
ראשי 'שלומי אמונים' בצפון, לקראת הבחירות לכנסת:

"נדרש מיצוי מקסימלי של הקולות 
הפוטנציאליים השייכים לאגודת ישראל – ג"

המסע שהתחיל אתמול בטבריה ובצפת יימשך לאורך השבועות הקרובים על פני כל הארץ ^ סגן השר הרב 
מאיר פרוש: "נדרשת הדדיות, כי ארבע שנים הציבור פונה לנציגים ומקבל שירות, וכעת הנציגים פונים 

לציבור ומצפים להיענות" 
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

ראשי  שרוולים:  מפשילים 
הרב  השר  סגן  אמונים'  'שלומי 
עי־ ביתר  העיר  ראש  פרוש,  מאיר 
ראש  רובינשטיין,  מאיר  הרב  לית 

העיר אלעד הרב ישראל פרוש וס־
יוסף  הרב  ירושלים  העיר  ראש  גן 
דייטש, החלו אתמול במסע ברחבי 
הקהילות,  ראשי  לרתימת  הארץ, 
הציבור,  ואישי  המוסדות  מנהלי 
הצ־ למען  אינטנסיבית  לפעילות 
ישראל  'אגודת  רשימת  של  לחתה 

– ג' בבחירות הקרובות בעז"ה. 
בכינוס שהתקיים אתמול בט־

ומנהלי  הקהילות  ראשי  עם  בריה 
אמר  בעיר,  החסידיים  המוסדות 
פרוש  מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
של  מקסימלי  מיצוי  "נדרש  כי 
השייכים  הפוטנציאליים  הקולות 

לאגודת ישראל – ג'".
שנים  שארבע  אמירה  "יש 
הציבור מדבר אל הקירות, וחודש 

הצי־ אל  מדברים  הקירות  אחד 
בור", אמר סגן השר. "אנחנו, נציגי 
להגיד  יכולים  ישראל',  'אגודת 
בארבע  שעשינו  כפיים  בניקיון 

השנים האחרונות עבור הציבור. 
כזאת  בצורה  עובד  זה  "אצלנו 
שארבע שנים הציבור פונה לנצי־
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משבר מדיני חמור בין ישראל לפולין על רקע אזכור השואה

אחרי ההחרמה של פולין, צ'כיה הודיעה 
כי ועידת וישגראד בישראל מבוטלת

סערת האמירות על מעורבות הפולנית בשואה הפכה למשבר דיפלומטי ^ רה"מ הצ'כי, הודיע כי במקום 
הוועידה יתקיים כינוס בילטראלי בין ממשלות פראג וי־ם

מאת מרדכי גולדמן

שאמורה  וישגראד,  ועידת 
בישראל,  השבוע  להתקיים  היתה 
מבוטלת. אחרי שפולין הודיעה כי 

לא תשלח משלחת לארץ בעקבות 
הפולנים  מעורבות  על  האמירות 
בשואה, הודיעה אתמול צ'כיה על 
ביטול הוועידה. במקום זאת, אמר 
באביש,  אנדריי  הממשלה,  ראש 

יקיימו  וצ'כיה  ישראל  ממשלות 
מפגש בילטראלי. 

ראש  של  כהערה  שהחל  מה 
לפיה  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
עם  פעולה  שיתפו  "פולנים 

קשה  למשבר  הפך  הנאצים", 
החוץ,  שר  מ"מ  של  דבריו  לאחר 
עם  אנטישמיות  ינקו  ש"הפולנים 
הודי־ זאת  בעקבות  אמם".  חלב 
יאצק  החוץ  שר  גם  כי  פולין  עה 
ז'פוטוויץ' שהיה אמור להגיע במ־

מורבייצקי,  הממשלה  ראש  קום 
לא יגיע בסופו של דבר.

לשכתו  ראש  אמר  מכן  לאחר 
ממתינים  "אנו  כי  מורבייצקי  של 
הבלתי  למילותיו  נחרצת  לתגובה 
החוץ  שר  של  והגזעניות  נסבלות 
התנצלות  אם  ישראל.  של  החדש 
שר  תתקבל,  לא  ישראל  מצד 
לוועידה  יגיע  לא  הפולני  החוץ 
כזו  שתגובה  לאחר  בישראל". 
רשמית  הודעה  יצאה  הגיעה,  לא 

מכירת הכרטיסים למופע 
הסיום של יריד 'לבית' בעיצומה

̂ בנקודות  הכרטיסים למופע נמכרים במהירות 
̂ הזריז נשכר ומרוויח המכירה כרטיסים בשלוש רמות 

מאת כתב 'המבשר'

של  הסוגר  למופע  הכרטיסים 
השבוע  בסוף  הגיעו  'לבית'  יריד 
והם  המכירה  נקודות  אל  שעבר 

נמכרים במהירות שיא. 
מדובר במופע 'לחיות לעולם' 
בהפקת גב' איינהורן וגב' צין, מו־

הגדולים  אחד  להיות  שאמור  פע 
והמרשימים שנראו בארץ. 

מר־ בתלבושות  ילווה  המופע 
שימות ונוסטלגיות, בשחקניות מן 
הראשונה, בכוריאוגרפיה  השורה 
מקצועית, בכלי נגן, במולטימדיה 

ובשירה. 
להן  לשמור  בקשו  רבות  נשים 
כרטיסים למקומות הטובים, ואולם 
כל  בשיטת  נמכרים  הכרטיסים 
הקודם זוכה, ומי שאכן רוצה להשיג 
או  חברות  ליד  ולשבת  טוב  מקום 
את  לרכוש  ממהרת  משפחה  בנות 

הכרטיסים ולהבטיח את מקומה. 

היריד  יום  של  הסוגר  האירוע 
רבות  ונשים  מדובר,  אירוע  הוא 
מצפות לו במשך זמן רב. גם המחיר 
אטרק־ הכרטיס  תמורת  המשולם 

הכרטיסים  כאשר  ומשתלם,  טיבי 
לשלוש  מחולקים  הסיום  לאירוע 
קטגוריות בשלושה מחירים שונים:

כרטיסים באולם עצמו עולים 
כרטיסים  בלבד,  שקלים  חמישים 
שק־ ארבעים  של  במחיר  ליציע 

המוקרן  למופע  וכרטיסים  לים, 
תמורת  נמכרים   – הסגור  במעגל 

שלושים שקלים בלבד.
עמו  נושא  הייחודי  המופע 
תכנים חשובים וחינוכיים ומומלץ 

על ידי אנשי חינוך.
מכי־ נקודות  עשרה  שלוש 

ארצית  בפריסה  הכרטיסים  רת 
בעיתון,  במודעה  מתפרסמות 
לסיום  עד  יפעלו  הללו  והנקודות 
לכל  שהוקצו  הכרטיסים  מכירת 

נקודה ונקודה.

התלכדות מקיר לקיר של שומרי השבת 
בטבריה בביקור רבני ועדת השבת אתמול

נדונו בכובד ראש משימות ואתגרים להפסקת חילולי השבת

מאת כתב 'המבשר'

שו־ של  לקיר  מקיר  התלכדות 
טבריה,  הקודש  בעיר  השבת  מרי 
של  המיוחד  בביקור  אתמול  היתה 
קדושת  למען  הרבנים  ועדת  חברי 
גדולי  ורבנן  מרנן  שע"י  השבת 
במיוחד  שהגיעו  שליט"א,  ישראל 
היום  במהלך  לטבריה.  מירושלים 
הארוך, נדונו בכובד ראש משימות 
ואתגרים להפסקת חילולי השבת. 
והנרגש,  המיוחד  בביקור 
שבת  של  בכאבה  ספוג  שהיה 
הר־ השבת,  רבני  הופיעו  קודש, 
בנים הגאונים שליט"א: רבי משה 
ידלר, רבי יוסף אריה דייטש, רבי 
קריספל,  אמיר  רבי  אודסר,  צבי 
אברהם  ורבי  זכאים  ראובן  רבי 
הרב  הוועדה  ומזכיר  פיין  ישעיהו 

יצחק גולדקנופף. 
רבני השבת באו כשליחים של 
והמ־ הקודש  עיר  רבתי,  ירושלים 

עיר  מעלה,  של  טבריה  אל  קדש, 
יוסי  רבי  התנא  אמר  עליה  אשר 
(שבת קיח:) "יהי חלקי עם מכניסי 

שבת בטבריה". זו העיר אשר נא־
מר כי התנא רבי שמעון בר יוחאי 
העיר  טבריה".  העיר  את  "טיהר 
הקדושה, פגועה על אשר מחללים 

בה את השבת. 
רבנים  השתתפו  בביקור 
מכל  קהילות  וראשי  ואישים 

עמוד ו
התנועה הביתה

פרשנות //  מאיר ברגר

שלא יכבה נרו

כלל ישראל נרתם היום להצלת 
מפעל חייו של הגה"צ רבי 
אלעזר מרדכי קעניג זצוק"ל

36 שעות גורליות להצלת המוסדות הק' יחלו היום בשעה 
12:00 בצהריים ועד יום רביעי בשעה 12:00 בלילה

של  והתגייסות  אחדות  בסימן 
ייפתח  ישראל  אמוני  שלומי  כלל 
יכבה  'שלא  האדיר  הקמפיין  היום 
נרו', להצלת מפעל חייו הכביר של 
קעניג  מרדכי  אלעזר  רבי  הגה"צ 
זצוק"ל, ממחדשי היישוב בעיה"ק 

צפת על אדני היראה והתורה.
עמלים  האחרונים  בימים 

אלפי  את  לשתף  הקמפיין  במטה 
הגה"צ  ואוהדי  תלמידי  ורבבות 
צפת'  'ברסלב  ומוסדות  זצוק"ל 
כאשר  והאדיר,  הגדול  במיזם 
הממוקם  המרכזי  למטה  בנוסף 
צפת,  בעיה"ק  המוסדות  במרכז 
מוש־ בכל  מיוחדים  מטות  הוקמו 

זצוק"ל,  הרב  הגה"צ  תלמידי  בות 
ארה"ב,  במונסי  עילית,  בביתר 

ובמונטריאול קנדה.
על  נמסר  ההתרמה  ממטות 
בקרב  הן  תקדים,  חסרת  היענות 
והן  לקהילותיהם,  ברסלב  חסידי 
אשר  הציבור,  שכבות  כלל  בקרב 

ימים לפני סגירת הרשימות:

יו"ר 'התנועה' ח"כ לבני 
פורשת מהחיים הפוליטיים

יו"ר מפלגת התנועה ח"כ לבני הודיעה כי המפלגה 
^ שבראשותה לא תתמודד בבחירות לכנסת ה־21

השמאל קונן את לכתה

מאת מאיר ברגר

ושרת  'התנועה'  מפלגת  יו"ר 
כינסה  לבני,  ח"כ  לשעבר  החוץ 

במה־ עיתונאים  מסיבת  אתמול 
מהחיים  פרישה  על  הודיעה  לכה 

הפוליטיים.

הגאון רבי ישראל גרבר זצ"ל 
תלמידו המובהק ובן אחותו של מרן הגרב"ד ליבוביץ זצוק"ל מקמניץ ומחבר 

ספרי טל לישראל על מסכתות הש"ס

קהל גדול ליווה בשבוע שעבר 
רבי  הגאון  את  עולמים  למנוחות 
ספרי  מחבר  זצ"ל,  גרבר  ישראל 
חל־ ח'  הש"ס  על  לישראל'  'טל 
המובהק  ותלמידו  אחותו  בן  קים, 
זצוק"ל  ליבוביץ  הגרב"ד  מרן  של 
עמו  ללמוד  זכה  אף  אשר  מקמניץ 
בחברותא ארבעה זמני חורף, שש 

שעות רצופות בכל יום.
הגר"י זצ"ל נולד לפני 98 שנים, 
הג"ר  לאביו  תרפ"א  אדר  בחודש 
אב"ד  זצ"ל  גרבר  ציון  בן  אליהו 

הארדאק. אביו זצ"ל התקבל בגיל 
י"ד ללמוד בישיבתו הראשונה של 
הגרב"ד זצ"ל בהלוסק, ושם נחשב 
בח־ לומד  והיה  שבחבורה,  לארי 

י"ז  זצ"ל  הגרב"ד  מרן  עם  ברותא 
דפי גמרא בחדא זימנא. אביו היה 
לכל  ויועץ  השכל  זך  כאדם  ידוע 
בעלי  בין  מפשר  היה  דבעי,  מאן 

פלוגתא ומרבה שלום בעולם.
של  הגאונים  תלמידיו  מכל 
הגרב"ד  מצא  זצ"ל,  הגרב"ד  מרן 
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העורך הראשון: הרב מנחם פרוש ז"ל

עורך אחראי: יום טוב רובין
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AFP צלם המערכת: אליהו הלוי    צילומים: פלאש90, אימג'בנק
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות וסגנונן

טעות דיפלומטית חמורה 
מאמץ  של  בעיצומו  החוץ  שר  מקום  ממלא  שיצר  המשבר 
ביותר  המהיר  המיניסטריאלי  כמשבר  יירשם  משבר,  לפתור 
התחבורה,  שר  שכן  בעולם.  אלא  בישראל  רק  לא  מדינות,  בין 
שאותו העדיף בנימין נתניהו להחליפו באחד משלל תיקיו, ולא 
הבין־ ונסיונו  השכלתו  מבחינת  לכך  יותר  מתאים  שנראה  במי 

לאומי, ד"ר יובל שטייניץ, הכריז כי הפולנים יונקים אנטישמיות 
עם חלב אמם. והתוצאה הבלתי נמנעת היא ביטול כינוס ראשי 

מדינות ושגרד שנועדה להתקיים בירושלים. 

שהוא  תוך  הזאת,  האמירה  את  ישראלי  שר  השמיע  אילו 
במהלך  שמיר,  יצחק  המנוח  הממשלה  לראש  אותה  מייחס 
רכיב  בה  לראות  אולי  היה  ניתן  אשתקד,  הפולני  החוק  משבר 
במערכה ישראלית־יהודית נגד מאמץ פולני לאומני להתכחש 
נוהל  אז  שדווקא  אלא  יהודים.  בהשמדת  פולנים  למעורבות 
התינוק  את  לשפוך  לא  במאמץ  דיפלומטית,  בזהירות  המשבר 
עם מימי האמבטיה. לבקר אך לא לפגוע, לדרוש תיקונים ולא 

להכליל הכללות. 

את  להרגיע  מתאמץ  נתניהו  בנימין  בעוד  השבוע  אבל 
בוועידת  שאמר  מה  על  פולין  של  הימנית־לאומית  ממשלתה 
ורשה או על מה שניתן היה להבין מדבריו, כי האומה הפולנית 
חולקת אשמה בשואה, ובהודעה מתקנת הצטדק ש"לא האשים 
את האומה הפולנית בפשעים נגד היהודים, אלא התכוון שהיו 
פולנים ששיתפו פעולה עם הנאצים", בא ישראל כץ ויצק שמן 
על המדורה במהלך שנוהגים לכנותו כמו פיל 'בחנות חרסינה'. 
זאת היתה תאונה דיפלומטית. ישראל כ"ץ כשר תחבורה מצטיין 

בבניית דרכים. הצרה היא שכשר החוץ הוא הורס גשרים.

צ'כיה  הונגריה,  פולין,  לשעבר,  הסובייטי  הגוש  מדינות 
'ועידת  במסגרת  האירופי  האיחוד  בתוך  התאגדו  וסלובקיה 
ההגירה.  בסוגיות  השונה  מדיניותם  את  לבטא  כדי  ושגרד', 
בנימין נתניהו טיפח את הקשר עם קבוצת המדינות הללו ומצא 
את  לערער  כדי  שלהן,  הימניות  הממשלות  עם  משותפת  שפה 
נוהגות  וישגראד  ואכן מדינות  ישראל.  כלפי  'האיחוד'  עויינות 
של  המערביות  המדינות  משל  יותר  רבה  בהגינות  בישראל 
הלאומני  האופי  אף  על  זאת  במדיניות  דבק  נתניהו  האיחוד. 
ביקורת  כך  על  וסופג  והונגריה  פולין  ממשלות  של  הקיצוני 
קשה  כן  על  בעולם.  יהודים  וממנהיגים  הישראלי  השמאל  מן 
פנדורה'  'תיבת  את  נתניהו  פתח  היגיון  איזה  בשם  להבין 
הפולנית, ודווקא בבירתה, ושבוע לפני כינוס ועידת וישגראד 
שגרם  המשבר  בחומרת  להמעיט  ניסו  בירושלים  בירושלים. 
נתניהו והסבירו אותו בבחירות הצפויות שם. אלא שאי אפשר 
שלא לראות במניע למהלכיהם המגושמים של נתניהו ושל כ"ץ 
את אותה סיבה דהיינו הבחירות. הם הניחו כי יצליחו לקושש 
קולות של בוחרים אם יצטיירו בעיניהם כיהודים גאים. אבל מה 

שהשיגו עלול להתברר כבומרנג.

קול אחרון
לאחר  שנים  עשרים 
כחלק  לפוליטיקה  שנכנסה 
הליכוד,  מסיעת  נפרד  בלתי 
מול  לבני  ח"כ  אתמול  ניצבה 
בקול  והודיעה,  עיתונאים 
מהחיים  פרישתה  על  בוכים, 

הפוליטיים.
שחצתה  הפוליטיקאית 
הכי הרבה מסגרות פוליטיות 
בכנסת  אחר  אדם  מכל  יותר 
הע־ לא  מעולם  קומה,  מאז 
הפ־ לדחף  מלא  הסבר  ניקה 

מבית  לעבור  לה  שגרם  נימי 
אל  'חרות'  יוצאי  של  הגידול 
השמאל הרדיקלי. היא גם לא 
ידעה להסביר כיצד הסכימה 
שהצטרפה  הראשונה  להיות 
השלישית,  נתניהו  לממשלת 
לאחר  אלא  נטשה  לא  אותה 
מכתב  באמצעות  שפוטרה 
פיטורין שנשלח אליה בפקס 

על ידי מזכיר הממשלה.
לבני  תיזכר  מכל  יותר 
כמי שרצה אחר הכבוד אך זה 
נמלט מפניה כהימלט חתולה 
מפני רכב דורסני. היא כמעט 
כשה־ הממשלה,  ראש  היתה 

את  עליה  הטיל  פרס  נשיא 
הממשלה.  הרכבת  מלאכת 
ממשלה  ראש  היתה  כמעט 
הרצוג  בוז'י  עם  ברוטציה 
לש־ שניבאו  סקרים  כשהיו 

נתניהו  שבא  עד  נצחון  ניים 
פחות  בלא  אותם  והדהים 
היא  מנדטים.  משלושים 
שתיים  מספר  היתה  כמעט 
או שלוש או ארבע במיזוגים 
השמאל  סיעות  של  השונים 
אלו  אך  והישנות  החדשות 

בחרו לדחותה מעל פניהם.
נשאלה  טעית,  במה 
ממש  לא  והיא  לבני.  אתמול 
ואז  ממנה.  רוצים  מה  הבינה 
כמו נזכרה. אולי, אמרה, אולי 
טעתה בכך שלא היתה זו היא 
העבודה  ממפלגת  שפרשה 
אותה  הדיח  שהיו"ר  לפני 
היחידה  הטעות  זו  ממנה. 
מי  להצביע  הצליחה  שעליה 
שרק ניסתה למקסם כל דרך 
ולהגיע  להתמרפק  מנת  על 
ולא  וניסתה  ניסתה  לצמרת. 

הצליחה.
לבני  תיזכר  מכל  יותר 
אופיינית  שבהתנשאות  כמי 
מן  דווקנית  והיתלשות 
העת  כל  בחרה  המציאות 
להנה־ הטיפה  היא  להטיף. 

מכירה  שאינה  בישראל  גה 
בפלסטינים ואינה נכונה לה־

מסוכנים  ויתורים  להם  עניק 
הטיפה  היא  לכת.  ומרחיקי 
כשה־ החרדיות  למפלגות 

מדוע  בהיתממות  סבירה 
אינה נכונה להסכים לצרכים 
בוחריהם.  של  האלמנטריים 
המשיכה  אתמול  ואפילו 
השמאל  למנהיגי  להטיף 
על  לפיד,  את  גנץ  החדשים, 
שלא השכילו להתאחד ולמ־

זג גם אותה לתוכם. כולם היו 
אשמים חוץ ממנה.
ברוך שפטרנו.

קולות צחוק 
הכי  הבדיחות  אחת 
אתמול  נשמעה  משעשעות 
אומרי  רשימת  הצגת  בטקס 

ההן של לפיד. 
לפני  לפיד  שנשא  בנאום 
הוא  המשולהב  שומעיו  קהל 
בינו  היו  כי  להכחיש  טרח 
מיקו־ על  דיבורים  גנץ  לבין 

זאת  נימק  ואף  ורוטציה  מים 
על  שמדברים  שלפני  בכך 
לסכם  צריכים  כאלו  נושאים 

על עמדות. 
לפיד  קבע  ניחר  בגרון 
היא  עתיד  יש  "מפלגת  כי 
עולם".  השקפת  עם  מפלגה 
היה  ניתן  התשואות  לשמע 
ההמונים  האם  לתהות  רק 
המפלגה  למנהיג  מריעים 
בקו־ מהסים  הם  שמא  או 

את  הכפיים  מחיאות  לות 
הקביעה  לשמע  צחקוקם 

המופרכת. 
את  שמחליף  כשהאיש 
דעותיו ומשנה את אמירותיו 
בהתאם לשבשבת מצב הרוח 
מדבר  הציבורי  האוויר  ומזג 
על עמדות מוצקות והשקפת 
עדות  אכן  זו  סדורה,  עולם 
למצב הירוד שאליו הידרדר 

השיח הפוליטי בישראל. 
מפלגה  מנהיג  אחד,  מצד 
את  בולם  שלא  פופוליסטי 
פיו לרגע אך מעדכן את הגי־

ליממה,  אחת  של  בקצב  גיו 
גם אם העדכונים סותרים זה 
מע־ ושמונים  במאה  זה  את 

לות. מצד שני, מנהיג טרי של 
הסוגים  מכל  אנושית  דבוקה 
פיו  את  שממלא  והחוגים, 
את  פותח  כבר  וכשהוא  מים 
זרה,  ארץ  אדמת  על  פיו, 
אבל  בדייקנות  מדקלם  הוא 
בחיקוי גרוע את הדברים של 

ראש הממשלה.

קולות צפים
כמו  לבני  של  הפרישה 
איחוד  מפני  החששות  גם 
את  האיצו  השמאל,  בשורות 

הלמות הלב בשורות הימין.
לפ־ יודעים  בשמאל  אם 

רוש הביתה כדי שלא לשרוף 
לצפות  מותר  לשווא,  קולות 
אפשרות  מפני  שחרד  ממי 
לטובת  שלטוני  למהפך 
מידה  באותה  לנהוג  השמאל 
לאחוז  במקום  אחריות,  של 
הוא  אם  גם  המרוץ  בקרנות 

אפס סיכוי ועתיר סיכון. 

