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הגה"צ רבי יהושע זאב מייזליש 
זצוק"ל האדמו"ר מליזעש לונדון

"קרב אחרון נגד ארגון דאע"ש": 
הכורדים בסוריה יצאו לפעולה 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הפועלת  הכורדית  המיליציה 
הסוריים  'הכוחות  סוריה,  במזרח 
הש־ בסוף  הודיעה  הדמוקרטיים', 
האחרון  לקרב  יוצאת  היא  כי  בוע 
דאע"ש,  הטרור  ארגון  נגד  שלה 
שאנשיו מחזיקים במובלעת קטנה 

ואחרונה בשטחי הפעילות שלהם. 
לכל  להימשך  צפוי  הקרב 
מכוון  והוא  ימים,  מספר  הפחות 
נגד שני כפרים סוריים – כורדים, 
עי־ עם  לגבול  בסמוך  השוכנים 
התנהל  ימים  עשרה  במשך  ראק. 
עצימות  ברמת  באזור  העימות 
המיליציה  דובר  לפי  כך  נמוכה, 

הלו־ נתנו  הזה  כשבזמן  הכורדית, 
חמים הכורדים לתושבי האזור את 
הקרב.  מזירת  להימלט  האפשרות 
ואכן, כ־20 אלף בני אדם ניצלו את 
הכפרים  משני  וברחו  ההזדמנות 
הש־ את  מפנים  כשהם  האמורים, 

טח ללחימה אגרסיבית יותר. 

מאת סופר 'המבשר'

הלכו  לונדון  מתושבי  המונים 
אחר  ותוגה  בכאב  שבת  במוצאי 
המפורסם  הגה"צ  של  מיטתו 
זצ"ל,  מייזליש  זאב  יהושע  רבי 
ונשיא  ליעזש  ואב"ד  האדמו"ר 
שנ־ לונדון,  חיים'  'תורת  מוסדות 
לפנות  בשב"ק  רום  לשמי  תעלה 
האחרונות  שבשנים  לאחר  בוקר, 

סבל ייסורים מרים וקשים.
וזיווה  הודה  פנה  בהסתלקות 

בהילקחו  לונדון,  הבירה  עיר  של 
שבה,  ההוד  מדמויות  אחד  של 
חמודות,  איש  דעה,  לדור  שריד 
תלפיות  תל  היוחסין,  שלשלת 
שבמעשיו  אליו,  פנו  שאלפים 
הכבירים שילב את שלושת עמודי 
וגמילות  עבודה  תורה,  העולם 
מר־ מפיק  פה  היותו  לצד  חסדים, 

גליות ונואם בחסד עליון.
אב"ד ליזעש זצ"ל נולד לפני 
לא־ סארוואש,  בעיר  שנים  פ"ד 

  המשך בעמ' דצילום: אהרן ברוך ליבוביץ

החלו 36 שעות של מסירות נפש:

חסידי ואוהדי בית נדבורנה בכל אתר ואתר 
במאמץ עליון למען קיום והצלת המוסדות הק'

קריאה נרגשת של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א

סמוך  בבוקר,  מהיום  החל 
רעיא  של  דהילולא  ליומא  ונראה 
מהימנא כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט 
מנדבורנה  יעקב"  ה"באר  בעל 
תלמידיו  המוני  פונים  זיע"א, 
זצ"ל  ההילולא  בעל  של  ואוהדיו 
הק־ מוסדותיו  בצל  המסתופפים 
דושים בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר 
שליט"א, לכל מי אשר צוואת רבי־
נו זיע"א יקרה לליבו, לבוא לעזרת 
לקיום  שכם  ולהטות  בגיבורים  ה' 

מפעלין הדגולים.
החו־ מכל  ישראל,  בית  המוני 
גים והעדות, לא ישכחו לנצח את 
מרן  כ"ק  של  הנוראה  חייו  פרשת 
לילה־לילה,  אשר  זיע"א,  אדמו"ר 
רצו־ שעות   10 עד   8 במשך  ישב 

של  שיחם  למרי  להקשיב  פות, 
ולהשתדל  ישראל,  אמוני  שלומי 
הט־ מדרך  ולמעלה  הטבע  בדרך 

במשך  ולישועתם.  לרפואתם  בע, 
דבר  רבינו  ביקש  לא  חייו  ימי  כל 

דווי  ערש  על  בשכבו  אך  מאיש, 
מרעיתו,  מצאן  בדמע  נפרד  והוא 
חרט באש ליבו על גווילי צוואתו 
את בקשתו: לזכור לו חסד נעורים 
ולעמוד לימין המוסדות הקדושים 

שהקים במסירות נפש!
את  רשם  לבקשתו,  סמוך 
יזכני  באם  המפורסמת:  הבטחתו 
השי"ת אשתדל להיטיב עמכם לפי 
חיותו,  בחיים  כמו  השעה!  צורך 

כל לבב דווי וכל ראש לחלי 

טרגדיה במודיעין עילית: שתי נוסעות נהרגו 
בתאונת דרכים באוטובוס בדרך לירושלים

^ בתאונה נהרגו מרת רחל חיה גוטמן ע"ה, בת 24 ואם לתינוק בן חצי שנה ומרת רוחמה רייזל  אוטובוס ממודיעין עילית התנגש ברכב מסחרי והתהפך בכביש 443
^ המונים בהלוייה שיצאה מבית הכנסת המרכזי במודיעין עילית ^ כ־50 נוסעים נוספים שהיו באוטובוס נפצעו בדרגות פציעה שונות  רוזן ע“ה, בת 27

מאת חיים מרגליות

ויגון  וזעזוע,  כאב  ושבר,  שוד 
שדרות  כל  את  אמש  הקיפו  קודר, 
ומ־ ישראל  בארץ  החרדי  הציבור 
חוצה לה, עם הגיע בשורות האיוב 
המחרידה  התאונה  על  הנוראות 
נשים,  שתי  נספו  בו  והקטלנית 
תושבי מודיעין עילית שהיו בדרכן 

לירושלים.
המרה  הבשורה  הגיע  עם  מיד 
מניני  נערכו  הקשה  התאונה  על 
בבתי  תהילים  ואמירת  תפילות 
מפה  הישיבות.  ובהיכלי  כנסת 
וק־ לתפילה  שמות  עברו  לאוזן 

משפחה  בני  של  נואשות  ריאות 
שנפצעו  יקיריהם  עבור  להתפלל 
שמים.  לרחמי  וזקוקים  בתאונה 
ולכל  הפצועים  לשלום  הדאגה 
ההרוגים  זהות  על  מידע  פיסת 
כלל  בקרב  היום  לשיחת  הפכה 
הציבור, ותחושות קשות של צער 

ואנחה נראו בכל מקום ומקום.
התפרסמו  הערב  בשעות 
וברחו־ בתאונה,  ההרוגים  שמות 

מודיעין־עילית  התורה  עיר  בות 
הורגשו תאניה ואניה, צער ויגון.

חיה  רחל  מרת  הם,  ההרוגות 
לתינוק  ואם   24 בת  ע"ה,  גוטמן 
בתו  יתום.  שנותר  שנה  חצי  בן 
מנדלסון.  שלמה  דוד  הרב  של 
הלל  להרב  נישאה  כשנתיים  לפני 

גוטמן, בוגר ישיבת כנסת הגדולה 
אף  היה  התינוק  עילית.  במודיעין 
שמים  ובחסדי  באוטובוס  הוא 

ניצל בנס.
ע“ה,  רוזן  רייזל  רוחמה  מרת 

בת 27, בת הרב קלמן רוזן. 
ע"ה  ההרוגות  הלוויית  מסע 
הכנסת  בית  מרחבת  אמש  יצא 
במו־ חמד  שדה  ברחוב  המרכזי 
דיעין עילית, בהשתתפות המונים 

לדברי  שהאזינו  העיר  מתושבי 
קורעי־הלב  והתעוררות  המספד 
המש־ ובני  העיר  רבני  שהשמיעו 

פחה.
עילית  מודיעין  עיריית  חבר 

מה  על  סיפר  ניימן,  נחמן  הרב 
של  בעיצומו  "הייתי  שהתרחש: 
ר'  המתנדב  עם  יחד  יומי  שיעור 
למקום.  יצאנו  ומיד  טסלר,  יצחק 
קשה.  מאוד  מאוד  לזירה  הגעתי  
מודיעין  מתושבי  עשרות  פגשתי 
חלקם  פצועים,  חלקם  עילית, 
מבלי  אותם  פינו  חלקם  מהלכים, 
אנחנו  חלקם  את  ללכת,  שיוכלו 
עם  לדבר  לעזור,  ניסינו  מכירים. 
כל אחד, לשכנע אפילו לפנות את 
העיקר  להתפנות,  רצה  שלא  מי 
האפש־ הבדיקות  כל  את  שיעשו 

כל מיני  כך  אחר  שלא יקרו  ריות, 
דברים ח"ו.

העיר  ראש  עם  בזירה  "הייתי 
הרב יעקב גוטרמן, עם סיום הטי־

לחפ"ק  יצאנו  עצמה   בזירה  פול 
באסון  לטפל   שהוקם  המיוחד 
עשרות  שהגיעו  כמובן  הקשה, 
משפחות  של  פניות  של  רבת 
את  להרגיע  צריך  והיה  מודאגות, 
שאושפזו  אלו  לכל  ולדאוג  כולם, 

בבתי החולים.
שמות  הגיעו  יותר  "מאוחר 
צריך  היה  ושוב  ר"ל,  ההרוגות 

צבי יוסף גרינבוים 
בן הר"ר שמשון הי"ו
כולל עמלים בתורה 

ביתר עילית

מרים סיגלר 
בת  הר"ר צבי אלימלך הי"ו
בית יעקב הישן 
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, א' דר"ח אדר א' תשע"ט
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 נא להתפלל 
לרפואת הרה"ח

 אברהם
בן שרה
לרפו"ש בתושחו"י

304

  המשך בעמ' ב

דיווח באנגליה: "המוסד הבריח מאיראן 
מדען גרעין באמצעות סירת מהגרים"

מאת סופרנו הצבאי

הב־ העיתון  של  דיווח  לפי 
הוברח  אקספרס',  'סאנדיי  ריטי 
מאיראן מדען גרעין בסיוע המוסד 

ן לממלכה הבריטית. 
בעי־ שפורסמה  כתבה  לפי 
אנשי  דרמטי  מבצע  בתום  תון, 
המודיעין הבריטי יחד עם המוסד 
המה־ משבר  את  ניצלו  הישראלי 
בסירה  המדען  את  והבריחו  גרים 

למקום מבטחים.
בן  הגרעין  מדען  הדיווח,  לפי 
אירא־ מהגרים  בין  הסתתר  ה־47 
את  שחצתה  מתנפחת  בסירה  נים 

הגיע  המהנדס  למאנש.  תעלת 
חודש,  לפני  שבבריטניה  לקנט 
נוספים,  מהגרים   12 עם  ביחד 
לצד  מעורב  היו  שבה  בפעולה 
המוסד ושירות המודיעין הבריטי 

MI6 גם ה־CIA האמריקני.
אותו  כי  נטען  הבריטי  בעיתון 
סייע  למערב  שהוברח  מהנדס 
האיראני  הגרעין  מדען  בחיסול 
שנהרג  רושן,  אחמד  מוסטפה 
לפי  ב־2012.  בטהרן  רכב  בפיצוץ 
להבריח  הצליח  המוסד  הטענות, 
לטורקיה,  מאיראן  המדען  את 

משם החל את המסע לבריטניה.
"זה לא היה משולל אתגרים", 

אקספרס".  ל"סאנדיי  גורם  אמר 
באיראן  הבחינו  קצר  זמן  "תוך 
של  מיוחדת  ויחידה  בהיעדרותו 
גם  הופעלה.  המהפכה  משמרות 
נשארה  לצרפת  הגעתו  לאחר 
השאלה כיצד יובא לבריטניה. לא 

היינו יכולים פשוט להטיסו".
הגורם,  אמר  דבר,  של  בסופו 
קבו־ לתוך  אותו  להחדיר  הוחלט 

שתכננה  נוספים  מהגרים  של  צה 
וכך   - בסירה  התעלה  את  לחצות 
הוא הגיע לבריטניה. ה־MI6 חקר 
את מדען הגרעין על תכניות הגר־

עין של איראן, לפני שהטיס אותו 
לארצות הברית.

המחבל הנתעב שיחזר את הפיגוע המזעזע 
בעין־יעל בו נרצחה אורי אנסבכר הי"ד

הפלסטיני החשוד ברצח אורי אנסבכר ביצע ביום ראשון לפנות בוקר בעין 
יעל שחזור של האירוע ^ היום הוא יובא לדיון בהארכת מעצרו ^ השב"כ 

הודיע אמש רשמית כי הרצח היה ממניע לאומני

מאת סופרנו הצבאי

אורי  ברצח  החשוד  המחבל 
אנסבכר הי"ד, ערפאת ארפאעיה 
לפנות  בראשון  ביצע  מחברון, 
בוקר בעין יעל שחזור של הרצח 
במוצ"ש  מיפו  במקביל  הנורא. 
אר־ של  ביתו  את  צה"ל  כוחות 
אפשרות  בחינת  לצורך  פאעיה 
הריסתו. היום יובא המחבל לפני 

מעצרו.  בהארכת  לדיון  שופט 
בתוך כך, השב"כ הודיע אמש כי 

הרצח היה ממניע לאומני.
המחבל  של  מחקירתו 
יום  בבוקר  כי  עלה  בשב"כ 
בח־ מביתו  ערפאת  יצא  חמישי 

ברון כשברשותו סכין ועשה את 
ג'אלה.  בית  הכפר  לכיוון  דרכו 
שם  היער,  לכיוון  צעד  ערפאת 
אותה.  ורצח  הי"ד  באורי  הבחין 

בעיצו־ נמצאת  החשוד  חקירת 
מה. על יתר פרטי החקירה קיים 
צו איסור פרסום. אורי אנסבכר 
שנמ־ תקוע,  מהיישוב  ה־19  בת 

עמק  ביער  חיים  רוח  ללא  צאה 
ביום  הובאה  בירושלים,  רפאים 
העלמין  בבית  למנוחות  שישי 

בתקוע.
אמש נודע כי ארפאעיה נעצר 
  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב
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טרגדיה במודיעין עילית: שתי נוסעות נהרגו 
בתאונת דרכים באוטובוס בדרך לירושלים

ברגישות  שנדרש  מה  בכל  לטפל 
המש־ את  ללוות  ובדסקרטיות 

העיר  הלוויות.  את  ולארגן  פחות 
מנשוא,  קשה  יום  אתמול  עברה 
ויה"ר שלא ישמע עוד שוד ושבר 

בגבולנו.
הק־ הדרכים  תאונת  כאמור, 

בדרך   ,443 בכביש  התרחשה  שה 
לירושלים. שתי נוסעות שהיו על 
שנוסע  קווים  חברת  של   304 קו 
נהר־ לירושלים,  עילית  ממודיעין 

גו בתאונת דרכים בה היה מעורב 
כן  כמו  מסחרי.  ורכב  האוטובוס 
נפצעו כ־50 נוסעים נוספים שהיו 
ופ־ ילדים  נשים,  בהם  באוטובוס, 

התרחשה  הקשה  התאונה  עוטות. 
שלוש שנים בדיוק לאחר התאונה 
הקטלנית שהתרחשה בכביש מס' 
נוסעים  ששה  נהרגו  במהלכה   ,1
את  שעשה   402 קו  באוטובוס 

דרכו מירושלים לבני ברק.
מודיעין  בין  התאונה,  זירת 
מאוד  קשה  היתה  חורון,  למבוא 
שהגיעו  הצוותים  תיאורי  פי  על 
ובחילוץ  בפצועים  בטיפול  לסייע 
הלכודים. דוד קריספל מנהל אגף 
המבצעים של איחוד הצלה, סיפר 
ראשוני  רפואי  טיפול  "הענקנו  כי 
חלקם  לנפגעים.  התאונה  בזירת 
פעלו  כיבוי  וצוותי  לכודים  היו 
מדובר  הצער  למרבה  לחלצם. 
מס־ מעורבות  עם  קשה  בזירה 

ברכב  ששהו  נפגעים  של  רב  פר 
ובאוטובוס שהתהפך".

