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נתניהו: "איראן מנסה לעקוף את 
הסנקציות בהברחות נפט דרך הים"

מזהיר: ככל שנסיונות אלה יתרחבו – חיל הים יפעל לבלום אותם

מאת כתב 'המבשר'

את  לעקוף  מנסה  "איראן 
סמויה  הברחה  על־ידי  הסנקציות 
ככל  ימיים.  בנתיבים  נפט  של 
לחיל  יתרחבו,  אלה  שנסיונות 
יותר  חשוב  תפקיד  יהיה  הים 
הפעולות  לבלימת  במאמצים 
את־ אמר  כך  האלה",  האיראניות 
מול ראש הממשלה בנימין נתניהו 
בטקס צבאי בו השתתף. הוא קרא 
את  "לעצור  הבינלאומית  לקהילה 
את  לעקוף  איראן  של  הנסיונות 
דרך  ובכל  הים,  דרך  הסנקציות 

אחרת".
הים  "חיל  כי  הדגיש  ראה"מ 
והן  בהגנה  הן  חיוני  מרכיב  הוא 

הוא  כי  בהגנה  חיוני  בהתקפה. 
חדירת  ומונע  החופים  על  שומר 

מחבלים וכוחות אויב אחרים דרך 
הוא  כי  בהתקפה  חיוני  והוא  הים, 

שונות,  בזירות  אויבינו  את  תוקף 
כולל בזירות רחוקות מאוד מגבו־
לותינו. אני יודע את זה, כי מפקד 
עם  שבאים  והרמטכ"ל  הים  זרוע 
מפקדי היחידות מציגים בפניי את 
המבצעים. אני רוצה שתדעו שהם 
בימים  גם  הזמן,  כל  מתבצעים 

אלה. רובם עלומים".
"הים  כי  נתניהו  הוסיף  עוד 
כלים  לפרוס  אפשרות  לנו  נותן 
מעל פני המים ומתחת לפני המים. 
אסטר־ יכולות  לנו  נותן  הים  חיל 
ובאותה  מאויבינו,  לחמוק  טגיות 
אויבינו.  כל  באויבינו.  להכות  עת 
זאת.  יודעים  והרחוקים  הקרובים 
בנוסחת  חיוני  חלק  יש  הים  לחיל 

הבטחון שאנחנו מובילים".

מאת סופרנו הצבאי

הבטחון  ושר  הממשלה  ראש 
על  אתמול  חתם  נתניהו  בנימין 
התקשורת  ערוץ  על  המכריז  צו 
ארגון  כעל  'אל־אקצא'  חמאס  של 

טרור. 
חוק  על־פי  נעשה  הצעד 
המאבק בטרור. החלטה זו מגיעה 
הבטחון  שירות  המלצת  רקע  על 
ללוחמה  הלאומי  והמטה  הכללי 
הבט־ במשרד  בטרור  כלכלית 
על  שב"כ  לחשיפת  בהמשך  חון, 
הטרור  ארגון  שעושה  השימוש 
חמאס בערוץ הלווייני 'אל־אקצא' 
לטענת  לשורותיו.  פעילים  לגיוס 
בעל  הבטחון,  במערכת  גורמים 
חמאס,  מראשי  אחד  הוא  הערוץ 
שום  חוסך  לא  והוא  חמאד,  פתחי 
מטרות  את  לקדם  כדי  מאמצים 

הטרור של הארגון. 
שירות  חשף  באחרונה  רק 
הבטחון הכללי נסיונות של חמאס 
מחבלים  לגייס  עזה  ברצועת 
ירוש־ וממזרח  ושומרון  מיהודה 
ישראל,  נגד  טרור  לפעילות  לים 

'אל  ערוץ  בשידורי  שימוש  תוך 
אקצא' להעברת מסרים חשאיים. 
ידי  על  נעצרו  האחרונות  בשנים 
צעירים,  עשרות  וצה"ל  השב"כ 
מרחבי  נשים  מספר  ביניהם 
ירושלים  ומזרח  ושומרון  יהודה 
אנשי  עם  בקשר  עמדו  אשר 
ופעלו  בחמאס  החשאית  היחידה 
תופת  פיגועי  לבצע  בהנחייתה 

באיו"ש.
נחשפה  האחרון  בחודש  רק 
פרשה נוספת שבה חברי היחידה 
ירוש־ ומזרח  איו"ש  תושבי  גייסו 

לים לפעילות צבאית שסוכלה ע"י 
במסגרת  הכללי.  הבטחון  שירות 
מספר  נעצרו  העדכנית  החקירה 
חשפו  אשר  באיו"ש  מחבלים 
השיטה  את  בשב"כ  בחקירותיהם 
חמאס  ע"י  והופעלו  גוייסו  בה 

ברצועת עזה.
קותיבה אלנואגעה, בן 21, תו־

שב העיירה יאטה, נעצר לחקירת 
במסגרתה   ,2018 בדצמבר  שב"כ 
לשוחח  החל  כשנה  לפני  כי  עלה 
ברשת החברתית עם מחבל חמאס 

מצע 'כחול לבן' נחשף: קעקוע הסטטוס קוו 
בסוגיות השבת, החינוך ומוסד הנישואין היהודי

מאת מאיר ברגר

לאחר  מהשק:  המרצע  יצא 
נסיון קצר של ראשי מפלגת 'כחול 
המפלגה  יחס  את  לעמעם  לבן' 
לסוגיות דת ומדינה, מצע המפלגה 
שהת־ את  חושף  אתמול  שפורסם 
ישראל  אגודת  ראשי  מפניו  ריעו 

לאורך החודש האחרון. 
עיון קל במצע 'כחול לבן' כולל 
בסו־ קוו  הסטטוס  קעקוע  בתוכו 

השבת,  הישיבות,  בני  מעמד  גיות 
היהודי,  הנישואין  ומוסד  החינוך 
נוסף  מרכזי  חסם  המהווה  דבר 

להליכה משותפת. 

סגן השר הרב פרוש בתגובה לפרסום המצע המזעזע של 'כחול לבן':

"חייבים להתעשת ולהבין עד כמה הסכנה 
גדולה במידה והשלטון יופקד בידי גנץ־לפיד"
"לפיד השתלט על גנץ, והכין תכנית להרס כל עניני הדת בארץ ישראל. מחובתנו 
לעשות את המקסימום השתדלות כדי להביא כמה שיותר קולות ליהדות התורה

מאת כתב 'המבשר'

ולהבין  להתעשת  "חייבים 
השלטון  אם  גדולה  הסכנה  כמה 

גנץ־לפיד",  בידי  חלילה  יופקד 
מאיר  הרב  השר  סגן  אמש  אמר 
המצע  לפרסום  בתגובה  פרוש, 
מפלגת  של  והדרקוני  החמור 

ח"ו  לעקור  שמטרתו  לפיד־גנץ 
יש־ בארץ  יהדות  של  סממן  כל 

ראל.

בניגוד לעמדת היועמ"ש: 

ועדת הבחירות: בן ארי יתמודד 
לכנסת; רע"מ-בל"ד נפסלה

הוועדה דחתה את העתירות שהוגשו נגד התמודדות יו"ר עוצמה יהודית, חרף עמדת 
היועץ המשפטי לממשלה שקרא לפסול את בן ארי ובן גביר ^  מנגד החליטה הוועדה 

לפסול את רע"מ-בל"ד

מאת מאיר ברגר

המרכזית  הבחירות  ועדת 
החליטה ברוב של 16 תומכים מול 
העתירה  את  לדחות  מתנגדים   15
עו־ יו"ר  של  התמודדותו  לפסילת 
לכנ־ ארי,  בן  מיכאל  יהודית,  צמה 
עו"ד  של  מועמדותו  גם  ה־21.  סת 

איתמר בן גביר אושרה בוועדה.
הוועדה  בפני  דיבר  ארי  בן 
והשיב לעתירות הקוראות לפסול 
"אני  לכנסת.  מלהתמודד  אותו 
חושב  שהיועמ"ש  המסוכן  האיש 
בכנסת  להיות  יכול  לא  שהוא 
של  הקריטית  המסה  זו  ישראל? 

הראיות?", תהה בן ארי.
הוא פנה לחברי הוועדה ואמר, 
וודאי  ודאי  גזען.  לא  אני  "רבותי, 
אחרות.  מכוערות  האשמות  לא 
אפשר להפוך את בן ארי למטורף. 
לדברים  להתייחס  אפשר  אולי 
ברורה  בצורה  אומר  שאני  שלי 
וקוהרנטית. יש כאן באופן שיטתי 

הוצאה של דבריי מהקשרם".
"אני מדבר רק על מי שלא נא־

מן למדינה. מי שנאמן לנו שיישאר 
פה. מי שלא נאמן לנו צריך ללכת 
הער־ היום:  גם  מדגיש  אני  מפה. 

בים שנאמנים למדינת ישראל, אין 
לי בעיה איתם", דברי בן ארי.

בן  איתמר  עו"ד  דיבר  לפניו 
גביר. "הרב כהנא היה חבר כנסת, 
שהציע  חוק  כל  לא  מנהיג.  היה 
אנחנו  אבל  עליו,  חותמים  אנחנו 
בן  אמר  צדק",  שהרב  חושבים 
גביר. "היום הזה, היום בו מבקשים 
ריצתו  את  למנוע  היועמ"ש  נציגי 
של חברי ד"ר בן ארי לכנסת הוא 

יום שחור לדמוקרטיה".
הרפורמית  התנועה  "חברי 
וחותכים  אחד  משפט  לוקחים 
אותו. הם מונעים מהוועדה מידע 
טענות  מול  גביר  בן  טען  קריטי", 
את  לפסול  שביקשו  הרפורמים 

נציגי 'עוצמה יהודית'.
התבטאויות  על  הגן  גביר  בן 
והסביר  יהודית'  'עוצמה  ראשי 
שאין  "לומר  הבחירות:  בוועדת 
לא  זאת  ישראל  לאויבי  מקום 
גזענות. לוקחים משפטים בודדים 

ומוציאים אותם מהקשרם.
כהנא  שהרב  חושבים  "אנחנו 
למחב־ מוות  לעונש  בנוגע  צדק 

לים, צדק במאבק שלו למען יהודי 
ברית המועצות. צדק במאבק למ־

ען יישוב ארץ ישראל".
נציג  הביע  הדיון  במהלך 
'שלומי  ואיש  ישראל  אגודת 
יוס־ אברהם  הרב  עו"ד  אמונים' 

"באופן  המפלגה.  עמדת  את  טמן 
לא  קיצוניות,  בעד  איננו  כללי 
כמאמר  אחר,  לצד  ולא  זה  לצד 
אודות  פרקים,  בשמונה  הרמב"ם 
האמצעית.  הדרך  הרצויה,  הדרך 
של  עמדתו  את  בוחנים  כשאנו 
לועדה  שהוגשה  המשפטי  היועץ 
דומים  במקרים  עמדותיו  לעומת 
קביעותיו  על  תמהים  אנו  בעבר 
מרחיקות הלכת בענין המועמדים 
היהודיים. אנו סבורים שהיועמ"ש 
המח־ בבחינה  ואיפה  איפה  נקט 

של  להתבטאויותיו  שביצע  מירה 
האחרים",  לעומת  ארי  בן  ד"ר 

אמר.

בהוראת גדולי ישראל:

ישיבת 'אורייתא' ממשיכה בהתרמה הגדולה יום נוסף
ההתרמה הגדולה עבור ישיבת אורייתא ממשיכה יום נוסף מעל הנקבע ^ הסיבה: בעיות טכניות שהתעוררו 

במהלך ההתרמה ^ ההחלטה: ראשי הישיבה התייעצו עם גדולי ישראל שליט"א שהחליטו להמשיך 
בהתרמה הגדולה

מאת יקותיאל יהודה גנזל

ישיבת  יצאה  השבוע 
עבור  המונית  להתרמה  'אורייתא' 
המצי־ הישיבה  של  קיומה  המשך 
תור־ אלפי  מישראל.  נפשות  לה 
תלמידי  עבור  הלב  את  פתחו  מים 
הישיבה, בוגריה וידידיה שביקשו 
לעצמם  קנו  ובכך  תרומתם  את 

קדושה  בישיבה  עולם  שותפות 
ההתרמה  יממות  שתי  במהלך  זו. 
שעיכבו  טכניות  בעיות  התעוררו 

תרומות רבות מלהגיע אל יעדן.
נכנסו  הישיבה  ומנהלי  ראשי 
גדולי  אצל  בהולה  להתייעצות 
ישראל שליט"א ושטחו בפניהם את 
המצב הנוכחי כשהשאלה המרכזית 
היא האם ניתן להפעיל את תלמידי 

התרמה  של  נוסף  ליום  הישיבה 
ישראל  גדולי  תורה.  ביטול  מחשש 
שליט"א הורו שביטולה זהו קיומה! 
במה־ שיתווספו  שהתרומות  והיות 

לך יום ההתרמה הנוסף ימחקו כליל 
כתפי  על  המשתרגים  החובות  את 
הישיבה, מן הצורך הוא להרחיב את 

ההתרמה ליום נוסף.
הבוגרים  הישיבה,  תלמידי 

ההוראה  את  קיבלו  והידידים, 
כשהם מותשים לאחר שתי יממות 
תיכף  אולם  בהתרמה  מלאות 
התייצבו ואמרו: "הננו", יחדיו הם 
ממשיכים להתרים את המוני בית 
כשהם  (חמישי)  היום  גם  ישראל 
בטוחים שהעם היהודי לא יגיד לא 
יצטרפו  כאחד  וכולם  לאורייתא 

למען משימה קדושה זו.

הבה"ח מאיר 
דוב גרויז ז"ל

יגון  ורבת  קודרת  בהלוויה 
ליוו מאות רבות מבני ירושלם את 
למ־ ע"ה  גרויז  דוב  מאיר  הבחור 
שנה  כ"ח  בן  והוא  עולמים,  נוחת 

בפטירתו.
מאיר דוב נולד בי"ז תשרי שנת 
יצחק  שמעון  הרב  להוריו  תשנ"א 
דושי־ בית  משב"ק  שליט"א  גרויז 

וחסד,  לצדקה  פעלים  ורב  נסקיא 
ולאמו מנב"ת תחי', ומנעוריו ניכר 
תלמיד  בהיותו  נועד  לגדולות  כי 
ישרות,  והנהגות  בתורה  מצטיין 
בתלמוד  חינוכו  את  קבל  כאשר 
דושינסקיא  צבי  יוסף  בית  תורה 
ומלמדיו לא גמרו עליו את ההלל 
וכן  ואהבתה,  התורה  בשקידת 
מעות,  כמונה  מנעוריו  בתפלתו 
התרומיות  במידותיו  בלט  ביותר 

והמוזהבות.
ללמוד  ונתעלה  עלה  משם 
את  המשיך  בה  קטנה  בישיבה 
עלייתו במדרגות התורה והיראה, 
בהיותו אהוב על כל חבריו ידידיו 
יקרה  גוונים  רבת  כפנינה  ומכריו, 

לימודיו  בתחילת  הישיבה.  בכתר 
בישיבה גדולה נתגלה כי ל"ע חלה 
המ־ הוא  אך  רח"ל,  קשה  במחלה 
טיפול  ובין  בתורה  להתמיד  שיך 
לטיפול המשיך בשגרת חיי הישי־
שאפי'  עד  המנין  מן  כתלמיד  בה 
ידעו  לא  הישיבה  לספסלי  חבריו 
כי חולה הוא במחלה קשה ועובר 

טיפולים.
במשך שנות חליו גבהה קומתו 

מאת מאיר ברגר

בין  העודפים  הסכמי  במסגרת 
הק־ הבחירות  לקראת  המפלגות 
רובות לכנסת ה־21, חתמו אתמול 
על  וש"ס  התורה  יהדות  מפלגות 

הסכם עודפים. 
הדגישו  המפלגות  בשתי 
העודפים  הסכם  על  חתימה  כי 
הפעולה  שיתוף  את  מבטאת 
והנ־ המפלגות  ראשי  בין  הקיים 
יחדיו  לפעול  ימשיכו  וכי  ציגים 
ובתיאום  הקרובה  בקדנציה  גם 

מלא.
האחרו־ השבועות  במהלך 

הסכמי  וכמה  כמה  נחתמו  נים 
מפלגת  המפלגות.  בין  עודפים 
עוד־ הסכם  על  חתמה  הליכוד 

הימין  מפלגות  איחוד  עם  פים 
החדש'  'הימין  מפלגת  הדתיות, 
של  ביתנו'  'ישראל  עם  חתמה 
חתמה  העבודה  ומפלגת  ליברמן 

עם 'מרצ'. 
בין  הסכם  הוא  עודפים  הסכם 
הקובע  בבחירות  רשימות  שתי 
ביחד  ייחשב  קולותיהן  שסכום 
המו־ המנדטים  מספר  בקביעת 

מספר  קביעת  לאחר  להן.  קצים 
מחולקים  המשותף,  המנדטים 
המנדטים ביניהן לפי גודלן היחסי.