ראש ממשלת פולין: "נושא השבת 
הרכוש היהודי אינו קיים עוד"

"נושא השבת הרכוש ליהודי ארה"ב ממוצא פולני נסגר לחלוטין; חתמנו 
על הסכם על האמריקאים בנושא הזה לפני שנים והוא משחרר אותנו 

מאחריות", אמר הנשיא הפולני
מאת א. למל

ראש ממשלת פולין, מתאוש 
בקרב  לתדהמה  גרם  מורבייצקי, 
הארגונים היהודים בעולם כשב־
ראיון שהעניק לסוכנות הידיעות 
שאירעו  הממשלתית  הפולנית 
כי  הודיע  וורשה,  ועידת  במהלך 
מבחינת פולין נושא השבת רכוש 
יהודי בפולין לפולנים שכיום אז־
רחים אמריקאים, אינו קיים עוד. 
הרכוש  השבת  "נושא 
פול־ ממוצא  ארה"ב  ליהודי 

על  חתמנו  לחלוטין.  נסגר  ני 
בנושא  האמריקאים  על  הסכם 
משחרר  והוא  שנים  לפני  הזה 
אותנו מאחריות. אני רוצה לומר 
בבירור – הנושא הזה אינו קיים 

כרגע".
"אנו  מורבייצקי:  אמר  עוד 
רכוש  השבת  בנושא  מטפלים 
כי  הסברנו  בעקביות.  יהודי 
פשעי  על  פולני  לפיצוי  הציפיה 
תפיסה  על  מבוססת  הנאצים 
היתה  פולין  מוטעית.  בסיסית 
המוע־ וברית  גרמניה  של  קרבן 

ארצנו  את  הרסו  הגרמנים  צות, 
הפולני.  העם  את  להשמיד  ורצו 

אנו אלו שזכאים לפיצוי".
בעולם  היהודיים  בארגונים 
שכן  הדברים  על  תמיהה  הביעו 
פו־ שואה  שניצולי  משמעותם 

אזרחים  שהם  וצאצאיהם  לניים 
לתבוע  זכאים  אינם  אמריקאים 
את פולין על השבת רכוש. האר־

לפולין  קוראים  היהודיים  גונים 
הנשיא,  של  דבריו  את  להבהיר 
שכן הם עד עתה לא היו ידועים 

לגורמים הרלוונטיים.

קורס בכירי משרד התחבורה 
בסיור לימודי בביתר עילית

לאחר סיור ארוך בשטח ושמיעת מאפייני התחבורה הייחודיים של ביתר עילית 
שמעו המשתתפים הרצאה מיוחדת מראש העיר: "כדי לבנות תחבורה ציבורית 

בעלת שביעות רצון, צריך להתאים את מערך התחבורה בהתאמה ספציפית 
לכל עיר ולכל שכונה"

מאת מאיר קליין 

המיוחד  הבכירים  קורס  חברי 
של משרד התחבורה, הנערך בשי־

ויחד  העברית  האוניברסיטה  תוף 
לתחבורה,  אב  תכנית  צוות  עם 
בביתר  מיוחד  לימודי  סיור  ערכו 
הלימודים,  מתכנית  כחלק  עילית, 
עילית  ביתר  של  היותה  רקע  ועל 
שנה  הזוכה  ארצי,  הצלחה  סיפור 
בסקרי  הראשון  במקום  שנה  אחר 

התחבורה הציבורית בארץ.
הכרת  הינו  הסיור  של  מטרתו 
ביתר  של  הייחודיים  מאפייניה 
הת־ מודל   – זאת  ולצד  עילית, 

למרות  שהצליח  המיוחד  פעול 
שירות  לרמת  להגיע  המורכבות 
של  ולהפיכתה  ביותר,  גבוהה 
ביתר עילית למודל הצלחה ארצי 

בתחבורה ציבורית.
העיר  ברחבי  הסיור  במהלך 
העיריה  נציג  לאוטובוס  הצטרף 
המיוחד  החרדי  היועץ  עם  יחד 
של חברת קווים עילית הרב משה 
בפניהם  שסקרו  יעקובזון,  אהרן 
הייחודיים  וצרכיה  מאפייניה  את 
של העיר, וכן את הרקע ההיסטו־
רי של מלחמות התחבורה שניהל 
ראש העיר לפני יותר מעשור, ועד 

למצב התחבורה בעיר כיום.
לצרכים  התייחסו  היתר  בין 
שבתות,  חג,  בזמני  כמו  ייחודים 
לי־ זמני  וסיום  חתונות  עונות 

ייחודיים,  מאפיינים  לפי  מודים 
כאשר לכל זה נדרש מענה מתאים 
הביקוש  עם  להתמודד  המסוגל 

בשטח.

ביקרו  גם  הסיור  משתתפי 
והת־ עילית  קווים  חברת  במסוף 

החדשים  מהאוטובוסים  רשמו 
לעיר  שהגיעו  טבעי  בגז  המונעים 
לאחרונה והצטרפו לשירות פעיל.

הסיור  חברי  הגיעו  בהמשך 
ראש  של  כאורחיו  העיריה,  לבנין 
מקי־ הרצאה  ממנו  ושמעו  העיר, 

ברמה  לתחבורה  הדרך  על  פה 
צי־ תחבורה  לבנות  "כדי  גבוהה. 

צריך  רצון,  שביעות  בעלת  בורית 
התחבורה  מערך  את  להתאים 
בהתאמה ספציפית לכל עיר ולכל 
חייבת  העיריה  כן,  כמו  שכונה. 
זה  שאין  אף  על  מעורבת,  להיות 
מתפקידיה הפורמליים. אם אין מי 
שילחץ ויהיה כל העת עם האצבע 
תו־ להיות  יכולה  לא  הדופק,  על 

צאה מושלמת. אחרי הרבה שנות 
בפירוש  לומר  יכול  אני  מאמץ 

שההשקעה השתלמה".
יחד  משולבים  הקורס  לימודי 

לתחבורה,  אב  תכנית  צוות  עם 
צוות שנוסד ב־1968 ומהווה כיום 
של  כולל  לתכנון  מוביל  מודל 
ירושלים.  במטרופולין  תחבורה 
הצוות פועל מתוך תפיסה כוללת 
כלל  על  משפיעה  התנועה  לפיה 
העיר  פיתוח  על  התושבים,  צרכי 
בתחו־ העתידיים  האתגרים  ועל 

התעסוקה  הפיתוח,  התנועה,  מי 
והחיים במרקם האורבני. 

הצוות מורכב ממומחים בעלי 
שם בתכנון אורבני ומגורמים במ־

שרדים הרלוונטיים. הוא עוסק כל 
התחבורה,  תחומי  בפיתוח  העת 
וקי־ אסטרטגיות  תכניות  בגיבוש 

דומן, ופיתוח מודלים תחבורתיים 
תכנית  בונה  היתר  בין  מתקדמים. 
אב להסעת המונים וכן תכנית אב 
הפחתת  הינה  מטרתם  לכבישים. 
הנגישות  שיפור  התנועה,  עומסי 
לאתרים מרכזיים והעלאת איכות 

החיים.

משפחת הנערה שנפצעה ממוט ברזל: 
"דורשים מהמשטרה להגיע לחקר האמת"
אביה בפנייה לציבור הרחב "אנחנו מבקשים מעם ישראל להתפלל לרפואתה 

של תהילה בת יעל, שהקב"ה ישלח לה רפואה שלמה"

מאת כתב 'המבשר'

בן  ת'  הנערה  של  משפחתה 
זינו, שנפגעה ביום חמישי האחרון 
מפגיעת מוט ברזל בראשה, מסרה 
נית־ ההצהרה  לתקשורת.  הצהרה 
נמרץ  טיפול  למחלקת  בכניסה  נה 
בי־ כרם  עין  הדסה  החולים  בבית 
רושלים, שם עדיין מאושפזת הבת 

שהיא מורדמת ומונשמת.
בהצהרה, דרש אביה של הנע־
רה, אברהם בן זינו, ממשטרת יש־

ומהשב"כ  הבטחון  מכוחות  ראל, 
אודות  על  מקיפה  חקירה  לבצע 
והמ־ הנסיבות  לרבות  האירוע 

הברזל  למוט  גרמו  אשר  ניעים 
ולהביא  בתו  של  בראשה  לפגוע 

לפציעתה האנושה.
שכמו  בתי  של  הגדול  "החטא 
ללמוד"  רוצות  ישראל  בנות  שכל 
של  אביה  זינו,  בן  אברהם  אמר 
"בתי  ההצהרה.  במהלך  הנערה, 
ללמוד  לתומה  היא  גם  יצאה 
עם  נמרץ  לטיפול  וחזרה  בסמינר 
אלונקה שהיא מורדמת ומונשמת 
בבית  ללמוד  הלכה  היא  שבסה"כ 
ירושלים.  באמצע  בסמינר,  ספר, 

זה החטא שהיא עשתה".
עוד ביקש אבי הנערה בפנייה 
מבקשים  "אנחנו  הרחב  לציבור 
לרפואתה  להתפלל  ישראל  מעם 
שהקב"ה  יעל,  בת  תהילה  של 

ישלח לה רפואה שלמה".

עו"ד חיים בלייכר, המייצג את 
המשפחה מטעם ארגון חננו, אמר: 
"ברגע שיש אירוע כזה עולה מע־

ליו החשש שהאירוע הזה מכוון, כי 
הגורם שממנו הגיע הברזל, אותם 
האנשים שהיו שם, יש מה לחשוד 
לאומנית.  כוונה  להם  שיש  בהם 
לכן, לא יתכן שהכיוון הזה יישלל 
דורשים  אנחנו  מהירות.  בכזאת 
ותחקור  תגיע  שהמשטרה  שוב 
את כל מי שהיה שם ותנקוט בכל 
יש  הנדרשים.  החקירה  אמצעי 
שהאירוע  גדול  מאוד  חשד  לנו 
הזה לא תמים, ולכן כל עוד זה לא 
נעשה אנחנו נשאר בספק גדול מה 

היה שם. 
שהרבה  הוא  הגדול  "החשש 
כתוצאה  נפגעים  יהודים  מאוד 
מאירועים לאומניים שהרבה פע־

מים רוצים לעצום עיניים ולהגיד 
לצערנו  אבל  לנו,  קורה  לא  זה 
האלו  שהאירועים  יודעים  אנחנו 
הזדמנויות  להם  ושיש  קורים,  כן 
פוגעים  שהם  מקרים  קורים 
מקווים  אנחנו  לאומני.  רקע  על 
הח־ את  תמצה  אכן  שהמשטרה 

את  לדעת  ונוכל  הסוף  עד  קירה 
עו"ד  הוסיף  לאמיתה",  האמת 

בלייכר.
האחרון  חמישי  ביום  כזכור, 
שמוט  לאחר   (15) זינו  בן  נפצעה 
מאתר  ראשה  על  נחת  כבד  ברזל 
היא  בו  הספר  לבית  הסמוך  בניה 

היתה  זינו  בן  בירושלים.  לומדת 
על  נחת  כאשר  הספר  בית  בחצר 
בפתאומיות  הכבד  המוט  ראשה 
קשה.  ראש  לפגיעת  לה  וגרם 
למקום  שהגיעו  רפואה  כוחות 
מציל  רפואי  טיפול  לה  העניקו 
כשהיא  לביה"ח  פנתה  והיא  חיים 
קשה.  במצב  ומורדמת  מונשמת 
ומז"פ  משטרה  כוחות  כן,  כמו 
לאחר  מיד  למקום  שהגיעו 
פועלים  כעשרה  עיכבו  האירוע, 
המוט,  נזרק  שממנו  הבניה  מאתר 
שהיה  העבודה  מנהל  את  וכן 

במקום. 
החליט  האחרון  שישי  ביום 
בירושלים  השלום  המשפט  בית 
בתנאים  חשודים  שני  לשחרר 
שהמשטרה  למרות  מגבילים, 
מעצרם  את  להאריך  ביקשה 
לטענת  נוספים.  ימים  בחמישה 
מאתר  ברחו  החשודים  המשטרה 
הגיעו  אך  התקרית  לאחר  הבניה 
בהח־ כשזומנו.  המשטרה  לתחנת 
החשודים,  כי  השופט  קבע  לטתו, 
נתנו  סמוך,  בניה  באתר  שעובדים 
ועזבו  חששו  שהם  סביר  הסבר 
לב  צעקות. "בשים  ששמעו  אחרי 
מצביעה  שאינה  הראיות  לתמונת 
עם  מהמשיבים  מי  של  מגע  על 
איני  עמו,  עבודה  או  שנפל  המוט 
סבור כי החשד הסביר הוא בעוצ־

מה המצדיקה המשך מעצר", קבע 
השופט.

"לחקור התערבות אבו מאזן בבחירות"
מאת מאיר ברגר

ח"כ מיקי זוהר פנה ליו"ר ועדת 
חנן  השופט  המרכזית,  הבחירות 
מלצר, בבקשה להורות על פתיחה 
בחקירה בעקבות פגישתו של אבו 
עיריית  ראש  עם  ברמללה  מאזן 
את  לפרק  שלא  ובקשתו  נצרת 

הרשימה המשותפת.
גבול "יש  זוהר,  לדברי  ח"כ 
שלפנינו  הנושא  תעלול.   לכל 

התע־ מדובר  בעיני,  מאוד  חמור 
רבות בוטה של ישות זרה העוינת 
הדמוקר־ בבחירות   – ישראל  את 

טיות בישראל".
הבחירות  ועדת  ליו"ר  "פניתי 
בכ־ ואין  דחופה  בחקירה  לפתוח 
ווני להרפות מזה עד אשר הנושא 
ח"כ  הוסיף  תום",  עד  יתברר 

זוהר.
על  מגיעים  זוהר  של  דבריו 
ראש  לפיהם  הדיווחים  רקע 

מאזן  אבו  הפלסטינית  הרשות 
עיריית  ראש  עם  ברמללה  נפגש 
לפעול  לו  וקרא  סלאם  עלי  נצרת 
הרשימה  של  קיומה  המשך  למען 

המשותפת.
הפ־ הרשות  הדיווחים,  פי  על 

לסטינית לוחצת על ראש עיריית 
של  לרשימתו  לחבור  שלא  נצרת 
אחמד טיבי, כדי שלא לפגוע בר־

איימן  בראשות  המשותפת  שימה 
עודה.

ידלין העריך: האמריקנים 
ידחפו לקואליציה עם גנץ

מאת דוד שמואלי

בטחון  למחקרי  המכון  ראש 
ידלין,  עמוס  (מיל')  אלוף  לאומי, 
לדבריו  ב'  לרשת  בראיון  התייחס 
של נתניהו בחלק הסגור של ועידת 

ורשה אודות תכנית טראמפ.
תכנית  את  לקבל  חייבים  "לא 
השלום הערבית שהיא בלתי קבי־
לה, לא חייבים לקבל את מה שא־

אבל  במינכן,  אתמול  א־סיסי  מר 
שמוצגות  העמדות  עם  אפשר  אי 

בארבע  ישראל  ממשלת  ידי  על 
עם  להתקדם  האחרונות  השנים 

הערבים", הסביר ידלין.
כמדינאי  שנתניהו  חושב  "אני 
מנוסה הבין שהוא הולך לקבל את 
תכנית טראמפ לא בקיץ אלא מיד 

אחרי הבחירות", הוסיף ידלין.
חושב  "אני  ציין,  ידלין 
שהאמריקנים הגיעו למסקנה, וזאת 
הערכה – זאת לא ידיעה, שהם צרי־

כים להשפיע על איזו ממשלה תהיה 
בישראל אחרי הבחירות".

מטעני חבלה הושלכו על כוחות צה"ל 
בעימותים אלימים בגבול הרצועה

מספר מטענים מאולתרים הושלכו במהלך עימותים באזור קרני, ודליקות בערו 
לאורך הגדר ^ דובר צה"ל הכחיש דיווח של המועצה האזורית שער הנגב כי 

אותרה נפילה בשטחה

מאת סופרנו הצבאי

מספר מטעני חבלה מאולתרים 
צה"ל  כוחות  לעבר  אמש  הושלכו 
פיצוצים  כמה  עזה.  רצועת  בגבול 
התרחשו במהלך עימותים אלימים 
לאורך  בערו  ודליקות  קרני,  באזור 
לאורך  האירועים.  בעקבות  הגדר 
פלס־ כ־500  הפגינו  הערב  שעות 

טינים באזור מאהלי המחאה סמוך 
חלק  עזה.  רצועת  בצפון  לגבול 
הבעירו  אבנים,  יידו  מהמפגינים 
חבלה  מטעני  והשליכו  צמיגים, 
השיבו  צה"ל  כוחות  הגדר.  לעבר 
באמצעים לפיזור הפגנות ובירי חי.

בניגוד  כי  מסר  צה"ל  דובר 
להודעת המועצה האזורית שער 
רקטה  שיגור  זוהה  לא  הנגב, 
ישראל.  לשטח  עזה  מרצועת 
מקור  כי  מסרו  צבאיים  גורמים 

הפיצוץ שנשמע באזור היה מטען 
חבלה או זיקוק שהושלך על ידי 

מפרי הסדר הפלסטינים.
הפל־ שבו  האחרון  בשבוע 

על  סדר  הפרות  לקיים  סטינים 
הגדר, והן הופכות אלימות יותר 
חייל  שלשום,  ערב.  מדי  ויותר 
מרסיסים,  בינוני  נפצע  צה"ל 
לע־ נזרק  חבלה  שמטען  לאחר 

ברו במהלך הפרות סדר אלימות 
סמוך לגדר, באזור ג'באליה שב־

צפון הרצועה.
אמש  האירועים  במהלך 
הת־ רובם  רבים.  מטענים  נזרקו 

פוצצו בשטח הרצועה, אבל אחד 
מהם גרם לפציעתו מרסיסים של 
החולים  לבית  פונה  והוא  החייל, 
בתגובה,  בינוני.  במצב  ברזילי 
שתי  צה"ל  של  טנקים  תקפו 
פגזים,  בירי  חמאס  של  עמדות 

נפג־ על  דיווחו  הטרור  ובארגון 
עים רבים.

כזכור, האירוע בתחילת הש־
ביום  נוסף  לאירוע  מצטרף  בוע 
שישי האחרון, שבו נפצע באורח 
קל קצין של יחידת המסתערבים 
לעברו  שנזרק  ממטען  מג"ב  של 
האלימות.  הסדר  הפרות  במהלך 
מגמה  מזהים  הבטחון  במערכת 
האירועים  בהיקף  הסלמה  של 

ובאלימות שמפועלת בהם. 
ניסה  האחרונה  בתקופה 
פצמ"ר  ירי  על  להבליג  צה"ל 
פציעת  לאחר  גם  ישראל.  לעבר 
במתינות  צה"ל  הגיב  מג"ב,  קצין 
המ־ את  להרגיע  בנסיון  יחסית, 

מרץ  בסוף  כי  יצוין  בשטח.  צב 
לתהלוכות  שנה  בעזה  יציינו 
על  האלימים  השיבה ולאירועים 

הגדר.
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במספר  המבורכת  הצמיחה  בצל 
בריאות'  שירותי  'לאומית  של  הלקוחות 
ובהפקת  ביוזמת  יתקיים  אלעד,  בעיר 
ייחודי  ערב  בריאות'  שירותי  'לאומית 
אינפורמ־ שישלב  העיר,  לנשות  וחוויתי 

בריאות,  בנושאי  והרצאה  רפואית  ציה 
לצד בילוי מהנה. הערב יתקיים במתנ"ס 

אבטליון, רחוב אבטליון 9.
בתחילת הערב ישמעו המשתתפות 
הד"ר  מפי  ומעשירה  מרתקת  הרצאה 
מומ־ בכיר,  ילדים  נוירולוג  לינדר,  אילן 
ואפילפסיה,  וריכוז  קשב  להפרעות  חה 
ואפילפסיה  לנוירולוגיה  השירות  מנהל 
ההרצאה:  שם  ברזילי.  החולים  בבית 
נוירו  בהפרעות  מוקדמת  "התערבות 

התפתחויות".
בהמשך יצפו המשתתפות בהקרנת 
הסרט 'שדה של אשליות'. מאת היוצרות 

הגב' ר. שור והגב' ר. ליבוביץ.
בין לבין יוצג בפני המשתתפות בע־
רב הבריאות, סל הלידה הייחודי והאט־

בריאות'.  שירותי  'לאומית  של  רקטיבי 
המשלים  הביטוח  מחירי  יוצגו  כן  כמו 
מבין  ביותר  הזולים  שהם  'לאומית'  של 
למש־ תינתן  בנוסף  החולים.  קופות  כל 

עם  ישירות  לשוחח  האפשרות  תתפות 
נציגות מטעם 'לאומית'.

בסדרת  ערב  בעוד  מדובר  כי  יצוין 
ערבי הבריאות שיוזמת ומפיקה 'לאומית 
את  להגביר  במטרה  בריאות'  שירותי 
במגזר  בריא  חיים  לאורח  המודעות 

החרדי.
במתכונת  נערכים  הבריאות  ערבי 
ורפואה,  בריאות  בנושאי  הרצאות  של 
נערכו  כה  עד  אומנותית.  תכנית  לצד 
ערבי בריאות רבים בכל הריכוזים החר־

דים בארץ, כשהביקוש להשתתפות בהם 
שובר שיאים.

יערך  באלעד  הערב  שציינו,  כפי 
ההובלה  על  המדהימים  הנתונים  בצל 
הן  בעיר  בריאות'  שירותי  'לאומית  של 
במספר הלקוחות והן במגוון השירותים 

הרפואיים הניתנים בה. 
רק לאחרונה התפרסם דו"ח הביטוח 
החולים,  קופות  בין  המעבר  על  הלאומי 
ממנו עולה כי 370 לקוחות חדשים הצ־
שירותי  ל'לאומית  החולפת  בשנה  טרפו 
בריאות' בעיר אלעד, מה שממקם אותה 
במקום הראשון, בפער ניכר מהמתחרות, 
החד־ המצטרפים  המצטרפים.  במספר 
שים נהנים כעת – בדיוק כמו הלקוחות 
והשירותים  ההטבות  מכל   – הוותיקים 

המשופרים ש'לאומית' מציעה.
הורחב  מכך  יוצר  וכפועל  במקביל 
כוח  ומצבת  השירותים  מערך  לאחרונה 
הרפואיים  במרכזים  והמומחים  האדם 
ברחבי  בריאות'  שירותי  'לאומית  של 

העיר.
הערב בעיר אלעד יתקיים היום, יום 
למניינם)  (ה־20.2.  א'  באדר  ט"ו  רביעי, 
רחוב  אבטליון,  במתנ"ס   19:30 בשעה 
אבטליון 9. הערב מיועד לנשים נשואות 
ההש־ עגלות.  כניסת  תותר  לא  בלבד. 