בתי  למספר  פונו  הפצועים 
לאחר  לקליטתם,  שנערכו  חולים 
בין  התאונה.  באזור  אר"ן  שהוכרז 
אסף  הרפואי  המרכז  נערך  השאר 
חלק  הפצועים.  לקליטת  הרופא 
החולים  לבית  פונו  מהפצועים 
הט־ ביחידת  כן  כמו  צדק,  שערי 

עין  הדסה  החולים  בבית  ראומה 

כרם, הגיעו מספר נפגעים בדרגות 
גם  הגיעו  נוספים  פצועים  שונות. 
הצופים.  הר  הדסה  החולים  לבית 
כמי כן פונו מספר פצועים למרכז 

הרפואי 'שיבא' תל־השומר.
הרב  ח“כ  הבריאות  שר  סגן 
התאונה  לזירת  הגיע  ליצמן  יעקב 
”מדובר  ואמר,   443 בכביש 
ה“י.  נפגעים  עם  קשה  באירוע 
פעלו  וההצלה  הרפואה  צוותי 
ובתי  לשבח  ראויה  במסירות 
לקליטת  מיידית  נערכו  החולים 
המאמצים  את  ראיתי  הפצועים. 
להרים את האוטובוס כדי להוציא 
את הלכודים אבל מדיווחי כוחות 
החילוץ בשטח עלה שמצבם קשה 
ביותר. מהדיווח בשטח בידי גור־

מי ההצלה הבנתי כי הליך הפינוי 
ויעיל  מהיר  היה  החולים  לבתי 
את  נס  על  להעלות  המקום  וכאן 
להצלת  בשטח  שראינו  המסירות 

חיים“.
באיחוד  חובש  בלוי  שייקה 
הצלה תיאר לאחר מכן כי, "מדובר 
בטרגדיה קשה – שתי נשים נהרגו 
האוטובוס  מהתהפכות  כתוצאה 
כן:  כמו  כיבוי.  צוותי  ע"י  וחולצו 
וצוותי  נוספים  חובשים  עם  יחד 

הצלה  איחוד  של  האמבולנסים 
ראשוני  רפואי  טיפול  הענקנו 
בזירת התאונה ל־28 נפגעים שח־

לקם פונו באמבולנסים של איחוד 
הצלה להמשך קבלת טיפול רפואי 

בבית החולים".
זק"א  מתנדב  גוטליב  שלמה 
"הגעתי  אמר  מודיעין,  מצוות 
הזירה  ספורות,  דקות  תוך  לזירה 
הפצועים  קרב,  שדה  כמו  היתה 
חלקם  האוטובוס.  אזור  בכל  היו 
היו במצב קשה. צוות של מתנדבי 
זק"א נשארו בזירה ביחד עם כבאי 
ההרוגות  את  לחלץ  כדי  האש 

ולאיסוף הממצאים הזירה".
בנצי אוירינג מפקד זק"א ירו־

קשה  בזירה  "מדובר  אמר  שלים, 
מאוד, גדר הבטיחות נכנסה לתוך 
הנוסעות.  את  ולכד  האוטובוס  גג 
צוות כבאי האש של הכיבוי עבדו 
קשה בכדי לסייע לזק"א לחלץ את 

הגופות".
מחקירה  כי  נמסר  מהמשטרה 
ראשונית של בוחני התנועה עולה 
המ־ הנסיעה  בנתיב  כי  זה  בשלב 

למודיעין  חורון  בית  מכיוון  קביל 
אירעה תאונת דרכים קלה בין שני 

כלי רכב.

שה־ טרנזיט  מסוג  פרטי  רכב 
לבית  מודיעין  מכיוון  ממול  גיע 
חורון והבחין בתאונה עצר בשטח 
בכ־ לכביש  שמאל  מצד  ההפרדה 

וונה להעניק סיוע, נהג האוטובוס 
הטרנ־ ברכב  פגע  אחריו  שהגיע  

זיט, התהפך על צידו, גלש לתעלה 
חקירת  הבטיחות.  במעקה  ופגע 
ידי  על  ממשיכה  התאונה  נסיבות 

בוחני התנועה.
מחברת קווים נמסר כי "נציגי 
פעולה  בשיתוף  פועלים  החברה 
והמש־ ההצלה  כוחות  עם  מלא 

תחקור  מבצעת  החברה  טרה. 
ראשוני של האירוע וממצאיו יוע־

חברת  המוסמכים.  לגורמים  ברו 
משפחות  בצער  משתתפת  קווים 
ההרוגים ומאחלת החלמה מהירה 

לפצועים".
נר־ מנשוא,  הכבד  האסון  לצד 

שמו גם ניסים של נוסעים שניצלו 
סי־ למשל  כך  הקשה.  מהתאונה 

מודיעין  העיר  תושבת  של  פורה 
להכנס  אמורה  שהיתה  עילית 
הרפואי  במרכז  רפואית  לבדיקה 
כש־ בריאות,  שירותי  מכבי  של 

נדחה  צפוי,  בלתי  אירוע  בשל 
והיא  יותר,  מאוחרת  לשעה  התור 
איחרה את העליה לאוטובוס. כפי 
השיווק  מנהל  ל'המבשר',  שתיאר 
משה  הרב  במכבי,  החרדי  למגזר 
לה־ רצתה  לא  "היא  שלזינגר, 

ברגע  אך  האוטובוס,  את  פסיד 
ולהשאר  לוותר  החליטה  האחרון 
לאחר  קצר  זמן  שהתאחר.  לתור 
הקשה,  התאונה  תוצאות  שנודעו 
כשבי־ לסניף  בחזרה  נכנסה  היא 

שגרם  הרפואי  לצוות  מתנה  דה 
את  הציל  בעצם  אך  להמתין,  לה 
חייה". בעקבות הנס, אמרו הצוות 
הרפואי יחד איתה תפילת 'נשמת 

כל חי'.

  המשך מעמ' ראשון

ראש עיריית ניו־יורק לשעבר בלומברג 
מתכוון להתמודד לבחירות לנשיאות ארה"ב

מאת א. למל

עיריית  ראש  בלומברג,  מייקל 
עסקים,  ואיש  לשעבר  יורק  ניו 
הודיע כי הוא שוקל להתמודד לנ־
שיאות ארה"ב בבחירות הקרובות 
שנה  כחצי  שלפני  לאחר  ב־2020, 
הדמוק־ למפלגה  רשמית  הצטרף 

רטית.
בלומברג  היה  שנותיו  רוב 
הדמוקרטית.  המפלגה  חבר 
המפלגה  מטעם  התמודד  ב־2001 
הרפובליקנית והחליף את רודולף 
ג'וליאני בראשות עיריית ניו יורק. 
ב־2005 הוא נבחר לתקופת כהונה 

שניה.
פרש  הקדנציה  באמצע 

והפך  הרפובליקנית  מהמפלגה 
נבחר  וב־2009  פוליטית  לעצמאי 
לתקופת כהונה שלישית בראשות 
כהונתו  שנות  כשבמשך 12  העיר, 
יורק,  ניו  עיריית  ראש  בתפקיד 
הסתפק במשכורת בסך דולר אחד 
בשנה ואף נחשב לאחד מהיהודים 

העשירים בעולם.
מייסד  ה־73,  בן  בלומברג 
הנושאת  הפיננסי  המידע  חברת 
ב־37 המוערך  הון  ובעל  שמו  את 
בעבר  שקל  כבר  דולר,  מיליארד 

לא  אך  לנשיאות,  התמודדות 
לפי  מועמדותו.  את  מעולם  הגיש 
דיווח ב'ניו יורק טיימס', הוא מוכן 
להוציא מיליארד דולר מכיסו על 

המירוץ.
כי  אמר  שנה  כחצי  לפני 
את  שעזב  לאחר  שנים  שמונה 
חוזר  הוא  הדמוקרטית,  המפלגה 
שפרסם  בהודעה  לשורותיה. 
הדמוקרטית  למפלגה  כשהצטרף 
למפ־ מחדש  נרשמתי  אמר "היום 

חבר  הייתי  בה  הדמוקרטית,  לגה 

נימק  אף  בלומברג  חיי".  מרבית 
מאחר  המחודשת  הצטרפותו  את 
ו"אנחנו זקוקים לדמוקרטים, כדי 
והבלמים  האיזונים  את  לספק 

שלהם".
היהודי  איננו  בלומברג 
אם  במירוץ,  היחיד  המיליארדר 
האוורד  להתמודד.  יבחר  אכן 
קפה  הבתי  רשת  מנכ״ל  שולץ, 
Starbucks לשעבר, הודיע לפני 
להתמודד  שוקל  הוא  כי  כשבוע 

לנשיאות.

הסכם קיבוצי חדש ל־500
עובדי רשות העתיקות

מאת כתב 'המבשר'

רשות  הנהלת  ההסתדרות, 
חתמו  העובדים  וועד  העתיקות 
המסדיר  חדש,  קיבוצי  הסכם  על 
ההעס־ תנאי  את  היסטורי  באופן 
קה של העובדים באמצעות טבלת 
תנאי  ומודרנית.  מעודכנת  שכר 
באופן  לראשונה  יחולו  ההסכם 
קיבוצי על כלל 500 עובדי הרשות.

לסוף  עד  שתוקפו  ההסכם, 
היסטורית  הסדרה  כולל   ,2021

עד  שכלל  העובדים,  שכר  של 
שניתנו  שונות  תוספות  עתה 
העובדים  שכר  מעתה  להם. 
שכר  טווחי  הכולל  בהסכם  יעוגן 
באופן  יעודכנו  אשר  מודרניים 
שוטף לפי הסכמי המסגרת במגזר 

הציבורי.
של  קליטה  מסדיר  ההסכם 
שהועסקו  עובדים  מ־260  למעלה 
כעו־ תקן  ללא  ברשות  עתה  עד 

יומיים  עובדים  פרויקטים,  בדי 
מעתה,  אישיים.  בחוזים  ועובדים 

בין  הפערים  את  שיצמצם  באופן 
השוויון  את  ויגביר  העובדים  כלל 
מוס־ באופן  יועסקו  הם  ברשות, 

וכלל  הקיבוצי  ההסכם  תחת  דר 
שכרם  תנאי  על  יוחלו  סעיפיו 

והעסקתם.

המחבל הנתעב שיחזר את הפיגוע המזעזע 
בעין-יעל בו נרצחה אורי אנסבכר הי"ד

הבית  להר  בכניסה  כשנתיים  לפני 
בח־ גדולה.   מטבח  סכין  כשבכיסו 

בחיוב  השיב  ארפאעיה  אז  קירתו 
הוא  האם  החוקר  ידי  על  כשנשאל 
הסביר  ארפאעיה  חמאס.  אוהד 
הפלסטיני  העם  על  "מגן  חמאס  כי 
לא  מדוע  החוקר  לשאלת  בנשק". 
פגש  שבהם  השוטרים  את  דקר 
לאחר  השיב  בידו,  שהיתה  בסכין 
את  שתיקה כי "לא חשבתי לדקור 
ואולם,  בו".  לפגוע  ולא  השוטר 

ארפאעיה שינה את גרסותיו.
כי  בחקירתו  אמר  ארפאעיה 
הוא רוצה להיות שהיד: "אני אע־

פעם  עוד  אקנה  שוב.  זה  את  שה 
סכין ואבוא לכאן שוב כדי להיכנס 
ארפאעיה  שהיד".  ולהיות  לכלא 
סיפר לחוקרים כי סכסוך מתמשך 
למעשיו,  המניע  היה  הוריו  עם 
לפגוע  מסוגל  לא  הוא  כי  וטען 
באיש. אך כשנשאל אם היה הורג 
כדי להיכנס לכלא - השיב בחיוב. 
שהיה  ואמר  בו  חזר  מכן  לאחר 
"עושה כל דבר אבל לא יכול לה־

בפני  הובאו  הללו  העדויות  רוג". 
בירושלים.  השלום  משפט  בית 

באדם  מדובר  כי  קבע  השופט 
שמעשיו מסוכנים, אך הטיל עליו 
חודשי  שישה   - יחסית  קל  עונש 

מאסר ויום אחד.
מוצ"ש  שבין  הלילה  במהלך 
בעיר  צה״ל  כוחות  פעלו  לראשון 
חברון, ממנה יצא המחבל. מדובר 
הפעילות  במהלך  כי  נמסר  צה"ל 
החשוד,  בית  את  הכוחות  מיפו 
הריסתו.  אפשרות  בחינת  לצורך 
השבוע  סוף  במהלך  כי  נמסר  עוד 
שב״כ,  וכוחות  צה"ל  חיילי  עצרו 
באיו"ש  ישראל  ומשטרת  מג"ב 
החשודים  מבוקשים  חמישה 
טרור  טרור,  בפעילות  במעורבות 
עממי ובהפרות סדר אלימות לע־

בר אזרחים וכוחות הביטחון.
הגופה  מציאת  לאחר  כי  נציין 
באמצעות  לאתר  בשב"כ  הצליחו 
מו־ ומידע  טכנולוגיים  אמצעים 

מסתתר  שבו  המקום  את  דיעיני 
הרוצח. מאחר וכוחות הבטחון לא 
ידעו אם החשוד חמוש, הם שלחו 
למבנה כלב והוא זה שהשתלט על 
אזקו  נכנסו,  החיילים  ארפאעיה. 
לשטח  אותו  והביאו  החשוד  את 

ירושלים.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר
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אסון נורא 
כששתי  הדרכים,  משדה  איוב  בשורת  באה  אתמול  ביום 
בטרם  עוד  נפצעו.  נוסעים  ואחד  וחמישים  נהרגו  ז"ל  נוסעות 
נסיעתו  את  המתחיל  הקו,  זהות  בתוכה  הכילה  הפרטים,  נודעו 
ירושלים,  הקודש  בעיר  ומסיימה  עילית  מודיעין  התורה  בעיר 
את התובנה המרה כי הנוסעים שנפגעו נמנים על מחנה החרדים 
הרגיש  אחד  כל  בחזקה.  הלמו  שהגיעו  היגון  ידיעות  ה'.  לדבר 
עצמו כקרוב אל החלל, וההשתתפות בצערן של המשפחות היתה 
מנת חלקו של כל אשר לבו רד עם א-ל. מי יכול להביע תנחומים 

בשעה קשה זו, בשעה שמדת הדין מתוחה.

החקירה טרם נסתיימה ועל כן אי אפשר לתלות את האחריות 
שהתהפך  האוטובוס  באסון  המעורבים  מן  במי  האשמה  את  או 
אתמול ליד בית חורון. אבל גם ללא קשר לתוצאות החקירה, וללא 
הזלזול  מפני  להתריע  יש  אתמול,  יום  של  הקשה  לאירוע  קשר 
בחיי אדם. לא די בתאונות האופנועים ובהשתוללות המשאיות 
על הכבישים, נוספו גם האוטובוסים על שונאי הנוסעים. תאונות 
הזוועה.  לגודל  תדירות  הפכו  נדירות,  היו  שפעם  האוטובוסים, 
מאשר  יותר  בטוחה  להיות  אמורה  באוטובוס  הנסיעה  לכאורה 
להחזיק  מחויבות  האוטובוסים  חברות  שכן  אחר,  רכב  כלי  בכל 
קציני בטיחות, לבחור בנהגים מעולים, זהירים ואחראים, לתחזק 
את כלי הרכב, לפקח על שעות העבודה של הנהגים ולעשות הכל 
כדי להבטיח מצב הקרוב ביותר לאפס תאונות. אלא שהמספרים 

המזעזעים מדברים בעד עצמם.

ב־29 מעורבים  אוטובוסים  היו  שעברה  בשנה  כי  התברר 
התחבורה  משרד  הרוגים.   33 עם  קטלניות  דרכים  תאונות 
על  הנספים  במספר  ירידה  חלה  ב־2018  כי  לאחרונה  השתבח 
בין  הקרבנות.  רבו  האוטובוסים  בחזית  דווקא  אבל  הכבישים, 
2016 ל־2018 נהרגו 100 בני אדם בתאונות מעורבות אוטובוסים. 
השנים  בשלוש  כאלו  בתאונות  קשה  באורח  הפצועים  מספר 

האחרונות עומד על 383, ומספר הפצועים קל, יותר מ־4,000. 

מקובל לטעון כי בהשוואה לקורה בעולם מצבה של ישראל 
בתאונות  ההרוגים  מספר  שכן  סרק  טענת  זאת  אבל  יותר.  טוב 
דרכים במדינת ישראל מאז הקמתה גדול ממספרם של כל חללי 
מערכות ישראל. בו בזמן שהמדינה עושה הכל כדי להקטין את 
את  להקטין  די  עושה  אינה  היא  ישראל  מערכות  חללי  מספר 
מספר חללי מערכות הכבישים. אין זאת אשמת הממשלה בלבד 
ורשויותיה השונות, לא רק הכבישים הגרועים גורמים לתאונות 
חייל  כל  על  בהלם  לוקה  ישראל  הרגל.  הולכי  וגם  הנהגים  אלא 
שנופל ועל כל מי שנרצח בידי מחבלים. אבל את תאונות הדרכים 

היא מקבלת כאילו אין מנוס מהן. 