יהדות התורה וש"ס 
חתמו על הסכם עודפים

הברחת נפט דך הים. מיצרי הורמוז

  המשך בעמ' ד
  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד
  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

נתניהו הכריז: "ערוץ התקשורת 
של חמאס – ארגון טרור"

ראש הממשלה ושר הבטחון בנימין נתניהו חתם על 
צו המכריז על ערוץ התקשורת של חמאס 'אל־אקצא' 
כעל ארגון טרור ^ לפני כמה שבועות נחשף כי הערוץ 

העביר מסרים לאנשיו באמצעות קודים ששודרו בו
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טעותו של מנדלבליט 
את  אתמול  קיבלה  לא  לכנסת  המרכזית  הבחירות  ועדת 
מועמדותו  את  לאשר  והחליטה  המשפטי  היועץ  של  המלצתו 
של ח"כ לשעבר הד"ר מיכאל בן ארי מ'עוצמה יהודית'. הוועדה 
יהודית)  (עוצמה  גביר  בן  איתמר  את  לפסול  בקשות  גם  דחתה 
עמדה  הוועדה  הציגה  זאת  מבחינה  חד"ש־תע"ל.  רשימת  ואת 

עקבית. לא כך נהג הד"ר אביחי מנדלבליט.

גם מי שמתנגד לדעותיו של מיכאל בן ארי אינו יכול להסכים 
מועמדותו  את  לפסול  הממשלה  של  המשפטי  היועץ  להמלצת 
לכנסת. היא נגועה באפליה ברורה, שכן הוא קבע שאין לפסול 
את הרשימות הערביות. ההבחנה שעשה מנדלבליט בין בן ארי 
אינה  השוויון,  במבחן  עומדת  אינה  הערביות  הרשימות  לשתי 
כי השמאל  את טענת נתניהו  לו כבוד ואפילו מעצימה  מוסיפה 
הצליח להשפיע על היועץ. אם בחומרים שהגישו לו המערערים 
מצא היועץ שבן ארי חטא בהסתה על רקע גזעי מדוע לא העמיד 
אותו לדין? אם הפעיל נגדו את החוק החדש המחמיר בפסילת 
מועמדות לכנסת של מי שמעודד גזענות למה לא נקט צעד דומה 

נגד הרשימות הערביות.

המאמצים מימין ומשמאל לפסול רשימות ואנשים מלמדת עד 
כמה מתחזקים ומעמיקים הקיטוב, השנאה ההדדית והתיעוב בין כל 
מלבה  שהוא  נתניהו  את  מאשימים  בשמאל  וההשקפות.  הקבוצות 
את השנאה אבל חלקו בה קטן בהרבה לעומתם. השיסוי, השנאה, 
ששמע  מי  השמאל.  של  מובהקים  תוצרים  הם  והפלגנות  הזעם 
אם  וגם  ארי,  בן  נגד  מהעבודה  סתיו  ח"כ  של  טיעוניה  את  אתמול 
אינו מתומכיו, חש בעליל את עוצמת האיבה הבלתי מרוסנת. הכלל 

העתיק כי המגזים בכעסו אינו צודק שוב הוכח.

אלא  הדמוקרטיה,  על  להגן  מתיימרים  והערבים  השמאל 
שאינם מבינים מהי דמוקרטיה, מהו חופש הדיבור ומהי חברה 
מתוקנת. גם מתנגדיה השפויים של 'עוצמה יהודית' אינם רואים 
הדמוקרטיה  של  לשווא  שמה  נשיאת  לדמוקרטיה.  סכנה  בה 
לדמוקרטיה  יותר  גדולה  סכנה  מהווה  בוטה  ציני  ובאופן 
שווא  האשמות  והפרחת  סלקטיבית  פיות  סתימת  הישראלית. 

אופייניים למשטרים אפלים.

בגזענות  הימין  את  מאשימים  הערביות  והרשימות  השמאל 
ורואים בכל התנגדות למעללי הח"כים הערבים פגיעה חמורה 
במיעוט הערבי. האמת שונה לחלוטין. מי שפוגע בציבור הערבי 
שולחיהן,  לטובת  פועלות  אינן  הן  הערביות.  הרשימות  הן 
קיומה  זכות  את  שוללות  הטרור הפלסטינים,  בארגוני  מצדדות 
דבקות  השיבה,  בזכות  תומכות  יהודית,  כמדינה  ישראל  של 
את  נגדם  פתחו  הערבים  ולא  ישראל  כאילו  השקרי  בנרטיב 
מלחמת השחרור. מי שתומך ברשימות הערביות הוא אויבו של 
המגזר. רק כאשר ערביי ישראל ישכילו להקים מתוכם מפלגות 
סיכוי  יש  ודמוקרטית  יהודית  למדינה  היהודים  בזכות  שיכירו 

לדו קיום ולשוויון מלא. 

זרוק
להתבונן  נדרש  לפעמים 
להבין  כדי  אדם  של  בעברו 
פרויד  בהווה.  מעשיו  פשר  את 
שממשיכה  קריירה  מזה  עשה 
ותלמידי  תלמידים  לפרנס 

תלמידים עד היום הזה.
ההיסטוריה  את  שמכיר  מי 
לממשלה,  המשפטי  היועץ  של 
אמור  לא  מנדלבליט,  אביחי 
מההחלטה  לא  מופתע,  להיות 
ראש  את  לדין  להעמיד 
לא  לשימוע,  בכפוף  הממשלה 
והאומלל  המוטה  מהעיתוי 
לא  ואפילו  בחירות  ערב  שלה 
מקריאתו לפסול את מועמדות 
שלא  קריאה   – לכנסת  ארי  בן 
נפלה על אוזניה הקשובות של 

ועדת הבחירות.
נטו  שונים  פרשנים 
כפרי  למנדלבליט  להתייחס 
הממשלה  ראש  של  טיפוחיו 
עם  קו  ליישר  שאמור  וככזה 
של  רצונותיו  ועם  בכלל  הימין 
הללו  בפרט.  הממשלה  ראש 
שתפקיד  מה  משום  שכחו 
הביניים שלו כמזכיר הממשלה 
הראשונה  פסיעתו  היה  לא 
בסך  הוא  הציבורי.  בשירות 
מבחינתו  פסיעה  היה  הכל 
בדרך למשרת היועץ המשפטי 
אליה ייחל, בדרך לכס השיפוט.

משמעותי  תפקיד 
שימש  שבו  שבעתיים 
מנדלבליט היה בימיו כפרקליט 
זה  בתפקידו  הראשי.  הצבאי 
מנדלבליט היה הפצ"ר הראשון 
לארגונים  דלתו  את  שפתח 
שהיו  מובהקים  פוליטיים 
להשמיע  לרגל  אליו  עולים 
הוצאת  אלא  היו  שלא  עדויות 
דיבת ישראל בשלל וריאציות.

זה  היה  אף  מנדלבליט 
שהעניק אפשרות של הרצאות 
הרדיקלי  השמאל  ארגון  מאת 

'מחסום ווטש' בפני חיילים. 
לעיתון  שהעניק  בראיון 
לאנשים חשובים בעיני עצמם, 
כפצ"ר,  תפקידו  כדי  תוך 
התגאה  שנים,  כעשר  לפני 
הפעולה  בשיתוף  מנדלבליט 
הנודע  'בצלם'  ארגון  עם  שלו 
עצמו:  על  בהעידו  לשמצה 
'בצלם'  עם  הפעולה  "שיתוף 
בשבח  ודיבר  בולט"  הכי 
האורבים  העוינים  הצלמים 
רתיחה  בנקודות  לחיילים 
כביכול  אותם  לתפוס  כדי 
"הם  לדבריו,  בקלקלתם. 
עם  לדבר  להגיע  לנו  עוזרים 

עדים, לברר תלונות". 
לבדל  השתדל  כמובן  הוא 
לו  ששם  מהארגון  עצמו 
ישראל  את  להכפיש  למטרה 
ולהתייצב  אפשרית  צורה  בכל 
"הם  כשאמר:  האויב,  לימין 
את  ואני  שלהם  את  עושים 
שלי; האינטרסים לא חופפים", 
אך תכף שב לעמדת הסנגוריה: 
"עם כל הביקורת של הארגונים 
לחקר  להגיע  מטרתם  עלינו, 

האמת".
רק  צריך  רזומה  כזה  עם 
עד  ראינו  לא  איך  להתפלא 
הליכה  של  בוטים  גילויים  כה 
הקיצוניים  קודמיו  בתלם 
באים  הם  הנה  אבל  והבוטים. 
את  מבייש  היה  שלא  בקצב 
כך  כל  שאהב  יאיר,  בן  מיכאל 
שפעם  למרות  התליין  כס  את 
אחר פעם הסתיימו האישומים 
שיצאו מבית היוצר האובססיבי 

שלו בזיכויים מהדהדים.

חוטרא
האחרונים  הדיווחים 
וירדן  ישראל  כי  מלמדים 
קדחתניים  מגעים  מנהלות 
המשבר  את  לפתור  בנסיון 
וליתר  הבית  בהר  המתרחש 

דיוק במתחם שער הרחמים.
פעיל  בגיבוי  הווקף,  אנשי 
הרשות  של  ופרובוקטיבי 
והממשלה  הפלסטינית 
במודע  ניתצו  הירדנית, 
שנים  ששורר  סטטוס־קוו 
עוד  לקבוע  במטרה  במקום 
הנסיון  כנגד  ולהתמרד  עובדה 

לבטל אותה.
להעריך  ניתן  עתה  כבר 
תימצא  שלא  פשרה  כל  כי 
הערבים  של  ידם  את  תותיר 
היודעת  ישראל,  העליונה.  על 
אויבים  נגד  גבוהה  לדבר 
כמו  מרחוק,  עליה  המאיימים 
להעמיד  שלא  בוחרת  איראן, 
הקשור  בכל  דיוקם  על  דברים 
בבירתה  שמתרחש  למה 
ביותר  הקדוש  ובמקום 

לה.
היטב  מבינים  הערבים 
ומשמעותו  הזה  הגמגום  את 
של  תדירות  על  ומקפידים 
אחת לחצי שנה בקביעת סדרה 
את  שמקעקעות  עובדות  של 
השליטה היהודית. לתכונה הזו 
ישראל  ממשלות  כל  שותפות 
ירושלים  של  שחרורה  מאז 

ועד הלום. 

אווירא
לאחר  לבלוט,  מנת  על  כמו 
שורת  בידי  הוסתר  שכביכול 
החליט  הצפופה,  הגנרלים 
תעמולה  תשדיר  להשיק  לפיד 
לו  הנחשפים  את  שמחזיר 
גיחתו  של  האפלים  לימים 

לזירה הפוליטית.
של  הר  של  בחזית  כשהוא 
נגד  להסית  שב  הוא  שטרות 
לחרדים  משאבים  הפניית 
רק  כי  ולהבטיח  ולמקורבים 
ויטיבו  סדר  יעשו  וסיעתו  הוא 

עם האזרח.
פתטי. עלוב. לא משכנע.

שני הרוגים 
בתאונות דרכים

מאת חיים מרגליות

נהרג  חשמליים  אופניים  רוכב 
בכביש  דרכים  מתאונת  כתוצאה 
קוממיות.  למחלף  סמוך   ,20
האופניים  מעורבים  היו  בתאונה 

ורכב פרטי.
חובש  יוספוביץ  רזיאל 
"מדובר  כי  סיפר  הצלה'  ב'איחוד 
שנהרג  חשמליים  אופניים  ברוכב 
מערכ־ רב  מפגיעה  כתוצאה 

שהיה  נוסף  רוכב  כן  כמו  תית. 
החשמליים  האופניים  על  עמו 

מכן  ולאחר  קשה  באורח  נפצע 
לה־ נמרץ  טיפול  בניידת  פונה 

בבית  רפואי  טיפול  קבלת  משך 
החולים".

עם  נוספת  קטלנית  תאונה 
אירעה  וקטנוע  משאית  מעורבות 
סבא.  בכפר  ידע  עתיר  ברחוב 
יעקב לורש חובש ב'איחוד הצלה' 
אמר כי "למרבה הצער נקבע מותו 
של רוכב הקטנוע כבן 30 כתוצאה 
מהן  הקשות  הפציעות  מאופי 
סבל. מדובר בתאונה עם מעורבות 

משאית וקטנוע".

כ"ק אדמו"ר מבוסטון שליט"א ישבות השבוע בצפת
לאחר סיור חיזוק בערי החוף המערבי ארה"ב

 – מבוסטון  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
מאיר אלטר  הרה"צ רבי  ירושלים, 
הלוי הורוויץ שליט"א, חזר בימים 
בארה"ב,  חיזוק  מביקור  אלה 
סיאטל  העיר  את  הפעם  שכלל 
– וואשינגטון, כמו כן ביקר בפור־
אנג'לס  לוס  ובעיר  אורגון,  טלאנד 
במדינת קליפורניה אשר על החוף 

המערבי של ארה"ב.
כ"ק  נפגש  הביקור  במהלך 

ראשי  עם  שליט"א  האדמו"ר 
חינוך  במוסדות  סייר  הקהילות, 
צעירים  של  קבוצות  בפני  והרצה 

ועסקני הקהילות.
פרשת  הקרובה  בשבת 
כ"ק  ישבות  חזק',   – 'פקודי 
קבוצת  עם  שליט"א,  האדמו"ר 
האכסניה  צפת.  בעיה"ק  מלווים 
לסר  אברהם  ר'  הרה"ח  בבית 
בליל  וה'טיש'  השבת  תפילת  נ"י. 

שלישית  סעודה   .9 בשעה  שבת, 
שליט"א,  האדמו"ר  כ"ק  יקיים 
'קו־ בביהמ"ד  מלוויו,  עם  יחד 

ברחוב  העתיקה  בעיר  סוב' 
אלקבץ 15.

סקר: 'ישראל ביתנו' בחוץ, אין רוב לגוש ימין
לפי הנתונים של מכון 'מדגם', מפלגת כחול לבן ממשיכה להוביל בפער על הליכוד ^ גוש הימין מסתמן כשברירי

מאת מאיר ברגר

ופו־ 'מדגם'  מכון  שערך  סקר 
היו  לו  כי  מעלה  בחדשות 12  רסם 
היה  לא  כיום,  נערכות  הבחירות 
ממשלה  להקמת  הימין  לגוש  רוב 
הנ־ פי  על  מנדטים.  על 59  העומד 
תונים, מפלגת כחול לבן זוכה ב־36

מנדטים והליכוד ב־30.
הפער בין שתי המפלגות הללו 
גדול  להיות  מוסיף  האחרות  לבין 
פי  על  העבודה,  מפלגת  מאוד. 
הסקר, היא השלישית בגודלה עם 

9 מנדטים ורע"מ־תע"ל זוכה ב־8. 
יהדות  כי  מהנתונים  עולה  עוד 
ש"ס  מנדטים,   7 מקבלת  התורה 
הימין  מפלגות  איחוד  ב־6,  זוכה 
גם כן ב־6, כולנו ב־5 והימין החדש 
סף  על  שנמצאות  המפלגות  ב־5. 
אחוז החסימה הן מרצ עם 4 מנד־
טים ורע"מ בל"ד עם מספר דומה.