קופות  כל  ללקוחות  אפשרית  תתפות 
מראש.  בהרשמה  מותנת  והיא  החולים, 

מספר המקומות מוגבל.
03-94- ולרישום:  נוספים  לפרטים 

.111-74

נתניהו בוועידת הנשיאים: "שינוי 
בהתנהלות המדינות הערביות"

ראש הממשלה דיבר בפני באי ועידת הנשיאים על ההישגים בעצם קיומה 
של ועידת ורשה

מאת מרדכי גולדמן

נת־ בנימין  הממשלה,  ראש 
ניהו, נאם אמש בפני וועידת הנ־
היהודיים  הארגונים  של  שיאים 
בארה"ב ודיבר על הישגי ועידת 
הערביות,  המדינות  "עם  ורשה. 
מוסלמיות  מדינות  עם  כמו 
רבות, השאלה היא איך להיאבק 
לאחרונה  הרדיקלי.  באסלאם 
 – מדהים  משהו  ראינו  בוורשה 

היו שם 64 שרים, נציגים של 60 
מדינות  נציגי  עם  יחד  מדינות, 
ערביות – נציגי מדינות ערביות 
עלו על הבמה ודיברו על איראן", 

סיפר נתניהו.
היא  שאיראן  אמרו  "הם 
היום.  ביותר  הגדולה  הסכנה 
הפעי־ לגבי  נשאל  מהם  אחד 

נגד  ישראל  של  הצבאית  לות 
להתבסס  איראן  של  מאמציה 
 – היתה  ותשובתו  בסוריה 

הזכות  את  יש  מדינה  'לכל 
ראש  הוסיף  עצמה'",  על  להגן 

הממשלה.
חי־ על  דיברו  "הם  לדבריו, 

במזה"ת  לבעיות  פתרונות  פוש 
ואמרו: 'כן, אנחנו רוצים לפתור 
הישראלית־פל־ הבעיה  את 
יהיה  ניתן  לא  אבל  סטינית, 
נבלום  אם  אלא  אותה  לפתור 
זהו  האיראנית'.  התוקפנות  את 

שינוי".

צרפת: הרשויות חוקרות תקיפה 
אנטישמית נגד סופר יהודי

"הקריאות האנטישמיות על ידי פעילי האפודים הצהובים, איסלמים ושמאלנים 
זוהי האנטישמיות העיקרית בצרפת וצריך לרמוס אותה", אמר חבר הפרלמנט 

הצרפתי מאיר חביב
מאת א. למל

סוערות  בצרפת  הרוחות 
שחווה  אנטישמית  תקיפה  לאחר 
היהודי־צרפתי  והסופר  הפילוסוף 
שנקלע  לאחר  פינקלקראוט,  אלן 
הצהובים'  'האפודים  להפגנת 
לעברו  צעקו  במקום  והמפגינים 

ביטויים אנטישמיים בוטים.
כי  מסרו  בצרפת  הרשויות 
החמור.  האירוע  בחקירת  פתחו 
בכירים בממשל הצרפתי גינו את 
המפגינים בהם גם הנשיא עמנואל 

מקרון.
חבר הפרלמנט הצרפתי מאיר 
האנ־ למתקפה  בחריפות  חביב 

וקרא  פינקלקראוט  נגד  טישמית 
לפעול בתקיפות נגד המפגינים.

"הקריאות האנטישמיות כנגד 
על  פריז  בלב  פינקלקראוט  אלן 
הצהובים,  האפודים  פעילי  ידי 
האנ־ זוהי  ושמאלנים –  איסלמים 

טישמיות העיקרית בצרפת וצריך 
לרמוס אותה", אמר חביב.

מכבי שירותי בריאות שידרגה את 
מכון הדימות בכרמיאל במכשיר 

רנטגן חדיש וטכנולוגי מחו"ל
המשמעות: צילום מהיר, מדויק, איכותי עם קרינה מופחתת

מכבי  של  הרפואי  המרכז 
הכניס  בכרמיאל,  בריאות  שירותי 
את  הדימות  במכון  לשימוש 
בטכנולוגית  האחרונה  המילה 
הרפואית, בתחום בדיקות הרנטגן, 
מכ־ הותקן  במכון  הצפון.  במחוז 

שיר רנטגן, שהגיע מהולנד בעלות 
 – הנקרא  שקלים,  כמיליון  של 

 The premium dr room
צי־ חדר  הינו  המכשיר 

פיליפס,  מבית  דיגיטלי,  לום 
רנטגן  צילומי  קבלת  המאפשר 
קסטות  ללא  למחשב  ישירות 
מדויק  מהיר,  באופן  צילום, 

ואיכותי. 
של  הדימות  שירותי  כידוע, 
בשאר  כמו  בכרמיאל,  מכבי 
דיגיטא־ בשיטה  פועלים  הארץ, 
קובץ  העברת  המאפשרת  לית, 
ארצי,  פענוח  מרכז  אל  דיגיטלי 
מומ־ רדיולוגים  יושבים  בו  אשר 

את  אמת  בזמן  המפענחים  חים, 
תשובת  את  ומעבירים  הצילום 
הפענוח ישירות לתיק הרפואי של 

הנבדק. 
המכשיר  של  העיקרי  יתרון 
נמוכה  קרינה  רמת  הוא,  החדש 
את  מפחית  אשר  הצילום,  בזמן 
להיחשף  המטופל  של  הסיכון 
מטופלי  בכך,  מייננת.  לקרינה 
מטיפול  ליהנות  יוכלו  מכבי 
מבחינה  ומתקדם  חדשני 
ובעיקר  שירותית  טכנולוגית, 

רפואית. 
מכון הדימות בכרמיאל מורכב 
מחדר לצילומי רנטגן וחדר לבדי־
מעניק  המכון  אולטרסאונד.  קות 
מכבי  מטופלי  לאלפי  שירותים 
הצוות  והסביבה.  כרמיאל  באזור 
יגאל  ד"ר  של  בראשותם  הרפואי 
וש'  הדימות,  מנהל  סביליה,  דה 
הדימות  תפעול  מנהלת  אפשטיין 
המחוזית ומכון הדימות בכרמיאל 

מונה 6 רנטגנאים, וצוות מזכירות 
רחב  מענה  המעניקים  רפואיות 
ובשעות  בימים  מכבי  למטופלי 

הפעילות.
מנהלת מכון הדימות של המ־
חוזית של מכבי בצפון, הגב' אפ־

שטיין: "הקדמה הגיע לפריפריה – 
גם כרמיאל על המפה, יש לנו מכון 
של  הראשון  בקו  הנמצא  דימות 
קבלת  המאפשר  טכנולוגי,  ציוד 
בדיקה איכותית ביותר, עם קרינה 

מופחתת".

המשרד להג"ס ערך סדנה 
בינלאומית בנושא תשתיות דלק

מאת חיים מרגליות

ערך  הסביבה  להגנת  המשרד 
תש־ בנושא  בין־לאומית  סדנה 
בהפחתת  שהתמקדה  דלק  תיות 
סיכונים סביבתיים ממתקני דלק. 
האיחוד  בשיתוף  נערכה  הסדנה 
שפו־ תכנית  במסגרת  האירופי 
השכנות  למדינות  לסייע  עלת 
סביב־ מדיניות  ולאכוף  ליישם 
והידע  המומחיות  בסיס  על  תית 

האירופי.
הש־ הבין־לאומית  בסדנה 

בעלי  מומחים  חמישה  תתפו 
דלק  תשתיות  בתחום  נסיון 
גרמניה,  בריטניה,  מאיטליה, 
נצי־ כ־60  וכן  וקרואטיה,  יוון 

הגנת  ממשרדי  ישראלים  גים 
התחבו־ הבריאות,  הסביבה, 
השתתפו  עוד  והאנרגיה.  רה 
מקו־ רשויות  נציגי  בסדנה 

וחברות  דלק  חברות  מיות, 
ייעוץ. 

הסביבה  להגנת  המשרד 

כדי  האירופית  בתכנית  מסתייע 
הסטנדרטים  את  ולקדם  לשפר 
מטרת  בתחום.  הסביבתיים 
לישראל  לסייע  היתה  הסדנה 
במדינות  המדיניות  על  ללמוד 

של  בתחום  האירופי  האיחוד 
פקוח ואכיפה צנרת דלק ארצית, 
סבי־ סיכונים  הפחתת  על  בדגש 

ומסופי  מכלים  בצנרת,  בתיים 
דלק.

במעמד רבנים, אישי ציבור 
וסגל הרופאים הבכירים נפתח 

האגף החדש והמתקדם של 
בריאות השן בירושלים 

במעמד הרה"ג ר' דניאל חיים אלתר 
יעקב  הרב  הבריאות  שר  סגן  שליט"א, 
דייטש  יוסי  הרב  רה"ע  סגן  הי"ו,  ליצמן 
הי"ו, מנהל מחוז ירושלים במאוחדת ד"ר 
ירושלים  מחוז  שיווק  מנהל  וייס,  יובל 
אישי  הי"ו,  ברים  משה  הרב  במאוחדת 
ציבור וסגל רופאים בכירים מבתי החו־

לים המובילים בישראל נחנך בשעטו"מ 
מרפאת  של  והמתקדם  החדש  האגף 

בריאות השן בירושלים. 
הצורך הבלתי מתפשר בטיפולי שי־

ניים איכותיים ומתקדמים וההתפתחות 
לשדרוג  הובילו  השן  בריאות  רשת  של 
בירושלים  והמוכר  הוותיק  הדגל  סניף 
משוכלל  חדש,  אגף  של  ולפתיחתו 
סיבה  מהווה  החדש,  האגף  ומתקדם. 
לקוחות  עבור  משמעותי  ויתרון  נוספת 
שירו־ ממעטפת  נהנים  שכבר  המרפאה 

תים מקצועית וליווי מלא של סגל נרחב 
מקצועיים,  רופאים  מ־30  למעלה  של 
בישראל  מהמובילים  ומומחים  וותיקים 
ומהטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום 

רפואת השיניים. 
מסכמים  השן  בריאות  ברשת 
ונסיון  וותק  של  שנים  מ־15  למעלה 
בריאות  תחום  את  להוביל  וממשיכים 
הגדולים  הדגל  סניפי  שני  עם  השיניים 
הסיבות  אחת  שמש.  ובבית  בירושלים 
להצלחה הינה תפיסת 'שירות המעטפת' 
הייחודית של הרשת המאפשר ללקוחות 
המרפאה ליהנות מסגל המומחים המו־

בילים בישראל וממערך שירותים ברמה 
בהתאם  אישי  ליווי  כולל  ביותר  גבוהה 

לתכנית הטיפול, לאורך כל הדרך.
באגף החדש הושקעו מאמצים ומ־

שאבים רבים הבאים לידי ביטוי באבזור 
טיפול  חדרי  בהוספת  ומתקדם,  חדיש 
המתנה  ובמתחם  ומשוכללים  מרווחים 
פועל  החדש  באגף  ומזמין.  נעים  שקט, 
מיקרוסקופ דנטלי מהמתקדמים בעולם 
לראות  המטפל  לרופא  מאפשר  אשר 
הפרטים  כל  את  משמעותית  בהגדלה 
המיקרוס־ באמצעות  הטיפול  הקטנים. 

בלתי  מומחיות  של  שילוב  מבטיח  קופ 
מתפשרת יחד עם טכנולוגיה מתקדמת 
והתוצאה  התהליך  על  השפעה  וכמובן 
בטיפול בתוך המרפאה עצמה ללא צורך 

בהפניה לבתי החולים.
של  הבעלים  ציטרנבוים  יצחק  ר' 
ברשת  "אנחנו  מוסיף:  המרפאות  רשת 
של  סמל  להיות  שואפים  השן  בריאות 
בריאות  בתחום  והתחדשות  חדשנות 
השיניים בישראל. אנו משתדלים להיות 
הלקוחות  של  ולרצון  לצורך  קשובים 
להישאר  מנת  על  הכל  ועושים  שלנו 
הזו  מהמגמה  כחלק  המובילה.  הרשת 
בכל  ולהתקדם  לחדש  משתדלים  אנו 
ובתקנים  בסטנדרטים  לעמוד  כדי  עת 
ומאמינים  ביותר  והמחמירים  הגבוהים 
הטובים  הטיפולים  את  ללקוח  שמגיע 
מומחים  הכי  הרופאים  אצל  ביותר, 
מציעים  אנו  אטרקטיביים.  ובמחירים 
השורה  מן  רופאים  של  מרשים  הרכב 
מומחה  מהם  אחד  שכל  הראשונה, 
לכל  ומסור  אישי  שירות  לצד  בתחומו 

לקוח".

הערב: 'לאומית' בערב 
מיוחד לנשות אלעד

סדרת ערבי הבריאות של 'לאומית שירותי בריאות' 
מגיעה לאלעד עם אירוע ייחודי שישלב אינפורמציה 

רפואית, הרצאה מרתקת ותכנית אמנותית

בריטניה: שבעה חברי פרלמנט פרשו מתנועת 
ה'לייבור' האנטישמית והקימו מפלגה חדשה 

חברת פרלמנט יהודיה: "אני מתביישת להיות חברה במפלגה אנטישמית"

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מפלגת  מחברי  שבעה 
אתמול  פרשו  הבריטית  ה'לייבור' 
חדשה  מפלגה  והקימו  ממפלגתם, 
זאת,  העצמאית'.  'הקבוצה  בשם 
הכושלת  מנהיגותו  על  כמחאה 
ג'רמי  המפלגה  יו"ר  של  לטענתם, 

קורבין. 
אמר  הפורשים  החברים  אחד 
הזה  הצעד  את  לעשות  החליט  כי 
משום ש"המפלגה שכל כך אהבנו 
נגנבה על ידי מכונת התעמולה של 
פרלמנט  חבר  הקיצוני".  השמאל 
אמר כי "מחליא אותי להיות חבר 
רבים  בעיני  שנחשבת  במפלגה 

לגזענית ואנטישמית". 
היהודיה  הפרלמנט  חברת 
בשמו  לילד  קראה  ברגר  הגב' 
שה־ לאחר  "פרשתי  והבהירה: 
להיות  מתביישת  שאני  רגשתי 
אנטישמית".  במפלגה  חברה 
מצליח  אינו  קורבין  לדבריה, 
התפשטות  תופעת  על  להשתלט 
המפלגה,  בשורות  האנטישמיות 
מתכחש  שהוא  משום  היתר  בין 
להכיר  מוכן  ואינו  בתוקף  לה 

בעובדות. 
עצמו,  קורבין  כי  לציין  יש 
המקורבים  פרלמנט  חברי  גם  וכך 
בהת־ רבות  פעמים  נתפסו  אליו, 

דבר.  לכל  אנטישמיות  בטאויות 
בעבר  עצמו  על  העיד  קורבין 
הטרור  ארגון  את  אוהד  הוא  כי 
הותקף  גם  ובאחרונה  'חיזבללה', 
הממשלה  ראש  ידי  על  כך  על 

על  ביקורת  עליו  שמתחה  מיי, 
עמה  להיפגש  מסרב  שהוא  כך 
המת־ הברקזיט  לגבי  ולהידבר 

הוא  וחיזבללה  חמאס  "עם  קרב. 
מוכן לשבת ולהיפגש, אבל לא עם 
אמרה  בריטניה",  ממשלת  ראש 

עליו בנאום שנשאה בפרלמנט. 
שנות־ המתקרב,  הברקזיט 

לתאריך  עד  יום  מ־40  פחות  רו 
גם  מהווה  בפועל,  שלו  היישום 
הוא גורם מרכזי בסיבת פרישתם 
העצמאית'.  'הקבוצה  חברי  של 
באירופה,  בוגד  קורבין  לטענתם, 
בקמ־ לפתוח  מסרב  שהוא  בכך 

משאל  לקיום  הקורא  ציבורי  פיין 
מוכן  ואינו  זו,  בסוגיה  חדש  עם 
ראש  עם  הידברות  לשום  להגיע 
הבר־ ריכוך  לגבי  מיי,  הממשלה 

מול  פרישה  הסכם  וחתימת  קזיט 
האיחוד האירופי. 
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ל ניתן חדש! ארנפרוינד: אברהם הרב נציגים רכז
074-7122900

לנציג באלעד
ר‘ יחיאל ארנפרוינד
074-7122902

לנציג באופקים, נתיבות, תפרח
ר‘ יחיאל ארנפרוינד
074-7122902

לנציג באשדוד
ר‘ שמואל גנץ

074-7122903
לנציג בביתר עילית

ר‘ פנחס רובין
074-7122904

לנציג בבית שמש
ר‘ דוד שלמה שוורץ
074-7122921

לנציג בבית שמש
משפחת וגשל

074-7122901

לנציג בערד
ר‘ אברהם צבי שוורץ
074-7122927

לנציג בב"ב קהילות יעקב

לנציג בירושלים

ר‘ אליהו גפני
074-7122906

ר‘ שלום גרין
074-7122926

לנציג בב"ב עזרא נחמיה
ר‘ יהושע קינד

074-7122923
לנציג בב"ב ויז'ניץ
ר‘ משה דוד שטיין
074-7122922

לנציג בכרמיאל
ר‘ יוסף גינזבורג

074-7122910
לנציג בפתח תקוה
ר‘ נפתלי שטרנברג
074-7122907

לנציג בפתח תקוה
ר‘ יוסף מונטג

074-7122908
לנציג בב"ב רמת אלחנן
ר‘ מרדכי פנחסוב
074-7122905

לנציג בב"ב פרדס כץ
ר‘ מרדכי בריף

074-7122909
לנציג בי-ם' מאה שערים

ר‘ אשר סמט
074-7122930

לנציג בי-ם' מאה שערים
ר‘ רפאל לויפער

074-7122925
לנציג בי-ם' נווה יעקב

משפחת מונטג
074-7122912

לנציג בירושלים- רוממה
ר' מאיר בנדיקט

074-7122929

לנציג בירושלים לנציג בצפון
ר‘ שמעון מינקה

074-7122932
ר‘ אפרים וינברג

074-7122933

לנציג בי-ם'- מקור ברוך
הומינר דב ר‘

074-7122928

לנציג ברחובות
ר‘ שלמה מונטג

074-7122914

לנציג במודיעין עילית
ר‘ משה צאודר

074-7122911
ר‘ חיים יעקב פרידמן
074-7122924

לנציג בירושלים
ר' שלמה יצחק שטרן
074-7122931

לנציג הכולליםלנציג במודיעין עילית
ר‘ ברוך זילבר

074-7122913
ר‘ ברוך זילבר

074-7122913
לנציג בי-ם' ג. שאול, הר נוף, ק. יובל

לנציג בצפון בני ברק
ר' אברהם טאובר
074-7122934
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דרושים: היימישע זינגערס (3)

ש. תפילינסקי ביטוי הולם |

הדים  גורף  זינגרעס'  ה'היימישע  פולמוס 
לעת  היום  מסדר  לרדת  מתעתד  ואינו  רבים 

עתה. 
רבים מהמגיבים מבינים היטב במה דברים 
המלמדות  הערות  גם  ישנן  מאידך,  אמורים, 
בנבכי  ושיח  שיג  להם  אין  כי  משגריהן  על 
המוסיקה. מבחינתם שישירו בחתונה את אותו 
ניגון מתחילה ועד סוף. זה לא יפריע להם כלל. 
בוודאי שהניואנסים הדקים בין נגינה חסידית 

כזו או אחרת אינם בתחום התעניינותם.
עצמם  לזמרים  מתייחסת  אחת  טענה 
פגיעה  כאן  יש  שלכאורה  המנגנים,  בעלי   –
עלול  שלהם  המוניטין  בפרנסתם.  כלשהי 
להיפגע מהעובדה כביכול הם אינם ה'היימישע 

זינגערס' המבוקשים...
ועוד תואנה בפיהם: הרי בסך הכל אנו באים 
החתן  השמחה.  בעלי  את  הציבור.  את  לשרת 
המחותנים  והידידים,  החברים  ושושביניו. 
שהם  הנגינה  רמת  זוהי  אם  המשתתפים.  וכל 
ולא  מבוקשם  את  להם  לספק  עלינו  דורשים, 
השמחות כרצוננו,  האווירה באולם  לעצב את 
כבוד  במחילת  בעיתון,  הטור  כשאיפת  או 

השקפתו...
זהו  זו.  בטענה  צדק  הרבה  יש  האמת, 
נגינה  דורש  שהציבור  הבעיה –  שורש  באמת 
למה  מודעות  מחוסר  כלל  בדרך  כי,  אם  כזו, 
שבאמת טוב... שהרי אין כיום הזדמנויות רבות 
חן,  מלאת  אותנטית  חסידית  לנגינה  להיחשף 

אותה לא שומעים כמעט היום.
שעדיין  השרידים  השמים  מן  יבורכו  ואכן, 
שבהן  חסידיות  קודש  חצרות  לפליטה,  נותרו 
ומטפחים  זה  בתחום  מחשבה  משקיעים 

את  משמרות  שעדיין  התזמורת  להקות  את 
המקוריות ואת הטעם היהודי הטהור.

נמנה  שאינו  הרחב  הקהל  בקרב  גם  אולם, 
לשפר  מה  הרבה  יש  אלו,  מיעוט  מחוזות  על 
ולתקן במסגרת הנגינה העכשווית גם כן. עדיין 
הגרוע  בין  ולבחור  לנבור  אפשרויות  הרבה  יש 
יותר והגרוע פחות. בין הרע במיעוטו ובריבויו. 
יתייעצו  המנגנים,  שבעלי  הראוי  מן  היה 
פעם עם מומחה מוסיקלי שיעשה עמם אחת 
ולתמיד רשימה מסודרת עם סולם עדיפויות. 
בין  לברור  החול,  ובין  הקודש  בין  להבדיל 
המוץ והתבן. איזה ניגון מקורו טהור יותר. מי 
הלחין מה ואיזו יצירה היא של מי. עדיין ישנם 
שונים  מלחינים  בין  גדולים  ופערים  הבדלים 

ובין דמויות הזמר מהגורן והיקב.
כיום  ומושרים  שהשתרשו  ניגונים  ישנם 
האדמו"רים  בשולחנות  קודש  בחצרות 
עדיין  נכנסו  שלא  אחרים  לעומת  שליט"א, 
הבולטת.  גסותם  עקב  ייכנסו  לא  אף  וכנראה 
להבדיל  שניתן  שונים,  מלחינים  גם  ישנם 
שעשו  מה  בין  עצמם  שלהם  היצירות  בתוך 
בתקופות מוקדמות שלהם כאשר יראת שמים 
ניגונים  לבין  פניהם,  על  חופפת  עדיין  היתה 
מעט  להקדיח  החלו  שכבר  לאחר  שיוצרו 

את תבשילם.
רצוי  הכל  ולא  נשמע  הכל  לא  דבר,  סוף 
את  המקימים  יהודים  של  בחתונות  שיישמע 
ביתם על טהרת הקודש. יש הרבה מה לעשות 
לעורר  כך,  על  לעמוד  רק  צריכים  זה.  בתחום 
את  מהם  ולדרוש  המנגנים  לב  תשומת  את 
בטוח  החתונה  הזו.  המינימלית  ההשקעה 

תהיה רק יותר שמחה באמת.