עם השתדלות ראויה ונכונה בס"ד, תאונת האוטובוס אתמול 
בטוח.  ונחשב  היטב  סלול   443 כביש  לקרות.  צריכה  היתה  לא 
אבל זאת בתנאי של הקפדה על כללי הנהיגה כמו שמירת מרחק, 
אפשר  אי  חרום.  במצב  גם  ההגה  על  שליטה  ויכולת  ערנות 
לדרוש הפסקת נסיעות אוטובוסים על כל תקלה או תאונה, אבל 
יש למצוא את החלופה המתאימה. תאונות דרכים ובמיוחד של 

אוטובוסים – נגרמות. על הגורמים להכריז מלחמת חרמה.

להן  היקרות  שחיי  המשפחות  של  שברן  את  ינחם  המקום 
יוסיפו  ולא  וירושלים  ציון  בנחמת  ינחמן  המקום  באחת.  נגדעו 
המצפים  את  ירפא  לעשות  ומפליא  בשר  כל  רופא  עוד.  לדאבה 
ולא  למזור,  וטרף  צרי  ויתן  כאבם  את  יחבוש  שלמה,  לרפואה 

ישמע עוד שוד ושבר במחוזותינו, כי אם ששון ושמחה.

פרץ וצווחה
הוכחות  שחיפש  מי 
בחדרי  השוררת  לאווירה 
השלטון  סיעת  של  החדרים 
קיבל אותן בעתירה שהוגשה 

לבית הדין של הליכוד.
מקובל  היה  ומקדם  מאז 
ואינם  שממורמרים  מי  שיש 
היו"ר,  הכרעות  את  מקבלים 
מגישי  שעם  העובדה  אולם 
אחר  לא  נמנה  העתירה 
מח"כ דוד ביטן, לשעבר יו"ר 
השמירה  וכלב  הקואליציה 
ראש  של  דומיננטי  היותר 

הממשלה, אומרת דרשני.
התכו־ שמסגיר  אקט  זהו 
שאחרי  ליום  במפלגה  ננות 
שפעם  האיש  אם  נתניהו. 
את  בקול  לומר  היה  נוהג 
בשקט,  נתניהו  חושב  אשר 
נשלח  שתיים  ולא  אחת  ולא 
ואם  למישרין  אם  ידו,  על 
בעקיפין, כבלון ניסוי לקראת 
במח־ שנויים  חוקים  העברת 

היום  הצועק  הוא   – לוקת 
בקול גדול כי השריון שאותו 
הממשלה  ראש  מבקש 
להוביל אינו תואם את חוקת 
חנו  שסר  אומר  זה  הליכוד, 
אחד  בפני  אפילו  נתניהו  של 
הדומיננטיים.  נתיניו  מגדולי 
שלהבת  נפלה  בביטן  ואם 
העשירייה  אזובי  יאמרו  מה 

השלישית והרביעית.
נראה  שריונים,  אפרופו 
הספיק  האחרונה  ביממה  כי 
להינחם  הממשלה  ראש 
מכוונתו המקורית לספק את 
המשו־ המקומות  שלושת 

היהודי  הבית  ליו"ר  ריינים 
עמי־ ושני  פרץ,  רפי  הנבחר, 

מותה  על  להכריז  ובכך  תיו 
היהודי.  הבית  של  עת  בטרם 
ראש  כי  גרסו  השמועות 
לפרץ  והציע  טרח  הממשלה 
את השריון בתוספת דובדבן 
של  מראש  הבטחה  בדמות 
תיק החינוך בממשלה הבאה.

ראש  קיווה  מה  ברור  לא 
זה  בסיפוח  להשיג  הממשלה 
מנדט  אפילו  מניב  היה  שלא 
הציונות  מצביעי  אחד.  בודד 
עוב־ זה  במקרה  היו  הדתית 
בד־ האלטרנטיבות  אל  רים 

מות הימין החדש או האיחוד 
נו־ היו  לא  ולבטח  הלאומי 

לליכוד  קולותיהם  את  תנים 
שהייצוג בו לאנשיהם מובטח 

בלאו הכי.
הזו  הפשוטה  לתובנה 
קצר.  זמן  תוך  נתניהו  הגיע 
טל־ להרים  התבייש  לא  הוא 

פון ליו"ר הטרי של המפלגה 
ולומר  דרכה  את  המחפשת 
הסיעות  של  המיזוג  כי  לו 
"אינו משתלם". כל כך פשוט. 
כל כך ישיר. כל כך אמיתי וכן 
(זו ההזדמנות להוציא מדעת 
מספור,  הרבים  הטועים, 
ֶנה;  כֵּ ולכתוב:  לומר  הנוהגים 
כזו  תיבה  אין  חברים,  ובכן, 
היא  הודעה  העברית.  בשפה 

ן). ָנה, גילוי הוא כֵּ כֵּ
גרם  הדרך  שעל  חבל  רק 
במי־ קצין  לפרץ,  נתניהו  לו 

לואים אך טוראי בפוליטיקה, 
סמוט־ עמיתו  מול  להתבזות 

לקבל  הספיק  האחרון  ריץ'. 
המ־ סיום  על  הודעה  ממנו 

הנראה  ככל  לאחדות,  געים 
הקורצת  ההבטחה  לנוכח 
כעת  מהליכוד.  שהתקבלה 
שוב  להיוועד  השניים  יאלצו 
אם חפצי חיים פוליטיים הם.

כבל מאריך
כבל.  איתן  ח"כ  על  לבי 
איש שהולך וצובר ותק במפ־
לגת העבודה שהיתה אי פעם 
ומשמעותית  גדולה  מפלגה 

בישראל.
לדבר  שנוהג  הזה,  האיש 
וברמת  לבו  מנהמת  תמיד 
צוטט  גבוהה,  עצמי  שכנוע 
כמתבטא  האחרונה  ביממה 
לפריימריז  התמודדותו  כי 
העבודה  במפלגת  הקרובים 

היא לא פחות מקרב חייו.
למפ־ צופים  כשהסקרים 

לגה בה הוא חבר תוצאה חד 
היה  מותר  מינוס,  ספרתית 
לפרגן לכבל קרבות הרואיים 
יותר מאשר התלהטות שסו־

מאוד  עלוב  להיות  עלול  פה 
התוצאה  של  מהפן  רק  לא 
מהכוח  אלא  הפרסונלית 

הכולל של המפלגה כולה.
היותר  הדברים  אחד 
בחיי  העגום  בפרק  אכזריים 
התגלה  האבודה  המפלגה 
כשנודע  האחרונים  בימים 
כי  יחימוביץ)  ח"כ  (מפי 
בראשה  והעומד  המפלגה 
להפוך  הנראה  ככל  (שעומד 
לאחר  מיד  משעשע  לקוריוז 
עצמם  הציעו  הבחירות) 
אך  גנץ  של  במפלגתו  למיזוג 
נענו על ידו בשלילה לאמור: 

לא, תודה.

לבנת חבלה
העיתון לאנשים חושבים 
השדרה  עמוד  את  מאבד  לא 

האידיאולוגי שלו.
מכרסם  מגנץ  הייאוש 
מאמר  קורא  לו  ובצר  שם 
מרצ  לעבודה,  המערכת 
מתוך  להתאחד,  והתנועה 
במציאות:  ריאלית  הכרה 
"השמאל לא מתמודד עכשיו 
אלא  הממשלה  ראשות  על 
לעמ־ פוליטי  ביטוי  מתן  על 

שעלול  גדול  ציבור  של  דות 
למערכת  מחוץ  להידחק 

הפוליטית".

הודעות חוק תכנון ובניה - 11/02/19

מ. דף

ַוִּיְקחּו ֵאֶלי
שׂוֹן ְך ְלֵאֶבל שָׂ ֶנְהפַּ
ֶיַרח ָהִראׁשוֹן הּוַעם

כּו ְמאוֹרוֹת ֵמֲאסוֹן ָחשְׂ
ִתי ָעם ָדד ַרבָּ ָבה בָּ ָישְׁ

ַרְדָנה ֵעיֵנינּו  ְמָעה תֵּ דִּ
ּיוֹן ּבוֲֹאָכה  י קוֹל ֶנִהי ִמצִּ כִּ

ינּו לּו ַמִים ַעְפַעפֵּ ִיזְּ
ין רּוַח ְנֵכָאה ֵמֵאיַמת דִּ

ֶרְך ְגַעת דֶּ ה פִּ ֲאֻימָּ
ֵבד ִמן ַהּמוִֹדיִעין ֵאֶבל כָּ

ֶרְך  ֵפַלת בֶּ ה שְׁ קוֶֹדֶרת ֻאמָּ
ָרּה ִחּדּוִדין שָׂ ָסַמר בְּ

קוֹם ֶחְרַדת ֱאלִֹקים ָהָיה ַהמָּ
ִיּסּוֵרי ִאּיוֹב  ים בְּ ְמלּוָפפִּ
ְוַעת ְלכּוִדים ֶנֱאָנִקים שַׁ
ׁשוֲֹאִגים ְרָפא ָנא ַמְכאוֹב

ים ִצְדָקִנּיוֹת ְפִריַחת ָנשִׁ בִּ
ָנטּוׁש עוֵֹלל ַלֲאָנחוֹת

ָרֵאל ְמקוְֹננוֹת ְנָפׁשוֹת ִישְׂ
ְלֵקל ָהַרֲחִמים ֶנֱאָנחוֹת

נּו לָּ שֶׁ ַער ַהגָּדוֹל בְּ ַהסַּ
ָך א ָעֵלינּו ֵמִעמְּ ַהבָּ
י ָחָטאנּו אוֹי ָלנּו כִּ

ָך ִהנֵָּחם ַעל ָהָרָעה ְלַעמֶּ

חסידי ואוהדי בית נדבורנה בכל אתר ואתר 
במאמץ עליון למען קיום והצלת המוסדות הק'

ריקם,  שבה  לא  רבינו  הבטחת 
ואחי־ לעזר  להיות  שזכה  מי  וכל 

סמך למפעלותיו, ראה ישועות עין 
בעין, אם ברוחניות ואם בגשמיות.

המוסדות  של  הנוכחי  מצבם 
אדיר,  חובות  נטל  תחת  הנאנקים 
כ"ק  דרכו  ממשיך  את  מצריך 
והנהלת  שליט"א  אדמו"ר  מרן 
נרגשת  בקריאה  לצאת  המוסדות, 
לפתוח  ישראל,  אמוני  שלומי  אל 
הזאת,  הפעם  אך  ליבם  שערי  את 
וב־ הדין  בעלמא  שותפים  ולהיות 

ההילולא  בעל  עם  דקשוט  עלמא 
אשר אין לתאר גודל מעשיו וצד־
קת פיזרונו אשר עשה עם ישראל.

ההיסטורית  המגבית  לקראת 
חסי־ מתאחדים  בקודש',  'מעלין 
בני  נדבורנה  בקרית  נדבורנה  די 
שבערים:  המדרש  ובבתי  ברק 
ירושלים, ביתר, קרית גת ואלעד, 

לפעילות של 36 שעות ללא הרף, 
עמוקה  ושאיפה  עז  רצון  מתוך 
אשר  לרבוה"ק  במעט  ולו  להשיב 
העם  כל  משא  את  ונושאים  נשאו 
האחרונים  בימים  כתפיהם.  על 
תורה  ובני  אברכים  לראות  ניתן 
רצופות  שעות  במשך  הפועלים 
לידידיהם  ופניות  בשידולים 
כשדמעות  נדבורנה,  בית  וידידי 
לסייע  בפיהם  ותחינתם  בעיניהם 
אך הפעם למען המשך קיום בבית 
טפחים  טפחים  נתגדלו  בו  הגדול 
להמשיך  שואפים  הם  בו  ואשר 
אחריהם,  צאצאיהם  את  ולגדל 
להם  שהונחלו  הקדושות  בדרכים 

על ידי רבוה"ק.
המגבית תתנהל היום ומחר עד 
הזה,  הזמן  כשבתוך  הליל,  חצות 
האוהדים  התלמידים,  כלל  תקוות 
הנ־ הסכום  אל  להגיע  והחסידים, 

חוץ באופן מידי לחילוץ המוסדות 

הס־ ש"ח.   8,000,000 מקשייהם: 
כום יושג בעז"ה בעזרת ידידי בית 
רבותינו אשר התחייבו לממן שקל 
מול שקל, כנגד כל סכום שייתרם 
הדבר  משמעות  המגבית.  במהלך 
ואפילו  תרומה,  כל  שכנגד  היא, 
לה־ זוכה  שיהודי  פעוטה,  תרומה 

רים למען קיום צוואת בעל ה"באר 
יעקב", מורמת כנגד תרומה נוספת 
מאמציהם  בעזרת  זהה.  בסכום 
השואפים  כלל  של  המשותפים 
סמו־ צדיק,  לאותו  טובה  להכיר 

המוסדות  עסקני  ובטוחים  כים 
בעז"ה, שחפץ ה' בידם יצליח, ועם 
הגיע שעת חצות ליל מוצאי יומא 
לברך  יהיה  ניתן  אדר,  ז'  דהילולא 
על המוגמר ולבשר לרבינו הקדוש 
בציון מנוחתו במרומי הר הזיתים, 
מוסדותיו  וכי  נתמלאה  צוואתו  כי 
למען  ולשגשג  לפרוח  ימשיכו 

כבוד שמו יתברך.

"קרב אחרון נגד ארגון דאע"ש": הכורדים בסוריה יצאו לפעולה

לפני קרוב לשנה נמסר כי אר־
שו־ אינו  כבר  דאע"ש,  הטרור  גון 

לט באזורים עירוניים, לאחר שכל 
שוחררו  ידו  על  שנשלטו  הערים 
טורקיה,  צבא  הכורדים,  בידי 
עיראק  צבא  וכן  אסד,  של  צבאו 

שסייעו  השיעיות  והמיליציות 
לו. רבים מהקרבות הללו התנהלו 
של  משמעותי  אווירי  בסיוע  גם 

הקואליציה בראשות ארה"ב. 
אחרי  שגם  מציינים,  מומחים 
מלחמתם  את  יסיימו  שהכורדים 
לש־ הארגון  ימשיך  דאע"ש,  נגד 

במובלעות  כפרים  במספר  לוט 
הפעילות  בשטחי  שאינן  אחרות, 
המוקף  באזור  אלא  הכורדיים, 
שה־ אסד,  אל  בשאר  של  בחייליו 

שליטתו  את  בחזרה  לבסס  צליח 
אינ־ בסיוע  סוריה,  שטחי  רוב  על 

טנסיבי של איראן ורוסיה.  

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום ב', ו' באדר א' תשע"ט | עמוד ג

כהגה ביד הנהג

ביטוי הולם | דוד גרינפלד

פורסמו  לא  עדיין  השורות  כתיבת  בעת 
פרטי התאונה המחרידה של אוטובוס קו 304 
ממודיעין עילית בכביש 443. השמועות עדיין 
שחר  בהן  אין  רובן  כאשר  ואנה  אנה  רצות 
את  לשלוף  מאוד  רצוי  זאת  למרות  כרגיל, 

התובנות הנכונות מתוכן.
אף מה שאולי יתברר או התברר כלא נכון 
במקרה זה, אין זה אומר שעלינו לא להתייחס 
לכך במלוא הרצינות ולתקן זאת בפן המעשי 

תיכף ומיד.
פיגוע או לא פיגוע? - זו השאלה הראשונה 
לתוצאות  שהתוודע  מי  כל  בראש  שעלתה 
או  מיעוטים  בן  נהג  התאונה.  של  המרות 
אחד  עם  הנהג  בין  כלשהו  עימות  היה  לאו? 