גוש  של  בסיכוי  שפוגע  מי 

מפלגת  היא  רוב  להשיג  הימין 
לא  הסקר  פי  שעל  ביתנו  ישראל 
עוברת את אחוז החסימה, יחד עם 

מפלגות גשר, זהות ויחד.
רפי  הסוקר  שערך  אחר  סקר 
מעלה   20 בערוץ  ופורסם  סמית 
כיום  נערכות  היו  הבחירות  לו  כי 
זוכה  היתה  לבן  כחול  מפלגת 
ב־31 מנדטים ואילו הליכוד ב־29. 

היא  הסקר,  פי  על  חד"ש־תע"ל, 
המפלגה השלישית בגודלה עם 9

מנדטים והעבודה רביעית עם 7.
החדש  הימין  התורה,  יהדות 
ב־6 זוכות  הימין  מפלגות  ואיחוד 

ומרצ  ש"ס  אחת,  כל  מנדטים 
גשר,  רע"מ־בל"ד,  ומפלגות  ב־5, 
4 מקבלות  וכולנו  ביתנו  ישראל 

מנדטים.

אלעד: אושרו הקצאות לעשרות 
בתי כנסת ומוסדות חינוך

בישיבת העיריה אושרו החלטות ועדת ההקצאות לאישור שימוש במוסדות 
חינוך לחמש שנים ^ כמו כן אושרו הקצאות לעשרות בתי כנסת וקהילות 

מכל העדות והחוגים בעיר

מאת מאיר קליין 

לעשרות  משמחת  בשורה 
בישיבת  באלעד:  חינוך  מוסדות 
המליאה  חברי  אישרו  העיריה 
לאישור  העיר  ראש  הצעת  את 
ההקצאות,  ועדת  פרוטוקולי 
במוסדות  שימוש  שמאפשרת 
בכך  שנים.  לחמש  החינוך 
בירוקרטיים  הליכים  יתייתרו 
קבלת  על  כה  עד  שהקשו 
הפעילות  והיתרי  התקציבים 

ממשרדי הממשלה.
סופי  באופן  אושרו  כן  כמו 
חדשים  חינוך  מבני  הקצאות 
כיתות  עשרות  שכוללים  שנבנו, 
פתיחת  במהלך  שנחנכו  לימוד 
שנת הלימודים האחרונה, אחרי 
תנופת בינוי מואצת אותה מוביל 

ראש העיר במהלך השנים האח־
מאות  נבנו  ובמסגרתה  רונות, 

כיתות לימוד חדשות.
לב־ הקצאות  אושרו  בנוסף 

חינוך,  מוסדות  שורת  עוד  ניית 
הבינוי  מהפכת  את  שישלימו 
מוסדות  לכלל  מענה  ויעניקו 
אלעד  בעיר  הקיימים  החינוך 
במבנים  כיום  שוכנים  ועדיין 

יבילים.
עוד אושרו הקצאות לשורת 
הפועלים  וקהילות  כנסת  בתי 
בתי  לבנות  שמבקשים  בעיר, 
כנסת קבע, או להרחיב את המ־

בעקבות  וזאת  הקיימים,  בנים 
התרחבות בני הקהילות השונות 
מדובר  אלעד.  בעיר  השוכנות 
והחו־ העדות  מכל  בקהילות 

המזרח,  עדות  מבני  בעיר,  גים 

עדות  בני  תימן,  יוצאי  קהילות 
אשכנז וקהילות החסידים.

פרוטוקולים  אושרו  כן  כמו 
בא־ ההנחות  ועדת  ישיבת  של 

רנונה, בראשותו של הרב פנחס 
מק־ בשורת  דנה  הוועדה  גרוס. 

מיוחדות  סיבות  היו  שבהם  רים 
או  בארנונה  בהנחה  לבקשה 

הקלה על תשלום החובות.
ישראל  הרב  העיר  ראש 
ישיבת  עוד  כי "זוהי  אמר  פרוש 
לתו־ בשורה  שמביאה  עיריה 

הן  בעיר.  הרבדים  מכל  שבים 
בסיוע  הן  חינוך,  מוסדות  בבינוי 
והחוגים  העדות  מכל  לקהילות 
ראויים  קבע  מבני  אל  להגיע 
שנהנים  המוסדות  להנהלות  וכן 
מניהול נכון וקל יותר עם אישור 

הקצאות לטווח ארוך".

צה"ל מסר הודעה למשפחת רוצח אורי 
אנסבכר הי"ד על כוונה להרוס את ביתו

מאת סופרנו הצבאי

צה"ל מסר כי אתמול  דובר 
המ־ למשפחת  נמסרה  בבוקר 
ערפאיה,  עטיה  ערפאת  חבל, 
צה"ל  כוונת  בדבר  הודעה 
שבחברון.  ביתו  את  להרוס 
הצעירה  את  רצח  המחבל 
אורי אנסבכר הי"ד לפני חודש 
יעל  לעין  הסמוך  ביער  בדיוק, 
המחבל  למשפחת  בירושלים. 
השגה  להגיש  אפשרות  ניתנה 

נגד ההריסה.
נמצאה  חודש  לפני  כזכור, 
גופתה של אורי אנסבכר הי"ד 
שבאזור  יעל  בעין  ה־19  בת 
ירושלים, לאחר שנעדרה מש־

עות הצהריים, כשעליה סימני 
יותר  קצת  קשים.  אלימות 
מציאת  לאחר  שעות  מ־24 
הודיעו  הצעירה,  של  גופתה 
כוחות הבטחון כי הם שמו ידם 

באירוע.  המרכזי  החשוד  על 
ימ"ר  ע"י  שהובלה  החקירה, 
בשיתוף  התקיימה  ירושלים, 
הגבול  משמר  ימ"מ,  של  כוח 

ושב"כ.
בצוותים  הגיעו  הכוחות 
וזהותו  פרטיו  אל  משולבים 
ברמללה.  שנעצר  החשוד,  של 
בלי  כשהוא  נתפס  החשוד 
ממנו  במסגד  והתחבא  נשק, 
הבטחון  כוחות  אותו  שלפו 

בדרך למעצר וחקירת שב"כ. 
הצה־ הוגשה  ראשון  ביום 
29 בן  ערפאיה,  נגד  תובע  רת 

ולא  לבד  פעל  לפיה  מחברון, 
לפני  בכוונותיו.  איש  שיתף 
כאשר  מביתו  יצא  כחודש, 
"יצאתי  בבגדיו:  מוסלק  סכין 
בגלל  יהודי,  לרצוח  מהבית 
לערבים  היחס  ובגלל  הכיבוש 
אמר  ובירושלים",  במחסומים 

לחוקריו.

הזדמנות אחרונה להציל חיים ולזכות בפרסים 
– עומס רב במוקדי המכירה

הלילה בחצות: סגירת 
מוקדי המכירה הסינית של 

'עזר מציון' להצלת חיים
מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, התבטא כי "השותפות עם 

'עזר מציון' כוחה גדול במיוחד בעת כזאת אשר סימני 
עקבתא דמשיחא גלויים לעין כל וראוי לכל יהודי הדואג 
מ'חבלי משיח' להיות שותף איתם במעשי החסד הרבים 

שלהם" • לאור העומס הרב קוראים ב'עזר מציון' לא 
להמתין לרגע האחרון

הלילה בחצות ייסגרו המוקדים של 
המכירה הסינית הגדולה המצילה חיים, 
שעל־ידי ארגון החסד 'עזר מציון' הפועל 
גדולי  מרנן  של  ובהכוונתם  בעידודם 
מאות  כוללת  המכירה  שליט"א.  ישראל 
פרסים יקרי ערך לבית ולכל המשפחה. 
להציל  להצטרף  אחרונה  הזדמנות  זו 

חיים ולזכות בפרסים.
מסייעת  השנתית  הסינית  המכירה 
בא־ משפחותיהם,  ובני  החולים  עבור 

מציון'  'עזר  הגדול  החסד  ארגון  מצעות 
כל  ומחלקותיו.  פעולותיו  שלל  על 
הופך  הגדולה  למכירה  כרטיס  הרוכש 
ותמיכה  בסיוע  נפשות,  בהצלת  לשותף 
בהיקפים חסרי תקדים בידי החולים ובני 
משפחותיהם, ויחד עם זאת יכול לזכות 

בפרסים.
נערכים  מציון'  'עזר  החסד  בארגון 
המכירה  של  המוקדים  סגירת  לקראת 
יקרי  של  ארוכה  שורה  הכוללת  הגדולה 

ערך הנצרכים בבתים רבים. 
להפריש  ניתן  הרבנים  הוראת  לפי 
צדקה  מכספי  הרכישה  מכרטיס   75%
את  מדגישים  מציון'  ב'עזר  ומעשר. 
הצלת  למען  החשובה  הקודש  שליחות 
כרטיסים  הרוכשות  "המשפחות  חיים: 
באופן  בכך  מסייעות  הסינית  למכירה 

ישיר להצלת חולי ישראל".
שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח  מרן 
מציון'  'עזר  עם  "השותפות  כי  התבטא 

אשר  כזאת  בעת  במיוחד  גדול  כוחה 
סימני עקבתא דמשיחא גלויים לעין כל 
משיח'  מ'חבלי  הדואג  יהודי  לכל  וראוי 
להיות שותף איתם במעשי החסד הרבים 

שלהם".
צ'ולק,  חנניה  הרב  מציון'  'עזר  יו"ר 
זכינו  בלבד  הקודם  "בחודש  כי  מציין 
באמצ־ אנשים  ושישה  שלושים  להציל 

עות מאגר מח עצם. בסך הכל עד היום, 
בני  ושלושים  אלפים  משלושת  למעלה 
אדם זכינו להציל בזכות המאגר! תחשבו 
מה זה אדם אחד להציל, וכאן מדובר על 
של  שכסף  אומרים  כשאנו  ב"ה.  אלפים 
חיים,  להצלת  הולך  הסינית  המכירה 

מדובר על הצלה ממש של חיים".
הלילה  המוקדים  סגירת  לקראת 
במוקדי  השורר  הרב  והעומס  בחצות 
מכירת  מוקד  תוגבר  הסינית,  המכירה 
 .1800-236-236 בטלפון  הכרטיסים 
ב'עזר מציון' קוראים לא להמתין ללחץ 
הגובר של הרגע האחרון, ככל שחולפות 
להשתתף  להתקשר,  הזמן  זה  השעות. 
בהצלת חיים ובהגרלה על מאות פרסים 

יקרי ערך.

מעצמת החינוך של הסמינרים בכנס של איגוד הסמינרים
כך מתמודדים עם בעיות הזמן על פי מסורת בית היוצר של 'בית יעקב' בהכוונת מרנן גדולי הדור שליט"א

יעקב'  'בית  סמינרי  מייסדת 
רווה  היתה  ע"ה  שנירר  שרה  מרת 
השבוע  שני  ביום  ביקרה  לו  נחת, 
נו־ ברק,  בבני  הזית'  'גני  באולמי 
היה  כפיה  יציר  כיצד  לראות  כחת 
למעצמה של חינוך במסורת אבות 
אנשי  עשרות  סבא,  ישראל  ברוח 
לבנות  הסמינרים  מנהלי  חינוך 
'בית יעקב' חברי איגוד הסמינרים 
להזמנה  ובאו  נקראו  החוגים  מכל 
בא־ הסמינרים'  מנהלי  'איגוד  של 
בית  חינוך  חיזוק  לכנס  ישראל  רץ 
יעקב ועניינים העומדים על הפרק 

והדרך להתמודדות עמם. 
'איגוד  ביוזמת  נערך  הכנס 
יעקב'  'בית  של  הסמינרים'  מנהלי 
על  עצמית  שכם  לטפיחת  נועד  לא 
מעצמת  של  החינוכיות  ההצלחות 
החינוך הטובה ביותר בעולם המני־

בה פירות לתפארת בכמות ואיכות 
 – עדנה  ידע  לא  החרדי  שהציבור 
מול  ומחשבה  מוחות  לסיעור  אלא 
וההתמודדויות  הקשות  הבעיות 
על  הוצבו  הן  להיפך,  טויחו,  שלא 
ודיונים  בשיחות  היום  סדר  ראש 
וזכו למלא תשומת הלב המשותפת. 
הסמינרים  מנהלי  עשרות 
רח־ מכל  הסמינרים  איגוד  חברי 

כל  את  כאמור  הקיפו  הארץ  בי 
חסידים,  לצד  ליטאים  החוגים, 
עובדה  אשכנזים,  לצד  ספרדים 
המשותפת  הדרך  על  שהעידה 
והאחידה של הציבור החרדי בה־
מפליא  הזמן,  פגעי  מול  תגוננות 
יכול  חוג  כל  כיצד  לראות  היה 
בי־ במשותף  משנהו  את  להעשיר 
ובהצ־ ובפתרונות,  ביוזמות  ניהם, 

בת רעיונות להצלחת החינוך. 
ממנכ"ל  הנחיה  דברי  לאחר 
אוסטרליץ  יצחק  הרב  האיגוד 
הכנס  את  וניווט  שאירגן  שליט"א 
כיבד בדברי פתיחה את הגאון רבי 
סמינר  מנהל  שליט"א  וולף  זאב 

הרב וולף ויו"ר האיגוד.
לאחר דברי הפתיחה ריתק את 

הציבור במשך שעה ארוכה הגאון 
רבי משה ברזובסקי שליט"א ראש 
הרב־ ועדת  וחבר  סלונים  ישיבת 

מועצת  שע"י  חינוך  לענייני  נים 
בדבריו  שליט"א.  התורה  גדולי 
עמד על דרך החינוך שיש להנחיל 
לבנות ישראל עפ"י הכוונת גדולי 
דבריו  בסיום  שליט"א.  ישראל 
בידם  ה'  שחפץ  למנהלים  איחל 
חדו־ יצאו  התלמידות  וכל  יצליח 

רות לעשות את רצון ה', וזה עיקר 

התלמידות  את  להכשיר  החינוך, 
לעמוד בנסיונות הדור.

הגאון  נשא  המרכזי  הנאום  את 
רבי מאיר קסלר שליט"א רב העיר 
מודיעין עילית וחבר ועדת הרבנים 
גדולי  מועצת  שע"י  חינוך  לענייני 
את  הביא  בדבריו  שליט"א  התורה 
החינוך  דרך  על  הדור  גדולי  דבר 
הביע  דבריו  בסיום  יעקב.  בבית 
הוקרה למנהלים שעושים הכל לח־

שמים,  ליראת  ישראל  בנות  את  נך 

ואיחל  טובות.  ולמידות  לצניעות 
הטוב  אוצרו  את  יפתח  שהקב"ה 
להעמיד  שיוכל  ואחד  אחד  לכל 
חדורות  צנועות  אמהות  של  דורות 
שמים.  וביראת  בצניעות  באמונה, 
פני  לקבל  שנוכל  הדור  יהיה  שזה 

משיח צדקנו. אמן.
הגאונים  הרבנים  דברי  לאחר 
מנהלי  פאנל  התקיים  שליט"א 
על  העומדים  בעניינים  סמינרים 

הפרק. 
מנהלי  יצאו  הכנס  בתום 
עם  חיזוק  בתחושת  הסמינרים 
חד־ בכלים  והצטיידות  רעיונות 

להמשך  חדשות  ובתובנות  שים 
הסמינ־ מנהלי  הפוריה.  עבודתם 

והערכתם  תודתם  את  הביעו  רים 
וב־ הסמינרים  איגוד  להנהלת 
מיוחד למנכ"ל האיגוד הרב יצחק 
השנה  כל  עומד  אשר  אוסטרליץ 
ובפרט  הסמינרים  מנהלי  לימין 

בארגון הכנס המוצלח. 