מאת מאיר ברגר

הימין:  קולות  למקסום  במרוץ 
הכבד  הפוליטי  הלחץ  למרות 
נתניהו  הממשלה  ראש  שמפעיל 
הדתית  הרשימה  הנהגת  על 
הבית  בין  המגעים  המאוחדת, 

היהודי והאיחוד הלאומי ל'עוצמה 
והמגעים  שרטון  על  עלו  יהודית' 
להסכ־ הבשילו  לא  הצדדים  בין 

מות. 
בקרב הנהגת הציונות הדתית 
הממשלה  ראש  על  כעס  שורר 
בהתנהלות  "מתערב  שלטענתם 

מפ־ היו  משל  הדתיות  המפלגות 
כלשון  הליכוד",  של  לוויין  לגת 

בכיר בבית היהודי.
האיחוד  יו"ר  דחו  אמש 
ויו"ר  סמוטריץ'  בצלאל  הלאומי 
לש־ הצבאי  הרב  היהודי  הבית 
ראש  הזמנת  את  פרץ  רפי  עבר 

על  משותפת  לשיחה  הממשלה 
איחוד עם מפלגת עוצמה יהודית.

גדול  כבוד  רוחשים  "אנו 
לכל  ושמחים  הממשלה  לראש 
מדי־ את  לקדם  כדי  איתו  מפגש 

מתייחסים  גם  אנו  ישראל.  נת 
הפוליטיות  לעצותיו  ראש  בכובד 
אינטנסיבי  שיח  איתו  ומקיימים 
בימים האחרונים", אמרו השניים.

הם הוסיפו כי "יחד עם זה, אנו 
שמקב־ עצמאית  מפלגה  מנהלים 

ואינה  בעצמה  החלטותיה  את  לת 
מנוהלת על ידי ראש הממשלה או 

כל גורם אחר".
נתניהו.  את  עקצו  בהמשך 
"אנו קוראים לראש הממשלה לא 
דוגמא  לגלות  ממאמציו,  להרפות 
חי־ שיותר  לכמה  ולהביא  אישית 
בורים בימין במעט הימים שנותרו 
זה  בכלל  הרשימות.  להגשת  עד 
שלפי  פייגלין,  משה  של  זהות  עם 
קו־ יותר  לזרוק  עלולה  הסקרים 
כחלון  עם  יהודית,  מעוצמה  לות 

אחוז  על  שמתנדנדים  וליברמן 
החסימה ואף עם אורן חזן שהודיע 
אמרו  לכנסת",  ריצה עצמאית  על 

יו"רי המפלגות הדתיות.
עוצמה  מפלגת  במקביל, 
תהיה  כי  אמש  הודיעה  יהודית 
המגעים  את  להמשיך  מוכנה 
המנו־ ההתנהלות  "חרף  לאיחוד. 

כרת של ח"כ סמוטריץ והרב פרץ 
שמתוך  הרי  האחרונים,  בימים 
אחריות לעתיד ארץ ישראל וכדי 
אנו  שמאל  ממשלת  עליית  למנוע 
וית־ לחיבור.  ידנו  את  מושיטים 

מקומות  על  והתפשרנו  רבות  רנו 
ותפקידים ואנו מקווים שגם בבית 
היהודי ובאיחוד הלאומי יבינו את 
יגבר",  הישר  והשכל  השעה  גודל 

לשון הודעת המפלגה.
בליכוד ציינו ביממה האחרונה 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  כי 
שיחות  האחרונה  ביממה  מקיים 
הימין,  מפלגות  ראשי  עם  טלפון 
מנת  על  ציבור,  ואישי  רבנים 

הימין  בגוש  נוסף  איחוד  להבטיח 
שימנע בזבוז קולות.

מה־ פורשת  שלבני  "בשעה 
קולות  לבזבז  לא  כדי  פוליטיקה 
פועל  וגנץ  השמאל,  בגוש  ולפגוע 
להפסיד  לא  כדי  לוי  עם  לאיחוד 
היהודי'  'הבית  בשמאל –  קול  אף 
לגלות  חייבים  הלאומי'  ו'האיחוד 
לא־ דיחוי  ללא  ולפעול  אחריות 

אחרת  מימין,  הכוחות  כל  את  חד 
יקים  גנץ  ינצח,  השמאל  גוש 
בכיה  תהיה  וזו  שמאל  ממשלת 

לדורות".
בבית היהודי־האיחוד הלאומי 
עד  "לצערנו,  לליכוד:  השיבו 
עתה לא צלחנו במאמצינו הרבים 
יהודית  עוצמה  אנשי  את  לשלב 
זאת  לאור  ברשימה.  טכני  כבלוק 
הממשלה  מראש  מצפים  אנחנו 
אח־ לגלות  ושקד  מבנט  והליכוד, 

הקריטי  ברגע  הימין  למחנה  ריות 
ולשלבם  הרשימות  הגשת  שלפני 

ברשימתם".

נתניהו זימן את ראשי הרשימה 
הדתית המאוחדת – וסורב

המגעים בין הבית היהודי והאיחוד הלאומי ל'עוצמה יהודית' על שרטון: 

במקביל מפלגת 'עוצמה יהודית' הודיעה אמש כי תהיה מוכנה להמשיך את המגעים לאיחוד

מפץ משמאל? 

מסתמן: רשימת ח"כ לוי־
אבקסיס תתמזג ב'חוסן לישראל' 
למרות הכחשות הצדדים, בני גנץ וח"כ לוי־אבקסיס נמצאים בשלבים מתקדמים 

במשא ומתן לקראת ריצה משותפת בבחירות הקרובות ^ נחשפה רשימת 'יש 
עתיד' לקראת הבחירות 

מאת מאיר ברגר

מו־ פקיעת  לפני  יומיים 
מפלגת  הרשימות,  הגשת  עד 
בני  בראשות  לישראל'  'חוסן 
בראשות  'גשר'  ומפלגת  גנץ 
נמצאות  לוי־אבקסיס,  ח"כ 
במשא  מתקדמים  בשלבים 
הס־ על  חתימה  לקראת  ומתן 
בבחירות  משותפת  לריצה  כם 

הקרובות. 
מכחישים  אמנם  הצדדים 
קיימים  עדיין  כי  וטוענים 
אולם  הסכמות,  וחוסר  פערים 
ההצעה  שונים,  דיווחים  פי  על 
מצד  ללוי  שהוגשה  האחרונה 
גנץ  של  התחייבות  היא  חוסן 
ולשתף  החברתי  בנושא  לעסוק 
לקראת  ומתן  במשא  לוי  את 

בנוסף,  קואליציה.  לכל  כניסה 
סי־ הצדדים  הדיווחים,  פי  על 
חברתיים  משרדים  על  גם  כמו 

שיימסרו ללוי.
עתיד  יש  מפלגת  כך,  ובתוך 
לק־ רשימתה  את  אמש  חשפה 

לכנסת.  הבאות  הבחירות  ראת 
לפיד,  יאיר  ח"כ  המפלגה,  יו"ר 
 – אמונו  אנשי  שני  את  קידם 
ועפר  כהן  מאיר  הכנסת  חברי 
שלח – למקומות הבאים אחריו 
במקום  ישובץ  כהן  ברשימה. 
בכנסת  ששימש  ושלח,  השני 
יקודם  הסיעה,  כיו"ר  הנוכחית 

למקום השלישי.
המצטרפת  ברביבאי,  א' 
הרבי־ במקום  תמוקם  החדשה, 

עי. י' גרמן, שהיתה במקום השני 
ברשימה הוזזה למקום החמישי, 

ק' אלהרר לשישי, יואל רזבוזוב 
לשמיני  שטרן  אלעזר  לשביעי, 
את  התשיעי.  למקום  לוי  ומיקי 
חותמת  הראשונה  העשיריה 

ח"כ תמנו שאטה.
חדשים  מצטרפים  שני 
לפיד  מבחינת  נחשבים  שהיו 
רכש משמעותי נדחקו לתחילת 
ברק  בן  רם  השניה.  העשיריה 
שובץ למקום ה־11 ויואב סגלו־
ביץ' למקום ה־12. במקום ה־13
שובץ בועז טופורובסקי, למקום 
יוראי  ואחריו  רול  עידן  ה־14 
נד־ לביא  ח"כ   ,(15) הרצנו  להב 
חקה למקום ה־16 והלא ריאלי.

מנבאים  הנוכחיים  הסקרים 
למפלגה בין עשרה לשנים עשר 
שנח־ המקומות  ואלה  מנדטים 

שבים נכון להיום ריאליים.

מאת מאיר ברגר

בפריימריז  שהפסיד  לאחר 
לרוץ  צפוי  חזן  אורן  ח"כ  בליכוד, 
הבאה  לכנסת  עצמאית  במפלגה 
באמצעות מפלגת 'צומת – התנו־

עה לציונות מתחדשת'. 
מרשימת  לפרוש  החליט  חזן 
שנ־ שבפריימריז  לאחר  הליכוד 

כשבועיים  לפני  במפלגה  ערכו 
ברשי־ ריאלי  בלתי  במקום  שובץ 

מה לכנסת.

ב־1993 הוקמה  צומת  מפלגת 
איתן  רפאל  (מיל')  רא"ל  ידי  על 
כהונתו  את  שסיים  לאחר  (רפול) 
כרמטכ"ל בצל מסקנות ועדת כהן 
ושתילה  סברה  אירועי  לבחינת 

בלבנון.
צומת  הגיעה  הצלחתה  לשיא 
זכתה  אז  ה־13  לכנסת  בבחירות 
ב־8 מנדטים. אולם, במהלך אותה 
קדנציה התפלגה המפלגה ושניים 
מחבריה אפשרו את אישור הסכ־
מי אוסלו בכנסת. בבחירות שלא־

לגוש  המפלגה  הצטרפה  מכן  חר 
ובבחירות  הליכוד  עם  פרלמנטרי 
המפלגה  עברה  לא  ה־15  לכנסת 
את אחוז החסימה. בשנת תשס"ט 
להת־ האחרון  הנסיון  את  עשתה 

מודד בבחירות. נסיון שלא צלח.
כדי  המהלך  את  מוביל  "אני 
להציל את קולות הימין שלא ייז־

"ובכדי  חזן.  ח"כ  אמר  לפח",  רקו 
לאחד את הימין שבימין, כך שנו־

המדינה  את  להנהיג  להמשיך  כל 
אני  והארץ.  העם  שלמות  למען 

אמיתית  ימין  מפלגת  לכל  קורא 
האמריקאי,  ללחץ  נכנעת  שלא 
ושטובת עם ישראל, ארץ ישראל, 
לנגד  צה"ל  וחיילי  ישראל  תורת 
עיניה – להצטרף אליי לדרך, אני 
במקומות  אותם  לשריין  מבטיח 

ריאליים".
דאגה  מתוך  הוקמה  "המפלגה 
שהולך  העם  ולקול  הצעיר  לדור 
בימים  "כי  חזן.  הוסיף  ונשכח", 
עסו־ שבעים  פוליטיקאים  שבהם 

העם  וכיסאולוגיה –  בדילים  קים 

מחפש מנהיג שלא נכנע ללחצים, 
מל־ עבודה  ולסידורי  לקומבינות 
בלוביסטים  מלאה  הכנסת  מעלה. 
לח"כים  ובניגוד  ההון,  בעלי  של 
בעיניים  אחריהם  שהולכים 
עם   – לכם  שייך  קולי   – עצומות 

ישראל".
פרסום  עת  הקרובים,  "בימים 
משנתה  את  נפרסם   – הרשימות 
הכנסת.  חבר  אמר  המפלגה",  של 
"אך כבר כעת ברור שלנגד עינינו 
ערך  בשחיתות,  המאבק  עומד 

לשוט־ לפרט,  הדאגה  היושרה, 
ולחקלאים  לנכים  לחיילים,  רים, 
על  חזקה  לנו  אין  שבלעדיהם 
נולדה  בצומת  הבחירה  הארץ. 
היפה,  ישראל  לארץ  געגוע  מתוך 
ואנו כולנו יחד, צעירים ומבוגרים 
ובונים  העבר  את  זוכרים  יחדיו – 

את העתיד".
חזן מקווה להשיג את הסכמתן 
עם  למרוץ  והעבודה  הליכוד  של 
האותיות "אח", אולם ספק רב אם 
הדבר יתאפשר לאור נסיון העבר.

ח"כ חזן יתמודד לכנסת בראש רשימת 'צומת'
ח"כ אורן חזן הצטרף למפלגת צומת אותה הקים בשנת תשמ"ג הרמטכ"ל הפורש רפאל איתן (רפול) ויעמוד בראש רשימתה לכנסת הבאה
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רוסיה: רבני עשרות שכונות 
במוסקבה בפורום השנתי

שלושה בתי חב"ד חדשים נפתחו בחודש זה ^ תנופת היהדות ברוסיה אינה 
פוסחת על מוסקבה הבירה ^ בקרוב בית כנסת מפואר נוסף

 מאת א. למל

השכו־ לרבני  השנתי  בפורום 
כרב־ המשמשים  חב"ד,  ובתי  נות 

במוסקבה,  השונות  בשכונות  נים 
איש,  כארבעים  השנה  השתתפו 
הגדולות  השכונות  את  המייצגים 
ובמהלך  שבמוסקבה,  והמרכזיות 
דרכי  סוכמו  המיוחד,  העיון  יום 
הותוו  ואף  זו,  לשנה  הפעילות 
למען  הבאים  היעדים  וסומנו 
מאות אלפי היהודים הפזורים בכל 

מוסקבה.
את הפורום המושקע והמכובד, 
פתח וניהל מנהל הקהילה היהודית 
של מוסקבה – הרב מרדכי ויסברג, 
מנצח  ובמסירות  בכישרון  אשר 
בגאון על כל בתי חב"ד שבשכונות 
רבה  עם  אחת  ובעצה  השונות, 
הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל 
הס־ את  מנתבים  שליט"א,  לאזאר 

ובנחישות,  בעקביות  הגדולה  פינה 
כאשר שוקדים כל העת על פיתוח 
פרויקטים ומיזמים חדשים, בעיקר 
נוער  הכולל  הצעיר,  הדור  למען 
אור  אל  להביאם  במטרה  וילדים, 
תורה  ולשמירת  והחסידות  התורה 

ומצוות.
המ־ נחשפו  הפורום,  במהלך 

שתתפים לשיטות חדשות נוספות 
הרוחני,  הפן  לצד  גשמי  בניהול 
ואל מכלול נושאים מרתקים העו־

מדים על הסדר ובאים לידי ביטוי 

כן  כמו  במוסקבה.  קהילה  בניהול 
איגוד  נשיא  של  דבריו  הושמעו 
אלכסנדר  הר'  ברוסיה  הקהילות 
תורמים  צירוף  בשיטות  ברדה, 
התומכים  מעגל  והגדלת  נוספים 
בי־ דווידוב  יהודה  ר'  לקהילות. 

חלוקת  פרויקט  על  לרבנים  שר 
לקראת  לנצרכים  מזון  חבילות 
שי־ הבעל"ט,  והפסח  הפורים  חג 

להגעת  ישירות  או  בעקיפין  גרום 

לעוד  היהודית  הקהילה  בשורת 
בשכונות  יהודיות  משפחות  ועוד 

השונות.
בזה אחר זה, עלו ובאו מומחים 
וע־ נושא  בכל  מנסיונם  שהעניקו 
כא־ אוזנם  עושים  כשהרבנים  נין, 

פרכסת ובולעים בצמא כל חידוש, 
את  להגדיל  אחת:  מטרה  מתוך 
לכמה  ולהגיע  היהודית  הפעילות 
שיותר יהודים בשכונות מוסקבה.

רבני השכונות עם הגר"ב לאזאר

אנשי העסקים שמאחורי גנץ: 

איש העסקים הישראלי אלפרד אקירוב 
העניק לגנץ ערבות בסך מיליון שקלים

ארבעה אנשי עסקים העניקו לגנץ ערבויות למימון המירוץ של מפלגתו לכנסת 
ה־21. בראש הערבים: איש העסקים אלפרד אקירוב
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יש־ עסקים  אנשי  ארבעה 
למ־ ערבויות  העניקו  ראלים 

לשעבר  הרמטכ"ל  של  פלגתו 
ובכך  לישראל,  חוסן  גנץ,  בני 
מסע  את  לממן  לגנץ  אפשרו 
לכנסת  המפלגה  של  הבחירות 

ה־21.
המפלגה  דיווחי  פי  על 
המדינה,  מבקר  ברשומות 
למ־ הראשונה  הערבות  את 

שקלים,  מיליון  בסך  פלגה, 
איש  וחצי  כחודש  לפני  העניק 
אלפרד  הישראלי  העסקים 

אקירוב.
קיב־ אחדים  שבועות  לפני 

בסך  שניה  ערבות  המפלגה  לה 
אקי־ מאלפרד  שקלים  מיליון 

בסך  ערבויות  שלוש  ועוד  רוב, 
מאנשי  אחת  כל  שקלים  מיליון 
כהן  שרון  יניב,  גדעון  העסקים 
וס' אונגר אחותו של רמי אונגר, 

יבואן קיה.
היא  לישראל  חוסן  מפלגת 
המקדמה  ולכן  חדשה,  מפלגה 
אותה  הבחירות  מימון  עבור 
היא זכאית לקבל, בסך 7 מיליון 
ערבות  בהצגת  מותנית  שקלים, 

בנקאית.
בישראל  שהחוק  למרות 
שז־ התרומה  סכום  את  מגביל 

למפלגה  לתרום  יחיד  אדם  כאי 
את  מגביל  איננו  הוא  פוליטית, 
אדם  שרשאי  הערבות  סכום 
וכך  למפלגה  להעמיד  יחיד 
ערבות  להעמיד  יחיד  אדם  יכול 
למפלגה  ביותר  גבוה  בסכום 

פוליטית.

סוכלה הברחת ציפורים 
מוגנות מבלגיה לישראל

מאת חיים מרגליות

מידע שהתקבל במשמר הגבול 
בנתב"ג  משותפת  לפעילות  הוביל 
הטבע  רשות  מג"ב,  כוחות  של 
של  בנתב"ג  המכס  ויחידת  והגנים 
של  הברחה  בגין  המיסים  רשות 
ציפורים מוגנות מבלגיה לישראל. 
במז־ בדיקה  ביצעו  הכוחות 

בהברחה  חשודים  שני  של  וודות 
מסוג  מוגנות  ציפורים   14 ותפסו 
'אל־ ומסוג  קקריקים'  'מוטציות 

כ־80  של  בשווי  שמוערכות  גנט' 
אלף ש"ח. הציפורים נכלאו בתוך 
בתת  שהוחזקו  קטנים  כלובים 

תנאים בתוך מזוודה. 
חיפוש  בוצע  הפעילות  בהמשך 
בירוש־ מהחשודים  אחד  של  בביתו 
לים. בחיפוש תפסו הכוחות 20 ציפו־

שהוחזקו  שונים,  מסוגים  מוגנות  רים 

גם הן ללא היתרים נדרשים. 
החשודים, בשנות ה־20 וה־40 
ונתניה  ירושלים  תושבי  לחייהם 
הטבע  ברשות  לחקירה  הועברו 

והגנים. 

הציפורים שנותרו מוגנות
 | רט"ג ומשטרת ישראל

אכזריות.  בנסיבות  הפוליטיים  מהחיים  נפרדת  לבני  ח"כ 
'נפרדת' אינה המילה הנכונה בהקשר שלה: היא נבעטה החו־

צה מהחיים הפוליטיים. 
לחרוק,  גבאי  אבי  עם  השותפות  החלה  מאז  כשנה,  מזה 
הגזירה.  מרוע  להימלט  וניסתה  המר  הסוף  את  הריחה  היא 
המוריד  לכל  חלומותיה,  רעיונותיה,  עצמה,  הציעה  היא 
הצלת  בשם  נתניהו.  הפלת  בשם  האחדות.  בשם  במחיר. 
זאת  עשה  גבאי  אבי  הדלת.  את  בפניה  סגרו  כולם  הנפשות. 
באגרסיביות, יאיר לפיד ובני גנץ היו מנומסים יותר. כשהיא 

הבינה כי כלתה אליה הרעה היא מיהרה להסיק מסקנות. 
הולכת  שהיא  מספרת  היא  לפוליטיקה  לבני  נכנסה  מאז 
עם האמת הפנימית שלה. עם האמת הפנימית שלה ביכתה 
את הפסדו של בנימין נתניהו במדגמי בחירות 96; עם האמת 
עם  בהתנתקות;  ותמכה  לקדימה  ערקה  היא  שלה  הפנימית 
האמת הפנימית היא בזה לשאול מופז שניצח אותה בבחירות 

הפנימיות והלכה הביתה בטריקת דלת.
עם אותה אמת היא הקימה את 'התנועה' כדי להפוך לא־

לטרנטיבה לנתניהו; עם אותה אמת היתה הראשונה לקפוץ 
הרצוג  תחת  לחתור  ניסתה  כך  ממשלתו.  שהוקמה  לאחר 
של  במפלגתו  להישאר  ניסתה  כך  השורות;  פתיחת  בשם 
אבי גבאי אך ניסתה למכור אותו למפלגות המתחרות בשם 
האיחוד הגדול משמאל. 70 פנים לאמת הפנימית שלה. ועוד 

אחת בדרך הביתה. 
כל כך הרבה פעמים היא ליד, כמעט, סמוך ונראה למקום 
הפנימיות  למלכודות  נפלה  היא  ושוב  שוב  אבל  הראשון. 
היתה  היא  תשס"ט  בבחירות  הנצחון.  את  והחמיצה  שלה 
מנדט  מנדטים,   28 שגרפה  לאחר  ממשלה  מלהרכיב  כפסע 
אחד יותר מהליכוד וקיבלה את מפתחות הרכבת הממשלה 
משמעון פרס. זה לא קרה והיא מצאה עצמה נגררת לספסלי 
דאז  נתניהו  שקואליציית  סיפרה  היא  אתמול  האופוזיציה. 

היתה בלאו הכי סגורה מראש. זו כמובן חלק מהבעיה.
הנוכחית  הבחירות  מערכת  הנסיבות.  קרבן  גם  היא  לבני 
מתנהלת בין ימין לימין אחר. בין ימין חדש לימין ישן. בין ימין 
היחידה  ממנו.  בורחים  כולם  בה.  קיים  לא  השמאל  למרכז. 
שמנופפת בדגל השמאל ומקוששת בנק קולות מאד מוגדר 
היא מפלגת מרצ. וח"כ לבני אחת ששוב לא השכילה ללמוד 

את המציאות ולהבין שהיא סוחרת בתופיני האתמול.