הנוסעים או לא?
ושוב  שוב  עולה  אלו  שאלות  משלל 
הסכנה  גודל  על  נמנעת  הבלתי  המסקנה 
שבהפקדת חיי רבים בידיו של האוחז בהגה, 
על  נורא  אסון  למוטט  עלול  יד  בניע  אשר 

עשרות חפים מפשע.
תופעת  את  רבות  נס  על  מעלה  זה  טור 
נהגי האוטובוסים מאנ"ש שהחלה להתרבות 
זוויות  ישנן  ריכוזים.  וכמה  בכמה  לאחרונה 
ראיה חיוביות רבות והיביטים טובים במגמה 
ושלמים  יראים  אברכים  של  זו  ברוכה 

המופקדים על ההגה הציבורי.
עצומה  מעלה  גם  ישנה  לכך,  מעבר 
בהעדפת נהגים אלו על פני האחרים, שאמנם 
בתשלום  וכרוכה  יותר  זולה  העסקתם  אולי 
שכר נמוך ביותר, אולם למחיר זה ישנו מחיר 
גבוה ויקר הרבה יותר הכרוך בסיכונים גבוהים 

יותר.
ואין  שלם,  ציבור  להכליל  שאסור  כמובן 
לציבור  קולקטיבית  הענשה  של  ענין  כאן 
נהגים מסוים עקב סיכון של מיעוט מהם - אך 
האמת ניתנת להיאמר ועליה לעמוד לבחירת 
שלפעמים  הפשוט  הנוסע   - הקטן  האזרח 
התחבורה  חברות  של  ערובה  כבן  עצמו  חש 

הפועלות לפי שיקוליהן הפרטיות.
בהשקפת תורתנו הקדושה ניתן משקל רב 
מאוד לעניני סכנה, וכידוע כי חמירא סכנתא 
מאיסורא. בענין הגובל בפיקוח נפש אין שום 
הדבר  אלא  אחרים,  ושיקולים  סנטימנטים 

מוצב מיד בראש סולם העדיפויות.
ולהשפיע  לפעול  הכל,  לעשות  יש  גם,  כך 
למען  הכל  שיעשו  הרלוונטיים  הגורמים  על 
ברית  בני  נהגים  עידוד  של  זו  מגמה  חיזוק 
והעדפתם על פני האחרים ככל האפשרי. זאת 
בדרך  מלאכו  ישלח  וה'  ההשתדלות  בגדר 

לשמור אותנו ולהצילנו מכל צער וצוקה.

מאת א. למל

נצ־ ונדיר  היסטורי  מחזה 
האחרון  חמישי  יום  בצהרי  פה 
ברובע  הבריטי,  הפרלמנט  בבית 
הממלכה  שבבירת  וסטמינסטר 
מגדולי  שלושה  כאשר  המאוחדת, 
כשהם  יחדיו  צעדו  הרבנים  וזקני 
והע־ הענק  הארמון  לתוך  נבלעים 
החינוך  שר  עם  נועדו  שם  תיק, 
גזי־ נוכח  משרדו,  ובכירי  הבריטי 
היהדות  על  המרחפת  החינוך  רת 

החרדית ברחבי אנגליה.
ישי־ ראש  הרבנים,  שלושה 

הישיבות  ראשי  וזקן  הרמה  בת 
רבי  הישיש  הגאון   - באירופה 
אליקים שלזינגר, חבר הבד"ץ של 
רבי  החרדים;  קהילות  התאחדות 
שלום פרידמן, וגאב"ד ראדומיש־

לא, הגאון רבי דוד הלפרין, הגיעו 
והמלכותית  ההיסטורית  לפגישה 
מנת  על  הבריטי,  החינוך  שר  עם 
ביטולה  על  שיורה  עליו  להשפיע 
חתום  עליה  הקשה,  הגזירה  של 
אשר  הבריטי,  החינוך  משרד 
מכריחה את כלל מוסדות החינוך 
הילדים  את  ללמד  העצמאיים 
חר־ חינוך  הולמים  שאינם  תכנים 

די, ואף לא חינוך דתי.
האחרונות,  בשנתיים  כידוע, 
על  שהופעל  כבד  לחץ  ולאור 
השלטונות על ידי ארגונים אנטי־
מהמו־ הממשלה  דורשת  דתיים, 

תכנים  גם  ללמד  היהודיים  סדות 
לא ראויים.

מוסדות  נדרשים  למשל  כך 
מלמדים  שאם  להתחייב  החינוך 
בחומש בראשית על בריאת העו־

לם, הם יידרשו ללמד במקביל גם 
ולחנך  ר"ל,  אחרות  תיאוריות  על 

את התלמידים כי שתי השיטות הן 
אפשריות ולגיטימיות עפ"ל.

בלו־ החרדי  הציבור  בשדרות 
ועמוקה,  רבה  דאגה  שוררת  נדון, 
שבה  האחרונה  בתקופה  בפרט 
המאיימים  המסרים  מתרבים 
ידי  על  למוסדות  שמועברים 
מדווחים  כששם  החינוך,  משרד 
מסגירת  וגובר  הולך  חשש  על 

מוסדות לימוד.
האחרונים  בשבועיים  רק 
לבי־ החינוך  משרד  פקחי  הופיעו 

חסידי  של  במוסדות  פתע  קורי 
וכן  וסאטמר,  סקווירא  ויז'ניץ, 
נוספות,  קהילות  של  במוסדות 
מאחו־ להותיר  דואגים  כשהם 

שלדברי  קשוחות,  הוראות  ריהם 
מוסדות  את  מכניסות  העסקנים, 

וודאות  חוסר  של  למצב  החינוך 
אלפי  ולעתיד  לעתידם  באשר 
דבר  בהם,  הלומדים  התלמידים 
שכאמור מהווה איום חמור ביותר 
אנגליה  ברחבי  התורה  עולם  על 
הח־ הציבור  של  קיומו  עצם  ועל 

רדי ברחבי הממלכה.
בשל כך העלו גדולי העסקנים 
אפשרות לקיים פגישה היסטורית 
בדרג עליון, בין גדולי הרבנים לבין 
בכירים  לצד  הבריטי  החינוך  שר 
להביא  בנסיון  במשרדו,  נוספים 
לשינוי המצב הקיים והמאיים על 

היהדות החרדית המקומית.
עמד  הרבנים  משלחת  בראש 
שלזי־ הגר"א  הישיבות,  ראש  זקן 

נגר, שמתוך דאגה עמוקה לעתיד 
עולם התורה החליט להיכנס בכל 

ולהוביל  הקורה,  לעובי  כוחותיו 
את המערכה ללא פשרות.

שעד   - ההיסטורית  לפגישה 
למועד קיומה נשמרה בסוד, והתא־

המואצת  לפעילותם  הודות  פשרה 
החרדי  הציבור  עסקני  בכירי  של 
גליק  הערשל  הרב  בהם  בלונדון, 
הכנות  קדמו   - שטרן  שרגא  והרב 
מיוחדות של הרבנים המשתתפים.

שלזינגר  הרב  של  מביתו 
גזר  המופלג  גילו  חרף  כי  מסרו, 
על עצמו הרב יום תפילה ותענית 
יום  כן,  כמו  הפגישה.  להצלחת 
מבי־ פרידמן  הרב  שב  לכן  קודם 
על  השתטח  שם  בהונגריה,  קור 
ציונו של רבי ישעי'לה מקרעסטיר 
להצלחתה  בתפילה  והעתיר  זי"ע 

של הפגישה.

שנערכה  הכנה,  אסיפת  בתום 
בביתו של הרב שלזינגר, במהלכה 
שבו הרבנים והדגישו כי אין מקום 
לפשרות ולשינויים, יצאו הרבנים 
המתינו  שם  הפרלמנט,  לבית 
לבואם שר החינוך הבריטי ובכירי 

משרדו.
שר  ציין  לפגישה  בהופעתו 
באופן  נערך  כי  הבריטי,  החינוך 
הרבנים,  עם  לפגישה  מיוחד 

והביע אליהם הערכה רבה.
שלזינ־ הרב  נשא  בפגישה 

הכין  אותם  מרגשים  דברים  גר 
בכתב  מחזיק  שהוא  שעה  מראש, 
סופר  החתם  מרן  של  מיוחד  יד 

זי"ע כסגולה ולשמירה.
כשהרב  נרשם  מיוחד  רגע 
שלזינגר פרץ בבכי במהלך נאומו, 
הנאספים  כל  את  ריגש  אשר 
החינוך  שר  על  עז  רושם  והותיר 

הבריטי ובכירי משרדו.
פרידמן,  הרב  דברים  נשא  כן 
שהרחיב על בריאת העולם מזווית 
והוסיף  מאמין,  יהודי  כל  של  עינו 
אחרת  דרך  קיימת  ולא  אין  כי 
בריאת  אודות  הילדים  את  ללמד 
העולם, וכי הדבר אינו נתון לפש־

רות כלשהן.
עקי־ והרב  הלפרין  הגר"ד  גם 

בא אדלר הזכירו את הפעולות של 
המושפעים  החינוך,  משרד  פקחי 
מאותם ארגונים אנטי־דתיים, ומ־

תנהגים באגרסיביות יתירה כלפי 
בשר  והפצירו  החינוך,  מוסדות 
כי  הבטיח  שמצידו  בענין,  שיטפל 

אכן יעשה זאת.
יחד עם זאת ביקש השר מהר־
העיק־ הפגישה  מסקנות  כי  בנים, 

ריות יישארו בין כותלי הפרלמנט, 
וכי לא יידלפו לציבור.

את  שליוו  עסקנים  כי  יצויין, 
ההיס־ לפגישה  בדרכם  הרבנים 
ככאלו  הרגעים  את  תיארו  טורית 
שבו  הנדיר  התיעוד  את  שהזכירו 
של  אירופה  רבני  גדולי  נראים 
החפץ  ובראשם  הקודמת,  המאה 
לאירוע  מגיעים  כשהם  חיים, 
לדון  הראשונה'  הגדולה  'הכנסיה 

בבעיות של היהדות.
אחד מבכירי העסקנים הפועל 
הפגי־ "כי  סיפר,  בענין,  רבות 

שהפך  היסטורי  מעמד  היה  שה 
בשל  לונדון  ברחבי  היום  לשיחת 
הראשונה  הפעם  שזו  העובדה 
יורדים  שבו  כזו  פגישה  שנערכת 
בבכירי  להפציר  רבנים  משלחת 
החרדית  היהדות  למען  הממשל 

ועתידה הלוטה בערפל".
העסקן התייחס לגזירה עצמה 
היהדות  "על  כי  בנחרצות,  וטען 
עצומה  גזירה  מרחפת  החרדית 
אופציות  שתי  שמשאירה  ואיומה 
לדבר  היראים  שציבור  או  בלבד. 
דבר,  של  בסופו  לברוח  יצטרך  ה' 
את  ליישם  בתוקף  שיסרבו  או 
את  ללמד  ויצטרכו  ההוראות, 
הילדים באופן בלתי ליגאלי, דבר 
חרדי  יהודי  כל  יהפוך  שכמובן 
לעבריין שמקומו ע"פ חוק בכלא. 
ייתכן וזה נשמע כמו משהו ששייך 
זו  אך  ויותר,  שנה  לפני 80  לפעם, 
אבסו־ ממש  בפועל.  המציאות 

מאוד  מאוד  בלונדון  כאן  רדי. 
חוששים".

"ביטול  כי  מוסיף,  הוא  עוד 
ביותר,  קשה  משימה  הוא  הגזירה 
ארגונים  שאותם  העובדה  לאור 
עמוקות  חדרו  כבר  לוביסטיים 
בכל  ושולטים  אפשרי  חור  בכל 
פגישת  לאחר  וכעת  המסדרונות, 
מקווים  ההיסטורית  הרבנים 
יצליחו  דרכה  הדרך  שנמצאה 
במהרה.  גדולה  לישועה  לפעול 
להתד־ עלול  הקיים  המצב  אחרת 

רדר במהירות למקומות שירעידו 
מאוד  מאוד  וזה  הסיפים,  אמות 

קרוב. זקוקים לישועה גדולה".

לונדון: גדולי וזקני הרבנים באנגליה נפגשו 
עם שר החינוך הבריטי בענין גזירת החינוך 

פגישה היסטורית לביטול גזירת החינוך באנגליה

הרבנים הגיעו לפגישה עם שר החינוך על מנת להשפיע עליו שיורה על ביטולה של הגזירה הקשה, עליה חתום משרד 
החינוך הבריטי, אשר מכריחה את כלל מוסדות החינוך העצמאיים ללמד את הילדים תכנים שאינם הולמים חינוך חרדי 

הפריימריז במפלגת העבודה:

היום: כ־60,000 מתפקדים יבחרו 
את רשימת 'העבודה' לכנסת הבאה 

מאת מאיר ברגר

המנבאים  הסקרים  רקע  על 
הע־ למפלגת  בלבד  מנדטים  ששה 
חברי  כ־60,000  היום  ייצאו  בודה, 
המפלגה בעלי זכות הצבעה, לבחור 
המועמ־ את  ממוחשבת  בהצבעה 
דים שלהם לרשימה לכנסת ה־21.

מוק־ ב־84  תתקיים  ההצבעה 
שמונה  מקרית  הארץ,  ברחבי  דים 
המ־ ההצבעה  כשאתר  אילת,  ועד 

רכזי יהיה בגני התערוכה, ביתן 10. 

צפויות  ההצבעה  תוצאות 
באירוע  הערב  כבר  להתפרסם 
המרכזי שיתקיים בגני התערוכה.

המסתמנים  המועמדים 
הראשונה  לחמישיה  כמובילים 
חב־ הם  גבאי,  אבי  היו"ר,  לאחר 

עמיר  שמולי,  איציק  הכנסת  רי 
שפיר.  וס'  יחימוביץ'  ש'  פרץ, 
ברור  שלא  הבאים  המקומות  על 
הבחירות  עד  ריאליים  יהיו  האם 
המכהנים  הכנסת  חברי  נאבקים 
מיכאלי,  מ'  סוויד,  ר'  ברלב,  עמר 

יונה.  ויוסי  שי  נחמן  כבל,  איתן 
נוספים  חדשים  מועמדים  ישנם 
לרשימה  כניסה  על  המתמודדים 
בהיעדר  כי  היא  ההערכה  אולם 
מנגנון תומכים משומן הם יתקשו 

להעפיל על החברים המכהנים. 
שי־ שלושה  לגבאי  כן  כמו 
הרא־ העשיריות  בשני  ריונים 

בעשיריה  הרשימה.  של  שונות 
הראשונה מדובר על מקום 2 ו־10. 
רק לאחר התוצאות נדע האם הוא 
יבחר לממש את השריונים הללו.  

מאחורי הכותרות / יונתן ליפשיץ

התבצרות מפלגות הימין הקטנות: 
"אשליה של אלטרנטיבה"

"בבית היהודי משתעשעים ברעיון הבעייתי מאוד של שריון בליכוד 
כמוצא מהחיבור עם האיחוד הלאומי. מול זה הציבור חייב לומר את 

דברו", טוען הפרשן שלמה פיוטרקובסקי
מח־ הלא  הסקרים  רקע  על 

הקטנות,  הימין  למפלגות  מיאים 
לאיחוד  היהודי  הבית  בין  המו"מ 
סתום.  למבוי  הגיע  הלאומי 
מדובר  כי  סבורים  הימין  פרשני 
להוביל  שעלולה  בסיטואציה 
הדתיות־ המפלגות  להיעלמות 

לאומיות. 
לאפשרות  התייחס  בדבריו 
"ניתוח  בליכוד.  ההשתלבות 
האח־ היממות  אירועי  של  הגיוני 

לקולות  האזנה  גם  כמו  רונות, 
הבית  מפלגת  בתוך  הנשמעים 
שבמפלגת  מלמדים  היהודי, 
ברצינות  הוגים  הדתית  הציונות 
לליכוד  הצטרפות  של  באפשרות 
בבחירות הקרובות", טוען הפרשן 
במאמרו  פיוטרקובסקי  שלמה 

בערוץ 7.
רק  מדובר  אם  ברור  "לא 
האיחוד  על  לחץ  להפעיל  בניסיון 
ניהול  של  כטקטיקה  הלאומי 
בהשתע־ מדובר  שמא  או  מו"מ, 

שעות אמתית במחשבה שעתידה 
של הבית היהודי נמצא במקומות 

21, 28 ו־36 בליכוד.
של  בטקטיקה  מדובר  אם 
הב־ מילא.  עוד  אז  מו"מ,  ניהול 

המחשבה  דוחק.  שהזמן  היא  עיה 
מועד  היא  המו"מ  של  שהדד־ליין 
הגשת הרשימות ביום חמישי הבא 
לאבד  אפשר  אז  עד  טעות.  היא 
לדבר  שלא  מאוד.  רבים  קולות 
הסכם  על  חתימה  שאחרי  כך  על 
צריך להשאיר זמן גם לבחינה של 
לאיחודים/בלוקים,  אופציות  עוד 
ילך  זה  נוקפים  שהימים  וככל 

וייעשה מורכב יותר.
מצב  לסוגיית  מעבר  זאת  "כל 
מגיעים  שלא  עד  הציבורי.  הרוח 
משותפת  ריצה  על  ברור  לסיכום 
הקמפיין המשותף לא יוצא לדרך 
תחילת  של  החיובי  והמומנטום 

השבוע שעבר הולך ומתמסמס. 
בהש־ מדובר  אם  לדבריו, 

של  ברעיון  אמתית  תעשעות 
הליכוד  רשימת  בתוך  השתלבות 
שמרכז  המשוריינים  במקומות 
הממשלה  לראש  הקצה  הליכוד 
מאוד:  ברור  באופן  לומר  צריך 
שיפגע  מאוד  רע  ברעיון  מדובר 
הד־ בציונות  מאוד  קשה  פגיעה 