בתמונות: הגאון רבי משה ברזובסקי שליט"א ראש ישיבת 
סלונים וחבר ועדת הרבנים לענייני חינוך נואם בכנס

התרגשות גדולה ורוממות רוח בקרב בוגרי קאמניץ תושבי חו"ל 
בכל מקומות מושבותיהם, לקראת מסעו של  הגר"י שיינר לארה"ב
כינוס אדיר לכבודה של תורה, ולהצלת מוסדות הק' של ישיבת קמניץ, יעמוד במרכז 

מסעו וביקורו של הגאון רבי יצחק שיינר שליט"א 

הגאון  לארה"ב  המריא  אמש 
רבי יצחק שיינר שליט"א עם חברי 
שליט"א  הישיבה  מרבני  פמלייתו 
ינחת  היום  ובעז"ה  וממקורביו, 

במדינת ניו יורק בארה"ב.
מיזם  רקע  על  נערך  המסע 
גיוס ההמונים 'אדירי התורה מת־

בוגרי  עתידים  בו  בבקשה',  חננים 
ומוסדותיה  הק'  הישיבה  וידידי 
אחד  כאיש  ולהתאגד  להיקהל 
הישיבה  את  ולחלץ  אחד,  בלב 
הכלכלי  מהאיום  ומוסדותיה,  הק' 
קיום  עתיד  על  המרחף  החמור 

הישיבה הק' ומוסדותיה.
ראש  ישהה  קודש  בשבת 

יורק,  בניו  שליט"א  הישיבה 
הק'.  הישיבה  ידידי  בבית  וישהה 
הנרגשים,  הק'  הישיבה  בוגרי 
אישי ציבור, רבנים וראשי ישיבות 
מכותל המזרח של יהדות ארה"ב, 
עתידים לפקוד את אכסניית ראש 
בהזדמנות  הכרה  תוך  הישיבה, 
יכולים  בה  פעמית  והחד  הנדירה 
מדמות  ותושיה,  עצה  ליהנות  הם 
הנפילים שריד לדור דעה, ולזכות 
והדרכות  ועצות  קדשו,  לברכות 

בדרך התורה.
והביקור,  המסע  של  במרכזו 
והמרומם  האדיר  הכינוס  יעמוד 
של ועידת הידידים של בני חו"ל, 
הישיה"ק  וידידי  בוגרי  לאלפי 
את  אישרו  כבר  שברובם  בחו"ל 
השתתפותם בוועידה ההיסטורית 
האסטרטגי  מיקומה  והמרגשת. 

של הוועידה מאפשר הגעה נוחה, 
הגדו־ החרדיים  מהריכוזים  הן 

התורה  מעיר  והן  בברוקלין,  לים 
הבוג־ אלפי  ינהרו  מהם  לייקווד, 

רים, רבנים ור"מים, ראשי ישיבות 
יפגשו  בוועידה  מדין.  על  ויושבי 
את  הישיה"ק  וידידי  בוגרי  אלפי 
על  ויעלו  שליט"א  הישיבה  ראש 
שזכור  המפואר  העבר  את  נס 
קודש  ורגשות  בערגה  לכולם 
בשהותם בצל ראש הישיבה, שה־

עמידם בקרן אורה על דרך התורה 
אישיותם  בנין  את  בישיה"ק  ובנו 

לכל משך אורך חייהם.
הישי־ ראש  של  מסעו  במרכז 

של  מצומצם  כינוס  יתקיים  בה 
מספר עתירי הון מידידי הישיבה, 
אשר כבר נטלו ע"ע להעמיד סכום 
לתור־ כהכפלה  שישמש  אדיר 

ההצלה  למגבית  בארה"ק,  מים 
בוועי־ שעבר  בשבוע  שהושקה 

עבור  שנערכה  המקדימה  דה 
המתגוררים  והידידים  הבוגרים 

בארה"ק.
פורסמה  האירוע  לקראת 
הישיבה,  ראש  של  קדשו  קריאת 
לכל  אישי  באופן  הוא  קורא  בה 
במעמד,  חבל  לקחת  ובוגר  חניך 
של  התווך  מעמודי  חלק  ולהיות 

ממלכת התורה 'קאמניץ'.

רקטה שוגרה מרצועת עזה; 
מערכת כיפת ברזל הופעלה

מאת סופרנו הצבאי

הופעלה  אדום'  'צבע  אזעקת 
אשכול  האזורית  במועצה  אמש 
אחד  שיגור  של  זיהוי  בעקבות 
דובר  מסר  כך  עזה,  רצועת  משטח 
מערכת  הצבא  הודעת  לפי  צה"ל. 
בעקבות  הופעלה  ברזל  כיפת 
הת־ הופעלה  לכן  קודם  השיגור. 
כתוצאה  העורף,  פיקוד  של  רעה 

הרצועה  בשטח  שהושלך  ממטען 
ולא חצה את גדר המערכת.

הערב  בשעות  יותר  מוקדם 
והפיל  ישראל  לשטח  בלון  חצה 
במוע־ יישוב  מעל  נפץ  חומר 

מסרו  כך  אשכול,  האזורית  צה 
היו  לא  ההודעה,  לפי  במועצה. 
מוקדם  נזק.  נגרם  ולא  נפגעים 
התפוצצו  הצהריים  בשעות  יותר 
מעל  לבלון  שחוברו  מטענים  שני 

יישוב בדרום המועצה. גם במקרה 
הזה לא נגרם נזק ולא היו נפגעים.
מנהיג חמאס, איסמעיל הנייה, 
הזהיר בתחילת השבוע את ישראל 
ברצו־ הרפתקניים  מהלכים  מפני 

עת עזה, וטען כי תשלם מחיר יקר 
אם תחליט לפעול. במהלך השבוע 
מצרית  מודיעין  משלחת  ביקרה 
בנסיון  ובישראל,  עזה  ברצועת 

למנוע עימות בין הצדדים.
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'אל תרפו!', 'המשיכו בכל הכח'!, 'אין לכם 
מושג כמה הדברים משפיעים ומחלחלים!'...

מהציבור  הזורמות  התגובות  סוג  זה 
בתקופה  כאן  שהועלה  הכאוב  לנושא  בנוגע 

האחרונה.
העיקריים  המעוררים  דברים,  של  מטבעם 
הם יהודים מבוגרים, אנשי שיבה מיושבים, בני 
נודעים  חינוך  אישי  אף  ביניהם  הקודם,  הדור 
ויהודים שאכפת להם. אכפת להם וכואב להם 

ההתדרדרות התלולה בתחום זה.
גם  כי  בעובדה  להיווכח  גם  אבל  מעניין 
ומעודד  חיובי  משוב  מגיע  הצעיר  מהדור 
ובקרב  החסידיות  הישיבות  בהיכלי  בנושא. 
כן  רצון  וקיים  תסיסה  ישנה  קדושות  חבורות 

לשנות את המציאות.
גוים,  של  מוסיקליים  מאפיינים  עוד  לא 
יהודית  חתונה  במהלך  הביטוי,  על  סליחה 
הרחוקה  תזמורת  עוד  לא  וקדושה.  טהורה 
ומתהדרת  החסידות,  מרוח  קשת  כמטחווי 
בנוצות 'חסידיות' לא לה. מתאים יותר לכנות 
העוף  שם  על  חסידה'  כ'תזמורת  כזו  תזמורת 
שאינו טהור הנקרא כך, ולא 'תזמורת חסידית' 

– הם מסיקים בקול נוגה.
הם מעלים על נס קהילה קדושה מסויימת, 
לב  נדיב  יקר  יהודי  הכפפה  את  הרים  בה 
מארה"ב שהבטיח לממן בעצמו את חלק הארי 
מהתזמורת של החתונה במידה והיא תנגן אך 

ורק ניגונים חסידיים המושרים באותה חצר.
להיות פזרן  כך נוצר מצב חיובי, שצריכים 

טוב  הפחות  במקרה  טיפש  או  הטוב  במקרה 
תזמורת  פני  על  אחרת  תזמורת  להעדיף  כדי 

חסידית זו במובן הנכון שלה.
מאות  מעידים  התוצאה,  במבחן 
לא  כבר  שנים  כי  אלו,  בחתונות  המשתתפים 
בחתונות  שרואים  כפי  אמיתית  שמחה  ראו 
אלו. כל הנקלע לחתונה כזו מבחין מיד בהבדלי 
מקורית  אותנטית,  שמחה  בין  וארץ  שמים 
המקצבים  מערבולת  לעומת  זו,  ושלימה 

המכוערת שנשמעת כיום בחתונות רגילות.
לב.  בכל  כך  על  ומודים  באים  המבוגרים 
בחתונות,  לרקוד  יכולים  לא  שאנו  שנים  כבר 
הם מספרים, לא מכירים שום ניגון... כעת שוב 
שומעים את הניגונים היפים של פעם ואפשר 

גם להצטרף לריקוד מלא החן.
המרכזיים  הרקדנים  אף  לשמוע,  ותופתעו 
הניגונים  את  מכירים  שכן  הצעירים   –
כי  מלא  בפה  מודים  והעכשוויים,  העדכניים 
הניגונים  חמי...  ובן  בני  בין  עצום  הבדל  יש 
שממקור קדוש יהלכו הם משהו מעולם אחר 

לגמרי.
אף זרים הנקלעים לחתונה כזו, כאלו שאין 
להם שיג ושיח בנגינה החסידית במשמעותה 
אנו  מעניין...  ואומרים:  באים  האמיתית, 
הם  מהיכן  האלו.  הניגונים  את  מכירים  גם 
כנראה  יודעים.  לא  בעצמם  הם   – מכירים? 
היא  סיני,  הר  למרגלות  שעמדה  הנשמה 
בקדושה.  שמקורו  הניגון  את  ומכירה  המזהה 

בשמחות אצל כולם!

דרושים: היימישע זינגערס (4)

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

כשלון  אחרי  משבוע  פחות 
ארה"ב  נשיא  בין  הפסגה  פגישת 
מאיים  הצפונית,  קוריאה  ושליט 
הנשיא  של  לאומי  לבטחון  היועץ 
להחריף  בולטון,  ג'ון  האמריקאי, 
על  הסנקציות  את  משמעותית 

קוריאה הצפונית. 
דבריו של בולטון באו על רקע 
הצפו־ קוריאה  לפיהם  הדיווחים 

את  מחדש  להשמיש  החלה  נית 
בליסטיים  טילים  לשיגור  המתקן 
דונצ'אנג־רי, אך בתגובתו לא ייחס 
בולטון את דבריו דווקא לפעילות 

זו. 
מאוד  היה  טראמפ  "הנשיא 
קוריאה  "אם  בולטון,  אמר  ברור", 
של  לכיוון  תפנה  לא  הצפונית 

לא  הגרעיני,  מנשקה  התפרקות 
לדבריו,  בסנקציות".  הקלה  תהיה 
לפי  ויורחבו  יתחזקו  אף  הסנקציות 
לשיתוף  להביא  במטרה  הצורך, 
פעולה מצדה של קוריאה הצפונית. 
מנ־ טראמפ  הנשיא  כי  נראה 

באסטרטגיה  קים  מול  לפעול  סה 
מרעיף  הוא  אחד  כשמצד  כפולה, 
בפה  ומצהיר  מחמאות  ראשו  על 
אכן  שהוא  לו  מאמין  הוא  כי  מלא 
הגרעיני,  מנשקו  להתפרק  רוצה 
האיומים  לטקטיקת  חוזר  ומנגד 

בהחרפת הסנקציות, כדי להבהיר 
טראמפ,  שהוא,  שלמרות  לקים 
אין  לעסקה,  להגיע  רוצה  מאוד 
בכך כדי ללמד על כך שהוא נטש 
האח־ האופציות  את  לחלוטין 
וחזרה  השיחות  סיום  כולל  רות, 

לאיומים נגדו. 
קים  שב  האחרונים  בימים 
שנמשכה  נסיעה  לאחר  לביתו, 
מוייטנאם  ברכבת  ימים  מספר 
הגיע  הוא  הצפונית.  לקוריאה 

לפנות   3:00 בשעה  לפיונגיאנג 
המתינו  להוראתו  ובהתאם  בוקר, 
הבי־ ברחובות  אזרחים  אלפי  לו 

וקדו  בהתלהבות  לו  שנופפו  רה, 
לפניו עמוקות בהודיה נרגשת על 

עושה  שהוא  הכבירים  המאמצים 
למענם, תוך שהוא שומר על כבו־

דה של ארצם בזירה הבינלאומית, 
ואינו נכנע בפני לחצים של מעצ־

מות אדירות כמו ארה"ב. 

ארה"ב מאיימת להחריף את 
הסנקציות נגד קוריאה הצפונית 

לנוכח הבניה המהירה באתר לשיגור טילים בליסטיים:

הדו"ח לאובדן והצלת מזון בישראל חושף:

אובדן המזון משפיע על יוקר המחיה: 
מייקר את מחירי המזון ב־11 אחוז
משפחה ממוצעת בישראל זורקת לפח מזון בשווי 3,200 שקלים בשנה

מאת שלמה גרין

בשיתוף  ישראל  לקט  ארגון 
הדו"ח  את  מפרסמים   ,BDO
הלאומי ה־4 לאובדן והצלת מזון 
לראשו־ מציג  הדו"ח  בישראל. 
המזון  באובדן  העוסק  פרק  נה 
שווי  את  ומציג  הביתית  בצריכה 
הבית  משקי  עבור  המזון  אובדן 

בישראל.
שווי המזון האבוד בישראל, 
הינו  טון,  מיליון   2.5 של  בהיקף 
כמעט  שקל.  מיליארד   19.7
מחצית מהאובדן הוא בר־הצלה, 
בהיקף של 1.2 מיליון טון ובשווי 

של כ־7 מיליארד שקל.
כי  מראים  הדו"ח  ממצאי 
של  הביתית  בצריכה  האובדן 
הסתכם  בישראל  הבית  משקי 
בכ־880 אלף טון מזון, בשווי של 
משפחה  שקל.  מיליארד  כ־7.9 
לפח  זורקת  בישראל  ממוצעת 
שווה  שהם  בשנה,  ש"ח   3,200
צריכת  של  וחצי  לחודש  ערך 
בצריכה  האובדן  עיקר  מזון. 
פירות  מזריקת  נובע  הביתית 

וירקות.
השפעת  את  חושף  הדו"ח 
המחיה:  יוקר  על  המזון  אובדן 
בכל  האובדן  של  ההשפעות 
מייקרות  הערך  שרשרת  שלבי 
אחוז.  בכ־11  המזון  מחירי  את 
בפ־ פוגע  המזון  אובדן  בנוסף, 

ריון במשק בשל תשומות ייצור 

ועבודה היורדות לטמיון.
אי־הב־ פער  את  לסגור  כדי 

נדרש  בישראל  התזונתי  טחון 
האבוד,  מהמזון  אחוז  להציל 20 
הצלת  שקל.  מיליארד   3 בשווי 
בע־ זאת  לעשות  מאפשרת  מזון 

לות של 830 מיליון שקל בלבד, 
אחוז   72 של  חסכון  תוך  כלומר 
מהעלויות. זאת, מבלי לכמת את 

יתרונותיה הסביבתיים.
מנכ"ל  כרוך,  גידי  לדברי 
כי  עולה  ישראל: "מהדו"ח  לקט 
לפח  זורקת  ממוצעת  משפחה 
חודש וחצי של צריכת מזון בכל 
שנה, בשווי 3,200 שקל. במקום 
מלח־ כגון  נקודתי  מענה  לתת 

והמילקי,  הקוטג'  במחירי  מה 
את  להפנים  ישראל  מדינת  על 
היתרונות הרבים של הצלת מזון 
יעדים  לאומית,  מדיניות  ולגבש 
התכנית  על  זה.  נושא  ולתקצב 
שרשרת  לכל  הדעת  את  לתת 
החקלאות,  משלב   – המזון  ערך 
הקמעונאיות  ברשתות  עובר 
הביתית.  הצריכה  ועד  והשיווק 
הכירה  הכנסת  באוקטובר 2018 
ביתרונות הרבים של הצלת המ־

לעידוד  'החוק  את  ואישרה  זון 
הצלת עודפי מזון'. על הממשלה 
המזון  הצלת  את  לאמץ  הבאה 
אי  למיגור  משמעותי  כפתרון 
נושא  ולהציב  התזונתי  הבטחון 
יומה   סדר  על  מרכזי  כנושא  זה 
– הכלכלי, החברתי והסביבתי".