פרשנות // מאיר ברגר

התנועה הביתה

לבני  ציינה  דבריה  בפתח 
לפני  לפוליטיקה  הצטרפה  כי 
פעלה  שבמהלכן  שנה  כעשרים 
בדרך  ישראל  מדינת  את  לקדם 
שהאמינה כי היא הנכונה. "פעלתי 
כדי לשמור על רוב יהודי בישראל 
ולעגן את ההכרה במדינת ישראל 
היפרדות  היהודי.  העם  כמדינת 
הכרחית  מהפלסטינים  לשלום 
מדינת  של  אופיה  על  לשמור  כדי 
ישראל כמדינה יהודית. זה המצע, 

החזון והדרך".
לדבריה, "זה אמור היה להיות 
זה  אבל  הישראלי,  מאליו  המובן 
כבר לא המצב. את נסיונות ההיפ־

הסיפוח  רעיונות  החליפו  רדות 
שיובילו לרוב ערבי".

הקיר,  שעל  הכתובת  "זוהי 
בכל  לבי  לוח  שעל  הכתובת  זוהי 
לפיה  הייתי,  בו  פוליטי  מקום 
של  בטחונה  על  החלטות  קיבלתי 
להביא  ופעלתי  ישראל  מדינת 
החזון  המצע,  זה  שלום.  לאזרחיה 

והדרך", אמרה לבני.
מה־ אכזבה  הביעה  בדבריה 

מפלגות  איחוד  שאין  עובדה 
בשמאל. "האמנתי שכל השותפים 
לה־ ידיים,  לשלב  צריכים  לדרך 

אחד  וגוש  אחת  דרך  סביב  תייצב 
לא  זה  ומהפך.  תקוה  בו  ליצור 

קרה", ציינה לבני.
"תמיד אמרתי שקודם כל המ־

כך  ואחר  המפלגה  כך  אחר  דינה, 
אני. אני שמה את עצמי היום בצד 
ואני מודיעה שהתנועה בראשותי 
הקרובות.  בבחירות  תתמודד  לא 
כדי  פוליטי  כוח  מספיק  לנו  אין 
להתמודד לבד ולא אסלח לעצמי 
יתב־ בדרך  המאמינים  קולות  אם 

זבזו", הכריזה לבני על פרישתה.
סיעת  יו"ר  חסון,  יואל  ח"כ 
התנועה, מסר בתגובה כי "עזיבתה 
של ח"כ לבני את המערכת הפולי־

טית הוא רגע עצוב בשביל מדינת 
אישי.  באופן  עבורי  וגם  ישראל 
הצורך  את  יש  לישראל  בעיניי, 
ונסיון  יכולות  עם  כמוה,  באנשים 

בהנהגת המדינה".
הליכתה.  על  קוננו  בשמאל 
יו"ר יש עתיד יאיר לפיד התייחס 
הכל  על  "לא  כי  ואמר  לפרישתה 
את  מעריך  אני  אבל  הסכמנו 
העובדה  את  השכל,  ואת  היושרה 
ואת  ברור  ערכי  מצפן  לה  שיש 
הזהות  על  שמרה  תמיד  שהיא  זה 
הפולי־ קשה.  כשהיה  גם  שלה, 

קול  היום  מאבדת  בישראל  טיקה 
צלול וחשוב".

הקיצוני  השמאל  בארגון 
פרי־ על  הגיבו  עכשיו'  'שלום 

היא  לבני  של  "פרישתה  שתה. 
שחפץ  ישראלי  לכל  ענק  אובדן 
כמדינה  ישראל  של  בביצורה 
מגילת  ברוח  ודמוקרטית  יהודית 
והאמיץ  החד  קולה  העצמאות. 
מדינות  שתי  של  פתרון  בעד 
בכנסת,  מאוד  יחסר  עמים  לשני 
את  תמצא  שהיא  תקוה  וכולנו 
ציבורית  בעשיה  להשתלב  הדרך 
השלום",  ולמען  ישראל  למען   –

נמסר.
זנדברג  ח"כ  מרצ  יו"ר  ואילו 
לבני.  של  פרישתה  על  הגיבה 
בכנסת  אור  נקודת  היתה  "לבני 
לצדנו  ועמדה  וגזענית  חשוכה 
הישרא־ הדמוקרטיה  על  במאבק 

לית, אין ספק שהיא תחסר בכנסת 
הבאה, אני בטוחה שעוד נכונו לה 

עלילות".

ח"כ לבני פורשת מהחיים הפוליטיים
  המשך מעמ' ראשון

כלל ישראל נרתם היום להצלת מפעל חייו 
של הגה"צ רבי אלעזר מרדכי קעניג זצוק"ל

למפ־ עמוקה  טובה  מכירים  כולם 
קעניג  הרב  הגה"צ  של  קדשו  עלות 
ה'  יראי  מכלל  רבים  אשר  זצוק"ל 
ובתפילו־ ותושיה  בעצה  ממנו  נהנו 

תיו שפעלו ישועות בקרב הארץ.
נרשמה  מיוחדת  הירתמות 
בקרב חסידי ברסלב בכל העולם, 
הנרגשת  קריאתם  לאור  במיוחד 
ברסלב,  רבני  כלל  של  והנדירה 
הרבנים,  זקני  גדולי  ובראשם 
שכטר  מאיר  יעקב  רבי  הגה"צ 
בר־ שמשון  רבי  הגה"צ  שליט"א, 

משה  רבי  הגה"צ  שליט"א,  סקי 
נתן  רבי  הגה"צ  שליט"א,  קרמר 
כולם  כאשר  שליט"א,  ליברמנש 
להצלת  נרגשת  קריאה  קוראים 
בעיה"ק  המפוארים  המוסדות 

צפת המפארים את שם ה'. 

מהווים  צפת  ברסלב  מוסדות 
כיום אימפריה ענקית של תורה ות־

חינוך  ממוסדות  החל  וצדקה,  פילה 
לגיל הרך – מעונות יום, גני ילדים, 
ספר  ובית  גנים  לבנות,  ספר  בית 
לחינוך מיוחד, תלמוד תורה, ישיבה 
מקווה  הגדול,  הכנסת  בית  קטנה, 
טהרה הגדול והמפואר בצפון, כולל 

אברכים להוראה, ועוד ועוד.
ההתרמה  קמפיין  כאמור, 
י"ד  שלישי  יום  היום  יחל  האדיר 
ויס־ בצהריים,  בשעה 12:00  אדר 
אדר  ט"ו  רביעי  ביום  אי"ה  תיים 
מנת  על  כאשר  בלילה,   12 בשעה 
המצטברות,  התרומות  את  לממש 
להגיע  הסגירה  שעת  עד  חייבים 
שמפעל  מנת  על  שנקבע,  ליעד 
חייו של הגה"צ הרב קעניג זצוק"ל 
לא ייחרב חלילה, שלא יכבה נרו.

  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום ג', י"ד באדר א' תשע"ט | עמוד ז

בס״ד

 וימהרו לחטוף 
לעצמם זכות נשגבה 

כזאת – למען לא 
יקרוס כל המפעל 

הכביר והקדוש 
הזה וכל העווזריםם 

והתוומכיים וההלוקקחים 
חלקק בממיזם הגדדול 

"שלא יכבה נרו" 
יזכו ללכלל הבברכוות 
האממורותת בתתורהה, 

בניםם חייים וקקייממים 
עוסקקים בתוורה 

ובמצצוותת והוולכיים 
בדרךך ה'', פררנסהה טובה 

וברככה, ווהצללחהה בכל 
מעששי ידדיהםם

(מתוך מכתבם המיוחד למגבית של גדולי 
ישראל ורבני עיה״ק צפת)

טובה פרנסה 
גדולי ישראל וצדיקי הדור מברכים את התורמים:

077-3-444-600
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מאחורי הכותרות /  י. ברזל

האם ישראל מסייעת לרשות הפלסטינית 
לממן טרור כדי למנוע את קריסתה?

יקזז  שהאוצר  הודיעו  ושריו  שנתניהו  למרות 
את המשכורות שמשלם אבו מאזן למחבלים, הת־

ישראל  עם  פעולה  משתפי  בענין  המדינה  נהלות 
שעברו עינויים ברש"פ, מלמדת שהבעיה עמוקה 
הרבה יותר – כך לפי מאמר של קלמן ליבסקינד 

ב'מעריב'.
"מופע הצביעות שהחל כאן, ברגע שהתבררו 
היה  אנסבכר,  אורי  של  המזעזעים  הרצח  פרטי 
הוד־ הממשלה  שרי  הוציאו  זה  אחר  בזה  מרהיב. 

עות תקיפות בדבר הצורך הדחוף לקזז מהכספים 
שמעבירה ישראל מדי חודש לרשות הפלסטינית, 
את הסכומים שהרשות עצמה מעבירה כמשכורת 
של  לרוצחה  גם  הנראה  ככל  ותעביר  למחבלים, 
ישראל  מדינת  מעבירה  שנים  במשך  אנסבכר. 
כל  בפועל,  לממן,  ומסייעת  האלה  הכספים  את 
פלסטיני שמוכן להשקיע מזמנו ומרצו כדי לרצוח 

יהודים.
להע־ הממשלה  בחרה  הרצח  של  בשבוע  "רק 

ביר את המנה החודשית, בלי ציוץ של מי מחבריה, 
ובלי לקזז שקל, אף שהחוק החדש של ח"כ אלעזר 
שטרן מחייב את זה. ואז, רגע אחרי הרצח, התעו־

השר  בנט "דרש",  השר  זה.  אחר  בזה  השרים  ררו 
ישראל כץ "תבע", וראש הממשלה בנימין נתניהו 

"התחייב" לטפל בזה כבר בימים הקרובים. 
"שר האוצר משה כחלון הזכיר שהחוק מחייב 
את שר הבטחון להגיש לקבינט אחת לחודש דוח 
חו־ באותו  הרשות  העבירה  סכום  איזה  המבהיר 

דש למחבלים, ועל סמך הדוח הזה הקבינט אמור 
המסים  העברת  מכספי  הסכום  קיזוז  את  לאשר 
שלנו לפלסטינים. "שר הבטחון בנימין  החודשית 
כחלון.  טען  הזה",  הדוח  את  העביר  לא  נתניהו 
מקזז  אני  יצביע,  והקבינט  יועבר  שהדוח  "ברגע 

את הכסף בתוך שלוש דקות". 
"הסיפור שיסופר כאן" כותב ליבסקינד "יבהיר 
עד כמה עמוקה הבעיה. עד כמה אין מדובר בענין 
טכני של דוח כזה או אחר, או של הצבעה כזו או 
של  לשלומה  החוששת  ישראל,  ממשלת  אחרת. 
לקזז  מעוניינת  איננה  פשוט  הפלסטינית,  הרשות 
את הכספים הללו, גם כשהיא יודעת שמיליארדים 
מהם כבר זרמו בשנים האחרונות לעידוד ולהחז־

קה של טרוריסטים שדם יהודים על ידיהם. וכדי 
בימים  הממשלה  שרי  של  השיח  כמה  עד  להבין 
הוא   – "להקפיא"  "לקזז",  "לחתוך",   – האחרונים 
יש־ מדינת  מוכנה  רחוק  כמה  לראות  צריך  בלוף, 

ראל ללכת, גם במקרים אחרים, כדי שלא לפגוע 
בכספים שהיא מזרימה לאבו מאזן. 

"פסק דינו של השופט משה דרורי, סגן נשיא 
במחצית  שניתן  בירושלים,  המחוזי  המשפט  בית 
2017, היה מטלטל. במשך שנים ארוכות דן דרורי 
פלסטינים  עשרות  שהגישו  הפיצויים  בתביעת 
בטרור,  במלחמתה  ישראל  עם  פעולה  ששיתפו 
בפסק  נקבע  כך  הללו,  הפלסטינית.  הרשות  נגד 
הדין, נחטפו בידי הרשות משזו חשדה שהם פוע־

לים לטובת ישראל. הם נכלאו ועונו עינויים קשים 
במתקני החקירות שלה. בפסק דין שנפרש על פני 
שהר־ דרורי  השופט  קבע  עמודים  מ־1,800  יותר 

שות חבה באחריות נזיקית כלפי 52 התובעים. 
היו  דיונים  ימי  מאה  בכמעט  שעלו  "העדויות 
היתה  לומר,  חשוב  הפלסטינית,  הרשות  קשות. 
מטעמה  דין  עורך  הזה.  מההליך  נפרד  בלתי  חלק 
ייצג אותה, ובעלי תפקידים מטעמה העידו ומסרו 

תצהירים.
שיק־ לפני  ביניים,  בהחלטת  הראשון,  "בשלב 

בע מה שיעור הנזק שנגרם לכל אחד מהמשת"פים 
הרשות  כי  דרורי  השופט  פסק  עינויים,  שעברו 
מיליון  כחצי  של  ראשוני  סכום  לתובעים  תשלם 

המשפט.  הוצאות  בגין  לתובע,  כ־10,000  שקל, 
(משרד  קדם  וברק  ארבוס  אריה  הדין  עורכי 
לרשות  ההחלטה  בעקבות  פנו  ארבוס־קדם־צור) 
בית  שפסק  מה  את  תשלם  שזו  כדי  הפלסטינית 
המשפט, ומשלא הצליחו להוציא ממנה את הכסף, 

המשיכו הלאה. 
"החוק שנחקק בעקבות הסכמי אוסלו – בשמו 
הרשמי: "החוק ליישום ההסכם בדבר רצועת עזה 
מכספי  לקזז  רשאי  האוצר  ששר  קובע  ויריחו" – 
המסים שישראל מעבירה מדי חודש לפלסטינים, 
לתא־ ישראל,  למדינת  חייבת  שהרשות  כספים 

בישראל".  אחר  ל"אדם  או  המדינה,  של  גידים 
בהתאם לחוק הזה, פנו עורכי הדין ארבוס וקדם, 
פרקליטיהם של 52 משתפי הפעולה שזכו בפסק 
ליועץ  העתקים  עם  כחלון,  האוצר  שר  אל  הדין, 
לפרקליט  מנדלבליט,  אביחי  לממשלה  המשפטי 
המדינה שי ניצן ולשרת המשפטים שקד, וביקשו 
לקזז  כדי  בחוק  הקבועה  הסמכות  את  להפעיל 
מיליון  חצי  את  הפלסטיניים  ההעברה  מכספי 
שנכלאו  אלו  "לאותם  אותם  ולשלם  השקלים, 
שסייעו  כיוון  בחייהם  שילמו  ואף  שסיכנו  ועונו, 
למדינת ישראל ולכוחות הבטחון במניעת הטרור 

הפלסטיני". 
מדי  מעבירה  הדין,  עורכי  פירטו  כך  "ישראל, 
לפי  כך  הרשות –  מיליונים;  מאות  לרשות  חודש 
נתוניה שלה – מעבירה למחבלים ולמשפחותיהם 
שאותם  סיבה  ואין  לשנה,  שקלים  מיליארד  כשני 
כפי  החודשית,  מההעברה  יקוזזו  לא  מיליון  חצי 
על  נעמדו  הפלסטינית  ברשות  החוק.  שמאפשר 
ישראל  את  לשכנע  בנסיון  האחוריות  הרגליים 

שלא תמנע מהם את הכסף. 
"תצהיר שהגיש לבית המשפט ג'וואד עמאווי, 
גילה  הפלסטיני,  האוצר  שר  של  המשפטי  היועץ 
שישראל מעבירה לפלסטינים מדי חודש בחודשו 
700 עד 900 מיליון שקל – כספי מסים שהיא גובה 
בעבורה. עמאווי ניסה לשכנע למה אסור לישראל 
תגרום  העיקול  "הטלת  הללו.  מהכספים  לעקל 
בתצהירו,  השאר  בין  כתב  רב",  נזק  למשיבה 
גם  כספים,  העברת  מונעים  אלה  עיקולים  "שכן 
שהמשי־ אחרים  לגופים  וגם  עובדיה  למשכורות 

בכבודה  לפגיעה  בנוסף  זאת  עמם.  מתקשרת  בה 
כלפי  הן  עמה  כלפי  הן  המשיבה  של  ובתדמיתה 

מדינות ומוסדות מחוץ לארץ". 
שוקרי  הפלסטיני  האוצר  שר  שיגר  במקביל 
בשארה מכתב אזהרה למקבילו הישראלי, כחלון. 
האוצר  ממשרד  דורשת  הפלסטינית  "הרשות 
המשפט  לבתי  מיד  להודיע  ישראל  ומממשלת 
בהתאם  כי  לפועל  ההוצאה  וללשכות  בישראל 
בינלאומיים,  להסכמים  הישראלית  למחויבות 
רשאית  אינה  ישראל  אלה...  כספים  מקור  ולאור 
צד  לכל  הפלסטינית  הרשות  של  כספים  להעביר 

שלישי ללא הסכמת הרשות".
זמן קצר אחרי מתן פסק הדין, כשהבינו שהפ־

לסטינים אינם מתכוונים לשלם את הסכום שפסק 
תצמח  לא  האוצר  לשר  מהמכתב  כי  וכן  השופט, 
הישועה, ניגשו עורכי הדין ארבוס וקדם להוצאה 
על  עיקול  הוטל  ובמסגרתו  תיק,  פתחו  לפועל, 
בישראל.  המוחזקים  הפלסטינית  הרשות  כספי 
עורכי הדין, מצוידים בצו העיקול, ניגשו למשרד 
האוצר, פנו אל משרדה של חשבת המשרד, והופ־

תעו לגלות שהיא איננה מוכנה לקחת מידיהם את 
החש־ אותו.  שקיבלה  לאשר  לא  ואפילו  המסמך, 

בת שלחה את עורכי הדין למנכ"ל המשרד, משם 
רשות  אל  וממנו  הכללי,  החשב  למשרדי  טולטלו 

המסים. 
"עזבו את זה שרק מנכ"ל משרד האוצר וחשב 

שקיבלו  בכתב  לאשר  מוכנים  היו  המסים  רשות 
את הצו. הענין הוא שהחוק מחייב את מי שקיבל 
את צו העיקול להשיב לו בתוך עשרה ימים, אבל 
הפלסטי־ עם  הסתבכתם  להתעלם.  בחרו  באוצר 

באוקטובר  לבד.  איתם  הבעיות  את  תפתרו  נים? 
2017, אחרי פנייה נוספת של הפרקליטים, החליט 
רשם ההוצאה לפועל להתערב, ובצעד יוצא דופן 
זימן לחקירה את חשבת משרד האוצר, את החשב 
הכללי, ואת חשב רשות המסים, כדי שיסבירו מה 

קורה פה. 
מכתבים  סדרת  ארבוס  עו"ד  שיגר  לבין  "בין 
מדינת  איך  להבין  בנסיון  יכול,  היה  שרק  מי  לכל 
המשפט  בית  של  דין  מפסק  מתעלמת  ישראל 
לפועל,  ההוצאה  שהטילה  עיקול  ומצו  המחוזי 
שנד־ כפי  הכסף  את  לקזז  מסרבים  אנשיה  ומדוע 

רש. היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, 
פרקליטות מחוז ירושלים, שר האוצר – כל אלה 

קיבלו מכתב אחרי מכתב, ולא כלום. 
"בינואר 2018, יום לפני האירוע המביך שבמ־
סגרתו היו אמורים להיחקר בהוצאה לפועל בכירי 
הפלסטי־ הרשות  פרקליט  הודיע  האוצר,  משרד 

בינו  התיאום  על  מכל  יותר  שלימד  בצעד   – נית 
הדיון  את  לבטל  שאפשר   – המדינה  נציגי  לבין 
שהסכום  מוכנה  תהיה  שהרשות  מכיוון  המתוכנן, 
ממש  ההתחלה:  רק  היתה  זו  אבל  מכספיה.  יקוזז 
באותו חודש חייב בית המשפט את הרשות לשלם 
הפעם  שקל,  כמיליון  עוד  התובעים  למשת"פים 
רפואיות  דעת  חוות  למימון  הוצאות  על  כהחזר 

שהוגשו בהליך המשפטי. 
סי־ שוב  שהפלסטינים  אחרי   ,2018 "במרץ 
הנוסף  החיוב  את  ארבוס  עו"ד  הגיש  לשלם,  רבו 
לפועל  ההוצאה  ולשכת  לפועל,  בהוצאה  לביצוע 
אישרה לו לעקל עוד 1,032,618.84 שקלים. שוב 
הפנה עו"ד ארבוס את צו העיקול למשרד האוצר, 
שוב ביקש להעביר לו את הכסף מחשבון הפלס־

טינים, בהתאם לחוק, שוב בחרו באוצר לשמור על 
הקופה הפלסטינית, ולהתעלם. במאי 2018 שיגר 
האזרחית  המחלקה  למנהלת  זועם  מכתב  ארבוס 
שהחוק  לה  והזכיר  ירושלים,  מחוז  בפרקליטות 
לפועל  להוצאה  להמציא  צריכה  שהמדינה  קובע 
את רשימת הנכסים של הרשות הפלסטינית בעק־

בות קבלת צו העיקול, ומשום מה זו הפעם השניה 
שהמדינה אינה עושה את המוטל עליה בחוק. 