תית.
ריצה  בין  מהותי  הבדל  "יש 
הלאומי  האיחוד  עם  משותפת 
השתלבות  לבין  אחת  ברשימה 
במקומות 21, 28 ו־36 בליכוד. רי־

צה משותפת עם האיחוד הלאומי 
במע־ היהודי  הבית  את  משאירה 

מדה כמפלגה עצמאית. לא משנה 
המדויקים  הכוחות  יחסי  יהיו  מה 
בין הבית היהודי לאיחוד הלאומי 
שתחפוץ  ככל  תוכל,  המפלגה 
על  המוסדות,  על  לשמור  בכך, 
דבר  מכל  חשוב  ובעיקר,  המבנה 

אחר, על עצמאות הפעולה.
'הבית  תהיה  הליכוד  "בתוך 
לא  שאיש  עודף  סרח  היהודי' 

של  הבטחותיו  קיום  כל  יספור. 
ראש הממשלה למפלגה, שבוודאי 
הבחירות,  לפני  לב  ברוחב  ינתנו 
של  הטוב  ברצונו  מותנה  יהיה 
נתניהו אחרי הבחירות. במצב של 
שריון בתוך הרשימה ולא בהסכם 
היהודי  הבית  משותפת  ריצה  של 
בפרישה  אפילו  לאיים  תוכל  לא 
עצמאית.  סיעה  והקמת  מהליכוד 
היא תהיה שבוית חרב של הליכוד 
למשך כל הקדנציה - תרצה או לא 

תרצה.
בהיבט  גם  כי  הסביר  בדבריו 
הח־ ולדברים  למגזר  דאגה  של 
מסו־ תהיה  המפלגה  לו  שובים 

מסיעת  כחלק  לחלוטין  נדלת 
הליכוד. איש לא ינהל איתה מו"מ 
הבחי־ לאחר  רציני  קואליציוני 

'בכיס'  תהיה  כבר  היא  כי  רות 
הנוכחי  הזמן  ובסד  הליכוד,  של 
קשה להאמין שהיא תצליח לקבל 
כחלק  משמעותיות  התחייבויות 

מהמו"מ של טרום הבחירות.
הבית  בין  איחוד  לכך,  "מעבר 
הוא  הלאומי  לאיחוד  היהודי 
שתי  בין  איחוד  דבר  של  בסופו 
המגזר  את  שמייצגות  מפלגות 
של  הייחוד  אחרת.  או  זו  במידה 
הבית היהודי בהיבט הזה לא יאבד 
לה בכל צורת חיבור בין שתי המ־
פלגות, בניגוד למה שיקרה במצב 

של חיבור עם הליכוד.
בראש  לעמוד  "ההתעקשות 
מובנת  אולי  היא  המובנים  בכל 
האישיים,  הרצונות  של  בהיבט 
משמעות  באמת  לה  אין  אבל 
אין  אינטרסים.  ייצוג  של  בהיבט 
אף אדם שפוי שחושב שהרב רפי 
של  האינטרסים  את  ייצג  פרץ 
בר־ יותר  לאומי  הדתי  הציבור 

מאשר  באכפתיות  יותר  או  צינות 

ללא  זאת  סמוטריץ'.  בצלאל  ח"כ 
הרב  על  נחשוב  מה  לשאלה  קשר 
של  בהיבט  סמוטריץ'  על  או  פרץ 
אחד  כל  של  הציבורית  הדמות 

מהם.
שנבחרי  והחשבון  בדין  "לכן, 
הבית היהודי חייבים לתת לציבור 
ההוכחה  נטל  המפלגה,  תומכי 
לשכנע שהחיבור עם הליכוד הוא 
חיבור נכון הוא נטל הוכחה מאוד 
גבוה. ספק רב אם הוא נטל הוכחה 

שניתן לעמוד בו".

לתיקוני שדרתיך

כי  מסביר  פיוטרקובסקי 
בנוסף לכל השאלות הללו עומדת 
ביותר:  הגדולה  השאלה  אולי 
תשרוד  בכלל  היהודי  הבית  האם 
בסיטואציה  נפרד  פוליטי  כגוף 
האם  הליכוד.  בתוך  מיזוג  של  כזו 
בע־ מהווה  לא  הליכוד  עם  חיבור 
צם חתימה על תעודת פטירה של 

התנועה הזו?
בבית  אבסורד.  כאן  יש  "הרי 
על  אחד  מצד  מתעקשים  היהודי 
המשותפת  הסיעה  בראש  עמידה 
עם האיחוד הלאומי בטענה שהם 
אולם  המרכזית,  המגזר  מפלגת 
מוכנים  הם  לאלטרנטיבה  ביחס 
השלישית  בעשירייה  להשתלב 
את  לחלוטין  ולאבד  בליכוד 
להבין  קשה  והייחודיות.  ההובלה 
לקבל  וקשה  הזו  המחשבה  את 

מצב שבו זו תהיה ההכרעה".
התמשכות  למרות  לדבריו, 
החמוץ  הריח  ולמרות  הזמן 
שבאוויר עוד לא מאוחר. זה הרגע 
שבו הציבור הרחב צריך לומר לנ־
בחריו שגם כאן חל הכלל מהלכות 
ולא  שדרתיך  "לתיקוני  שליחות: 

לעיוותי". 
הפ־ הציבור,  שבו  הרגע  "זה 

לו  שיש  מי  וכל  הרבנים  עילים, 
היהודי  הבית  הנהגת  על  השפעה 
והחד:  הברור  באופן  לומר  צריך 
אחת.  רק  יש  אופציות,  שתי  אין 
של  משותפת  ריצה  כל  קודם 
היהודי  הבית  המגזר,  מפלגות 
אחר  'דיל'  כל  הלאומי.  והאיחוד 

יכול לבוא רק אחר כך.
חד  להיות  חייב  הזה  "המסר 
האלטרנטיבה  כי  ונוקב,  ברור 
הליכוד  בתוך  היהודי  (הבית 
עם  בבלוק  הלאומי  והאיחוד 
להפוך  עלול  יהודית)  עוצמה 
קולקטיבית.  מגזרית  להתאבדות 
הבית היהודי יאבד את עצמו בתוך 
הליכוד והאיחוד הלאומי יחד עם 
החסימה  אחוז  את  יגרדו  'עוצמה' 

אך לא יצלחו אותו".
הוא  הללו,  הדברים  כל  ואחר 
נוסף  משהו  להעיר  צריך  אומר, 
במבט צופה פני עתיד. "המציאות 
פעם  שכל  מפלגות  שתי  של  הזו 
רגע לפני בחירות צריכות להיכנס 
שבסוף  ומייגע  מתיש  למו"מ 
חייבת  חמוצים  בחיוכים  מסתיים 
דרך  למצוא  צריך  להסתיים. 
לא־ הפוליטי  המנגנון  את  לאחד 

הבאה  שבפעם  כך  הבחירות  חר 
ובעל  מוסכם  הכרעה  מנגנון  יהיה 
תקפות ציבורית בשאלה מי עומד 

בראש המפלגה.
עד  שנותר  מאוד  הקצר  "בזמן 
יכול  לא  זה  הקרובות  הבחירות 
פני  צופה  במבט  אבל  לקרות, 
אפ־ אי  לקרות.  חייב  זה  עתיד 
ההסכמים  בשיטת  להמשיך  שר 
שיטה  זו  בחירות.  ערב  אד־הוק 
וגם  במפלגות  שפוגעת  טובה  לא 

בציבור".

הממשלה פרסמה את ספר תכניות העבודה ל־2019 
מאת שלמה גרין

שרי הממשלה שמעו אתמול 
על  סקירה  השבועית  בישיבה 
השנתי.  העבודה  תכניות  ספר 
יחידות  ב־43  מדדים   2475
לממשלה  הוצגו  ממשלתיות 
השנה  בסוף  לציבור.  ויפורסמו 
כל  של  הביצוע  מדדי  יפורסמו 

משרד.
תכניות  את  כולל  הספר 
 15 משרדים,   26 של  העבודה 
תאגידים  ו־2  סמך  יחידות 
את  מכיל  הספר  סטטוטוריים. 
היחידות,  ויעדי  מטרות  הגדרת 
ואת  לפעילותן  מרכזיים  מדדים 
הספר  ל־2019.  התכנון  עיקרי 
כולל 2475 מדדים כמותיים לפ־

כ־600  מתוכם  הממשלה,  עילות 
מדדי תוצאה. 

תפרסם  ישראל  ממשלת 
הבי־ נתוני  את  השנה  בתום 

שקבעו  המדדים  בכלל  צוע 
ויחידות  הממשלה  משרדי 
ידי  על  רוכזו  התכניות  הסמך. 
שעובד  הממשלה,  ראש  משרד 
הממשלה  משרדי  עם  בשיתוף 

השונים.
מפורטים  העבודה  בתכנית 
מדדים להערכת הצלחה של כל 
תפוקה  מדדי  כך:  ובתוך  תכנית 
תוצרי  את  המודדים  (כמותיים) 
ומדדי  הממשלתית  העשיה 
השינויים  את  המגדירים  תוצאה 
מפעילות  כתוצאה  המצופים 

הממשלה. 
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מייזליש  חיים  רבי  הגה"צ  ביו 
ה'בנין  זצוק"ל  מסארוואש 
חיים', בנו של הגה"צ ר' דוד דוב 
ה'בנין  איהעל  אב"ד  מייזליש 
ה'ישמח  להרה"ק  ונכד  דוד', 
בי־ בקודש.  ולמעלה  זי"ע  משה' 

לדותו זכה עוד לראות את זקינו 
מאוהעל  דוד  בנין  בעל  הגה"ק 

הי"ד.
בהיותו ילד צעיר לימים פר־

והתגלגל  האיומה,  המלחמה  צה 
יחד עם משפחתו ממקום למקום 
נפ־ מסר  ואביו  למחנה,  וממחנה 

ואפיית  סוכה  מצות  לקיום  שו 
מצות בהיותם במחנות.

אשר  כי  סיפר  זצ"ל  הגה"צ 

השמדת  על  השמועות  הגיעו 
בני  את  הלהיב  אביו  יהודים, 
למות  הזכיה  גודל  על  משפחתו 
כמה  אז  היה  הוא  ה'.  קידוש  על 
לחיים,  מוות  בין  כפסע  פעמים 
להחיות  להנצל  זכה  ה'  ובחסדי 
בערגן  במחנה  כשהיו  רב.  עם 
למצוא  אביו  לידי  אינה  בעלזן 
הרה"ק  שם  שהטמין  הנרות 
זי"ע  מסאטמאר  יואל'  ה'דברי 
נר  הדלקת  מצות  לקיים  שיוכל 

חנוכה.
הרבנית  אמו  על  סיפר  עוד 
הצ' ע"ה, כי מגודל חכמתה היתה 
הרשעים  שכאשר  לשלל,  נפשם 
בעיר  היהודים  כל  קבצו  ימ"ש 
שתי  לפניהם  הציעו  סארוואש, 

עבודה,  למקום  לנסוע  ברירות, 
שנתברר  חופש,  למקום  או 
אח"כ שהתכוונו על עיר הדמים 
אושויץ. הנאצים ציוו שהאנשים 
הנשים  אבל  לעבודה,  יסעו 
החופש.  למקום  יסעו  והילדים 
שכל  החליטה  ע"ה  אמו  אבל 
וראש  לעבודה.  יסעו  המשפחה 
מה  לעומתה,  צעק  בעיר  הקהל 
היל־ לשלוח  בדעתך  עולה  זאת 

דים למקום עבודה. אולם אמרה 
יודעים  ובנותיי  בניי  הלא  לו: 
יחד  המשפחה  כל  וכך  לעבוד. 
ובזכות  בעלזן,  לבערגען  נסעו 
זה נשארו יחד כל המשפחה עד 
סוף המלחמה, אז נהרג אחיו הק' 
מח"ס  הי"ד  לייב  זלמן  העילוי 
בני  שאר  אולם  למאור.  שמן 
המשפחה ניצלו לפליטה גדולה.
בפא־ גרו  המלחמה  אחרי 

מבילגוריי  הרה"ק  וכאשר  ריז, 
זכה  בשבת,  שם  שהה  זצוק"ל 

שהושיבו  ממנו  יתירה  לקירבה 
על ידו ממש.

לאחר המלחמה האיומה נס־
מהתלמידים  והיה  לארה"ב,  עו 
ה'דברי  הרה"ק  של  הראשונים 
שאמר  זי"ע,  מסאטמאר  יואל' 
ביתי"  יהיה בן  עליו "הוא  לאביו 
יתירה,  וקירבה  לחיבה  וזכה 
שהיה "השבת בחור" שלו, ואכל 
בביתו בכל שבת. מסופר כי פעם 
אצל  לאכול  הלך  כאשר  אחת 
מסאטמאר  הרה"ק  שלח  דודו, 
בח־ אותו  לקרוא  מיוחד  שליח 

אותו  לשמש  זכה  וגם  אליו,  זרה 
ולכתוב 'חידושי סוגיות'.

יחיד  כתב  ממנו  קיבל  כידוע 
הרה"ק  כדוגמתה.  שאין  במינה 
במליצה  התחיל  מסאטמאר 
בו",  רוח  אשר  איש  "יהושע 
בתורה  הצטיינותו  על  ומעיד 
מכ־ בבחרותו  קיבל  כן  ויראה. 

הרבנים  מגדולי  סמיכה,  תבי 

יונתן  רבי  הגאון  בארה"ב, 
שארמאש,  אב"ד  הגאון  שטייף, 
הגאון  שאפראן,  אב"ד  הגאון 

אב"ד ריסקעווע, ועוד.
בקשרי  בא  לפרקו  בהגיע 
הצדקנית  הרבנית  עם  שידוכין 
כל  לימינו  שעמדה  תליט"א, 
הימים בנאמנות ובמסירות, בתו 
וויינ־ יצחק  חיים  ר'  הרה"צ  של 

גארטן זצ"ל אב"ד ליעזש. לאחר 
תחת  פאר  לכהן  עלה  פטירתו 

חותנו כאב"ד ליזעש בלונדון.
מליעזש  הרבי  של  ביתו 
היל  סטמפורד  בשכונת  השוכן 
ומ־ ידוע  הבירה,  בלונדון  אשר 

שאלפים  תלפיות  כתל  פורסם 
הכבירים  במעשיו  אליו.  פונים 
שילב את שלושת עמודי העולם: 
חסדים,  וגמילות  עבודה  תורה, 
עניים  חוסים  ביתו  קורות  ובצל 
ליהנות  זוכים  אשר  ואביונים 

משפע חסדו.
היה תלמיד חכם גדול, וגאון 
איש  כל  קיבל  במידות,  גדול 
נתן  ואף  פנים,  ומאור  בחיוך 
נדבות הגונות לעניים ומרי נפש.

אחד  סיפר  מיטתו  אחר 
נוכח  עד  שהיה  מעשה  ממכריו 
בשווייץ  אתו  פעם  שהיה  לזה, 
נצרך  יהודי  לשם  והגיע  במלון, 
אחד  ואף  דוחה,  היה  שמראהו 
מלי־ והרב  כיוונו.  על  הביט  לא 

חדר  לו  ושילם  עליו  ריחם  עזש 
וכל  להתאכסן  שיוכל  במלון 
ימים  במשך  עליו  היה  מחסוריו 

רבים.
חיים'  'תורת  מדרשו  בית 
הסביבה.  לכל  אור  מגדל  היה 
בכל  ודרש  מופלא,  כדרשן  נודע 
נפלאים.  תורה  דברי  וחג  שבת 
לאור  יצא  הנוכחי  בחורף  אך 
על  יהושע'  'בנין  הנפלא  ספרו 

נהנים  ורבים  ומועדים,  התורה 
מחידושיו בהלכה ובאגדה.