הראשי  הכלכלן  הרצוג,  חן 
המ־ אובדן  "עלויות   :BDO של 

דבר  של  בסופו  מתגלגלות  זון, 
לכיסו של הצרכן ומשפיעות על 
וגורמות  בישראל,  המחיה  יוקר 
להתייקרות של 11 אחוז במחירי 
המזון. בנוסף, אובדן המזון פוגע 
תשומות  בשל  במשק  בפריון 
לטמיון  היורדות  ועבודה  ייצור 
תעשיית  של  בתחרותיות  ופוגע 

המזון הישראלית.
"לפיכך, מדיניות הצלת מזון 
מוחלשות  לשכבות  וחלוקתו 
אפקטי־ כלכלית  מדיניות  היא 

חלק  בה  בישראל,  דווקא  בית 
נכבד מההוצאה של משקי הבית 
היא על מזון. הצלת מזון היא נו־

סחה מנצחת, שמאפשרת לסגור 
את פער אי הבטחון התזונתי תוך 
חסכון ישיר למשק בסך של כ־2 
הית־ בכימות  שקל.  מיליארד 

והסביבתיים  החברתיים  רונות 
אף  למשק  החסכון  העודפים 

עולה על 4.5 מיליארד שקל". 
הציל  ישראל'  'לקט  ארגון 
ארוחות  מיליון  כ־2.2  ב־2018 
בתי  צה"ל,  מבסיסי  מבושלות 
מסעדות  הסעדה,  חברות  מלון, 
תוצרת  טון  אלף  וכ־15.5  ועוד 
כ־150  של  כולל  בשווי  חקלאית 
הללו  המזון  עודפי  שקל.  מיליון 
ללמעלה  שבוע  מדי  מועברים 
באמצעות  נזקקים  מ־175,000 

כ־200 עמותות ברחבי ישראל.

נמשכת העליה בתיירות לישראל: עליה 
של 14 אחוזים לעומת פברואר שעבר

מאת שלמה גרין

לישראל  נכנסו  בפברואר 
של  עליה  תיירים,  אלף   342.3
אש־ לפברואר  ביחס  אחוז  כ־14 
 11 של  עליה  לאחר  וזאת  תקד, 
בינואר  תיירים  בכניסות  אחוז 
המקבילה  התקופה  לעומת   2019
אשתקד. סה"כ ההכנסות מתיירות 
ב־1.8  נאמדות   2019 בפברואר 

מיליארד שקל.
אמר  לוין  יריב  התיירות  שר 
ושוברים  ממשיכים  "אנו  כי 
לישראל  תיירים  בכניסת  שיאים 

של  הראשונים  בחודשים  גם 
תוצאה  הוא  הזה  וההישג   ,2019
שא־ מאומצת  עבודה  של  ישירה 

התיירות.  במשרד  עושים  נחנו 
שאנו  רגילים  הבלתי  השיאים 
שינוי  בעקבות  באים  מציינים, 
באמצ־ ישראל  בשיווק  מהפכני 

עות פיתוח תשתיות, פתיחת קווי 
לישראל  חדשים  מיעדים  תעופה 
סו־ עם  פעולה  שיתופי  וביצירת 

בעולים.  הגדולים  התיירות  כני 
לתיירות הנכנסת לישראל תרומה 
כלכלית ענפה ותרומה הסברתית 

חשובה לא פחות".
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הסירה  התהפכות  אסון 
בצ'ילה: 3 ישראליות בגילאי הפנ־
סיה מצאו את מותן באירוע הקשה 
ממשתתפי   14 עוד  שעבר.  שבוע 

המסע נפצעו בדרגות שונות.
עד  חלפו  יממות  לשתי  קרוב 
היש־ המשלחת  הגיעה  בו  הרגע 

המרחק  בשל  זאת  לזירה,  ראלית 

הרב (26 שעות טיסה ועוד 4 שעות 
שהמשלחת  והעובדה  נסיעה) 
המתינה עד לשעות הערב לטיסה 

ישירה למקום.
חב־ היא  לסייע  שנרתמה  מי 

מדאסיס  הרפואיות  ההטסות  רת 
רא־ רפואיים  צוותים  ששלחה 

נעזרה  כך  לשם  לזירה.  שוניים 
החברה בשלוחות הרבות שיש לה 
הזה  כשבמקרה  הגלובוס,  פני  על 

מעיר  מיוחדים  צוותים  הוזנקו 
הגיעו  הצוותים  סנטיאגו.  הבירה 
למקום כבר בשעות הבוקר וניהלו 
ההיב־ בכל  מקרוב  האירוע  את 

טים. בשעות הערב של יום ראשון 
הוטס צוות רפואי מיוחד מישראל 
שאושפזו  החולים  ליווי  לצורך 

בבתי חולים מקומיים. 
של  מבחינתה  כי  לציין  חשוב 
מלה־ רחוק  האירוע  מדאסיס 

מתקיימת  אלו  בימים  סתיים. 
יש־ צ'ילה  בקו  אווירית'  'רכבת 
מוחזרים  הפצועים  כאשר  ראל, 
בה־ מדובר  זה.  אחר  בזה  לארץ 

מחמת  הן  ביותר  מורכבת  עברה 
גיל  בשל  והן  הפציעות  אופי 

הפצועים.
במוקד  התקבל  בוקר  "לפנות 
הראשון  האיתות  מדאסיס  של 
טיול  במהלך  שאירעה  תאונה  על 
בצ'ילה",  ישראלים  קבוצת  של 
מנכ"ל  גרוסברגר,  מוישי  משחזר 

מדאסיס. 
הביטוח  חברת  איש  המעדכן: 
חלק  שביטחה  פספורטקארד 
השירותים  ואת  מהמטיילים, 
מדאסיס.  לה  מספקת  הרפואיים 
הבינו  הפרטים  שהתרבו  "ככל 
המו־ את  שמאיישים  האנשים 

ביממה,  שעות   24 שפעיל  קד 
גודל  בסדר  באירוע  מדובר  כי 

משמעותי".
החברה  עברה  והלאה  מכאן 
טלפון  שיחות  חירום.  לנוהל 
לעבור  החלו  מיוחדות  והוראות 
לקצה  העולם  של  אחד  מקצה 
עם  קשר  יוצרים  תחילה  השני. 
ביותר  הקרוב  הרפואי  המרכז 
מש־ מארגנים  כך  אחר  למקום, 

בסוף  ורק  למקום  שתצא  לחת 
מקצועי  חולים  לבית  פינוי  לוודא 
הפ־ את  להטיס  הצורך  ובמידת 
מאר־ לבין  בין  לישראל.  צועים 

מישראל,  רפואית  משלחת  גנים 
בירוקרטים  פלונטרים  פותרים 

ועוד. 
במ־ מדאסיס  של  החשיבות 

מוסיף  קריטית,  היא  הללו  צבים 
המומחיות  רק  לא  "זו  גרוסברגר. 
שלנו,  הצוותים  של  הרפואית 
להצלחת  שמתורגמת  מומחיות 
חיים, כפשוטו... זה גם הצורך של 
לדעת  קשה  כך  כל  במצב  אנשים 
שיש איתם דובר עברית או מישהו 
דוברי  עם  רציף  בקשר  שנמצא 

עברית". 
לחברה  כי  מספר  גרוסברגר 
שיתופי פעולה עם קרוב ל־6,000 
בתי  ועם  בעולם  רפואים  מרכזים 
הגלובוס,  על  נקודה  בכל  חב"ד 
פרטיים,  למטוסים  בנוסף  זאת 
רפואיים  וצוותים  אמבולנסים  צי 
נתון.  רגע  בכל  להזנקה  שמוכנים 
מעטפת  יצרנו  הזה  המערך  "עם 
להגיע  לנו  שמאפשרת  הרמטית 
ביותר,  המרוחקת  ולו  זירה,  לכל 
 3 על  יעלה  שלא  זמן  פרק  תוך 

שעות".

בנק ישראל יוצא בתכנית הסברה 
לציבור בנושא מערכת נתוני אשראי

מאת שלמה גרין

הס־ תכנית  משיק  ישראל  בנק 
הציבור  את  ליידע  שנועדה  ברה 
מערכת  של  הפעלתה  התחלת  על 

נתוני אשראי. 
האשראי,  נתוני  מערכת 
ישראל  בנק  ידי  על  שהוקמה 
המ־ ומשרד  האוצר  משרד  בליווי 

התחרות  להגברת  תביא  שפטים, 
המע־ בתוך  הן  האשראי  בתחום 
שחקנים  מצד  והן  הבנקאית  רכת 
תאפשר  המערכת  בנקאיים.  חוץ 
בתנאים  אשראי  לקבל  ללקוח 
עבורו,  האפשריים  המיטביים 
המשחק  כללי  את  לשנות  וצפויה 
האשראי  בשוק  כיום  הנהוגים 

הקמעונאי.
אשראי,  נתוני  לחוק  בהתאם 

השלב  ביישום  החל  ישראל  בנק 
המערכת  הקמת  של  האחרון 
והתחלת  אשראי  נתוני  לשיתוף 
הפעלתה, המתוכננת לאמצע אפ־
יש־ בנק  בחוק,  שנקבע  כפי  ריל. 
ראל אוסף נתוני אשראי ממקורות 
מידע מסוג נותני אשראי ורשויות 
מדינה, וימסור אותם – אם הלקוח 
יהא מעונין בכך וייתן את הסכמתו 
לנו־ אשראי  לשכות  באמצעות   –
להשתמש  המורשים  אשראי  תני 
במידע (מלווים) וללקוחות עצמם 

(לווים).
המידע הנאסף מתייחס לנתוני 
בנקאיים  מידע  ממקורות  אשראי 
החל  אשראי  כרטיסי  וחברות 
מבנק  נתונים  וכן   ,2016 ממאי 
שיקים  מושכי  ממדור  הדואר, 
לשכות  ישראל,  בבנק  כיסוי  ללא 

הרשמי  והכונס  לפועל  ההוצאה 
אוגוסט  ב־31  שמתחילה  לתקופה 

.2018
על  הממונה  תמם,  צוריאל 
שיתוף נתוני אשראי בבנק ישראל 
אמר כי "אנו צופים כי בתוך פרק 
ההיערכות  סיום  עם  קצר,  זמן 
לפעילות  השונים  הגורמים  של 
מערכת  החדשה,  המערכת  עם 
נתוני אשראי תגביר את התחרות 
בכוחה  ויהיה  האשראי  בתחום 
לשנות באופן משמעותי את כללי 
הקמעו־ האשראי  בשוק  המשחק 

ללקוחות  תאפשר  המערכת  נאי. 
משתלמות  ערך  הצעות  לקבל 
יותר והם יוכלו לנהל את צעדיהם 
בצורה מושכלת ולהגדיל את כוח 
המיקוח שלהם מול מלווים שונים 

בבואם לקחת אשראי".

שלב נוסף במאבק בעישון נכנס לתוקף: 

חוק איסור פרסום והגבלת השיווק למוצרי 
טבק ועישון נכנס לתוקף בסופ"ש הקרוב

מאת מאיר קליין 

נכנסות  הקרוב  שישי  ביום 
בחוק  חדשות  הוראות  לתוקפן 
השיווק  והגבלת  הפרסומת  איסור 
בכנסת  שאושרו  טבק,  מוצרי  של 

היוצאת. 
כל  המתוקן,  לחוק  בהתאם 
פרסום  על  הקיימות  ההגבלות 
על  יחולו  טבק  מוצרי  של  ושיווק 
על  רק  ולא  העישון  מוצרי  כלל 
כה,  עד  שהיה  כפי  טבק  מוצרי 
אלקטרוניות  סיגריות  על  לרבות 
שאינן  לעישון  שונות  ותערובות 

טבק.
לגבי  גם  תחול  הזו  ההרחבה 
במקומות  העישון  למניעת  החוק 

כך  לעישון  והחשיפה  ציבוריים 
שהחל מיום שישי יחול איסור על 
אלקטרוניות  בסיגריות  שימוש 
עישון  או  טבק  חימום  וכן  (אידוי) 
סיגריות שאינן מכילות טבק בכל 
ביחס  כמו  בדיוק  ציבורי  מקום 

לעישון סיגריות טבק.
שינוי נוסף שיורגש היטב במר־

חב הציבורי הוא איסור פרסום גורף 
פרסום  לרבות  עישון  מוצרי  של 
מתן  איסור  דיגיטליים,  באמצעים 
פרסומת  שלטי  על  איסור  חסות, 
ובתוך  חנויות  מעל  עישון  למוצרי 
ייעו־ חנויות  בתוך  למעט  חנויות, 

דיות למוצרי עישון ואלכוהול.
ביחס  החרגה  ישנה  בחוק 
עדיין  לפיה  הכתובה  לעיתונות 
בעי־ עישון  מוצרי  לפרסם  מותר 

בכל  אחת  פרסומת  רק  אך  תונים, 

עיתון, על 30% משטח הפרסומת 
ועבור  בריאות,  אזהרת  תופיע 
יוקצה  עישון  למוצר  פרסומת  כל 
מודעה  עבור  זהה  פרסום  שטח 

ובה מידע על נזקי העישון.
שנכנסות  נוספות  הוראות 
שימוש  על  הגבלות  הן  לתוקף 
למוצ־ עישון  מותגי  של  בשמות 

רים אחרים כגון תיקים או בגדים, 
המרבי  הניקוטין  ריכוז  הגבלת 
סיג־ של  מילוי  בנוזלי  המותר 

מ"ג/מ"ל  ל־20  אלקטרוניות  ריות 
ואיסור שיווק של נוזל מילוי, אלא 
פתיחה  למנוע  שנועדה  באריזה 

על ידי ילדים. 
איסור  את  גם  מרחיב  החוק 
במסגרת  עישון  מוצרי  חלוקת 
תהיה  שהחלוקה  וקובע  מסחרית, 
או  סמלית  בתמורה  גם  אסורה 

להב־ כדי  אחר,  למוצר  בתמורה 
החדשה  החקיקה  של  יישום  טיח 
על  אישית  אחריות  הטיל  החוק 
ביצועה על נושאי משרה בתאגידי 
האלקטרוניות  הסיגריות  הטבק, 

ומוצרי העישון האחרים.
ייכ־ חודשים  ארבעה  בעוד 

של  נוספות  הוראות  לתוקף  נסו 
החוק, בהן הגבלות על דיוטי פרי, 
מוצרי  חפיסות  סימון  על  הגבלות 
וכן  צמחים  או  בפירות  עישון 
ממתקים  או  צעצועים  על  איסור 
בצורה של סיגריה, ובעוד כעשרה 
הוראות  לתוקף  ייכנסו  חודשים 
אחיד  עיצוב  שיחייבו  מהפכניות 
האזהרות  הגדלת  עישון,  למוצרי 
והסתרת  החפיסה,  שטח  לרוב 
סיגריות  וחפיסות  עישון  מוצרי 

בנקודות המכירה.