"אני מבקש לדעת אם יש לכם כוונה לקיים את 
צו העיקול, תהה, או שניאלץ שוב לבקש מהרשם 
ארבוס  לפועל.  בהוצאה  לחקירה  אתכם  להזמין 
הוסיף עוד שהפעם בכוונתו לבקש מבית המשפט 
לקזז  רוצה  אינה  שלה,  מסיבותיה  המדינה,  שאם 
הפלס־ מכספי  העיקול  צו  שמורה  כפי  הכסף  את 

טינים, שתתכבד לשלם למשת"פים מכיסה שלה. 
האוצר  בכירי  שזומנו  לפני  רגע  הניגון.  חזר  שוב 
לחקירה בהוצאה לפועל, כדי להסביר למה אינם 
כנראה  העדיפו  הכסף,  את  מהפלסטינים  מקזזים 
גם הפעם לחסוך מעצמם את הבושה, ובלית ברי־

רה ניאותו לקזז ולהעביר עוד מיליון. 
"זה קרה ביולי האחרון. אבל חודש לפני כן חלה 
החליט  דרורי  השופט  בתיק:  מעניינת  התפתחות 
ול־ המשת"פים,   52 שביקשו  הסעדים  את  לפצל 
הכליאה  ימי  על  רק  פיצוי  הזה  בשלב  להם  פסוק 
חישוב  ערך  דרורי  הפלסטינית.  ברשות  שלהם 
אצלה  שעברו  מי  את  תפצה  שהרשות  והחליט 
כליאה,  יום  לכל  שקלים  של 422  בסכום  עינויים 
הכליאה  ימי  אלפי  עשרות  על  תשלם  הכל  ובסך 

יותר מ־13 מיליון שקל. 
מיהרו  שכזה,  גדול  בסכום  כשדובר  "הפעם, 
הפלסטינים לבית המשפט העליון וביקשו לעצור 

את העברת הכספים, לפחות עד שיינתן פסק דין 
סופי בערעור שהגישו על ההחלטה. השופט יוסף 
את  וחייב  שנימק,  מה  נימק  בבקשה,  דן  אלרון 
הרשות הפלסטינית להכניס את היד לכיס ולשלם 
כבר עכשיו. נחשו מה. למרבה ההפתעה, הרשות 
עו"ד  הוציא  שוב  שילמה.  לא  שוב  הפלסטינית 
ארבוס צו עיקול. שוב מסר אותו למשרד האוצר. 
הפלסטינים,  כספי  על  להגן  האוצר  העדיף  שוב 
ובניגוד לצו – שוב לא העביר את הכסף. לא סתם 
נמנע מלהעביר, גם הפעם איש במשרד האוצר לא 
טרח אפילו להתייחס לצו העיקול ולהשיב עליו. 
למ־ חריף  במכתב  ארבוס  פנה  כחודש  "לפני 
ולפר־ קוטב,  א'  (אזרחי)  המדינה  לפרקליט  שנה 
יש  נצח־דולב.  כ'  (אזרחי)  ירושלים  מחוז  קליטת 
מועד הקבוע בחוק לתשובה, ואף אחד מהגורמים 
בשני  כמו  כתב.  אותו,  מקיים  לא  הרלוונטיים 
המקרים הקודמים, אתם לא מותירים שום ברירה 
האוצר  בכירי  את  לחקירה  שוב  לזמן  אלא  אחרת 
הדעת  על  יעלה  פה. "לא  קורה  מה  שיסבירו  כדי 
ינהגו  ממשלתי  במשרד  בכירים  משרה  נושאי  כי 
בוטה  זלזול  תוך  המשתמטים,  החייבים  כאחרוני 
התנה־ הוא  צווים  לקבל  הסירוב  ובנציגיו.  בחוק 
גות נפסדת שאין מקומה בקרב מוסדות המדינה, 
הת־ הוא  ולחוק  שיפוטיים  לצווים  הציות  וחוסר 

נהגות שאינה מקובלת בכלל ועל ידי עובדי ציבור 
ואריאל  ארבוס  אריה  הדין  עורכי  כתבו  בפרט", 

בירנבאום. 
רשמי  הוציאו  בינואר,  ב־10  כחודש,  "לפני 
החלטות  של  צרור  בירושלים  לפועל  ההוצאה 
הדורשות מהמדינה להשיב על צווי העיקול, ולא 
– יזומנו כמה בכירים לחקירה. "אני מתרה בחשב 
הכללי, חשבת משרד האוצר, מנהל רשות המסים 
וחשב רשות המסים", כתבה הרשמת נ' אפיק דר, 
"...כי מחובתם להגיש, בתוך עשרה ימים, הודעה 
הנמצאים  החייב  של  וכספיו  נכסיו  את  המפרטת 
כשהיא  כאמור,  הודעה  יגישו...  לא  אם  בידם... 

שלמה, מפורטת ונכונה, יזומנו לחקירה...". 
להגשת  ארכה  המדינה  ביקשה  לעכשיו  נכון 
ברור  כאן  הסיפור  השבוע.  תסתיים  וזו  תשובתה, 
למדי. המדינה יכולה מבחינה חוקית לקזז את הכ־

ספים שאבו מאזן מעביר למימון מחבלים שרצחו 
זה.  את  לעשות  שלא  בחרה  היא  כה  ועד  יהודים, 
המדינה יכולה מבחינה חוקית לקזז מהפלסטינים 
את הכספים שבית המשפט פסק שיועברו לפיצוי 
משתפי פעולה עם ישראל – אנשים שהפלסטינים 
עינו – ובחרה להתחמק בכל דרך אפשרית מלע־

שות את זה. מה זה מלמד? זה מלמד שאין כאן ענין 
טכני, כפי שניסו למכור לנו השבוע. 

סיפור  לא  זה  בירוקרטיה.  של  סיפור  לא  "זה 
של דוח כזה או אחר שהועבר או לא הועבר לקבי־

נט. ממשלת ישראל מתעקשת להחזיק את הרשות 
הרשות  של  מאיומיה  מבוהלת  והיא  הפלסטינית, 
לתת  מוכנה  היא  זה,  את  למנוע  כדי  תקרוס.  פן 
לפלסטינים הכל. שיממנו טרור. שיענו משת"פים. 

עלינו".
ממשרד האוצר נמסר לתחקיר של ליבסקינד: 
"מדינת ישראל כלל אינה צד להליך המדובר, ופו־

עלת בהתאם לדין ובהתאם להחלטות שיפוטיות. 
כך, במסגרת שני השלבים הקודמים של הליך זה, 
העביר משרד האוצר כספים לידי התובעים בסך 
הנוס־ העיקול  צווי  שקל.  מיליון  כ־1.5  של  כולל 

שקל,  מיליון  כ־14  של  בסך  המדובר,  בתיק  פים 
מיליון   14 בסך  וסכום  המסים –  ברשות  התקבלו 
על  המוחזק  הפלסטינית  רשות  כספי  מתוך  שקל 
לרשות  הועבר  ולא  הוקפא  ישראל  מדינת  ידי 

הפלסטינית".

נעצרו נערים ערביים שיידו 
אבנים על הרכבת הקלה

מאת חיים מרגליות

שיידו  ערביים  נערים  שני 
נעצרו  הקלה,  הרכבת  על  אבנים 
לחקי־ והובאו  המשטרה  ידי  על 

רה. 
בשעות  התרחש  האירוע 

בלשי  כאשר  אתמול,  הבוקר 
הרכבת  בתוואי  שפעלו  משטרה 
הערבית,  שועפאט  שכונת  באזור 
המש־ כבני 14,  קטינים  שני  זיהו 

הקלה  הרכבת  על  אבנים  ליכים 
מסכ־ שהם  תוך  במקום,  הנוסעת 

נים את חיי הנוסעים בה.

קצר,  רגלי  מרדף  לאחר 
הח־ את  המשטרה  בלשי  עצרו 

לחקירה.  הובאו  והם  שודים 
מהמשטרה נמסר כי נבדק חשד 
במ־ הנערים  של  למעורבותם 

אבנים  יודו  בהם  נוספים  קרים 
לעבר הרכבת.

הליכוד: לחקור קשרי 
שמולי עם 'ידיעות'

המפלגה פנתה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לחקור את הקשרים בין 
העיתון לחבר הכנסת שנבחר ראשון בפריימריז של מפלגת העבודה

מאת מאיר ברגר

אמש  הגישה  הליכוד  מפלגת 
לממשלה  המשפטי  ליועץ  דרישה 
לקשריו  בנוגע  בחקירה  לפתוח 
עם העיתון  שמולי  איציק  ח"כ  של 

'ידיעות אחרונות'.
לאביחי  שהועברה  בתלונה 
מספר  "לפני  כי  נכתב  מנדלבליט 
ימים נערכו הבחירות המקדימות, 
בהן  העבודה,  במפלגת  פריימריז, 
העבודה  מפלגת  רשימת  נבחרה 
סיים  שמולי  איציק  ח"כ  לכנסת. 
במקום הראשון את ההתמודדות. 
פרסם  הבחירות  קיום  לאחר  מיד 
העיתונאי רביב דרוקר בערוץ 13 
עובדה מדהימה. לטענתו, בין ח"כ 
אחרונות'  'ידיעות  לבין  שמולי 
נרקמה עסקה, כך ממש, לפיה ח"כ 
העיתון,  ענייני  את  מקדם  שמולי 
ענייניו  את  מקדם  העיתון  ואילו 

של ח"כ שמולי. ממש כך".
של  דבריו  צוטטו  בהמשך 
דבריו  כי  במכתב  ונטען  דרוקר 
העו־ בשל  רבתי,  סערה  "חוללו 

הצביעות  את  חושפים  שהם  בדה 
חקירו־ בענין  הבררנית  והאכיפה 

תיו של רה"מ בנימין נתניהו".
גם  להזכיר  מבקשים  בליכוד 
את "טענתו של העיתונאי החוקר 
ב‘עין  תיאר  אשר  אביטל  תומר 
פעל  כיצד  ב־2017  השביעית‘ 
אחרונות':  'ידיעות  עבור  שמולי 
מוצרי  פרסום  להתיר  פעל  "הוא 
לחוק  התנגד  בעיתונות,  עישון 
(הר־ הסמוי  הפרסום  את  שיסדיר 

אחרונות‘)  ’ידיעות  בקבוצת  ווח 
היום‘  ’ישראל  הנמסיס  נגד  ופעל 
אביטל.  לטענת  מישורים",  בכמה 
שמולי  זו,  לפעילות  בתמורה 
חסר  סדרתי  חיובי  'לסיקור  זכה 
מה  אחרונות',  מ'ידיעות  תקדים 
תמו־  – 'פינוק'  קורא  מוזס  שנוני 

הצעות  מפרגנים.  ופרסומים  נות 
חוק חסרות סיכוי שזכו לכותרות 
מהאופוזיציה,  במיוחד  שח"כים, 

יכולים רק לחלום עליהן'".
ביקש  דבורין  מיכאל  עו"ד 
הליכוד  מפלגת  בשם  מהיועמ"ש 
בפני  השוויון  עקרון  "בשם  כי 
פלילית  חקירה  תיפתח  החוק 
לאלתר הן כנגד ח"כ איציק שמולי 
והן כנגד העיתון ידיעות אחרונות 
ובה תיבדק לעומק טענתם של מר 

העסקה  על  אביטל  ומר  דרוקר 
בפועל שנרקמה בין הצדדים".

לבחור  השוויון  זכות  "בשם 
על  הודעה  כי  מבוקש  ולהיבחר, 
תפורסם  הנ"ל  בחקירה  פתיחה 
בהקדם האפשרי ועל מנת שיהיה 
לפני  המידע  מלוא  הציבור  בידי 
שניצח  המועמד  על  הבחירות 
השניה  במפלגה  הפריימריז  את 
דהיום,  ישראל  במדינת  בגודלה 
לע־ המבקשים  שיש  כשם  ממש 

מפלגת  ראש  של  בעניינו  שות 
מקום  אין  הכבוד  כל  עם  הליכוד. 
ישראל  במדינת  בררנית  לאכיפה 
וכפי שהבהיר בעבר שופט העליון 
בררנית  'אכיפה  כהן   חיים  המנוח,  
דבורין  עו"ד  מסכם  רשע'",  היא 

את מכתבו למנדלבליט.
(העבו־ שמולי  איציק  ח"כ 

ליועץ  הליכוד  לפניית  הגיב  דה) 
"קשקוש  לממשלה.  המשפטי 
התייחסות.  שווה  שלא  מוחלט 
אני גאה מאוד בשינויים האדירים 
בעיקר  הזו,  בקדנציה  שהובלתי 
וגאה  המוחלשות,  השכבות  עבור 
ציבו־ תהודה  קיבלו  שהם  כך  על 

רית רבה".
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עיצומים כספיים על תאגידי 
מיחזור פסולת אלקטרונית
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הטיל  הסביבה  להגנת  המשרד 
עיצומים כספיים על תאגידי מיח־
זור פסולת אלקטרונית. בביקורות 
כי  עלה  המשרד  שערך  יזומות 
בתנאי  סעיפים  הפרו  התאגידים 
ליקויים.  אצלם  והתגלו  ההכרה 
הוא  הכספיים  העיצומים  סכום 

270 אלף שקל.
היזומות  הביקורות  במסגרת 
הסביבה  להגנת  המשרד  שעורך 
שמקבלים  המיחזור  תאגידי  על 
מהמשרד רשיון מכוח חוק פסולת 
נמצאו  לפעילותם,  אלקטרונית 
הוטלו  שבגינם  ליקויים  מספר 
עיצומים כספיים בסך מצטבר של 
אחד  תאגיד  על  שקל.  אלף   270
אלף  בסך 180  כספי  עיצום  הוטל 
הוטל  השני  התאגיד  ועל  שקל 

עיצום כספי בסך 90 אלף שקל.
יזם  הסביבה  להגנת  המשרד 
גופי  של  פעילותם  על  ביקורת 
עד  ב־2014  המוכרים  היישום 
נאותות  את  לבחון  במטרה   2016
היישום.  בגופי  העבודה  תהליכי 
מול  פעילותם  נבחנה  היתר,  בין 
דרישות החוק ותנאי הרשיון שני־
תן להם לתקופת ההכרה הראשו־

על  בוצעו  הביקורת  דו"חות  נה. 
ידי פירמת רואי החשבון אלקלעי 

מונרוב ושות'.
הם  המוכרים  היישום  גופי 
למטרות  תחרותיים,  תאגידים 
רווח, המקבלים רשיון לפעילותם 
אלקטרונית.  פסולת  חוק  מכוח 
המיחזור  ביעדי  לעמוד  תפקידם 
אלק־ ציוד  של  בחוק  הקבועים 

היישום  גופי  על  וסוללות.  טרוני 
הפסולת  של  האיסוף  את  לממן 
ברשויות  שמקורה  האלקטרונית 
ולממן  שונות,  וחברות  מקומיות 
את המיחזור הנאות של הפסולת.

עמידה  אי  בגין  ניתנו  הקנסות 
בדרישות יחס ההון העצמי למאזן 
המש־ של  ההכרה  בתנאי  הכספי. 
יחס  כי  נכתב  הסביבה  להגנת  רד 
ההון העצמי למאזן של התאגידים 
תשלום  כל  וכי  מ־20%  יפחת  לא 
לבעלי המניות – גם בדמות דיבי־

דנדים, דמי ניהול, שכר ועוד – לא 
עומדת  אינה  החברה  אם  יבוצעו 
בדרישת ההון העצמי למאזן, ואין 
לחלק עודפי גביה או רווחים טרם 
ביעדי  עמידה  על  אישור  קבלת 
למרות  השנה.  לאותה  המיחזור 

עו־ חילק  מהתאגידים  אחד  זאת, 
וב־ ויבואנים;  ליצרנים  גביה  דפי 

המניות  בעלי  ביצעו  השני  תאגיד 
חלוקת רווחים.

צילום: המשרד להגנת הסביבה
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הג"ר  המופלג  העילוי  את  לנכון 
להיות  זצ"ל  גרבר  ציון  בן  אליהו 
ע"ה,  הצעירה  אחותו  של  כחתן 
וזאת על אף שאחותו היתה צעירה 
אליהו  מהג"ר  שנה  עשרה  בשבע 
גדל  הזה  המופלא  ומהבית  זצ"ל, 
את  זצ"ל  ישראל  הג"ר  בנו  וינק 

תורתו ויראתו.
בישיבת  ללמוד  נשלח  טרם 
י"ד  בן  בהיותו  זצ"ל,  הגרב"ד  מרן 
שנה כבר הספיק אביו ללמדו את 
וחמש  גמירא,  עד  הבבות  שלש 
נשים.  בסדר  שלמות  מסכתות 
ללמוד  פעמיו  שם  מכן  לאחר 
זצ"ל,  הגרב"ד  מרן  דודו  בישיבת 
שנים,  כחמש  במשך  למד  שם 
ללמוד  מיוחדת  לקירבה  וזכה 
בחברותא עם הגרב"ד זצ"ל בסדר 
ברציפות,  שעות  שש  של  שלם  א' 
בכל יום במשך ארבעה זמני חורף.

היה דבוק מאוד ברבו הגרב"ד 
וירא־ תורתו  את  ינק  וממנו  זצ"ל 
ות־ המובהק,  כרבו  בו  וראה  תו, 

מרן  של  שמו  מזכיר  כשהיה  מיד 
הגרב"ד זצ"ל, לא ראה עצמו ראוי 
להזכיר את שם רבו במפורש, אלא 
היה מזכירו במורא ובפחד בכינוי 

"הרבי הקדוש". 
עמ"ס  לישראל'  'טל  בספרו 
ברכות, תיאר מעט מה שעבר עליו 
הדברים  ובתוך  המלחמה,  בשנות 
שזכה  הגדולה  הקירבה  על  כתב 
בה־ זצ"ל  הגרב"ד  רבו  אצל  לה 

רואה  הוא  זה  משום  שרק  טעימו 
על  חידושיו  לפרסם  ראוי  עצמו 

גבי ספר, וכה כתב: 
הפסח  אחר  הגעתי  "בישיבה 
בתחילת  השני  בזמן  תרצ"ה,  שנת 
החורף נקראתי לבית רבינו ללמוד 
אתו את הסדר הראשון. מאז למד 
פרוץ  עד  החורף  זמני  בכל  אתי 
אחר  תרצ"ט.  בשנת  המלחמה 

שלקחני ללמוד אתו את שיעוריו, 
שלחנו  על  לסעוד  גם  הזמינני 
בשבתות וימים טובים. בליל שבת 
אחר הסעודה ציווני להציע לפניו 

את חידושי מכל השבוע. 
נתתי  לא  השבת  לפני  "ימים 
תנומה לעיני כי יראתי לגשת לפניו 
ריקם. ידעתי שלא שייך היה לענות 
דבר  לחדש  זכיתי  לא  שהפעם  לו 
שהצלחתי  שמחתו  אמנם  בלימודי. 
הלהיבה  בתורה  חידושים  לגלות 
מלהידחק  נלאיתי  ולא  מאד,  אותי 
ולדלות  התורה  בשערי  פנימה 
בליל  פעם  מבארותיה.  פנינים 
בסוגית  מערכה  לו  הצעתי  שבת 
ספק ויבם, וזכורני שיצא אז מגדרו 
הרגיל, וזרזני תיכף לעלות אתו יחד 
גרוזובסקי  הגר"ר  מרן  חתנו  לבית 
החידוש  על  פעם  עוד  ולחזור  זצ"ל 
בענין זה. ואמנם רק בזכות זו שזכי־

תי להסתופף בצל רבינו זצ"ל במשך 
אתו  וללמוד  זמנים,  כתשעה  של 
הר־ החורף,  זמני  בארבעה  בצוותא 

שיתי לעצמי להעלות את פרי עמלי 
על הכתב, ולקוות שדברי קלעו אל 

המטרה".
הצטרף  המלחמה  בתחילת 
נסע  משם  לוילנא,  הישיבות  לבני 
ליפן,  המפורסמת  הרכבת  עם 
עם  נתפס  ליפן  רוסיה  בין  ובגבול 
למוות.  ונידון  מזויפים,  מסמכים 
חג  ובתוכם  יום  ל'  בכלא  ישב 
זמן  אותו  כל  הכניס  ולא  הפסח 
דבר לפיו, ואחר 30 יום השתחרר 

באורח פלא.
ולמד  לשנחאי  הגיע  לאחמ"כ 
עם  חברותא  בעיון  שנים   5 שם 
ר"י  לימים  זצ"ל  רוגזניצקי  הגר"א 
ויחדיו  בירושלים  ביאליסטוק 

סיימו כל סדר קדשים.
עם  לאמריקה  נסע  משנחאי 
ונשא  מיר,  ישיבת  תלמידי  כל 
האדמו"ר  של  בתו  את  לאשה 

מאוסטרובא הרה"צ רמ"מ שפיגל 
זצ"ל מניו יורק.

נשג־ פעולות  פעל  בארה"ב 
בהשפעתו  החינוך.  בתחום  בות 
ללמוד  נכנסו  ישראל  בנות  הרבה 
עבורן  שילם  ואף  יעקב,  בבית 
שבת,  שישמרו  כדי  לימוד  שכר 
את  הגדיל  הוא  תקופה  באותה 
מספר התלמידות לאלף, וגם בזמן 
התעסק  השעה  צורך  למרות  הזה 
כאשר  ב'  בסדר  רק  אלו  בענינים 
בסדר א' המשיך ללמוד בהתמדה.

בשנת תש"ל עזב כל עיסוקיו, 
התו־ לעמל  כולו  כל  את  והקדיש 

סדרת  את  חיבר  שנים  באותן  רה, 
קדשים  על  לישראל  טל  הספרים 
הגרי"ז  התבטא  ספריו  על  ומועד. 
הברכת  כעין  שזה  זצ"ל  גוסטמן 

שמואל על מועד וקדשים.
לארץ  עלה  תשמ"ו  בשנת 
והתיישב בשכונת הר נוף בירושלים, 
שם ישב ולמד בהתמדה רבה, וקבע 
של  מדרשו  בבית  תפילתו  מקום 
הגר"מ  העדה"ח  ראב"ד  מרן  ידידו 
שפך  אף  שם  שליט"א,  שטרנבוך 
ושם  מעות,  כמונה  בתפילתו  נפשו 
שיעורי  את  בקביעות  שומע  היה 
מידי  שנאמרו  שליט"א  הגר"מ  מרן 
האחרונות  בשנותיו  גם  שבת.  ליל 
היה  משמוע,  אוזניו  כבדו  כשכבר 
לקיים  שרוצה  באומרו  לשיעור  בא 

בכך מצות כיבוד ת"ח.
לעולמו  הסתלק  זצ"ל  הגר"י 
למגינת  תרומה  פר'  ש"ק  בליל 
לבם של ידידיו ומעריציו הרבים.
רא־ ביום  התקיימה  הלוויתו 

שון ויצאה מביהכ"נ בית אביגדור 
חתניו  הספידוהו  שם  בפלטבוש, 
הגדו־ האבידה  את  וביכו  ונכדיו 

כן,  כמו  דעה.  לדור  שריד  של  לה 
הספידו הגר"א קלמנוביץ שליט"א 

ר"י מיר בפלטבוש.
ביום שני הגיע ארונו לארה"ק. 

הגר"א  מביהכ"נ  יצא  הלויה  מסע 
דברי  נשא  שם  נוף,  הר  בשכונת 
שטרנבוך  הגר"מ  מרן  מספד 
עמד  הנרגשים  בדבריו  שליט"א. 
דעה,  לדור  שריד  שהיה  כך  על 
בדור  גדולים  שהזכירה  דמות 
במע־ וגדול  בתורה  שר  שעברו, 

שים, עניו בתכלית הענווה. 
הגר"מ  מרן  אמר  דבריו  בתוך 
איבד  ישראל  "כלל  שטרנבוך: 
המובהקים.  התורה  מגדולי  אחד 
נהניתי  תמיד  להתנחם.  לנו  קשה 
לראותו איך למעלה מגיל תשעים 
ולילה  יום  ולומד  יושב  היה  שנה 
ולא פסק פומיה מגירסא. ראיתיו 
זרה  עבודה  מסכת  לומד  הוא  איך 
כוחות  עם  רש"י  בכל  ומדקדק 

רבי  אותו  בחור.  כמו  מחודשים 
ישראל בקמניץ, אותו רבי ישראל 
בא־ ישראל  רבי  אותו  בשנחאי, 

באר"י,  ישראל  רבי  אותו  מריקה, 
מלמד שבחו שלא שינה. האבידה 

גדולה היא לנו ולכל ישראל".
בנו  הספידוהו  מכן  לאחר 
והחברותא  שליט"א,  הגראב"צ 

הגר"מ עמנואל שליט"א.
לי־ ארונו  הובא  מכן  לאחר 

ש"ב  הספידוהו  שם  קמניץ  שיבת 
הגר"י שיינר שליט"א שהזכיר את 
ליבו־ הגרב"ד  מרן  לזקנו  קרבתו 

ביץ זצ"ל.
המ־ בהר  נטמן  זצ"ל  המנוח 

הרבנית  רעייתו  קבר  ליד  נוחות 
ע"ה.