ומעריב  מנחה  בין  יום  בכל 
מסר שיעור במשנה ברורה לפני 
במתיקות  מדרשו  בית  מתפללי 
הלכה  כל  הסביר  מיוחד,  וחן 
קודש  ועובדות  שיח  בנועם 
בעל  המובהק  רבו  אצל  שראה 
זי"ע,  מסאטמאר  יואל'  ה'דברי 

וכן מאבותיו הק' לבית אוהעל.
בהשתפחות  היו  תפילותיו 
ומעורר  נעים  בקול  נחון  הנפש. 
לבבות, ורבים היו באים לשמוע 
אל הרינה ואל התפילה, וביותר 
הרחמים  ובימי  טובים  בימים 

והסליחות.
תשע"ז  שנים  שלש  לפני 
כפסע  היה  וממש  בלבו,  לקה 
העת  באותו  והמוות.  החיים  בין 
כש־ המופלא  הסיפור  התפרסם 
מק־ הטובות  הנהגותיה  יתר  בין 

תליט"א  מליעזש  הרבנית  פידה 
הנאמרות  השחר  שברכות 
שיענה  מי  באוזני  יישמעו  מפיה 
המתינה  כך  לשם  אחריהן.  אמן 
הגה"צ  לבעלה  בוקר  בכל  היא 
מבית  ישוב  אשר  עד  שליט"א 

הכנסת. 
בא־ י"ג  ב'  יום  של  בבוקרו 

את  הרבנית  נטלה  תשע"ז,  לול 
את  לומר  והחלה  בידה  הסידור 
אולם  כדרכה.  בכוונה  הברכות 
סדר  את  הרבנית  כשסיימה 
חסדים  'הגומל  בברכת  הברכות 
והטתה  ישראל',  לעמו  טובים 
אלא  ה'אמן',  את  לשמוע  אוזנה 
ה'אמן'  נשימתה.  נעצרה  שאז 
קל  מבט  מלהיענות.  בוששה 
הספיק  הגדול  בעלה  של  בפניו 
על  ישב  הרבי  להבין.  כדי  לה 
עיניו  חיוורות,  בפנים  כיסאו 
חזהו  על  שמוט  וראשו  עצומות 

לה־ מיהרה  היא  אונים.  בחוסר 
שחשו  ההצלה  לכוחות  תקשר 
לבצע  ומיהרו  לביתה,  להגיע 

ברבי פעולות החייאה דחופות.
של  ארוכות  דקות  לאחר 
דשמיא  בסייעתא  מאמצים, 
לפניו  שב  והצבע  הדופק,  חזר 
במהירות  פונה  הרבי  הרבי.  של 
המשיכו  שם  החולים,  לבית 
הנאמנה,  במלאכתם  הרופאים 

והצליחו להציל את חייו.
לארץ  הגיע  תשע"ז  בקיץ 
נכדו.  נשואי  לשמחת  ישראל 
התקף  שוב  קיבל  אלול  בחודש 
לב, ומאז נחלש מאוד. לפני מס־

לרגל  לארה"ב  נסע  חודשים  פר 
שמחת נשואי נינתו עם נכד כ"ק 
שליט"א.  מבאבוב  אדמו"ר  מרן 
לפני כשבועיים התדרדר מצבו. 
לשלומו  נערכו  רבות  תפילות 
אולם כבר נגזירה גזירה,  ובשבת 
הטהורה  נשמתו  החזיר  קודש 

למרום.
במוצאי  יצא  הלוויה  מסע 
שבת מבית מדרשו בשכונת סט־

מפורד היל בלונדון בהשתתפות 
כל  מקרב  לונדון  מתושבי  המוני 
לח־ שהתכנסו  והעדות  החוגים 

לוק לו את כבודו האחרון.
המרא  השמיע  הספד  דברי 
הדיין  פדווא,  הגר"א  דאתרא 
הגאון  פאדווא,  יוסף  רבי  הגאון 
לו־ ראב"ד  דינר  דוד  אהרן  רבי 

לבית  בסמיכות  שמתגורר  נדון 
מדרשו, והזכיר שהשתתף הרבה 
למע־ מנחה  בין  הלכה  בשיעורי 

שכטר  עזריאל  רבי  הגאון  ריב. 
רבות  שהתפלל  לונדון  דומ"ץ 
בביהמ"ד, והזכיר שנפטר בשבת 
ושכנתי  מקדש  לי  ועשו  שקראו 
אלא  נאמר,  לא  בתוכם  בתוכם, 
בתוך כל אחד ואחד, שהוא קיים 
לי  ועשו  לקיים  שדאג  זה  מאמר 
מדרשים  בתי  לפתוח  מקדש, 

לכל בניו וחתניו.
וחתניו  בניו  הספידו  לאח"כ 

שליט"א.
משה  אברהם  הרב  מקורבו 
וואגאש,  אב"ד  שליט"א  קראוס 
הכריז על רצונו, שבנו הגה"צ ר' 
משה שליט"א רב ביהמ"ד ראד־
וואן ימלא מקומו כאב"ד ליעזש 
ר'  הגה"צ  הצעיר  ובנו  לונדון, 
רב  שליט"א  אלעזר  יצחק  יעקב 
ירושלים,  הלב  עבודת  ביהמ"ד 

כאב"ד ליעזש בארה"ק.

הרב־ בחלקת  בלונדון  נטמן 
נים סמוך ונראה להגה"ק משאץ 
מליעזש  הרה"צ  וחותנו  זי"ע 

זצ"ל.
הותיר אחריו ברכה משפחה 
ומור־ דרכו  הממשיכים  עניפה 

הרה"צ  בניו:  ה"ה:  בקודש  שתו 
שליט"א,  דוד  שלמה  מיכאל  ר' 
טאטענה־ ש"ס  חברה  אב"ד 
מרדכי  העניך  ר'  הרה"צ  עם. 
טאלטשאווא  אב"ד  שליט"א, 
קרית יואל, מ"מ בלונדון. הרה"צ 
ר' משה שליט"א אב"ד ראדוואן, 
ר'  הרה"צ  ישראל.  בארץ  מ"מ 
יעקב יצחק אלעזר שליט"א, רב 
בעיה"ק  הלב'  'עבודת  ביהמ"ד 

ירושלים.
חיים  ר'  הרה"צ  חתניו: 
שליט"א,  ביבערפעלד  מיכאל 
זלאטי־ מטשארטקוב  אדמו"ר 

אשר  ר'  הרה"צ  לאנדאן.  פאלי 
אב"ד  שליט"א,  יונגרייז  אנשיל 
הרה"צ  לאנדאן.  עמרם  תפארת 
שליט"א,  לודמיר  שמואל  ר' 
לאנדאן.  פרעשבורג  אב"ד 
והרה"צ ר' בן ציון אברהם יעקב 
אב"ד  שליט"א,  הלברשטאם 

שכונת וועסטגעיט לעיקווד.

הודעות חוק תכנון ובניה - 11/02/19

הגה"צ רבי יהושע זאב מייזליש זצוק"ל האדמו"ר מליזעש לונדון
  המשך מעמ' ראשון
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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
אופציות  עם  מ'   70 כ  באלקנה 
המאה  עסקת   .1,950,000 ענקיות 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051550]

 + מ'   100 דרושה  רציניים  לקונים 
המאה  עסקת  הבירה.  בארזי  חצר 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051549]

בעזרת  דרושה  רציניים  לקונים 
ייעוץ  המאה  עסקת  מ'.  תורה 120 
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051548]

אפשרות  מ'   135 כ  צבי  בנווה 
לחלוקה ל 4 יחידות כ 20,000 למ'. 
עסקת המאה ייעוץ נדל"ן - 100%
058- מקצוענות.   100% אמינות, 

.32-250-90
[20051547]

בישא  למשקיעים!  בהזדמנות 
2 ל  מחולק  חדשה  מ'   150 ברכה 
למ'.   21,000 כ  דרישה  לפי   3 או 
עסקת המאה ייעוץ נדל"ן - 100%
058- מקצוענות.   100% אמינות, 

.32-250-90
[20051546]

מדהים:  במבצע  המאה'  'עסקת 
המאה  עסקת  עלינו.  עו"ד  לרוכש 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

90
[20051545]

למשקיעים.  אמיתית  הזדמנות 
מ'   25 בטאבו  דירה  במא"ש 
שכנים  חתימות  עם  גג   +  .650,000
המאה  עסקת  בלבד.   200,000 ב 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051544]

במקור  חדרים   3 בהזדמנות: 
 .3000 - ב  מושכרת  יחידה   + ברוך 
עסקת  בלבד.  ש''ח   2,500,000
100%  - נדל"ן  ייעוץ  המאה 
058- מקצוענות.   100% אמינות, 

.32-250-90
[20051543]

 + מ'   25 יחידה  הכהן  באדוניהו 
חצר 10 מ' שכירות כ- 3600-3800. 
940,000 ש''ח. עסקת המאה ייעוץ 
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051542]

ברוך  במקור  למבינים:  מציאה 
2  + א'  קומה  מרווחת  חדרים   2
דיור  יחידת   + סוכה  מרפסות 
בניה   .3300 ב  מושכרת  חדשה 
המאה  עסקת   2,100,000 בהיתר. 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051541]

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

.32-250-90
[20051540]

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

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051539]

א'  קומה  מ'   75 ח'   3 החיים  בגשר 
2,500,000 שמורה.  מרפסות.   2  +
ייעוץ  המאה  עסקת  ש''ח. 
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות.058-32-250-90
[20051538]

מרפסת   + א'  קומה  ביונה  מ'   80
גבוהה.  ברמה  משופצת  סוכה. 
מושכרת  יחידות   2 ל  מחולקת 
 .2,200,000 ש''ח.   8000 ב- 
נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 
100% אמינות,   100%  -

מקצוענות.058-32-250-90
[20051537]

המאה!!  בעסקת  השבוע  מבצע 
ייעוץ  המאה  עסקת  חינם!  למוכר 
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051536]

בבית  דרושה  רציניים  לקונים 
המאה  'עסקת  מרווחת.   3 ישראל 
ייעוץ נדלן' - 100% אמינות 100%

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051535]

במעלות  דרושה  רציניים  לקונים 
דפנה / רמת אשכול 110 מ' קומה 
 - נדלן'  ייעוץ  המאה  'עסקת  נוחה. 
מקצוענות.   100% אמינות   100%

.058-32-250-90
[20051534]

במקור  דרושה  רציניים  לקונים 
ייעוץ  המאה  'עסקת  מ'.  ברוך 110 
100% אמינות   100%  - נדלן' 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051533]

 / בבלוי  דרושה  רציניים  לקונים 
'עסקת  לפחות.  מ'   80 אחינועם 
המאה ייעוץ נדלן' - 100% אמינות 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051532]

מטר   90 חד'   4 באריאל  מציאה!! 
דיור  יחידות   2  + וחדשה  מפוארת 
תשואה  50מטר  אחד  כל  בונביורות, 
רק  9000ש"ח  מהיחידות  חודשית 
052-7658-638 4100.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051505]

בגובה  מטר   92 חד   4 שערים  במאה 
להרחבה  אופציות  מלאת   5.30
052- 2280.000שח  רק  ולהכפלה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051487]

אופציה   + מטר   72 חד'   3 באלקנה 
מידית לחדר רביעי ואופציות נוספות 
052-7658-638 ש"ח   1950.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051486]

מבחר  הנדלס:  -ל'  תיווך"  "היימשע 
האזורים  בכל  למכירה  דירות 
ומחירי  טובים  במחירי  החרדים 
מאגר  ברשותינו  כן  כמו  מציאה, 
אדיר של לקוחות רצינים שמחפשים 
צבי  נווה  גאולה  אזורי  בכל  דירות 
ללא  ויעוץ  נכס  הערכת   ,80 וגוש 

תשלום 052-7658-638
[20051485]

הדר-שמואל  בעץ  ממש!  של  מציאה 
הנביא 4.5 חד' 82 מטר ק"ג + אופציות 
1870.000ש"ח  רק  תמא38,  או  בגג 
052-7658-638 זוכה!  הקודם 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051484]

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

052-765-6888
[20051481]

קומה  מיוחדת,  חדרים   5 בכדורי 
גבוהה, נוף מדהים, + מחסן וחניה, 
052- נדל"ן  שוורץ  מיידית.  כניסה 

765-6888
[20051480]

אילן,  לבר  קרוב  הנביא  בשמואל 
אוויר,  כיווני   3 מיוחדת,  חדרים   4
נוחה,  קומה  עשיר,  טכני  מפרט 
052-765- נדל"ן  שוורץ  סוכה,  מ. 

6888
[20051479]

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

052-765-6888
[20051478]

140 חדשה,  חדרים   5 באהליהב 
מרפסות  גבוהה,  תקרה  מ"ר, 
נוף,  הרחבה),  ענקיות, (אפשרויות 
052- נדל"ן  שוורץ  וחניה.  מחסן   +

765-6888
[20051477]

מיוחדת ! בגוש 80, 4 חד' מרווחת 
מרפסת  גבוהה,  ברמה  ומושקעת 
מעלית,  ק"ג,  חזית,  גדולה,  סוכה 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20051476]

220 עד  דירה   ,80 בגוש  בלעדי! 
הקונה,  דרישת  לפי  תכנון  מ"ר, 
מרפסות,   2 אוויר,  כיווני   4 ק"ב, 
052- נדל"ן  שוורץ  מיידית,  כניסה 

765-6888
[20051475]

4 ברוך,  במקור  בשוק!  חדשה 
כיווני  א',  קומה  מרווחת,  חדרים 
סוכה  מרפסת  מעולים,  אויר 
052-765- נדל"ן  שוורץ  גדולה, 

6888
[20051474]

קומה  ענקית,  דירה  בסורוצקין, 
להשכרה  יחי'   + מעלית,   + נוחה, 
מרפסות   + חללים,   + מחסנים   +
052-765- נדל"ן  שוורץ  ענקיות, 

6888
[20051473]

2.5 גאולה,  במרכז  בבלעדיות! 
חדש,  מטבח  שמורה,  חדרים 
קומה ב', כ-60 מ"ר, 3 כיווני אוויר, 
רק  גדולות,  סוכה  מרפסות   2
1,750,000 ש"ח, שוורץ נדל"ן -052

765-6888
[20051472]

מטר   106 -4חד'  משה  לגבעת  צמוד 
108  * 2550.000ש"ח  רק  בבניה 
רק  לכניסה  מוכנה  חדשה  מטר 
052- ק"ה  מעלית  2760.000ש"ח, 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051439]

72 חד   3 ילין  בדוד  מזומן!  לבעלי 
052- 1430.000שח  רק  ק"א  מטר 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20051437]

לבעלי מזומן! במנחת יצחק 2 יחידות 
תשואה  חלל   + אחת  כל  מטר   35
חודשית 8100 שח רק 1350.000ש"ח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס
[20051436]

צבי  בנווה  מציאה!  מזומן!  לבעלי 
יחזקאל מקלט 210 מטר עם חלונות 
לבית  במיוחד  מתאים  למכירה  וגובה 
ציבורי  מוסד  כל  או  ישיבה  כנסת 
052-7658-638 2100.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051435]

דו-פלקס  מפתח  דמי  משה  בזכרון 
שח   1550.000 רק  חד'   5 מטר   120
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051414]

חלל   + מטר   73 חד   3 באלקנה 
הרחבה  אפשרויות   + מטר  כ-60 
052-7658-638 1950.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051353]

מדהימה  פנטהוז  דירת  חיים  בדברי 
 ,40 לעוד  בניה  התר   + מטר   180
שיא  מיקום  וחזית,  מדהים,  נוף 
052-7658-638 4650.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

בבלוי דירת בונבונירה 3 חד 80 מטר 
052-7658- שח   2070.000 רק  ק"א 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051351]

צבי  נווה  באזור  ומבינים  למשקיעים 
עם  מטר   240 כ   1- מחסנים  קומת 
ליחידות  לחלוקה  נורמלים!  חלונות 
052-7658-638 שח   2200.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051231]

ישראל!!  בזוננפלד-בית  מציאה! 
עליונים  חלונות  עם  מחסנים  קומת 
1000.000 רק   2- קומה  מטר,   130
תיווך  "היימשע   052-7658-638 ש"ח 

הנדלס"
[20051230]

 - ברוממה"  "הבית  הבוטיק  בפרויקט 
ק"ד,  מטר   94 -4חד'  אלחנן,  אור  רח' 
20 חניה   + מטר   10 מחסן   + מעלית 
מטר עם חלון רק 2500.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך- הנדלס"
[20051229]

חד   2.5 לפידות  ישראל  בבית 
היימשע  רק  בניין  מטר  כ50 
052-7658-638 1250.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051224]

לבעלי הון עצמי גדול! באזור בעלזא 
 + מטר   150 חד   4.5 שלום!  דובר 
חודשית  תשואה  דיור  יחידות   4
40 מחסן   + כ13000ש"ח  מהיחידות 
052-7658- 5170.000ש"ח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051222]

ישראל  בבית  נדירה!  מציאה 
יחידה   + מטר   65 חד'   3 קארו 
רק  מבוי   + מטר   8 של  לבודד 
חודשית  תשואה  1460.000ש"ח 
5000ש"ח (התחילו הליך תמ"א 38
לחידוש כל הבית) 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051133]

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]

160 ק"ב  חד'   6 יוסף  אוהלי   80 גוש 
חסד 4 תורת  דרסטית!  ירידה   * מ"ר 
חד' * רח' חזן פינת דוד חדשה! תיווך 

053-3179474 ,02-5379474
[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]

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]

במחיר  ירדו  חזקה!!  מציאה 
75מטר  חד'   3 רוקח  שמעון 
רק  היימשע  בנין  מאד  משוקעת 
052-7658-638 ש''ח   1690.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050848]

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

סיוע והכוונה ללא תשלום
[20050839]

זוויעל  ממול  חד'   3.5 הנביא  שמואל 
ודושינסקי, אפשרות להרחבה גדולה 
2,200,000 שרותים,  ו-3  חד'   2  +
053-  ,02-5379474 תיווך  ק"א.  ש''ח 

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]

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]

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

7658-638 "היימשע 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]

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]

ירושלים | השכרה
לבר  קרוב  בירמיהו  בהזדמנות! 
שמורה  מרווחת,  מ"ר   80 חד'   3 אילן 

ומרוהטת רק 5,500 ש''ח
[20051569]

מיוחדת!  מ"ר   50 חד'   3 בצפניה 
קומפלט  מרוהטת  ומטופחת,  חדשה 
+ מרפסת גדולה ונוף מדהים, מעלית. 