מפלגת ביח"ד לא תתמודד 
בבחירות לכנסת

אלוף במיל', ד"ר יום טוב סמיה הודיע על פרישה של מפלגת ביח"ד 
בראשותו מהבחירות לכנסת ה־21

מאת מאיר ברגר

טוב  יום  ד"ר  (מיל'),  אלוף 
מפלגת  פרישת  על  הודיע  סמיה 
מהתמודדות  שבראשותו  ביח"ד 

לבחירות הקרובות לכנסת.
"נבחרת  כי  הסביר  סמיה 
ופ־ תומכים  באמצעות  ביח"ד, 

עילים מתחומי החברה, הכלכלה 
והניהול עשתה מאמץ בחודשיים 
האחרונים כדי להביא לחיבורים 
ותנועות  קיימות  מפלגות  עם 
פוליטי  כוח  לייצר  וכדי  חדשות 
הבחירות  לקראת  משמעותי 
השינוי  ביצוע  לצורך  הקרובות 
הח־ נסיונות  לצערנו,  המיוחל. 

בירה לא צלחו למרות הפתיחות 
אשר גילינו בכל מגע שהיה".

"סקרים  כי  אמר  סמיה 
ידי  על  המפלגה  עבור  שנעשו 
ברא־ גיאוקרטוגרפיה  המכונים 

 IPSOSו־ דגני  אבי  פרופ'  שות 
בראשות אבינועם ברוג, הראו כי 
פוטנציאל  קיים  ביח"ד  לתנועת 
אשר  מנדטים   4-5 של  גבוה 
בחבירה  רק  ביטוי  לידי  יבואו 
למפלגה נוספת כגון כולנו, גשר, 
הע־ מפלגת  וגם  ישראלי  אחי 

לחבירה  הסכימו  לא  אשר  בודה 
המוצעת".

אחריות  "מתוך  אמר  עוד 
וכמפלגה  ומנהיגותית  אזרחית 

שלטונית,  ביציבות  הדוגלת 
החלטנו כי אין זה נכון להתמודד 

בבחירות אפריל 2019".
"אני  הדגיש:  סמיה  טוב  יום 
למ־ לבי  מעומק  להודות  מבקש 
הק־ לחבריי  המורחבת,  שפחתי 

רובים באמת, לנבחרת הנפלאה, 
למתנדבים  המוביל,  הצוות  לכל 
מזמנם  ולתורמים  הארץ  ברחבי 
אלפי  עם  ביח"ד  תנועת  וכספם. 
לק־ תתארגן  ומתנדביה  פעיליה 

לכנסת.  הבאות  הבחירות  ראת 
מהטעויות  נלמד  לקחים,  נפיק 
שלנו ושל אחרים ונהיה קשובים 
הבחירות  לקראת  הנכון  לעיתוי 

הבאות".

מאסר לנאשם נוסף 
המעורב בקרטל הגיזום

מאת חיים מרגליות

בירו־ המחוזי  המשפט  בית 
חודשי   11 של  עונש  גזר  שלים 
אלף   100 בסך  קנס  בכלא,  מאסר 
בסך 174  נוסף  סכום  וחילוט  ש"ח 
אלף ש"ח, על נאשם נוסף בפרשת 

קרטל הגיזום.
הוגשו  הגיזום  קרטל  בפרשת 

מ־40  יותר  נגד  אישום  כתבי  שלושה 
הסדר  של  עבירות  בגין  נאשמים, 
כובל בנסיבות מחמירות, קבלת דבר 
ובחלק  מחמירות  בנסיבות  במרמה 
הון.  הלבנת  עבירות  גם  מהמקרים 
של  מכרזים  לתיאום 18  בקשר  זאת, 
חברת החשמל ועיריות שונות בהיקף 
רוב  ש"ח.  מיליוני  עשרות  של  כולל 

התיאומים נעשו ב־2009-2010. 

עשרות נעצרו ועוכבו בשל 
הקמת מטמנות פיראטיות

מאת חיים מרגליות

ועוכבו  נעצרו  חשודים   48
על  שהשתלטו  בחשד  לחקירה, 
מטמנות  הקימו  מדינה,  אדמות 
עשרות  וגרפו  פיראטיות  פסולת 

מיליונים.
וחקירה  מבצעית  פעילות 
צוות  של  היקף  רחבת  סמויה 
ישראל,  במשטרת  מיוחד  חקירה 
על  המשפיעות  העבירות  בתחום 
לחשי־ הביאו  הסביבה,  איכות 

לפעילות  חמורים  חשדות  פת 
שפיכת  של  ויומיומית  עבריינית 
פסולת בנין באופן בלתי חוקי וב־

שטחים ציבוריים בשרון ובשפלה. 
האחרונים  החודשים  במהלך 
התבצעה פעילות סמויה ממושכת 
של איסוף ראיות ותצפיות בליווי 
והפ־ האזרחית  הפרקליטות  של 

ת"א  הכנסה  מס  יחידת  לילית, 
מרשות המיסים, המשרד לאיכות 

הסביבה ורשות מקרקעי ישראל.
גלויה  לפעילות  המעבר  עם 
למתחמים  שוטרים  מאות  נכנסו 
מתבצעות  החשד  פי  על  בהם 
חוקיים  בלתי  באתרים  העבירות, 
רמלה  תקוה,  פתח  סבא,  בכפר 

ולוד. 
אלו  באתרים  החשד  פי  על 
שפיכת  שנים  לאורך  מתבצעות 
פסולת בנין שמגיעה מאתרי בניה 
פסו־ חוקיות.  לא  מעבר  ותחנות 

גורמת  במשטרה,  אומרים  זו,  לת 

במאגרי  בסביבה,  קשה  לפגיעה 
דבר  הנחלים,  ובניקוז  התהום  מי 
לשלום  ממשית  סכנה  המהווה 

הציבור.
שימשו  החשד  פי  על  בנוסף, 
וע־ הון  להלבנת  אלו  אתרים 

הניבו  אשר  נוספות  מס  בירות 
מיליוני  של  רווחים  לחשודים 

שקלים. 
החשו־ השתלטו  תקוה  בפתח 

על קרקעות בבעלות פרטית  דים 
בק־ מדובר   ,483 לכביש  בסמוך 

דונם.  כ־100  של  בשטח  רקעות 
משפחה  השתלטה  סבא  בכפר 
לעיריה  השייך  שטח  על  מקומית 
בסמוך  דונם,  כ־26  של  בגודל 
ברמלה  המקומי.  העלמין  לבית 
בשטח  פסולת  החשודים  שפכו 
ונמצא  ג'ואריש  בשכונת  הממוקם 
ישראל  מקרקעי  רשות  בבעלות 
פסולת  החשודים  שפכו  ובלוד 
איילון  בנחל  משאיות  באמצעות 

הסמוך למושב זיתן ולעיר לוד.
הצוותים שפשטו על האתרים, 
החרימו 24 משאיות, שישה רכבי 
ורכבים  נגררים  חמישה  צמ"ה, 
שקלים,  מיליוני  בשווי  פרטיים 
נעצרו  כן  כמו  האתרים.  בכל 
חשודים   41 וכן  חשודים,  שבעה 
לעבירות  בחשד  לחקירה,  עוכבו 
השלכת  פסולת,  ושפיכת  פינוי 
עסק  ניהול  מים,  למקור  חומר 
ללא רשיון ועבירות מס. החקירה 

נמשכת.

מנכ"ל חדש לשערי צדק: פרופ' עופר 
מרין החליף את פרופ' יונתן הלוי 

מאת מאיר קליין 

ההנהלה  בצמרת  גברי  חילופי 
צדק'  'שערי  החולים  בית  של 

בתפ־ שנה   31 אחרי  בירושלים. 
של  הוותיק  המנכ"ל  מפנה  קיד, 
הלוי  יונתן  פרופ'  החולים  בית 
חדש:  מנכ"ל  לטובת  מקומו,  את 

אחד  פה  שנבחר  מרין  עופר  פרופ' 
בית  של  המנהלים  מועצת  ידי  על 

החולים. 
לב  מנתח  הוא  מרין  פרופ' 

בהכשרתו ומוסמך למנהל רפואי. 
כסמנכ"ל  כיהן  האחרונות  בשנים 
וכמנהל  צדק  שערי  של  רפואה 
החו־ בית  של  הטראומה  יחידת 

לים. הוא אל"מ במילואים ומשמש 
צה"ל  במשלחות  הרפואי  כמנהל 

לאזורי אסון.
מערך  קלט  ניהולו  בתקופת 
מספר  צדק  בשערי  הטראומה 
טרור  מאירועי  פצועים  של  רב 
שפ־ לקחים  הפקת  מאמר  שונים. 

אירועי  רקע  על  מרין  פרופ'  רסם 
פורסם  הסכינים',  'אינתיפאדת 
העולמי  העת  בכתב  לאחרונה 

לרפואת חירום.
בארגון  מתנדב  מרין  פרופ' 
הבריאות העולמי, ובין היתר הוא 
בינלאומי  בצוות  כחבר  משמש 
כתיבת  על  האחראי  מצומצם 
חירום  צוותי  של  המנחים  הקווים 

רפואיים באזורי אסון.

תושב מזרח ירושלים גבה 
תשלום לא חוקי על חניות

מאת חיים מרגליות

בלשי  של  סמויה  פעילות 
מזרח  תושב  חשפה  המשטרה, 
הרחובות  באחד  שפעל  ירושלים 
בירוש־ העתיקה  לעיר  הסמוכים 
שקלים  ומאות  עשרות  וגבה  לים 
של  רכבם  על  'שמירה'  בעבור 
תיירים ואזרחים המבקרים באזור.

השוטרים,  פעילות  במהלך 
כנגד  וראיות  ממצאים  אספו  הם 
החשוד, שהיה נוהג להגיע לרחוב 
בו החניה  לשער האשפות  הקרוב 
ואזר־ מתיירים  וגובה  חינם,  היא 

רכבם  את  לחנות  המבקשים  חים 
דמי שמירה וחניה.

נענו  לא  בהם  אחרים  במקרים 
הח־ של  לדרישותיו  הרכבים  בעלי 

שוד, הם גילו כאשר שבו אל רכבם 
בתום הביקור באזור, כי נגרמו להם 
נזקים שעלות תיקונם אלפי שקלים.
בלשי המשטרה הביאו למעצ־
נח־ והוא  החשוד,  של  חם'  'על  רו 
למעורבותו  בחשד  במשטרה  קר 
העבירות  ובגין  נוספים  במקרים 
לרכוש  היזק  במרמה,  דבר  קבלת 

במזיד ועבירות נוספות.

'הידברות' בשבת קירוב היסטורית בשליחות גדולי ישראל שליט"א: 

שבת של שלום בעיר טבריה
כל הפרטים על שבת הידברות בטבריה בשבת הקרובה: 'שבת של שלום' בעיר טבריה, עם עשרות רבני הידברות 
שימסרו שיעורי תורה והרצאות חיזוק בכל בתי הכנסת בעיר • רבבות ערכות שבת יחולקו לתושבי העיר, עם סדר 

התפילות לשבת, סדר זמירות שבת, עלוני חיזוק למען כבוד השבת ועוד • הענקת תעודת 'שומר שבת' בחתימת גדולי 
ומאורי הדור שליט"א לעסקים בעיר שיקבלו על עצמם שמירת שבת כהלכתה • משדר קירוב ענק בערוץ 'הידברות' 

במעמד רבנים ומרצים שידברו על מתנת השבת ו'יתרימו' אלפי יהודים שיקבלו על עצמם שמירת השבת 

מרנן  בהוראות  טבריה:  שלום  שבת 
ובש־ שליט"א  הדור  ומאורי  גדולי  ורבנן 

הגדול  הקירוב  ארגון  הידברות,  ליחותם, 
בעולם, יוצא למהלך קירוב היסטורי וחסר 
תקדים בהיקפו, במטרה לרומם את כבוד 
בעיר  קדושתה  נוטרי  את  ולחזק  השבת 

טבריה. 
בתקופה האחרונה עלו רבני הידברות 
ונחשפו  ישראל,  גדולי  של  למעונותיהם 
הח־ הפרצות  על  הנפש  ולעגמת  לכאב 
ישראל,  בארץ  השבת  בחומות  מורות 
טבריה,  הקודש  בעיר  בעיקר  ולאחרונה 
התה־ ובה  ראייתה',  ש'טובה  נאמר  עליה 
וכי"א,  זי"ע  ארץ  ומצוקי  עולם  גדולי  לכו 
עד  אדמתה  רגבי  בין  נטמנו  אף  וחלקם 

ביאת ינון בב"א.
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  לבקשת 
למהלך  'הידברות'  רבני  נרתמו  שליט"א, 
השבת,  שיתקיים  תקדים  חסר  קירוב 
השבת  חומות  לחיזוק  פקודי,  פר'  שב"ק 
והרמת קרנה וכבודה בקרב תושבי טבריה, 
שרבים מהם פנו זה מכבר לארגון בתחינה 
ובקשה להגיע לעיר ולחזק את תושביה, 
דבר  לכל  והאוהד  החם  בלבם  הידועים 

שבקדושה. 
את התכנית המלאה של שבת הקי־
שליט"א  ישראל  גדולי  בפני  הציגו  רוב 
זמיר  רבי  הרה"ג  בראשות  הארגון  ראשי 
הארגון  ראשי  הארגון.  יו"ר  שליט"א  כהן 
הדגישו כי המהלך נועד לחזק את חומות 
השבת ולרומם את קרנה באמצעות פעי־

שיעורי  כולל  נועם,  בדרכי  הסברה  לות 
לצד  הרבנים,  ידי  על  שיימסרו  התורה 
לתושבי  המיוחדות  השבת  ערכות  הפצת 

טבריה. 
החמה  לברכתם  זכו  הידברות  ראשי 
רוח  קורת  שהביעו  ישראל,  גדולי  של 
שבת  לקיום  הארגון  מהירתמות  מרובה 
את  וירומם  שמים  כבוד  שירבה  הקירוב, 
במיוחד  העם,  המון  בקרב  השבת  כבוד 

ראש  במסכת  נאמר  עליה  טבריה,  בעיר 
עמוקה  "וטבריה  ע"א)  (ל"א  השנה 
עתידין  ומשם  יוחנן:  רבי  אמר  מכולן... 