גים ומקבל שירות, וכעת הנציגים 
להיענות.  ומצפים  לציבור  פונים 
נדרשת הדדיות בענין הזה, כי שני 
תמיכתו  את  זה  צריכים  הצדדים 

ועזרתו של זה. 
"אני כאן עם ראשי הערים ביתר 
ירוש־ העיר  ראש  סגן  ועם  ואלעד, 

"בביתר  פרוש,  הרב  הוסיף  לים", 
וקארלין,  לצאנז  בעיריה  נציגות  יש 
באלעד יש נציגות לצאנז ובירושלים 
הקהילות האלו מקבלות את כל מה 

מגיעים  כעת  אנחנו  צריכות.  שהן 
ומבקשים את העזרה שלכם".

רובינש־ מאיר  הרב  העיר  ראש 
לבשר  שמח  בכינוס: "אני  אמר  טיין 
יומי  קו  יהיה  הבא  שמהשבוע  לכם 
של  שנים  לאחר  לטבריה,  מביתר 
פעילות שביצענו בנושא, שבלעדיה 
הציבור  לצערנו  קורה.  היה  לא  זה 
ולהיאבק  להילחם  צריך  החרדי 
ביותר,  הבסיסיות  הזכויות  על 
אותן  מקבלים  אחרים  שציבורים 

לכן  בכלל.  לבקש  שיצטרכו  בלי 
אנחנו צריכים נציגות חזקה שתדאג 
בזכות  שנקבל  שלנו.  לאינטרסים 

ולא בחסד".
סגן ראש העיר הרב יוסף דייטש 
רוב  הוא  החסידי  "הציבור  הוסיף: 
כאן בעיר של מצביעי יהדות התורה, 
אנחנו צריכים להביא בבחירות הק־

רובות מאה אחוזי הצבעה מהציבור 
במישור  גם  חשוב  זה  בעיר.  שלנו 

הפנימי".

פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 
כי  והדגיש  דבריהם  את  חיזק 
לנציגי  כח  לתת  צריך  "הציבור 
שיהיה  כדי  בכנסת,  התורה'  'יהדות 
ובכל  מקום  בכל  לעזור  באפשרותם 
למצות  אפשרות  יש  בטבריה  עיר. 
ליותר  ולהגיע  שלנו  היכולות  את 
מהנוכחים  אחד  ולכל  קולות,  מאלף 
בנושא,  להשפיע  אפשרות  יש  כאן 
אכן  ההצבעה  שאחוז  לכך  ולפעול 

יהיה מקסימלי".

לאחר האירוע בטבריה, שהותיר 
החרדים  העיר  תושבי  על  עז  רושם 
לדבר ה', ונסך בהם משנה מרץ וכו־

חות לפעול ולהפעיל למען הצלחתה 
הב־ במערכת  הנאמנה  היהדות  של 

חירות הקרבה ובאה, המשיכו ראשי 
שהתקיים  לכינוס  אמונים'  'שלומי 
בצפת,  צאנז  קהילת  שע"י  באולם 
בהשתתפות חבר מועצת העיר ויו"ר 
אגודת ישראל בצפת הרב נחמן גל־

ישראל'  'אגודת  נציגי  עם  יחד  בך, 
פרוש,  משה  והרב  קליין  ברוך  הרב 
הרב  לשעבר  העיר  מועצת  חבר 
אייזיק ליפשיץ, וכן ראשי הקהילות 
החסידיים  המוסדות  ומנהלי 

בעיר. 
גם  ציין  פרוש  הרב  השר  סגן 
ברסלב  לחסידי  כי  בצפת  בכינוס 
נציגות במועצות הערים ביתר, צפת, 
מודיעין עילית ובית שמש, ולביאלא 

יש נציגות במודיעין עילית. 
קרי־ היא  בחירות  מערכת  "כל 

"בארבע  פרוש,  הרב  אמר  טית", 
שנים הצלחנו לעלות על דרך המלך, 
עמדות.  לשפר  צריכים  אנחנו  כעת 
השתדלות,  לעשות  צריכים  אנחנו 
שבעה  לנו  היו  לפיד  של  בקדנציה 
היו  האחרונה  ובקדנציה  מנדטים, 
הצלחנו  שאתם  מנדטים  ששה  לנו 
לחולל גדולות ונצורות הרבה מעבר 
המנדטים  שבעת  עם  שעשינו  למה 

בקדנציה הקודמת. 
אנחנו  השתדלות.  של  ענין  "יש 
עושים  שאנחנו  שמה  מאמינים 
בשביל  וטוב,  נכון  דבר  זה  בבחירות 

זה צריך לעשות השתדלות. אם ניתן 
אגודת  להצביע  יהודים  עוד  להביא 
שמקסי־ לכך  ודואגים  ג',   – ישראל 

לקלפי  יגיע  החרדי  מהציבור  מום 
ויצביע, עשינו את ההשתדלות שלנו 
ואילך  ומכאן  ביותר,  הטוב  הצד  על 
העליונה.  ההשגחה  בידי  כבר  זה 
אנחנו מצדנו נסייר אי"ה בכל הארץ, 
לא נפקיר אף זירה, ולא נוותר על אף 
מכם,  גם  מבקשים  ואנחנו  קהילה, 
ויעשה  למערכה  שיירתם  מהציבור, 

זאת עם כל הכח בעז"ה".
הוסיף:  רובינשטיין  מאיר  הרב 
"אין ספק שבשביל להגיע להישגים, 
הנציגים  עזרת  את  צריכים  אנחנו 
בניהול  כח  לנו  שנותנים  בכנסת 
במשר־ דרישות  ובהעלאת  הדיונים 
די ממשלה. צפת התפתחה וגם הצ־

ועם  גדל,  החרדי  הציבור  של  רכים 
הלהט הזה שיש כאן, אפשר למצות 
את  ולהגדיל  לנו  שיש  היכולות  את 

הנציגות שלנו בכנסת בעז"ה". 

לתושבי  פנה  דייטש  יוסף  הרב 
לכם  "יש  בכינוס:  שהשתתפו  צפת 
ש'דגל  בצפת,  מיוחדת  פריבילגיה 

לבד  בחירות  לעשות  רצתה  התורה' 
במערכה המוניציפאלית, ולכן זו ההז־

שאתם  מה  את  להביא  שלכם  דמנות 
אחוזי  מאה  ולהוכיח  להביא  יכולים 
ההזד־ זאת  החסידי.  בציבור  הצבעה 

מנות שלנו לעשות סדר ולהוכיח כמה 
דברים  אלה  להביא.  יכולים  שאנחנו 

שניתנים לבדיקה אחרי הבחירות".
גם  התייחס  פרוש  ישראל  הרב 
צפת  שידעה  הקשה  למערכה  הוא 
ואמר  המוניציפאליות  בבחירות 
ולהתח־ מחברת  להחזיק  קל  "הכי 

שבן עם אחרים, אבל זאת לא הדרך 
ידע  תמיד  החסידי  הציבור  הנכונה. 
הקטנים,  השיקולים  מעל  להתעלות 
לה־ שלנו  הזמן  זה  לכולם.  ולעזור 

מטה  להקים  עצמינו,  סביב  תאגד 
לעבוד.  ולהתחיל  בהקדם,  בחירות 
נעבוד לשם שמים. כי אנו מתלכדים 
עסו־ לא  אנחנו  'אגודה',  השם  סביב 
ובעז"ה  קים בפנקסנות וחשבונאות, 
ההשתדלות שלנו תעשה פרי ותהיה 

לנו 'אגודה' חזקה מאי פעם". 
נחמן  הרב  העיר  מועצת  חבר 
בסקירה  הכינוס  את  חתם  גלבך 
נעשתה  שכבר  הפעילות  של  קצרה 
הבחירות  לקראת  כהיערכות  בצפת 
שתביא  העבודה  ותחילת  הכלליות, 
של  מלאה  להתגייסות  ה'  בעזרת 
הצ־ למען  ה',  לדבר  החרד  הציבור 

בבחירות  ישראל  אגודת  של  לחתה 
הקרובות. 

התלכדות מקיר לקיר של שומרי השבת בטבריה בביקור רבני ועדת השבת אתמול
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  המשך מעמ' ראשון

טבריה  שבעיר  והעדות  החוגים 
ורבני  הישיבות  ראשי  וסביבתה, 
והח־ הדתיים  החברים  השכונות, 
ובמועצה  העיר  במועצת  רדים 
פעי־ הכנסיות,  בתי  גבאי  הדתית, 

כאב  את  הכואבים  בעיר,  שבת  לי 
השבת והקטרוג הנורא.

הפתיע  והאישים  העסקנים  את 
יוסף  ר'  הרה"ג  ישראל  אגודת  יו"ר 
קופרברג שליט"א, שהופיע כדי לח־

זק את המאבק למען קדושת השבת 
עגומה  שנפשם  טבריה  יהודי  ואת 
על חילולה של שבת. הרב קופרברג 
ישראל,  אגודת  סניפי  כל  כי  הודיע 
יהיו ראש חץ למאבק לשמירת שבת 
וכמובן  ובסביבתם,  במקומותיהם 
למאבק  אפשרי  סיוע  כל  יושיטו 

השבת של העיר טבריה. 
הדתיים  הנציגים  עם  דיון   
טבריה,  עיריית  במועצת  והחרדים 
שבמר־ חב"ד  הכנסת  בבית  התקיים 

כז העיר. בית הכנסת ממוקם בטיילת 
העתיקים,  הכנסיות  בתי  מתחם  ליד 
עליון:  קדושי  של  הכנסת  בית  בהם 
הרה"ק רבי חיים אבולעפיא, הרה"ק 
רבי  והרה"ק  מוויטפסק  מנדל  רבי 

אברהם מקאליסק – זי"ע.
הש־ ועדת  מזכיר  ניהל  הדיון  את 

כי  שאמר  גולדקנופף,  יצחק  הרב  בת 

טבריה,  העיר  את  לחזק  באו  הרבנים 
נוכח התופעה האומללה והחריגה של 
צעד  זהו  בשבת.  פוגע  שכה  עיר  ראש 
עיר  כשראש  הישראלי  בנוף  חריג 
בעל  עצמו  ורואה  יוזמה  לעצמו  לוקח 
רוצה,  שהוא  מה  בעיר  לעשות  הבית 

עד פעולות שהן כפירה בתורת משה.
יהודי  כי  סיפר  גולדקנופף  הרב 
הוועדה  עזרת  את  ביקשו  טבריה 
והציבור, נוכח המצב החמור שראש 
שיש  ועסקים  לחנויות  הולך  העיר 
שבת  שומרי  שהם  שלטים  עליהם 
השלטים  את  להסיר  מהם  ומבקש 
האלה. היהודים מפצירים לאחד את 

שומרי השבת ולעמוד לימינם.
במשך  הרצו  הוועדה  רבני  כל 
שעה ארוכה, על קדושת השבת ועל 
חו־ לביצור  המשולבות  הדרכים 

הכל  יצאו  הישיבה  בסיכום  מותיה. 
בתחושה של איחוד השורות ובתקוה 

כי מעז ייצא מתוק והשבת תתחזק.

לטב־ הראשי  הרב  של  בביתו 
בוחבוט  צבי  משה  רבי  הגאון  ריה, 
שעה  ממושך  דיון  התקיים  שליט"א. 
שמוביל  ההידרדרות  על  ארוכה 
מעמיד  שהוא  והקשיים  העיר  ראש 
השאר,  בין  בעיר.  הרבני  לחלק 
הדתית  המועצה  תקציבי  מוקפאים 
העיר  וראש  הראשיים  והרבנים 
מתערב בתחומים לא לו בנושאי דת. 
כצור  עומד  בוחבוט  הרב  כי  הובהר 
שום  על  להתפשר  מסכים  ולא  איתן 

דבר מענייני היהדות.
הרב הראשי קרא לראשי הסיעות 
משוועת  טבריה  כי  באמרו  החרדיות, 
לעזרה, גם בענין פיתוח בבתי הקברות. 
לא  העלמין,  בבתי  פיתוח  פעילות  אין 
תקצי־ עצירת  ויש  בחדש,  ולא  בישן 

יהודי,  ריח  ממנו  שנודף  דבר  כל  בים; 
נדחה על ידי ראש העיר.

הגאון  דאתרא  מרא  של  במעונו 
רבי אברהם דב אויערבאך שליט"א, 
רבה.  בחמימות  הרבנים  התקבלו 
הרב שליט"א קיבל כל אחד בלבביות 
לכל  הזכיר  פנומנלי  ובזכרון  גלויה 
ושמות  שורשיו  את  מהרבנים  אחד 
ומקומות פעלם של אבותיו ורבותיו.
הרב מרא דאתרא שליט"א דיבר 
מנהמת לבו על חילולי השבת ובתוך 
הדברים פרץ כמה פעמים בבכי, על 
שכך עלתה בימיו לראות את טבריה 

מתחללת על ידי ראש עיר גרוע.
הרב סיפר כי קרא למרד מיסים 
בטבריה, יען מיסים משמשים לנקיון 
העיר ואילו האיש משתמש בהם כדי 

לטנף את העיר.
כי  הברורה  עמדתו  הביע  הרב 
הפוגע  העיר  ראש  את  להזמין  אסור 
מקום  לאף  ישראל  ובקדשי  בשבת 
חנופה,  דבר  שום  לו  להראות  ולא 
טבריה.  את  להרוס  רוצה  הוא  יען 
הגיעו  כאשר  גם  כי  עוד  סיפר  הרב 

להסכמות עם ראש העיר, זה בקושי 
מחזיק מעמד יום אחד ולמחרת הוא 

שוב משנה דעותיו.
הרב סיפר כי בעבר היו לטבריה 
ראשי עיר חילונים, אך הם ידעו בכל 
פעם לכבד את שומרי התורה. ראש 
כי  אמר  צחר,  משה  בשעתו,  העיר 
שמ־ מה  לקבל  זכות  חרדי  ילד  לכל 

קבל ילד חילוני. 
בביקור  האירועים  בשרשרת 
פנחס  הרב  השאר:  בין  השתתפו 
דאתרא  המרא  של  נציגו  ועקנין, 
הרב  העיר;  מועצת  וחבר  בטבריה 
מט־ העיר  מועצת  חבר  אוחנה,  דוד 

אוקנין,  יוסי  הרב  התורה';  'דגל  עם 
חבר מועצת העיר מטעם ש"ס; הרב 
העיר  מועצת  חבר  טרבלסי  רפאל 
של  ונציגו  היהודי'  'הבית  מטעם 
המועצה  של  רבה  דידי  שלמה  הרב 
האזורית עמק הירדן; עו"ד מנשה בן 
אלישע חבר מועצת העיר ונציגו של 
שליט"א  קוק  דב  ר'  הרה"צ  המקובל 
רפאל  הרב  המקובל,  של  חתנו  וכן 
קוק שליט"א; הרב יעקב בורד מנהל 
הרב  בטבריה;  ישראל  אגודת  סניף 
שמונו  זלץ,  חיים  והרב  שפר  יוסף 
מקארלין  אדמו"ר  מרן  כ"ק  מטעם 
השבת  חומות  את  לחזק  שליט"א, 
נציג  קרמר,  יוסף  והרב  בטבריה; 

חסידי חב"ד בטבריה.
בדיונים סוכמו פעולות לחיזוקה 
וכן  טבריה  בעיר  קודש  שבת  של 
שחילול  כדי  ומלואו  עולם  להזעיק 
השבת בטבריה ייפסק וגם כדי שלא 
מהעיר  טובה  לא  השלכה  תהיה 
ארץ  ברחבי  אחרות  ערים  אל  הזו, 

ישראל. 
והעסק־ הציבור  אישי  הרבנים, 

עם  שהקשר  ביקשו  טבריה,  של  נים 
שבת  להצלת  יימשך,  טבריה  העיר 

קודש.
יום  קיימה  הרבנים  משלחת 
בטב־ עליון  קדושי  ציוני  על  תפילה 
ריה, וחתמה את יום התפילה העמוס 
השבת,  בזיון  על  צורבים  בכאבים 

בתחינה כי אלקא דמאיר ענני.
הובעה תקוה כי המסע הזה יחזק 
נותן  בעזרת  ויביא  טבריה  יהודי  את 
חילול  הפסקת  של  לתוצאות  השבת 

השבת וביצור חומותיה. 
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"נדרש מיצוי מקסימלי של הקולות הפוטנציאליים השייכים לאגודת ישראל – ג"

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
הודעה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 

תשכ"ה - 1965
זו  לועדה  בקשה  הגישה  אסתי  סמט  הכט 
בקשה: מהות  201801233  - מספר:  בתכנית 

בקומת  לדירה  בניה  תוספת  זמין.  ***רישוי 
הקרקע.  על  קומות  שלוש  בן  בבניין  קרקע 
ברק  בני   22 הנשיא  יהודה  ברחוב  בכתובת: 
 % ב-  מגורים  ביעוד:   440 חלקה:   6188 גוש: 
 .  1 הבאות: בהקלות   .  105  % מותרים  בניה 
בניה באגף חלקי, דהיינו בניה בקומת קרקע 
בלבד מתוך שלוש קומות. וזה שלא בהתאם 
החלות  105/אגפים  105/ג',  105/ב',  לתכנית 
במקום. הודעה על פי סעיף 2 ב' (2) ו - 2 ב' (3) 
לתקנות התכנון והבניה התש"ל – 1970 . ללא 
מתן הודעה לזכאי לקבל הודעה לפי סעיף 2
ב', נוכח העדר מענו של הזכאי. כל המעוניין 
יכול לעיין בבקשה האמורה במשרדי הועדה 
קבלת  בשעות  ברק.  בני  בעירית  המקומית 
קהל ורשאי להגיש התנגדות מנומקת לועדה 
המקומית תוך 14 יום מיום פרסום זה. קבלת 
קהל : ימים א', ג' ה' בין השעות 13:00 - 10:00

. יום ג' בין השעות 17:00 - 15:30
אברהם רובינשטיין

יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק

הועדה המקומית לתכנון ובניה עיריית בני ברק
הודעה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה

תשכ"ה – 1965
לועדה  בקשה  הגישו  בע"מ  יצחק  לוי  פנינת 
בקשה:  מהות  201801386 מספר:  בתכנית  זו 
בקומת  שיפוע  דירות   2 תוספת  זמין  רישוי 
גג  קומת   + קומות  חמש  בן  בבניין  הכניסה 
חניה.  מרתף  קומת  ומעל  קרקע  קומת  מעל 
גוש:  ברק  בני   19 גרונר  ברחוב  בכתובת: 
ב.  מגורים  אזור  ביעוד:   2221 חלקה:   6196
השיפוע  דירות  העברת   .1 הבאות: בהקלות 
שלא  וזה  הכניסה.  לקומת  השיפוע  מקומת 
החלות  105/ש  105/ב,  לתכנית  בהתאם 
במקום. הודעה על פי סעיף 2ב' (2) ו- 2ב' (3) 
ללא   .1970 התש"ל-  והבניה  התכנון  לתקנות 
סעיף  לפי  הודעה  לקבל  לזכאי  הודעה  מתן 
2ב', נוכח העדר מענו של הזכאי. כל המעוניין 
יכול לעיין בבקשה האמורה במשרדי הועדה 
קבלת  בשעות  ברק.  בני  בעירית  המקומית 
קהל ורשאי להגיש התנגדות מנומקת לועדה 
המקומית תוך 14 יום מיום פרסום זה.  קבלת 
קהל: ימים א', ג' ה' בין השעות 13:00 - 10:00. 

יום ג' בין השעות 17:00 - 15:30.
המקומית  הועדה  יו"ר  רובינשטיין  אברהם 

לתכנון ולבניה בני ברק
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הכינוס בצפת

צ'כיה הודיעה כי ועידת וישגראד בישראל מבוטלת
מהוועידה,  תיעדר  שפולין  כך  על 
בוורשה  בנוסף,  אותה.  ותחרים 
בפו־ ישראל  שגרירת  את  זימנו 

הבהרה.  לשיחת  אזרי,  א'  לין, 
אחת  לשיחה  הגיעה  כבר  אזרי 
בנימין  הממשלה  שראש  לאחר 
ורשה  בוועידת  אמר  נתניהו 
עם  פעולה  שיתפו  "פולנים  כי 

הנאצים".
לא  עצמו  כ"ץ  הסערה  למרות 
לגלי  בראיון  מהדברים.  בו  חזר 
"אי  כי  השר  אתמול  אמר  צה"ל, 
פולנים  לעבר,  להתכחש  אפשר 
רבים שיתפו פעולה עם הנאצים". 
ממשלת  ראש  של  הגעתו  אי  על 

"אנחנו  כי  אמר  לישראל  פולין 
בדיפלו־ הפעם  גם  לנהוג  יכולים 

את  לשנות  אפשר  אי  אבל  מטיה, 
כא־ בפולין  ההיסטורית".  האמת 

מור הגיבו בזעם לדברים. סגן שר 
צ'יקוצ'י,  ברטוש  הפולני,  החוץ 
הגיב לדברים ואמר כי "זה מדהים 
מונה,  שרק  החדש  החוץ  שר 
וגזענית  מבישה  אמירה  מצטט 
מקובל".  לא  לחלוטין  זה  כזאת. 
יאצק  בישראל,  פולין  שגריר  גם 
כ"ץ  דברי  את  גינה  מגיירובסקי, 
זה  שאך  ורשה  "יוזמת  כי  ואמר 
באתגרים.  נתקלת  כבר  הושקה, 
השר  של  פולנית  האנטי  האמירה 

כ"ץ היא מעבר לאי־הבנה".

גורם המקורב לראש ממשלת 
גם  שוקלים  הם  כי  אמר  פולין 
"יש  הפולני.  השגריר  את  להחזיר 
קונצנזוס בפולין שנעשה כאן דבר 
עליו  לעבור  שאין  מאוד  חמור 
נו־ גורם  הגורם.  אמר  בשתיקה", 
סף בוורשה התייחס להתבטאותו 
של כץ: "הנושא היחיד בקונצנזוס 
בתוך פולין זה שלא נקבל ההאש־

שיתפה  הפולנית  שהאומה  מות 
האשמה  אין  הנאצים.  עם  פעולה 
יותר מעליבה ומבישה שהפולנים 
יש  מלידתם.  אנטישמיות  יונקים 
הערצה ליהדות ולישראל בפולין. 
של  בפרצופם  לירוק  תפסיקו 

חבריכם".

