובר למרכז ולנגב ואת כל מדינת 
המהפכה  את  המחוברת.  ישראל 
להסתיר  אפשר  אי  הזאת  הגדולה 
לא  וגם  שחורים,  בבדים  ולכסות 
וראש  כאן  אנחנו  השמות.  את 
הממשלה בנימין נתניהו מוביל את 
ובעשיה,  בבטחון  ישראל  מדינת 
ובעזרת ד' ימשיך לעשות זאת עוד 
שנים רבות", הוסיף שר התחבורה.
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