ליגאל".
גדולי  בפני  ציינו  הידברות  רבני 
המיוחדת  השבת  לפני  עוד  כי  ישראל 
טבריה  מתושבי  רבים  מתקשרים  כבר 
למען  הפעילות  עם  הזדהות  להביע 
הסברה  חומר  ולבקש  השבת  כבוד 
מגוריהם  בבנין  לחלוקה  שבת  וערכות 
לקרב  כדי  ומכרים,  משפחה  לבני  או 
לכל  המסוגלת  שבת  לשמירת  אותם 

הברכות. 
במסגרת המהלך יגיעו לטבריה עש־
רות מרבני הארגון, בראשות נשיא הידב־

אורחי  עם  יחד  שליט"א,  כהן  הגר"ז  רות 
אבוחצירא  יחיאל  רבי  האדמו"ר  הכבוד 
שליט"א,  רבי  חיים  רבי  והרה"ג  שליט"א 
השבת  במהלך  וימסרו  במקום  שישבתו 
הכנסת  בבתי  חיזוק  ודברי  תורה  שיעורי 

השונים הפרוסים ברחבי העיר. 
בנוסף יגיעו לשבות בטבריה ולמסור 
בה הרצאות קירוב ושיעורי תורה הרבנים: 
הרב יוסף בן פורת, הרב אליהו עמר, הרב 
עופר  הרב  עמר,  שי  הרב  זכאים,  ראובן 
שרביט, הרב עמנואל מזרחי, הרב מרדכי 
חזיזה ועוד שורה של רבנים ומרצים מו־

בילים בארגון הידברות.
לקראת השבת ערך הידברות קמפיין 
הסברה חסר תקדים בהיקפו בעיר טבריה 
ערכה  והנחלת  השבת  כבוד  להגדלת 
במיקומים  חוצות  שילוט  כולל  ברבים, 
מרכזיים עם המסר 'שבת של שלום מגי־
שיעורי  מערך  על  ופרטים  לטבריה',  עה 
במהלך  הכנסת  בבתי  שיועברו  התורה 

השבת. 
הידברות  פעילי  מאות  חילקו  בנוסף 
ערכות שבת מיוחדות ומושקעות לרבבות 
מכילה:  ערכה  כל  כאשר  העיר,  מתושבי 
סדר הדלקת נרות בהלכה ובאגדה המלא, 
הלכות  סדר  מזמורים,  עם  הקידוש  סדר 

על  מיוחד  הידברות  עלון  מקוצר,  שבת 
השבת לתושבי טבריה, ודיסק של הגר"ז 
כהן על פרשת השבת, מסדרת השיעורים 

הפופולארית 'פרשה ופשרה'.
לקראת השבת הגדולה, יתקיים ביום 
חמישי משדר חיזוק מיוחד של הידברות, 
על  שהוקם  מאולפן  חי  בשידור  שיועבר 
הטיילת בשפת הכנרת, כאשר שורה של 
השבת  מתנת  על  ידברו  ומרצים  רבנים 
יקבלו  המשדר  במסגרת  קדושתה.  ושגב 
טובות  קבלות  מאזינים  אלפי  עצמם  על 
ושמות  השבת,  בשמירת  להתחזקות 

המתחזקים יועברו לגדולי ישראל לברכה. 
על  חתמו  ישראל  גדולי  בנוסף, 
ומיוחדת  אישית  והערכה  הוקרה  תעודת 
לעסקים  הידברות  רבני  ידי  על  שתוענק 
כהל־ שבת  שמירת  עצמם  על  שיקבלו 

בטבריה.  הקירוב  מהלך  בעקבות  כתה 
בהידברות מדווחים על ביקוש גובר והולך 
המעו־ טבריה  באזור  עסקים  בעלי  מצד 

שהיא  השבת,  בשמירת  להתחזק  ניינים 
לזכות  ואף  והישועות,  הברכות  כל  מקור 
לברכתם של גדולי ומאורי הדור לשמירה 

ולהצלחה בס"ד. 

מרצועת עזה בשם מחמד ערביד. 
שמחמד  בתחילה  סבר  קותיבה 
שב־ כיוון  עיתונאי,  הינו  ערביד 
מהומות על גבול רצועת עזה הצ־

חולצה  שלבש  בעת  ערביד  טלם 
.'PRESS' עליה היה הכיתוב

חודש לאחר מכן חיבר מחמד 
חמאס  לאיש  קותיבה  בין  ערביד 
הצ־ הזרוע  כפעיל  עצמו  שהציג 

לקותיבה  והציע  חמאס  של  באית 
חמאס.  בשם  טרור  פיגועי  לבצע 
שאכן  לקותיבה  להוכיח  מנת  על 
הצ־ בזרוע  חבר  עם  משוחח  הוא 

באית של חמאס, נאמר לו לבחור 
למחרת  ולצפות  מהקוראן  פסוק 
אקצא'  'אל  הלוין  ערוץ  בשידורי 
ידבר  במהלכה  תכנית  תשודר  בו 
בחר.  אותו  הקטע  על  השדרן 
ביום שלמחרת, אכן נוכח קותיבה 

זאת  חמאס,  מחבל  עם  שוחח  כי 
דובר  אקצא  אל  שבערוץ  לאחר 
שבחר.  בקוראן  קטע  אותו  על 
מחבלי  ידי  על  התבקש  קותיבה 
פיגוע  לבצע  ברצועה  החמאס 
חגורת  באמצעות  התאבדות 
והיה  לוד  בעיר  באוטובוס  נפץ 
חגורת  את  לידיו  לקבל  אמור 
המועד  לאחר  ימים  מספר  הנפץ 

בו נעצר.
תושב   ,21 בן  שגאעיה,  בהאא 
סטו־ בבנימין,  גריר  דיר  הכפר 

באוניברסיטת  דת  ללימודי  דנט 
תא  כראש  גם  שימש  אבו־דיס, 
חמאס  של  חשאי  סטודנטים 
בהאא  למד.  בה  באוניברסיטה 
שנ־ של  ממאסר  השתחרר 
בפעי־ שהורשע  לאחר  תיים 
טרור  חוליית  במסגרת  לות 
במטרה  חמאס  ע"י  שגויסה 

נגד  וירי  התאבדות  פיגועי  לבצע 
ישראלים.

שב"כ  לחקירת  נעצר  בהאא 
כי  עלה  בחקירתו  שנה.  חצי  לפני 
שחרורו  לאחר  חודשים  מספר 
מחבל  קשר  עמו  יצר  ממאסר, 
לו  הציע  עזה,  מרצועת  חמאס 
צבאית  בפעילות  חלק  לקחת 
מתחנת  אנשים  כי  בפניו  וציין 
לפעול  לו  מציעים  אקצא'  'אל 
הוא  שוחח  עמו  המחבל  בחמאס. 
 24 בן  חמאס  פעיל  עליאן,  מוסא 
ברשתות  מזדהה  אשר  מג'בליה, 

חברתיות כעיתונאי.
 ,23 בן  עישה,  אבו  אחמד 
לחקירת  נעצר  שכם,  העיר  תושב 
בחקירתו  חודש.  באותו  שב"כ 
עלה כי קיבל פניה מגורמי חמאס 
לקדם  במטרה  עזה  ברצועת 
מסרים  והועברו  צבאית  פעילות 

אקצא'  'אל  בערוץ  שימוש  תוך 
בחקירתו  עלה  עוד  דומה.  באופן 
מעזה,  שקיבל  לפניה  בהמשך  כי 
גייס אחמד את סעיד עיסא, מחבל 
חמאס בן 24 משכם לטובת מימוש 
פיגוע דקירה בישוב ישראלי, זאת 
בני  נרצחו  בו  הפיגוע  בהשראת 

משפחת פוגל.
תושב  בן 26,  שראונה,  עלאא' 
זהות  תעודת  בעל  ירושלים  מזרח 
לחקירת  נעצר  מסילוואן,  כחולה 
בחקירתו  חודשיים,  לפני  שב"כ 
הזרוע  פעילי  ע"י  גויס  כי  עלה 
חו־ הקמת  לטובת  בעזה  הצבאית 
עלאא  של  בחקירתו  צבאית.  ליה 
עלה עוד כי פעילי הזרוע הצבאית 
כויכ  אבו  מחמד  ערביד,  מחמד   –
לבצע  אותו  שלחו  עקל,  ומחמד 
ענין  מרכזי  צילום  כגון  משימות 

בירושלים.

נתניהו הכריז: ערוץ התקשורת של חמאס - ארגון טרור
  המשך מעמ' ראשון

אנו  "ככלל  כי  הוסיף  בדבריו 
אינו  הפסילה  שמכשיר  סבורים 
ולא  קשה  פגיעה  פוגע  והוא  ראוי 
לפיכך  להיבחר.  בזכות  מידתית 
רשי־ של  לפסילתם  מתנגדים  אנו 

ארי  בן  ד"ר  יהודית,  עוצמה  מת 
ועו"ד בן גביר".

העבודה  ממפלגת  שפיר  ח"כ 
המשפט  לבית  תעתור  כי  הודיעה 
התמו־ את  למנוע  כדי  העליון 

דדותם לכנסת של מיכאל בן ארי 
ואיתמר בן גביר מעוצמה יהודית.

את  להרחיק  נדאג  "אנחנו 
והמסיתים  האלימים  הגזענים 
תנו־ שגם  כהנא  ממשיכי   – הללו 

לבין  בינו  השוותה  הליכוד  עת 
הנבחרים  מבית   – הנאצים  חוקי 
העם  של  היחידה  המדינה  של 

היהודי", דברי ח"כ שפיר. 
בהמשך החליטה הוועדה לקבל 
את עתירת מפלגות הליכוד ועוצמה 

מפלגת  חברי  את  ולפסול  יהודית 
מח־  17 מהתמודדות.  רע"מ-בל"ד 

הפסילה  בעד  הצביעו  הוועדה  ברי 
מול 10 שהצביעו נגד. נציגי מפלגת 
כחול לבן חברו למפלגות הימין בעד 

פסילת המפלגה.
בניגוד  התקבלה  ההחלטה 
המשפטי  היועץ  של  לדעתו 
שה־ מנדלבליט  אביחי  לממשלה 

מועמדות  את  לפסול  שלא  מליץ 
המפלגה לכנסת.

הב־ ועדת  החליטה  כן  כמו 
רשימת  את  לפסול  שלא  חירות 
חד"ש לכנסת, אך פסלה את המו־
ברשימה,  החמישי  במקום  עמד 
ויו"ר  הממשלה  ראש  כסיף.  עופר 
על  בירך  נתניהו  בנימין  הליכוד 
ההחלטה לפסול את רע"מ-בל"ד. 
לפסול  הליכוד  הצעת  "אושרה 
לכנסת.  מריצה  רע"מ-בל״ד  את 
מי שתומך בטרור לא יהיה בכנסת 

ישראל", דברי נתניהו.

ועדת הבחירות: בן ארי יתמודד 
לכנסת; רע"מ-בל"ד נפסלה

  המשך מעמ' ראשון

הבה"ח מאיר דוב גרויז ז"ל
הרוחנית עד מאד, כאשר קיבל את 
ומתוך  בדומיה  ומכאוביו  יסוריו 
שמציינים  וכפי  תמימה,  אמונה 
כי  משפחתו  ובני  ידידיו  חבריו 
בשערי  ואפילו  עת  בכל  תמיד 
ומהללות  מודות  שפתיו  היו  מוות 
לא  מצבו  על  וכשנשאל  להקב"ה 
ב"ה  ענה  ותמיד  מעולם  התאונן 

שהכל בסדר.
היתה  ואם  אב  כיבוד  מצוות 
מאד,  עד  עליו  חביבה  מצוה 
מתוך  לקיימה  רבות  והתאמץ 
של  סבלם  על  להקל  כדי  שמחה 
את  נשך  וכאביו,  במחלתו  הוריו 
את  להם  לגלות  לבלי  שפתיו 
להסתיר  והשתדל  ויסוריו  כאביו 
עד  כאביו,  את  היותר  ככל  מהם 
הש־ בו  שטפלו  שהרופאים  כדי 
תוממו מגבורת נפשו להסתיר ול־

מתוך  ומכאוביו  כאביו  בעד  עצור 
ותמיד  מצערם,  להמעיט  רצון 
בכל עת עודד את רוחם להתחזק 
וסו־ מבקריו  את  גם  וכך  באמונה, 

במלוא  מחוזקים  יצאו  אשר  בביו 
חפניים אמונה תמימה כי צדיק ה' 

בכל דרכיו.
היו  מחלתו  בימי  תפילותיו 
אצי־ של  שלימה  מסכת  הם  גם 
עם  ויחד  הנפש,  והשתפכות  לות 
מידותיו התרומיות הביאו שרבים 
חפצו את קרבתו גם בימי המחלה 
כמו  שנה.  י"ב  במשך  הארוכים 
והקפיד  רבה  מחשבה  הקדיש  כן 
בכוונה  הברכות  כל  את  לברך 
שמאן  דאגה  תוך  ובמתינות 
ברכותיו,  על  אמן  יענה  דהוא 
לידו  מישהו  היה  שכשלא  וקרה 
או  לאכול  רצה  לא  אמן  שיענה 
על  אמן  שיענה  מי  אין  כי  לשתות 

הברכות.
בתקופה האחרונה גברה עליו 
מחלתו. חבריו ידידיו ומכריו ובני 
המשפחה הרבו בתפלה לרפואתו, 
נוצרה  הוריו  בבית  מיטתו  וסביב 
וביום  ותפלה,  תורה  של  חבורה 
שלישי כ"ח אדר א' בבוקר החזיר 
ונקיה  זכה  לבוראה  נשמתו  את 
חבוקה  קשים,  ביסורים  ממורקת 
בידו  אשר  השי"ת  ברצון  ודבוקה 
וצערם  לב  למגינת  חי,  כל  נפש 
הי"ו,  החשובים  הוריו  של  הגדול 
ומכריו  וידידיו  משפחתו  בני 
חיים  אותם  שבק  אשר  הרבים 

לכל חי.

משתתפים  רבת  בהלוויה 
היכל  הגדול  מביהמ"ד  שיצאה 
הספידו  דושינסקיא  מהרי"ץ 
מדושינסקיא  אדמו"ר  כ"ק  רבו 
בדברי  האריך  אשר  שליט"א 
ייטב  למען  הפסוק  על  הק'  חז"ל 
וכדרשת  ימים  והארכת  לך 
וכן  טוב,  שכולו  לעולם  חז"ל 
במצ־ וביחוד  במידותיו  האריך 

וקרא  שלו,  ואם  אב  כיבוד  וות 
כבוד  ובמצוות  באמונה  להתחזק 

אב ואם. 
אביו  ממנו  נפרד  כן,  כמו 
שליש  בדמעות  הי"ו  הרה"ח 
וכפי'  לקח  וה'  נתן  ה'  בהכריזו 

המ־ על  להודות  שיש  הספה"ק 
שנה,  כ"ח  חלקם  מנת  שהיה  תנה 
מנחם  אפרים  ר'  הרה"ח  אחיו  וכן 
הי"ו אשר סיפר את תהלוכות חייו 
בהם  שזכה  הנפטר  של  הנשגבות 
יצאה  משם  הקצרים.  חייו  בימי 
נטמן  שם  המנוחות  להר  ההלוויה 
רבות  מאות  של  ובכי  נהי  לקול 
בכו  אשר  וחבריו  ידידיו  ממכריו 
ירפא  הנחמות  בעל  להולך.  בכי 
החשובים  הוריו  של  שברם  את 
וחבריו,  המשפחה  בני  כל  ושל 
קץ  עת  עדי  בעדם  טוב  וימליץ 
ברחמים  ישראל  מתי  תחית 

בב"א.

אסון התהפכות הסירה בצ'ילה: מאמצים 
להעברת כלל הפצועים לארץ

במוקד החירום של חברת ההטסות הרפואיות 'מדאסיס', אירוע התהפכות הסירה בצ'ילה רחוק מלהסתיים ^ בימים אלו עמלה החברה 
על העברת הפצועים לארץ לאחר שהצוותים שהיא מפעילה היו הראשונים להגיע לזירה

מצע 'כחול לבן' נחשף: קעקוע הסטטוס קוו 
בסוגיות השבת, החינוך ומוסד הנישואין היהודי

בין היתר יכלול מצע הרשימה 
הישיבות  בני  גיוס  נסיון  הסדרת 
מבהירים  לבן'  'כחול  כשבמפלגת 
אותו  החוק  את  לאשר  יפעלו  כי 
גיבשו במשרד הבטחון, אליו הת־

נגדו הנציגים החרדים כפי הוראת 
שליט"א  התורה  גדולי  מועצת 

בקריאה שניה ושלישית.
"נחוקק חוק גיוס ראוי, שיהא 
מע־ של  החוק  הצעת  על  מבוסס 

תפעל  כחול־לבן   – הבטחון  רכת 
כלל  על  ישראלי  שירות  להחלת 
אזרחי ישראל. בשלב ראשון נחיל 
של  החוק  הצעת  על  רציפות  דין 
בכנסת  בדיונים  הבטחון.  מערכת 
על  אותה  ונעמיד  אותה  נחזק 
נקדם,  בבד  בד  יציבים.  יסודות 
נחזק ונרחיב את מסגרות השירות 
המדינה  מאזרחי  אחד  שכל  כך 
ישרת בצה"ל או במסגרות שירות 

מקבילות", לשון המצע.
מצע המפלגה אף יכלול ביטול 
'חוק המרכולים' ותמיכה בהפעלת 
בערים  בשבת  ציבורית  תחבורה 
בישראל בכפוף להחלטה של הר־

שות המקומית. "נדאג לעיגונה של 
מתן  תוך  הציבורי  במרחב  השבת 
לשון  ראוי",  אזרחי  בחירה  חופש 
"נעצב  שהוסיפו:  המצע  מנסחי 
על  הציבורי  במרחב  השבת  את 
כחול־  – גביזון־מידן  אמנת  בסיס 

על  לשמור  יש  כי  מאמינה  לבן 
המנוחה  כיום  השבת  של  ייחודה 
ולצד  ישראל  במדינת  הממלכתי 
זאת לאפשר פעילות אשר יש בה 
כלל  של  צורכיהם  על  לענות  כדי 

אזרחי ישראל.