הגאון רבי ישראל גרבר זצ"ל 

  המשך מעמ' ראשון



המבשר | יום ג', י"ד באדר א' תשע"ט | עמוד ט

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
מפוארת  חלומות  דירת   80 בגוש 
 + ג'.  ק.  ח'   4 מ'   115 כ  כוכבים.   5
המאה  'עסקת  מרפסת.   + מעלית 
ייעוץ נדלן' - 100% אמינות 100%

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051678]

4 ומיוחדת  מדהימה   80 בגוש 
ב'  ק.  מעלית   + מרפסת   + חדרים 
גבוהה  ברמה  מושקעת  מ.   130 כ 
נדלן'  ייעוץ  המאה  'עסקת  מאוד. 
- 100% אמינות 100% מקצוענות. 

.058-32-250-90
[20051677]

15 ישראל  בשרי  נהדרת  דירה 
יח"ה,  שרותים,   3 חד',   5  ,8 קומה 
חדשה,  סוכה,  מרפסת  חימום,  מזגן, 
לל"ת.  מיידי  פינוי  ש''ח   3,150,000

052-7654568
[20051646]

דירה  ''שנלר''  היוקרה  במתחם 
ומפוארת!  נוחה  ק''ג,  מדהימה, 
נכסים''  ''אברמציק  למבינים! 

0548456212 או 029966522
[20051645]

פוטנציאלית,  מ''ר,  כ75  בגאולה, 
מ'   1.9 רק  אוויר,  כיווני   3 ק''א,  חזית, 
או   0548456212 נכסים''  ''אברמצ'יק 

029966522
[20051644]

ק''א,  מ''ר,  כ110  ברוך  במקור 
אוויר,  כיווני   3.5 איכותי,  בניין 
''אברמציק  חזית!  פוטנציאלית! 
נכסים'' 0548456212 או 029966522
[20051643]

מעלית,  ק''ב,  מ''ר,  כ120  ברוך  במקור 
איכותי,  בניין  מפוארת,  כחדשה 
או   0548456212 נכסים''  ''אברמציק 

029966522
[20051642]

מ''ר  כ120   [80 לג.  [קרוב  בסנהדריה 
רצפתי,  ת.  חימום  כחדשה  משופצת 
ק''ק, סוכה גדולה, ''אברמציק נכסים'' 

0548456212 או 029966522
[20051641]

חד   3 ברוך  במקור  מזומן!  לבעלי 
רק  משופצת  ק"ב  מחסן   + מטר   78
052-7658-638 שח   1840.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051596]

בזכרון משה 3 חד 60 מטר + חלל 100
2600.000שח  רק  חלונות  עם  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051595]

הכביש  על  מטר   200 חנות  בגאולה 
חודשית  תשואה  שח   7500.000 רק 
ש"ח   60000 האחרונות  שנים  ב10 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051594]

כביש  מטר   130 חנות  השבת  בכיכר 
052- שח   4600.000 רק  הראשי 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051593]

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]

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]

תשואה  מחולקת,  חד'   5 בהמ"ג 
053- מעולה.  במחיר  גבוהה, 

3178300 תיווך
[20050020]

200 מעל  לבעלז,  צמוד  בסורוצקין 
מ"ר בנוי + 80 מ"ר מרפסות, מתאימה 
053- תיווך  מציאה.  במחיר  לחלוקה, 

3178300
[20048801]

ירושלים | השכרה
ומפוארת,  חדשה  משה,  בגבעת   4
בלעדי!  ש"ח,   9,000 ענקית!  מרפסת 
* בדובר שלום, 6 משופצת ומרוהטת 

"תיווך היימיש" 0527-649-55
[20051664]

בתנובה, ק''א, 3 חד',  + מרפסת סוכה, 
נכסים''  ''אברמצ'יק  באייר,  פינוי 

0504165775 או 029966522
[20051640]

מגוון דירות להשכרה בכל האיזורים 
פינוי  ולמשפחות,  לזו''צ  האיכותיים, 
''אברמציק  לפסח,  פינוי  וגם  מיידי 
נכסים'' 0504165775 או 029966522
[20051639]

באהליהב, 3 חד', מרוהטת ברמה, נוף 
0504165775 נכסים''  ''אברמצ'יק   ,!

או 029966522
[20051638]

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

תיווך 02-6254049
[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]

ביקוש דירות | י-ם
חד'   3-4 בשכירות  דירה  דרושה 
ו/ הרבנים  שיכון  באיזור  מרוהטת 
(גם  לסדיגורא  קרוב  שלמה  רמת  או 

מתיווך) 052-7672126
[20051676]

בני ברק | מכירה
מתמחים   " נכסים  "לכוביצקי 
מוזמנים  מובילים  בפרויקטים 
למשכנינו החדש רש"י 28 "לכוביצקי 

נכסים"03-729-7690
[20051670]

יפה  חד'   4 אכלוס  לפני  ג  בשיכון 
נכסים"  "לכוביצקי  חניה   + ומושקעת 

03-729-7690
[20051669]

משופצת  חד'   4 באהרונסון  מציאה 
"לכוביצקי  גבוה  פוטנציאל  ק"ג  ויפה 

נכסים" 03-729-7690
[20051668]

 + מטר   120 דירת  עקיבא  ר'  במרכז 
03- נכסים"  "לכוביצקי  חזית  חניה 

729-7690
[20051667]

בלנדא 5 חד' גדולה ויפה קומה 5 + 2
נכסים" -03 "לכוביצקי  בטאבו  חניות 

729-7690
[20051666]

בני ברק | השכרה
מרווחת,  חד'   2 שיר  במרום  יח"ד 
נוף  ריהוט,   + מושקעת  חדשה, 

מדהים. 054-8476182
[20051635]

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

052-7133387
[20051554]

בני ברק | מחסנים
נוחה  גישה  מט"ר,   7 להשכרה  מחסן 
 ,7 צירלזון  ב"ב,  פלדלת  דלת  לרכב, 

0527172133
[20051653]

ביתר עילית | מכירה
ברח'  בבניה  מחסן   + חד'   3 דירת 
054- ש''ח   1,150,000 ב-  שאול  אבא 

8598549
[20051654]

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! 
ישמח ישראל טאבו משותף 3 חד 
70 מטר + תוספת לעוד 70 גג 140
052-7658- שח   900.000 רק  מ"ר 

638 "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]

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]

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

"היימשע תיווך-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]

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
 + מחולקת  מ"ר   84 יוסף  בן  בשלמה 

תמ"א בקרוב. 053-3178300 תיווך
[20051599]

עם  גג  ענקית +  חד'  דירת 6  ז'  ברובע 
הכנה לחלוקה. 053-3178300 תיווך

[20051598]

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

שוק סבירים, 0583250259
[20048879]

בית שמש | מכירה
משותף  בטאבו  מזומן!  לבעלי 
מטר   180 חלל   + מטר   70 בסיני 
יחידות   5 או   4 ל  לחלוקה  אפשרות 
052-7658-638 שח   1000.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

קרית גת 
905,000 חדרים,   4 הישנה,  בקריה 
בהזדמנות   * מאוד.  משופצת  בלבד. 
 .835,000 ק''א,  חדרים   3 בקריה 
0533- ינקלביץ  מאיר   - ''פסגות'' 

.199102
[20051655]

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. 

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]

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

124
[20048907]

עמנואל 
חדרים   3-5 דירות  אור  נווה  פרויקט 
החל  אופציות  עם  מ"ר   89-119
054- נדל"ן  אלבה  ש"ח  מ640000 

844-6671
[20051628]

שלישית  שורה  במדורגים  למכירה 
עם  חדרים   4 דירת  הסופר  ליד 
מדהים  נוף  לשיפוץ  זקוקה  אופציה, 
אלבה  ש"ח   420000 המחיר   2 קומה 

נדל"ן 054-844-6671
[20051627]

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]

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

הפרסום חינם
[20041264]

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]

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 
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]

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

4109434
[20041631]

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]

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]

ל-4ַ סייעת  -ברק:  בבני  ילדים  למעון 
מלאים,  עבודה  ימי  בשבוע,  ימים 

052-7641817
[20051649]

אשי  ברב  האיכותי  קטנטנים  למעון 
לקבוצת  מנוסה  מטפלת  דרושה  ב"ב 
בוגרים באיידיש, תנאים טובים. -050

4122517
[20051630]

מזכיר/ה  דרוש/ה  גדול  למוסד 
העמותות  בתחום  שליטה  בירושלים 
גביה  ממשלה  משרדי  בהגשות  ידע 
קו"ח  יתרון.  בהנה"ח  ידע  ותשלומים. 
beitmeir.ksafim@ ל  לשלוח  ניתן 

gmail.com
[20051592]

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]

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]

רהיטים 
רוחב 1.8 הזזה  ארון  בביתר  למכירה 
במצב טוב במחיר מציאה מיידי -054

847-4554
[20051673]

שידוכים ָ
הישיבות  ממצוייני  חסידי  בחור 
החשובות  החסידיות  הגדולות 
גנטית  בעי'  עם   (20 מגיל  (פחות 
שידוכים  להצעת  פתרון,  לה  שיש 
cbc180000@gmail. לשלוח  נא 

com
[20051648]

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

3215030
[20051559]

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]

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 
451 בקו  שיש  ביום  כובע  הוחלף 

ליכוון אשדוד. 052-7624043
[20051679]

נמצאה שרשרת מכסף ברח' השומר 
050- לפרטים:  הצבי.  מאפית  ליד 

4113813
[20051675]

מבוגר  של  שחור  סוודר  נאבד 
בביתר.  אונסטייפלר  של  בחתונה 

054-8433836
[20051674]

ט"ז  הדקל  באולמי  כחול  מעיל  נאבד 
שבט. 052-7675163

[20051672]

מזוודה  הוחלפה  תצווה  פ.  במוצ"ש 
לב"ב.  מי-ם   402 בקו  קטנה  אפורה 

052-7178705
[20051662]

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

003
[20042291]

דף היומי בבלי: חולין פד    דף היומי ירושלמי: שביעית טז    חובות הל־
הלכה  יג-יד     ב,  ב"ב  יומית:  משנה  (האהבה)  הי"ד  הנפש  חשבון  בבות: 
יומית: או"ח תס, א-ג    רמב"ם יומי: פסוהמ"ק יא-יג    שו"ע הרב - רב יומי:

יא, כו-ל    דף היומי - זוהר: משפטים, סעי' רמח-רסא    חפץ חיים: לה"ר 
העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' ס. ב, יא  

צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם
8:218:228:218:238:238:19סו"ז ק"ש מג"א

9:059:079:079:089:089:05סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א
9:319:339:329:349:349:30סוף זמן תפלה מג"א

10:0110:0310:0310:0410:0410:01סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א
11:5311:5511:5411:5611:5511:52חצות היום

12:2312:2512:2412:2612:2512:22מנחה גדולה
17:3317:2917:3017:3217:3117:26שקיעת החמה

זמנים למחר

4:484:494:494:504:504:47עלות השחר
5:275:285:285:295:295:26זמן ציצית ותפילין

6:166:256:176:196:206:14הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
סופר  6189567 נחמיה 2    תל אביב נחמיה 054-4355426 בית הדפוס 12    בני ברק הפלמ"ח גבעת שאול ירושלים
סופרפארם מינסטור 077-8880390 שד'  077-8880080 איינשטיין 40 מהשעה 09:00 עד 20:00 פארם קניון רמת אביב
077-8882200 רח' דיזינגוף 208 מהשעה 19:00 שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה סופר פארם ארלוזורוב
פולג 077-8881490 יגאל אלון 51 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה    נתניה עד 01:00 בלילה סופר פארם יד אליהו
077-8880200 שד ההסתדרות 55    רמת  סופר פארם סינמול לב המפרץ 8656670 מרכז מסחרי ק' נורדאו    חיפה
6519153 הופיין  אהרון 077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה  52 חולון     אשדוד

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 213.18-
אתמול: 213.235-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
12-6

תל אביב
16-10

חיפה
15-8

גולן
15-7

טבריה
18-10

גליל
11-5

באר שבע
17-8

אילת
21-11

מזג האויר
עלייה בטמפרטורות

מחר - בדרך כלל מעונן. תחול 
עלייה בטמפרטורות אך הן 

תוספנה להיות נמוכות מעט 
מהרגיל לעונה. ייתכנו טפטופים 

עד גשמים קלים מצפון הארץ 
ועד לצפון הנגב. 

רביעי - מעונן חלקית עד מעונן 
ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. 

ייתכנו גשמים קלים מצפון הארץ 
עד צפון הנגב.

חמישי - מעונן חלקית עד מעונן 
ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. 

עדיין ייתכנו גשמים קלים בצפון 
הארץ ובמרכזה.

שישי - מעונן חלקית ותחול עליה 
קלה בטמפרטורות.  

שישיחמישירביעי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ

מכרז 6/2019
הקמת מתחם טיפול באמצעות בעלי חיים

רשאים להשתתף: מציעים בסיווג ג-1 ענף 100.  .1
עד  בתוקף  ש"ח,   120,000 סך  על  הצעה  ערבות   .2

 .31/5/2019
עלות רכישת מסמכי המכרז: 1,500 ש"ח (כולל מע"מ)   .3

שלא יוחזרו בכל מקרה.
 ,15:00 שעה   10/3/2019 הצעות:  להגשת  אחרון  מועד   .4
במסירה ידנית בלבד במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר 

לב 6 שדרות (לתיבת המכרזים).
בשעה   24/2/2019 ב-  יתקיים  (רשות)  מציעים  סיור   .5
11:30, במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר לב  6 שדרות.

באתר  תשלום,  ללא  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן   .6
האינטרנט של עיריית שדרות, תחת הכותרת "מכרזים".
אמנון קוזניץ - מנכ"ל החברה

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ

מכרז 9/2019
שיקום מבני מגורים רחוב השיטה

רשאים להשתתף: מציעים בסיווג ג-1 ענף 100.  .1
עד  בתוקף  ש"ח,   100,000 סך  על  הצעה  ערבות   .2

.31/5/2019
עלות רכישת מסמכי המכרז: 1,500 ש"ח (כולל מע"מ)   .3

שלא יוחזרו בכל מקרה.
 ,15:00 שעה   10/3/2019 הצעות:  להגשת  אחרון  מועד   .4
במסירה ידנית בלבד במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר 

לב 6 שדרות (לתיבת המכרזים).
בשעה   24/2/2019 ב-  יתקיים  (רשות)  מציעים  סיור   .5
10:30, במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר לב  6 שדרות.

באתר  תשלום,  ללא  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן   .6
האינטרנט של עיריית שדרות, תחת הכותרת "מכרזים".
אמנון קוזניץ - מנכ"ל החברה

החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ

מכרז 2/2019
הקמת גני ילדים ובית כנסת

מגרש 201 בשדרות 
רשאים להשתתף: מציעים בסיווג ג-1 ענף 100.  .1

ערבות הצעה על סך 140,000 ש"ח, בתוקף עד 31/5/2019.  .2
מע"מ)  (כולל  ש"ח   2,500 המכרז:  מסמכי  רכישת  עלות   .3

שלא יוחזרו בכל מקרה.
 ,15:00 שעה   10/3/2019 הצעות:  להגשת  אחרון  מועד   .4
במסירה ידנית בלבד במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר 

לב 6 שדרות (לתיבת המכרזים).
בשעה  ב-24/2/2019  יתקיים  (רשות)  מציעים  סיור   .5

11:00, במשרדי החברה הכלכלית, רח' בר לב 6 שדרות.
באתר  תשלום,  ללא  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן   .6
האינטרנט של עיריית שדרות, תחת הכותרת "מכרזים".
אמנון קוזניץ - מנכ"ל החברה



הולנד: רבני קהילות מאירופה השתתפו בכנס רבנים בניימכן
מאת א. למל

התקיים  שבהולנד  בניימכן 
רבנים  כינוס  שעבר  בשבוע 

בהש־ היהודי  הבית  בהלכות 
קהילות  רבני  עשרות  תתפות 

מאירופה. 
'מרכז  ביוזמת  שנערך  בכינוס 

דברים  השמיעו  אירופה'  רבני 
הגאון הרב לוי יצחק רסקין מו"צ 
בלונדון  החרדים  בהתאחדות 
וחבר מועצת רבני אירופה, הגאון 

מענה  רו"מ  שליזנגר  משה  הרב 
ארגון  ויו"ר  בירושלים  שמחה 
שוסהיים  אלי  והד"ר  חיים'  'פרי 
תרמו  אשר  אפרת  אגודת  יו"ר 
הרבות  וידיעותיהם  מנסיונם 

בתחום. 
מנדל  הרב  אירח  הכנס  את 
הת־ והוא  ניימכן  העיר  רב  לוין 

קיים בסיוע קרן מרומים בהנהלת 
מפטרבורג,  ליפסקר  בנציון  הרב 

רוסיה. 
וולף  אליעזר  הרב  הגאון 
משא  מסר  אמסטרדם  גאב"ד 
שאלות  שילב  בו  מרתק  הלכתי 

נשאל  אותן  היהודי  הבית  בענין 
ודן עם הרבנים בתשובות עליהן. 

המש־ את  שיתף  שוסהיים  ד"ר 
שהת־ שונים  בסיפורים  תתפים 

שבראשו  'אפרת'  בארגון  רחשו 
הוא עומד. 

לכ־ נערך  מיוחד  חיזוק  ערב 
בהשתתפות  הקהילה  יהודי  בוד 
יו"ר  יאקאבס  בנימין  הרב  הגאון 
וחבר  הולנד  של  הרבנים  וועד 

מועצת רבני אירופה. 
הרב  אירופה  רבני  מרכז  יו"ר 
הקורס  כי  מציין  מרגולין  מנחם 
פעילויות  למגוון  במקביל  נערך 
בערים  אירופה'  רבני  'מרכז  של 
נו־ של  בשורה  שונות  ומדינות 

על  אלה  בימים  שעומדים  שאים 
הפרק.  

אירופה  רבני  מרכז  מנכ"ל 
שהקו־ ציין  גולדברג  אריה  הרב 

הענפה  מהפעילות  חלק  הינו  רס 
רבנים  לבקשת  'המרכז'  של 
לרבני  מיועד  והוא  באירופה 

קהילות.
למא־ הודו  המשתתפים 

גם  כמו  לוין  מנדיל  הרב  רח 
אירופה  רבני  מרכז  לסמנכ"ל 
ווע־ ומזכיר  ביינהקר  יוסף  הרב 

הרב  'המרכז'  של  הרבנים  דת 
שטרחו  טורצקי  אבא  אברהם 
הצלחת  את  להבטיח  רבות 

הכנס.

מטוס ריסוס ביצע נחיתת חירום בדרום

צעיר חולץ 
מלב ים סוער 
מול חופי יפו

מאת חיים מרגליות

קהילתי  שוטר  של  ערנותו 
במצוקה  באדם  מהחוף  שהבחין 
צעיר.  של  חייו  את  הצילה  במים, 
נסחף  הצעיר  כי  שהבחין  השוטר 
ומ־ ביפו  העליה  חוף  מול  ים  ללב 
תקשה לחזור אל החוף תוך שהוא 

מנופף בידיו לעזרה.
יחידת  את  הזעיק  השוטר 
השיטור הימי של מחוז ת"א אשר 
מנוסים לא פעם בהצלת חיים של 
מתרחצים אשר נקלעים למצוקה.

עם קבלת הדיווח, זינקו יחידת 
השיטור הימי בסירה ואופנועי ים 
לעבר המקום ובסיוע והכוונה של 
בלב  הצעיר  את  איתרו  השוטרים 
ומשו  כוחות  אפוס  כשהוא  הים 
המ־ הסירה  לעבר  המים  מן  אותו 

הצעיר  הועבר  בסיום  שטרתית. 
לגורמי  רפואי  טיפול  להמשך 

רפואה שהגיעו גם הם למקום.

נתפס חשוד בגניבת 
'אצבע' של ספר תורה

מאת חיים מרגליות

בגניבת  חשוד  עצרו  שוטרים 
במ־ כנסת  מבית  קדושה  תשמיש 
רכז העיר ירושלים ודאגו להשיבו 

לבעליו.
לבית  הוזעקו  השוטרים 
כך  על  דיווח  בעקבות  הכנסת 
בג־ החשוד  אדם  נמצא  שבמקום 

בשווי  בתורה'  לקריאה  'יד  ניבת 
מלפני  דולר  כ־1,500  של  מוערך 

כחודש.
הח־ את  עיכבו  השוטרים 

לגניבה,  בחשד  לחקירה  שוד 
בביתו  חיפוש  ערכו  שבמהלכה 
הפריט  את  להשיב  והצליחו 

הגנוב.
הוזמן  הכנסת  בית  גבאי 
לקבל  מנת  על  המשטרה  לתחנת 
מחוקרי  לידיו  חזרה  הפריט  את 

המשטרה.

מאת חיים מרגליות

נחיתת  ביצע  קל  ריסוס  מטוס 
ליישוב  סמוך  פתוח  בשטח  חירום 

מתנדבי  הארץ.  בדרום  בנים  ניר 
הצ־ 'איחוד  של  חירום  רפואת 
הגיעו  מלאכי  קרית  מסניף  לה' 
האם  לבחון  כדי  למקום  במהירות 

ישנם נפגעים באירוע.
בחסדי שמים, הטייס יצא ללא 
נז־ לא  והוא  החרום  מנחיתת  פגע 

קק לטיפול רפואי.

המטוס הקל | דוברות 'איחוד הצלה'

ה'אצבע' שנגנבה

נעצרו חשודים 
בגניבת כסף 
מקשישים

מאת חיים מרגליות

חשו־ מספר  עצרה  המשטרה 
מקשישים,  כספים  שגנבו  דים 
שיפוצים  למבצעי  כשהתחזו 
לפני  החלה  החקירה  בבתים. 
כחודש, כאשר קשיש כבן 90 סיפר 
והציעו  לביתו  הגיעו  שהחשודים 
תקלות  לתיקון  שיפוצים  עבודות 

בבית.
עוד  הגיעו  הם  מכן  לאחר 
שיחה  ובמהלך  לביתו,  פעמיים 
הקשיש,  עם  מהם  אחד  שקשר 
וגנב  הבית  ברחבי  השני  הסתובב 

משם אלפי שקלים.
החשודים  של  מעצרם  עם 
הוחזק  בו  מחסן  החוקרים  איתרו 
הח־ את  ששימשו  וכלים  רכוש 

במהלך  העבירות.  לביצוע  שודים 
כך  פעלו  הם  כי  עלה  חקירתם 
באופן שיטתי ואצל עוד קשישים.
במשטרה ציינו כי עושק קשי־

שים היא "תופעה בזויה של ניצול 
כשאותם  מוחלשות  אוכלוסיות 
בהצעות  אליהם  פונים  עבריינים 
שונות ומפתות ומצליחים לעשוק 
אנחנו  היחיד.  כספם  את  מהם 
את  לעצור  שהצלחנו  שמחים 
החשודים ונפעל למצות עמם את 

הדין".
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