תיווך 052-7158059
[20051568]

חדרים   5 דירת  החיים  גשר  ברח' 
מרוהטת משופצת ממוזגת ומטופחת 
050- לפרטים:  נוף  מרפסת   +

4100074/050-4182542
[20051521]

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

הנדלס
[20050615]

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]

בני ברק | מכירה
למכירה בקרית הרצוג רח' אברמסקי 
סוכה   + מחסן   + חדרים   4 דירת 
ממוזגת, 3 כיווני אויר מטבח משופץ. 

לפרטים: 054-8439980
[20051580]

יפהפיות  5ח'  בבניה  צייטלין  באזור 
"אפיק- מ.שמש  י.הורים   + מרווחות 
053-3128884 נכסים" 03-5791514

[20051576]

נוף  יפהפיה +  חדשה  רמבם 3  באזור 
"אפיק-נכסים"  מיידי!  1,670,000ש"ח 

03-5791514
[20051575]

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

3128884
[20051574]

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

3כ"א "אפיק-נכסים" 03-5791514
[20051573]

5ח'  זכאי/יהודה-הנשיא  בן  באזור 
יח"ד  שתי  גדולה +  סוכה  חזית +  ק"א 
2,830,000ש"ח!  רק  בק"ק  מושכרות 

"אפיק-נכסים" 03-5791514
[20051572]

162מ"ר  עזרא/ויזניץ  באזור 
חזית  ק"ב  יח"ד   + משופצת  6ח' 
03- "אפיק-נכסים"  3,150,000ש"ח 

5791514
[20051571]

פנטהאוז נדיר! 260מ"ר בנוי + 90מ"ר 
 + גבוהה!  ברמה  מושקע  מרפסות 
נוף מרהיב ק"ה חזית + מעלית 3 כ"א 
03- "אפיק-נכסים"  בלבד!  למבינים 

5791514
[20051570]

למכירה בקרית הרצוג רח' אברמסקי 
סוכה   + מחסן   + חדרים   4 דירת 
ממוזגת, 3 כיווני אויר מטבח משופץ. 

לפרטים: 054-8439980
[20051566]

בני ברק | השכרה
ק"ב  משופצת  ענקית   5.5 בק.הרצוג 
03- "אפיק-נכסים"  4,500ש"ח!  רק 

5791514
[20051578]

מרוהטת  יפהפיה  חדשה  במלצר 2.5 
קומה נוחה 3,900ש"ח "אפיק-נכסים" 

03-5791514
[20051577]

בגלריה  משרדים  בב"ב  להשכרה 
שונים  בגדלים  מבוקש  באזור 
מיידית  לכניסה  מצוינים  במחירים 

052-7133387
[20051563]

מרוהטת  מ"ר   45 חד'   2.5 חדשה 
מיידי  ש''ח   3,700 3.5 קומה  בחזו"א 

050-4120568
[20051558]

יפה  לזו"ץ  הרי"ם  בחידושי  חד'   2
סוכה.   + וממוזגת  מרוהטת  מושקעת 

050-4194113 03-5797566
[20051520]

בני ברק | משרדים
להשכרה בבני ברק משרדים בגלריה 
שונים  בגדלים  מבוקש  באזור 
מיידית.  לכניסה  מצוינים  במחירים 

052-7133387
[20051554]

ביתר עילית | מכירה
ישמח  ומשקיעים!  לשותפים 
88 א'  דירה  דירות   2 ישראל 
תהליך   + מטר   70 ב'  דירה  מטר, 
דירה  לכל  מטר   70 לעוד  התר 
052-7658-638 2060.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051447]

גדול!  עצמי  הון  לבעלי  מציאה! 
3 משותף  טאבו  ישראל  ישמח 
70 לעוד  תוספת   + מטר   70 חד 
052-7658-638 שח   790.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051446]

בקדושת לוי 4 חד 107 מטר ק"א + 4
מחסנים סה"כ 60 מטר כניסה פרטית 
חלל   + ליחידות  והכנה  חלונות  עם 
צמוד 30 מטר רק 2130.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051269]

120 חד   4 משותף,  טאבו  בחבד 
חד 130  5  * 1200.000ש"ח  רק  מטר 
אפשרות  1300.000ש"ח  רק  מטר 
"היימשע   052-7658-638 למשכנתא 

תיווך-הנדלס"
[20051232]

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]

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]

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]

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. 

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]

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 
דירות  מבחר  פלוס"  "המתווך 
האיזורים  בכל  ולמגורים  להשקעה 
934.000 בבעלזא  חד   3 בבלעדיות 
קומה 2 חד  הישנה 4  בקריה  גמיש * 
קוטג'  חד 699.000 *  במתחרדים 3   *
4 1.750.000 משופצת  גינה   + חד   6
655.000 4 קומה  בהשופטים  חד 
054- נמירובסקי  יהושע  לשרותכם 

844-70-24
[20051553]

והשכרה  למכירה  דירות  דרושות 
גת.  ובכרמי   * ובסביבתה   * בקריה. 

תיווך אייזנבאך 058-3273747
[20051552]

ק"ד  לקריה  מאוד  קרוב  חדרים   3
במתחרדים  חדרים   3  *  680.000
חדרים   4 מציאה    *  640.000 ק"ד 
3  *  .  830.000 החרדית  בקריה 
חדרים סמוך לקריה ק"א 760.000
בקריה  מטר   160 חדרים   6  *
החדשה ק"ד 1.500.000 ועוד מגוון 

נכסים לשרותכם 0533161345
[20051405]

 *   500.000 חדרים   2 להשקעה 
550.000 ק"ג  חדרים   3 להשקעה 
4 620 ק"ב  חדרים   3 להשקעה   *
800.000 לקריה  סמוך  חדרים   *
בקריה  חדרים   3  * ג.  קומה 
מגוון  ועוד  ק"א 950.000  החדשה. 

נכסים לשרותכם 0533161345
[20051404]

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]

הר יונה 
ומשפרי  צעירים  לזוגות  הפתרון 
יונה  הר   - הבעש"ט"  ב"קרית  דיור 
ובפיקוח  בנשיאות  עילית  נצרת  ג' 
שליט"א  סירוטה  מאיר  ר'  הרה"ג 
ש''ח  אלף   699 מ  החל  חדרים   3
גן  ודירות  חדרים   4-5 דירות 
08- ויזמות"  שיווק  "אורטל  וגג 

055-6704800 9798447
[20051567]

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

gmail.com
[20050219]

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

עלות.
[20047926]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
מירון,  הרי  מול   ,10 בהאר"י  בעתיקה 
חדרי   2 מ"ר,   60 חדשה,  חד'   3 דירה 
 ,(2/5) מיטות   7 מטבח,  סלון-  שינה, 
נדנדה,בימי  מרפסת,  נפתחת,  ספה 
החול: 300 ש''ח לזוג, חמישי- מוצ"ש 
לקבל  ניתן  למשפחה.  ש''ח   1000

תמונות 052-7614435
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

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

ליד העתיקה 052-2840299
[20047893]

בית חלקיה 
נופש ברמה גבוהה, וילה יפהפיה, 28
053- ובריכה.  אטרקציות   + מיטות 

3130052-1
[20043044]

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 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
 + מדשאה  וממוזגים,  מרווחים 
ומוצלת,  ענקית  פעילות  חצר 
055- לקיטרינג.  אפשרות 

6781772
[20048569]

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

טלפקס
[20040560]

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

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

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

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

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

חצר ממולץ!. 077-7990764
[20049879]

ירושלים 
בגוש  ממוזגת  מטופחת,  חד'   5 דירה 

80 לשבתות וימים. 052-7691007
[20051518]

דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
בשכונות מרכז ירושלים לשב"ק / 
וארוכות.  קצרות  ולתקופות  חגים 

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

7616720-1
[20040110]

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]

שמש/ַ בבית  מכירות  אנשי  דרושים 
מסירות  יצוגיות  ירושלים/מודיעין, 

ואחריות לפרטים: 0587680822
[20051561]

מ"מ   .1 י-ם  חב"ד  לבנות  ספר  לבתי 
לתקופה במזכירות (תיכון) 2. לאחוזי 
 +  (2  +  1) בהנ"ח  קבועים  משרה 
bet- למייל  קו"ח  (יסודי)  מזכירות 

hana@zahav.net.il
[20051519]

דרוש  בירושלים  חסידית  לישיבה 
השעות: -9:00 בין  ניסיון  בעל  מזכיר 
או   02-6511120 לפקס:  קו"ח   14:00

gmail.com@6511128 :למייל
[20051508]

עובדת  דרושה  בני-ברק  טייץ  לחנות 
יוזמתית ונמרצת, בעלת מוסר עבודה 
לעבודה  לקידום  אפשרות  גבוה, 

במשמרות לפרטים: 05276-39568
[20051506]

מהמגזר  שדכניות  דרושות 
ש''ח   5,000 נסיון  בעלות  החסידי 

052-7605146
[20051490]

אנשים  דרושים  גדולה  לחברה 
רציניים המעונינים לעבוד בשעות 
לעבודה  אפשרות  הפנויות. 
לאברכים.  גם  מתאים  מהבית. 

052-7606084
[20051314]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

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

בכל סניפי הרשת
[20048014]

מזכיר/ה  יהדות  להפצת  לארגון 
מהבית-  המשרד-עבודה  לניהול 
ברובה.שעות נוחות,שכר התחלתי 
בי-ם  שקט  למשרד   * ש''ח   6,000
שקטה,א-ה  לעבודה  מזכיר/ה 
 * ש''ח   4,000 9:00-14:00,שכר 
לעבודה  פקיד/ה  בב"ב  לחברה 
נדרש  רגועה,לא  משרדית 
ניסיון,8,000 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]

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

3215030
[20051559]

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

7637743
[20051562]

ספרים 
ספרי  וכל  רמב"ם.  שו"ע.  ש"ס.טור. 
ישיבות  לחתנים  והדר",  "עוז 
וכוללים במחירים מוזלים משלוח 
לפרטים  תשלומים   10 עד  חינם 
והזמנות יצחק וויס 052-7199510

[20051515]

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 

כ"ה  חמישי  ביום  מגבעת  נשכחה 
052- לצפת  מבירייה  בטרמפ  בשבט 

6184183
[20051581]

דף היומי בבלי: חולין עו    דף היומי ירושלמי: שביעית ח    חובות הלבבות:
יומית: הלכה  ג-ד     א,  ב"ב  יומית:  משנה  (הברית)  השישי  הנפש  חשבון 
או"ח תנג, ח -תנד, א    רמב"ם יומי: מעשה"ק טז-יח    שו"ע הרב - רב יומי:

י, יד-טז    דף היומי - זוהר: משפטים, סעי' קמה-קנח    חפץ חיים: לה"ר א, 
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' נו. ג-ד  

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
13:248:268:258:268:268:23סו"ז ק"ש מג"א

9:099:119:119:119:129:09סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:349:359:359:369:369:33סוף זמן תפלה מג"א

10:0410:0610:0510:0610:0610:04סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
11:5411:5511:5411:5611:5611:52חצות היום

12:2412:2512:2412:2612:2612:22מנחה גדולה
17:2617:2317:2317:2517:2417:20שקיעת החמה

זמנים למחר

4:544:564:564:574:574:54עלות השחר
5:345:355:355:365:365:33זמן ציצית ותפילין

6:236:336:246:276:276:22הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6762954 הר סיני 15,  הר סיני סופר פארם פסגת זאב 050-7713444 שד' משה דיין קניון פ.זאב    בני ברק ירושלים
077-8880390 אחד העם 9 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופר פארם  ב"ב    תל אביב סופר פארם מגדל שלום
077-8881370 הברזל  077-8882390 אבן גבירול 62 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופר פארם רמת החייל צייטלין
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 23 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופרפארם מינסטור

077-8881700 בר יהודה 111   סופר פארם ביג צ'ק פוסט חיפה 7893383 המחקר 3 בי שופר סל למחרת    נתניה
6519153 אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה  הופיין 52 חולון    אשדוד

משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 213.435-
אתמול: 213.485-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
11-5

תל אביב
17-10

חיפה
14-9

גולן
13-6

טבריה
17-10

גליל
10-5

באר שבע
15-6

אילת
19-10

מזג האויר
גשם לפרקים

היום - בבוקר עדיין צפויים 
גשמים מקומיים מצפון הארץ 
ועד לצפון הנגב. במהלך היום 

הגשמים ייחלשו בהדרגה, ויפסקו 
לקראת ערב. 

שלישי - מעונן חלקית. תחול 
עלייה בטמפרטורות.  

רביעי - נאה עד מעונן חלקית 
בעננות בגובה רב עם עליה 

נוספת בטמפרטורות. בשעות 
הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות 

ערות בהרי הצפון.

חמישי - התקררות ניכרת וגשם 
מקומי בצפון הארץ ובמישור 

החוף. הרוחות יתחזקו. בדרום 
הארץ יהיה אביך ויתכן גם 

במרכזה.  

חמישירביעישלישי

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



ברזיל: 13 שנות מאסר נוספות נגזרו 
על הנשיא לשעבר לולה דה סילבה 

הנשיא לשעבר הורשע בתיק נוסף של שחיתות, וירצה בסך־הכל עונש של 25 
שנות מאסר, אם לא יורשע בפרשות נוספות 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

דה  לולה  לשעבר  ברזיל  נשיא 
שתי  לאחר  מתפקידו  פרש  סילבה 
קדנציות רצופות, בגלל מגבלה חו־
קית שמנעה ממנו התמודדות לק־
באותה  ברציפות.  שלישית  דנציה 

תמיכה  משיעורי  נהנה  הוא  העת 
להעמיד  כדי  ניצל  אותם  גבוהים, 
תלמידתו  את  הנשיאה  בתפקיד 

הפוליטית הגב' דילמה רוסף. 
סיל־ דה  נעצר  שעברה  בשנה 

שהורשע  לאחר  לכלא  ונשלח  בה 
עליו  נגזרו  שחיתות.  של  בעבירה 

הכליאה  ומתא  מאסר,  שנות   12
שלו הוא הגיש מועמדות בבחירות 
הוא  כי  הראו  הסקרים  לנשיאות. 
המתמודדים  כל  פני  על  מוביל 
האחרים, אך חודש לפני הבחירות 
קבע בית המשפט כי ההתמודדות 
דבר  של  ובסופו  פסולה,  שלו 
ממסדי  האנטי  הימין  איש  נבחר 
בעיקר  לתפקיד,  בולסונרו  ז'איר 
לחלוטין  לנקי  נחשב  שהוא  בגלל 
הרבות  השנים  במשך  משחיתות 
ובצי־ בפוליטיקה  עוסק  הוא  בהן 

בוריות הברזילאית. 
מאוד  אהוד  שהיה  סילבה  דה 
האח־ בשבוע  נפל  הברזילאים,  על 
רון מן הפח אל הפחת, ולאחר שכ־

בר החל לרצות כאמור עונש של 12 
שנות מאסר בגין עבירות שחיתות, 
שה־ אחר  משפט  סיומו  אל  הגיע 
כתב  נגדו  תלוי  היה  בו  נגדו  תנהל 
שוחד  עבירת  על  המבוסס  אישום 
המ־ בית  דולרים.  אלף  כ־235  של 
שפט הרשיע אותו וגזר עליו עונש 
שמתווספות  מאסר,  שנות   13 של 
מרצה  כבר  שהוא  המאסר  לשנות 
סי־ דה  עבור  המשמעות  בפועל. 

העובדה  עצם  מלבד  ה־73,  בן  לבה 
שנים  לעוד  ממנו  נשללה  שחירותו 
לשוב  חלומותיו  שגם  ארוכות, 
לנשיאות  גם  ואולי  לפוליטיקה 
ברזיל, ייגנזו יחד עם החופש שלו. 

בריטניה: הנסיך הקשיש פיליפ ויתר על רשיון 
הנהיגה לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

אדינבורו  דוכס  פיליפ,  הנסיך 
אליזבת  אנגליה  מלכת  של  ובעלה 
על  מרצונו  לוותר  החליט  השניה, 
שהיה  לאחר  שלו,  הנהיגה  רשיון 
מעורב בתאונה לפני כחודש, בעת 

שנהג ברכב מסוג 'לנד־רובר' והת־
נגש ברכב מסוג 'קיה' בו נסעו שתי 

נשים ותינוק. 
מאז התאונה התנהל בבריטניה 
דיון סביב השאלה אם יש להגביל 
הטענות  לנוכח  הנהיגה,  גיל  את 
אינו  כבר  ה־97  בן  שהנסיך  שעלו 

הועלו  זה.  מסוג  לפעילות  כשיר 
את  תשלול  שהמשטרה  דרישות 
נאלץ  שלבסוף  ונראה  רשיונו, 
הרשיון  על  מרצונו  לוותר  הנסיך 
שעלולה  המבוכה  את  למנוע  כדי 
המשטרה  אם  חלקו  מנת  להיות 

תחליט על כך עבורו. 

של  רכבו  התהפך  בתאונה 
פיליפ הקשיש, אך הוא יצא ממנו 
ללא פגע. במכונית השניה לעומת 
באורח  הנשים  שתי  נפצעו  זאת, 
לא  עמן  שהיה  התינוק  ואילו  קל, 
נפגע. אחת מהן התראיינה כעבור 
התקשורת  לכלי  אחדים  ימים 
של  במהירות  נסעו  הן  כי  וסיפרה 
הנסיעה  בו  בכביש  קמ"ש,  כ־50 
 60 של  למהירות  עד  מותרת 
קמ"ש. לדבריה, הן הבחינו במכו־
נית שהגיעה ממולן עוד כשהיתה 
והן  מטרים,  כ־150  של  במרחק 
לא  הנגדי  כשהנהג  מאוד  הופתעו 
לדב־ ברכבן.  והתנגש  בהן  הבחין 

ריה, הן לא ידעו שהנהג הוא בעלה 
של המלכה ואביו של יורש העצר. 
לאחר  מיד  אמר  עצמו  הנסיך 
אותו  סינוורה  השמש  כי  התאונה 
ימים  שלושה  להתנגשות.  וגרמה 
כשהוא  נצפה  הוא  יותר  מאוחר 
של  זעמם  את  ועורר  נוהג,  שוב 
רבים מאזרחי בריטניה שטענו כי 
המלוכה  במשפחת  חברים  ישנם 
מעל  נמצאים  הם  כי  הסבורים 

החוק. 
בתאונה  שנפגעה  הנוסעת 
על  עיתונאים  באוזני  התלוננה 
גם  המלכותית  שהמשפחה  כך 
"אני  בפניהן:  להתנצל  טרחה  לא 
מאוד  אשה  היא  שהמלכה  יודעת 
שמחה  מאוד  הייתי  אבל  עסוקה, 
מתקשרים  היו  בעלה  או  היא  אם 
כדי להתנצל". שבוע מאוחר יותר 
אכן ניאות הנסיך להתקשר לשתי 

הפצועות ולהתנצל בפניהן. 

התפרצות נגיף האבולה בקונגו: 
עד כה נמנו 502 מתים במגפה

טורקיה: הנשיא ארדואן השתתף בהלווייתם 
של ההרוגים מקריסת הבנין באיסטנבול

טורקיה נגד סין:

"היחס שלהם למוסלמים 
הוא מבוכה לאנושות"

הסינים מדכאים בחריפות את המיעוט האויגורי 
במדינה, אשר לפי ההערכות מונה כעשרה 

מיליוני בני אדם

צבת ים נדירה ביותר 
תועדה במפרץ אילת

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

נהרגו  אדם  בני   21 לפחות 
בש־ באיסטנבול  הבנין  בקריסת 
בוע שעבר, ובסוף השבוע נערכה 
הלווייתם של תשעה בני משפחה 
טור־ נשיא  באסון.  שנהרגו  אחת 
קיה, רג'פ טאיפ ארדואן, השתתף 
ובמח־ המשפחה,  בני  בהלוויית 
ווה חריגה אף נשא על כתפו את 

אחד מארונות הקבורה. 

המבנה שקרס היה בן שמונה 
המעורים  גורמים  ולפי  קומות, 
הע־ הקומות  שתי  בחקירה, 

חוקי.  לא  באופן  נבנו  ליונות 
שהחומרים  נראה  כי  נמסר  עוד 
המבנה  של  לבנייתו  ששימשו 
שגרם  מה  איכותיים,  לא  היו 
שנוצר  העומס  תחת  לקריסתם 
הנוס־ הקומות  בניית  בעקבות 

פות. 
בצאתו  אמר  ארדואן 

כשהוא  הצטלם  בה  מההלוויה, 
ישנם  כי  מעינו,  דמעה  מוחה 
להפיק  שצריך  רבים  לקחים 
וכי  הזה,  הטראגי  מהמאורע 
לאחר  תבוצע  הלקחים  הפקת 
ומסקנותיה  החקירה  שתסתיים 
הממשלה.  שולחן  על  יונחו 
הנשיא  פנה  ההלוויה  מטקס 
את 14 הפצועים  לבקר  הטורקי 
החולים  בבתי  המאושפזים 

בעיר. 

זעזוע באנגליה: חולל בית 
הקברות היהודי במנצ'סטר

כאב ותדהמה בעולם היהודי: בין המצבות שחוללו מצבתו של מרן ראש ישיבת 
מנצ'סטר הגה"צ רבי יהודה זאב סגל זצוק"ל

מאת א. למל

תדהמה במנצ'סטר שבאנגליה 
חולל  האחרונה  שבשבת  לאחר 
בוייטפלד  היהודי  הקברות  בית 
חו־ השאר  כשבין  מחפיר,  באופן 
ישיבת  ראש  מרן  של  מצבתו  לל 
זאב  יהודה  רבי  הגה"צ  מנצ'סטר 
סגל זצוק"ל, המכונה 'החפץ חיים' 

של מנצ'סטר.
למקום  שהגיעו  מתפללים 
חמור  ונדליזם  גילו  שבת  במוצאי 
נו־ חלונות  הקברות,  בית  בשטח 

נותצו  ידים  לנטילת  כיורים  פצו, 
קודש  וספרי  סידורים  הארץ,  על 
בבזיון,  הושלכו  במקום  שהיו 
בצורה  חוללו  נוספות  ומצבות 

מחפירה.
הוזעקה  המקומית  המשטרה 
ממצאים  בלקיחת  והחלה  למקום 
בהקדם  לעלות  בתקווה  מהזירה, 

על עקבות החשודים.
בכאב  התקבל  הקשה  האירוע 
לאחר  כולו,  היהודי  בעולם  נורא 
שציון קדשו של מרן ראש ישיבת 
זאב  יהודה  רבי  הגה"צ  מנצ'סטר 
תפילה  כמקום  נודע  זצוק"ל,  סגל 
לפני  ואך  ולפרט,  לכלל  מסוגל 
המ־ את  המונים  פקדו  כשבועיים 

קום לרגל יום ההילולא.
החרדית  הקהילה  עסקני 

המ־ מול  פועלים  במנצ'סטר 
האבטחה  את  לתגבר  שטרה 

החקירה  את  ולמצות  במקום 
בהקדם. 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מתו  אדם  בני   502 לפחות 
מגפת  של  התפרצות  במסגרת 
מדווחות  כך  בקונגו,  האבולה 
פי  על  במדינה.  הרשויות 
בני  כ־250  הרשמית,  ההודעה 
כה,  עד  מהמגפה  החלימו  אדם 
לאוכלוסיה  שניתנו  והחיסונים 
סייעו  ההתפרצות,  באזורי 
קצב  את  משמעותית  לצמצם 

ההתרחבות של המגפה. 
במדינה  רשמיים  גורמים 
שבעי  הם  עתה  לעת  כי  אמרו 
נגד  שלהם  המאבק  מקצב  רצון 
שהמאמצים  משום  המחלה, 
שנעשו למנוע את המעבר שלה 

לאזורים  הכפריים  מהאזורים 
העירוניים הצליח, ובכך נמנעת 
המדבקת  המחלה  העברת  גם 

והקטלנית, למדינות השכנות. 
החיסונים נגד נגיף האבולה 
ההתפרצות  במהלך  הומצאו 
כארבע  לפני  שהכתה  הגדולה 
אפרי־ מערב  במדינות  שנים 

חייהם  את  ושגבתה  קניות, 
אדם.  בני  אלף  מ־11  יותר  של 
יותר  במשך  אז  נמשך  המאבק 
מדינות,  של  רב  במספר  משנה, 
והגיע לסיומו רק בזכות החיסון 
בנגיף  המאבק  כדי  תוך  שפותח 
נגדו  חיסונים  היו  לא  אז  שעד 
למי  יעילות  תרופות  לא  וגם 

שנדבקו בו.

מאת ח. אבישלום

של  הימית  היחידה  פקח 
צבת  תיעד  והגנים  הטבע  רשות 
ים ירוקה נדירה ביותר, ההערכה 
שניים  או  אחד  פרט  שרק  היא 

נותרו באזור.
חיפושים  שנות  עשר  אחרי 
במימי מפרץ אילת, נצפתה צבה 
הנמצא  הירוק,  הים  צב  ממין 
נעלם  וכמעט  הכחדה  בסכנת 
מין  של  הקנים  מספר  מהאזור. 
עומד  התיכון  הים  חופי  בכל  זה 

על 10-20.
בש־ אותרה  הנדירה  הצבה 

טח המיועד להיות שמורת טבע, 
חברת  את  המשמש  לנמל  סמוך 

נפט.  מכליות  לפריקת  קצא"א 
מדובר באזור שהיה סגור במשך 
לצי־ נפתח  לאחרונה  ורק  שנים 

בור ורק מדי כמה שנים נצפה צב 
מסוג זה על החוף.

אילת  במפרץ  הנצפה  המין 
נדיר  הוא  וגם  קרני,  ים  צב  הוא 
מאד כאשר מעריכים את מספר 
במק־ צבים.  בכעשרה  הפרטים 

רה של צב ים ירוק, מדובר ככל 
שניים  או  אחד  בפרט  הנראה 

בלבד.
העו־ ההכחדה  סכנת  מפאת 

רשות  הירוק,  הים  צב  של  למית 
הבי־ את  אוספת  והגנים  הטבע 

צים אותן הטילו הצבות בחופים 
ומעבירה אותן לאתרים מוגנים.

צילום עומרי עומסי

מחאת ה'אפודים הצהובים' בצרפת: 
מפגין איבד יד בפיצוץ רימון משטרתי 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

עמ־ צרפת  נשיא  של  הכניעה 
נואל מקרון לדרישותיהם של מפ־
הצהובים',  'האפודים  תנועת  גיני 
הלהבות,  גובה  את  להוריד  עזרה 
אש  את  לחלוטין  כיבתה  לא  אך 
המחאה, ובכל סוף שבוע מתכנסים 
מאות מפגינים במרכז הבירה פריז, 
והנשיא,  הממשלה  נגד  ומפגינים 

כבר 13 שבועות ברציפות. 
השבוע  סוף  של  ההפגנה 
מקוד־ יותר  התלהטה  האחרון, 
המ־ החלו  מסוים  ובשלב  מותיה, 
הפר־ בנין  לעבר  להתקרב  פגינים 

למנט, כשהם קוראים קריאות נגד 
ומאיימים  בו,  המכהנים  החברים 

לעשות בהם שפטים. 
המשטרה  השתמשה  בתגובה 
הלם  רימון  של  אינטנסיבי  בירי 
מכך  וכתוצאה  מדמיע,  גז  ורימוני 

את  ואיבד  המפגינים  אחד  נפגע 
הת־ בכלי  הדיווחים  לפי  כך  ידו, 

קשורת הצרפתיים. 
האלי־ על  זועמים  המפגינים 

מות הגדולה של המשטרה לטענ־
תם, ונראה כי הפרשה עוד תיחקר 
בת־ ממושך  לסיקור  ותזכה  רבות 

קשורת הצרפתית. 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

תקפה  טורקיה  ממשלת 
הסיני  המשטר  את  בחריפות 
והגדירה  השבוע,  סוף  במהלך 
המוס־ למיעוט  שלו  היחס  את 
למי בסין כ"מבוכה לאנושות". 

בחריפות  מדכאים  הסינים 
במדי־ האויגורי  המיעוט  את 

מונה  ההערכות  לפי  אשר  נה, 
כעשרה מיליוני בני אדם. זאת, 
יצאו  האויגורים  שמבין  לאחר 
נגד  טרור  מתקפות  מעט  לא 
סיניים,  ואזרחים  משטר  אנשי 
בעיקר במחוז שנג'אן בו מתגו־

ררים מרבית האויגורים. 

הע־ יוצאי  הם  האוגיורים 
קרו־ שפתם  הטורקמנים.  מים 
מח־ והם  הטורקית,  לשפה  בה 

שיבים את עצמם כמוסלמים.
למי־ נחשבים  האוגיורים 

 55 מבין  בגודלו  החמישי  עוט 
ידי  על  המוכרים  המיעוטים 
ולטע־ הסיניים,  השלטונות 

להם,  שייך  שנג'אן  מחוז  נתם 
להפוך  מנסה  הסיני  והמשטר 
אזור  בתוך  למיעוט  אותם 
העברת  ידי  על  שלהם,  המחיה 
 – ההאן  שבט  מבני  מיליונים 
נמנים  עליו  המרכזי  השבט 
להתגורר  הסיני,  העם  בני  רוב 

באזור.

בעליהן של שתי חברות דלק חשוד בהצהרות 
כוזבות במכס בהיקף מיליוני שקלים

מאת שלמה גרין

בראשון  השלום  משפט  בית 
לציון, נעתר לבקשת מחלקת חקי־
והורה  תל־אביב  ומע"מ  מכס  רות 
של  מגבילים  בתנאים  שחרורו  על 
החשוד  דלק  חברות  שתי  בעלי 
בהברחת דלק מסוג קרוסין (נפט), 
תוך הצהרה כוזבת למכס כי מדובר 
ממס  הפטור  'ממס',  מסוג  בדלק 

קניה, כשסכום העבירות עומד על 
מיליוני שקלים.

בבקשת  המתואר  פי  על 
ייבאה   החברות  אחת  המעצר, 
עליו  דלק  המכילות  מכולות   9
מדובר  כי  כוזב,  באופן  הוצהר, 
וזאת  קניה,  ממס  הפטור  ב'ממס', 
המס  מתשלום  להשתמט  במטרה 
החלה  החקירה  בחוק.  כנדרש 
נדגם  אשדוד  שבמכס  לאחר 

לבדיקה  ונשלח  המיובא,  הדלק 
הב־ מתוצאות  חיצונית.  במעבדה 

ב'ממס',  מדובר  שאין  עלה,  דיקה 
בדלק   אלא  כפי שהצהיר החשוד, 
במס  החייב  (נפט),  'קרוסין'  מסוג 
קניה ביבוא בשיעור של 2.9 שקל 

לליטר. 
הח־ כי  בבקשה,  צוין  כן  כמו 

שימשו  החשוד  בבעלות  ברות 
העבירות  של  לביצוען  אותו 
סכום  כאמור,   וכי,  לו  המיוחסות 

עומד  החשד,  פי  על  העבירות, 
ביצוע  לאחר  שקלים.  מיליוני  על 
ובמ־ החשוד  של  בביתו  חיפוש 

הוא  שבבעלותו,  החברות  שרדי 
נלקח למשרדי היחידה שם נחקר 
הורה  המשפט  בית  אזהרה.  תחת 
 100,000 בסך  עצמית  ערבות  על 
בסך 100,000  ג'  צד  ערבות  שקל, 
של  בסכום  מזומן  הפקדת  שקל, 
מן  וצו עיכוב יציאה  שקל   80,000

הארץ למשך 180 ימים.

שר החוץ האיראני מבקר בלבנון 
לרגל הרכבת הממשלה החדשה

מאת י. לוסטיגמן 

מוחמד  איראן  של  החוץ  שר 
לביקור  אתמול  הגיע  זריף,  ג'וואד 
הוא  במהלכו  בלבנון,  יומיים  בן 
צפוי להיפגש בין היתר עם מקבילו 

הלבנוני ג'ובראן באסיל. 
של  ברכתה  את  הביא  זריף 
הרפובליקה האסלאמית של איראן 
של  הרכבתה  עם  הלבנוני,  לעם 
הממשלה החדשה לאחר יותר מת־
שעה חודשים של מו"מ קואליציוני. 