מקומיות  לרשויות  "נאפשר 
תחבורה  להפעיל  בכך  החפצות 
ובה־ הצרכים  לפי  זאת   – בשבת 

לתדירות  התנועה,  לצירי  תאם 
תישקל  ולנסיבות.  התחבורה 
בשבת  ציבורית  תחבורה  הפעלת 

בידי זכיינים מיוחדים"... 
המרכולים  חוק  כי  אמרו  עוד 
המרכו־ 'חוק  את  "נבטל  יבוטל. 

לים', הובהר. 
החינוך  לסוגיית  בהתייחסות 
לאכוף  במפלגה  ידרשו  החרדי, 
הח־ המוסדות  על  ליבה'  'לימודי 

חוק  את  מחדש  ולאשר  רדיים 
על  לכפות  המבקש  ליבה,  לימודי 
ללמד  החרדים  החינוך  מוסדות 
לתלמידים.  הליבה  לימודי  את 
יש  כאשר  בעבר  אושר  החוק, 
בו־ אך  בקואליציה,  היתה  עתיד 

החרדיות  המפלגות  ידי  על  טלה 
עוד לפני שנכנסה לתוקף.

בסוגיה הזו ניסו מנסחי המצע 
כתבו  כשלא  המסרים  את  לערפל 
לי־ ילמד  שלא  מוסד  כי  במפורש 

בה – תקציבו ייקצץ, אך מכלל הן 
מסגרות  "נקדם  לאו.  שומע  אתה 
לימודי  יתאפשרו  שבהן  חינוכיות 
הבהירו  קודש",  לימודי  לצד  חול 

כותבי המצע. 
הם  הרשויות  לסבסוד  אשר 
כבר מסירים את הלוט ומבהירים 
"נבטל  יבוטל.  נהרי'  'חוק  כי 
מחייב  זה  חוק   – נהרי  חוק  את 
רשויות מקומיות לתקצב מוסדות 
מוכר  כ'חינוך  המוגדרים  חינוך 
מחויבים  שאינם  רשמי',  שאינו 
נפעל  ואנו  ליבה,  ללימודי 

לביטולו".

להעב־ הבטחה  כולל  המצע 
למטרה  להם  השמים  חוקים  רת 
במוסד  קשות  ולפגוע  לקעקע 
המ־ כל  על  היהודי  הנישואין 

בחירה  "נאפשר  מכך.  שתמע 
בענייני  חיים  אורח  של  אישית 

נישואין". 
נר־ הגיור  בסוגית  גם  כך 

בסטטוס  רוחבית  פגיעה  שמת 
גיור  הליכי  לקיום  "נפעל  קוו. 
מו־ שאינם  לעולים  פנים  מאירי 

מנסחי  מבהירים  כיהודים",  כרים 
המצע. 

הח־ המפלגות  מאבק  למרות 

הגיור  אזורי  פתיחת  נגד  רדיות 
על  ההקפדה  את  להבטיח  וכדי 
ההלכה היהודית, מבהירים כותבי 
דין  בתי  להקמת  "נפעל  כי  המצע 
אזורי  ולפתיחת  לגיור  מקומיים 
תהליכי  את  להנגיש  כדי  הגיור. 
הגיור לכל אזרח החפץ בהם, תפ־
לרבני  לאפשר  כדי  כחול־לבן  על 
וכן  לגיור,  דין  בתי  להקים  ערים 
הרישום  אזורי  לפתיחת  תפעל 
מת־ לכל  שיאפשר  באופן  לגיור 

גייר לבחור את בית הדין שבפניו 
הוא מבקש להתגייר".

"נדאג  הכשרות.  בענייני  כך 

נקדם  הכשרות –  מערך  להסדרת 
הכ־ במערך  נרחבות  רפורמות 

נגיש,  לשקוף,  להופכו  כדי  שרות 
כלשון  יותר'",  ומתקדם  'פתוח 

כותבי המצע.
יחתרו  כי  מבהירים  במפלגה 
לטובת  הכותל  מתווה  לאימוץ 
להסדרת  "נפעל  הרפורמים. 
הכותל.  ברחבת  התפילה  סדרי 
מתווה  לאימוץ  תפעל  'כחול־לבן' 
רחבה  הרחבת  ותקדם  הכותל, 
הצי־ לכלל  שתתאים  שלישית 

כל  על  והיהודי  הישראלי  בור 
גווניו".

  המשך מעמ' ראשון

סגן השר הרב פרוש בתגובה לפרסום המצע המזעזע של 'כחול לבן':

"חייבים להתעשת ולהבין עד כמה הסכנה 
גדולה במידה והשלטון יופקד בידי גנץ־לפיד"

שלא  עד  כי  אמר  השר  סגן 
בג־ אנחנו  דוד  בית  מלכות  תקום 

לות, ובכדי לקיים את ענייני הדת 
נאלצים  אנו  הק'  התורה  ולימוד 
יותר  שקרובה  במפלגה  לתמוך 

למסורת ישראל.
ישנם  בליכוד  שגם  "יתכן 
לרעה  לשנות  רוצים  שהיו  כאלה 
הם  לפחות  אבל  הדת,  נושאי  את 
את  מעלים  ולא  בכך  מתביישים 
מפלג־ של  כתובה  כתכנית  זה 

תם", אמר הרב פרוש, "אין במצע 
תחבורה  להחיל  כוונות  שלהם 
הני־ מוסד  הרס  בשבת,  ציבורית 
הרפו־ כח  האדרת  היהודי,  שואין 

רמים בארץ, ועוד דברים הנוגעים 

בנושאים  קוו  הסטטוס  בליבת 
היהודיים.

שומעים  כשאנו  זאת  "לעומת 
אנו  לפיד־גנץ,  מפלגת  מצע  על 
מזדעזעים לראות כי לפיד השתלט 
על גנץ, והכין תכנית להרס כל עניני 
הדת בארץ ישראל. אין תחום שהוא 
לא מבקש לפגוע ולהרוס עד היסוד. 
הם מבקשים להרוס כל דבר קדוש 

ויקר לעם היהודי". 
פרוש  הרב  התריע  בדבריו 
חייב  החרדי  הציבור  כי  והזהיר 
הסכנה  כמה  ולהבין  להתעשת 
בידי  יופקד  השלטון  אם  גדולה 

גנץ־לפיד. 
בחיי  הן  ברורות:  "יובהר 
הנוגעים  בדברים  והן  הפרט, 

לפרהסיה. הם רוצים לשנות הכל 
הם  כחול־לבן'.  ב'תוצרת  מהיסוד 
בעטיפה  כביכול  זאת  עוטפים 
הרסנית  בתכנית  מדובר  אך  יפה 
שמחזירה אותנו באחת לימי לפיד 
האפלים, שביקש לעקור מן השו־

בארץ  היהודיים  החיים  את  רש 
על  קשות  גזירות  והתיך  ישראל, 
למנוע  במטרה  החרדי,  הציבור 

מהציבור החרדי זכות קיום".
להבין  מוטל  אחד  כל  "על 
והן  לפרט  הן  האיומה  הסכנה  את 
להתעשת  חייבים  ולכך  לכלל, 
המ־ ההשתדלות  את  ולעשות 

שיותר  כמה  להביא  קסימאלית 
אמר  התורה",  ליהדות  מצביעים 

סגן השר.

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
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ונצואלה מגרשת את שגריר גרמניה לאחר 
שקיבל את פני מנהיג האופוזיציה בשדה התעופה 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הודיעה  ונצואלה  ממשלת 
בקרא־ גרמניה  לשגריר  אתמול 
בארצה,  עוד  רצוי  אינו  כי  קס, 
וכי עליו לצאת משטחי ונצואלה 
המ־ הזמן  טווח  שעות,   48 בתוך 

קובל בעת גירוש דיפלומטים. 
ונצואלה  של  החוץ  ממשרד 
גורש  הגרמני  השגריר  כי  נמסר 
בנו־ שהתערב  משום  מהמדינה 

של  פנימיים  פוליטיים  שאים 
ונצואלה, באופן שחורג מתחומי 
נציגים  של  המקובלים  הפעילות 

דיפלומטיים. 
דווח,  כך  הגרמני,  השגריר 
דיפ־ של  מקבוצה  אחד  היה 

לשדה  שהגיעו  זרים  לומטים 

את  לקבל  בקראקס,  התעופה 
האופוזיציה  מנהיג  של  פניו 
עצמו  על  שהכריז  גוואידו,  חואן 
של  והלגיטימי  הזמני  כנשיאה 

ונצואלה. 
גוואידו חזר לונצואלה לאחר 
ביקורים שערך בשורה של מדי־
נות באמריקה הלטינית, במטרה 
בו  והכרתן  תמיכתן  את  לקבל 
ונצואלה.  של  הרשמי  כנשיא 
בקראקס  שהממשלה  למרות 
בעבירות  גוואידו  את  מאשימה 
חמורות של הסתה והמרדה, נמ־

נעים אנשי הנשיא ניקולס מדורו 
שצעד  מחשש  אותו,  מלכלוא 
לאומי,  כגיבור  אותו  יציג  כזה 
ויפעל כבומרנג נגד הנשיא מדו־

רו. לעת עתה מוכיחה המדיניות 

כשהוא  עצמה,  את  מדורו  של 
לפעילות  מסוים  באיפוק  מגיב 
האופוזיציונית של גוואידו ואח־

רים, ובכך מצליח לגרום למחאה 
נגדו שלא תגיע למצב של איבוד 
בר־ כללי  וכאוס  מוחלט  שליטה 

חבי המדינה. 
גם  ונצואלה  גירשה  כזכור 
את השגריר האמריקאי והודיעה 
על ניתוק היחסים עם ארה"ב, אך 
החלטתה  את  כיבדה  לא  ארה"ב 
בטענה  המקומית  הממשלה  של 
שהנשיא מדורו אינו עוד הנשיא 
כי  ונצואלה,  של  והרשמי  החוקי 
ומא־ גוואידו,  חואן  הנשיא  אם 

עזיבתו  את  דרש  לא  והוא  חר 
אין  האמריקאי,  השגריר  של 

להוראה הזאת כל תוקף. 

דיווח: מתיחות ביחסים בין 
מלך סעודיה ובנו יורש העצר 

יורש העצר לא הגיע לשדה התעופה לקבל את פני אביו כששב ממצרים, 
וכן ביצע מינויי בכירים בעת שאביו שהה בחו"ל ^ מקורבי המלך החליפו 

את צוות האבטחה מחשש שיורש העצר ינסה להתנקש בחייו

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

סל־ סעודיה  מלך  בין  היחסים 
מוחמד,  העצר  יורש  בנו  ובין  מאן, 
הפכו למתוחים מאז פרשת חיסולו 
כך  חשוקג'י,  ג'מאל  העיתונאי  של 
ובאחרונה  שונים,  דיווחים  לפי 
מי־ לנוכח  יותר,  עוד  החריפו  הם 
ללא  סלמאן  שביצע  בכירים  נויי 
מחוץ  ששהה  בעת  אביו,  אישור 
מדווח  כך  הממלכה.  לגבולות 

ה'גרדיאן' הבריטי. 
ששהה  סלמאן  הדיווח,  לפי 
להתע־ נדהם  במצרים,  באחרונה 

דכן דרך כלי התקשורת על מינוי 
יורש  בנו  בידי  בכירים  שני  של 
העצר. הלה מינה את אחיו חאלד 
בת  ואת  ההגנה,  שר  סגן  לתפקיד 
סעודיה  שגרירת  לתפקיד  דודתו 

בארה"ב. 
מקורבים  מצטט  ה'גרדיאן' 
מינויים  כי  שטוענים  סעודיים, 
לא  האמורים  הבכירים  שני  של 
משום  מוחלטת  בהפתעה  הגיע 
יחד  המלך,  ואביו  סלמאן  שבן 
בממלכה,  נוספים  בכירים  עם 
מה,  זמן  מזה  אלו  במינויים  דנו 
החלטה  כל  התקבלה  לא  אך 
זאת  עשה  סלמאן  ובן  סופית, 
את  שקיבל  ללא  עצמו  דעת  על 

רשות אביו. 
עוד נמסר, כי בעת ששב המלך 

סלמאן לסעודיה, לא השתתף בנו 
מוחמד בטקס קבלת הפנים שנע־

רך לו כנהוג, מה שעשוי ללמד על 
כך שהקרע בין השניים הגיע לש־

לב בו הם אינם חוששים להראות 
זאת בפומבי. 

כא־ המסתמך  ה'גרדיאן',  לפי 
מור על מקורות בכירים בסעודיה, 
לרמת  הגיע  השניים  בין  המתח 
חשדנות גבוהה כל כך, עד שמקו־

רביו של המלך סלמאן החליפו את 
צוות האבטחה שלו, מחשש שבנו 
בחייו  להתנקש  ינסה  העצר  יורש 
שיהיה  אבטחה  איש  באמצעות 

נאמן אליו יותר מאביו המלך. 
של  בסמכותו  כי  לציין  יש 
יורש  את  להחליף  סעודיה  מלך 
זאת  עשה  אף  והוא  שלו,  העצר 
לתפקיד,  הוכתר  מאז  פעמיים 
פעם אחת חודשים אחדים לאחר 
הכתרתו כשהדיח את יורש העצר 
עבד־ הקודם  המלך  לו  שמינה 

הנסיך  השניים  של  אחיהם  ללה, 
מינה  מוקרן,  את  כשהדיח  מוקרן. 
יורש  לתפקיד  במקומו  סלמאן 
מוחמד  הנסיך  אחיינו  את  העצר 
אותו  גם  הדיח  ובהמשך  נאיף,  בן 
מוחמד  בנו  את  תחתיו  ומינה 

בן סלמאן. 
יבקש  אם  ספק  זאת,  עם 
מה־ מוחמד  את  להדיח  סלמאן 

עלול  הוא  שבכך  משום  תפקיד, 

האגפים  את  ולחזק  זעזוע  ליצור 
המלוכה  במשפחת  האחרים 
על  עליו  הכועסים  הסעודית, 
הע־ ליורש  בנו  את  שמינה  כך 

שלא  דבר  מלכתחילה,  שלו  צר 
אחד  אף  ידי  על  כה  עד  נעשה 
העבירו  שתמיד  סעודיה  ממלכי 
אחריהם,  לאחיהם  המלכות  את 
בניו  המלכים  כל  היו  כה  עד  ואכן 
עזיז  אל  עבד  סעודיה  מייסד  של 

אבן סעוד. 

ארבעה חודשים אחרי הגרלת הלוטו הגדולה בתולדות ארה"ב: 

הזוכה במיליארד וחצי דולרים התייצב לממש את הזכיה
מאת יעקב א. לוסטיגמן 

מדי־ תושב  אמריקאי,  אזרח 
לידיו  קיבל  קרוליינה,  דרום  נת 
הפרס  את  האחרונים  בימים 
אי  שקיבל  ביותר  הגבוה  הכספי 
האמריקאי.  בלוטו  זוכה  פעם 
של  סכום  על  עצמה,  ההגרלה 
נערכה  דולרים,  וחצי  מיליארד 
חודשים,  מארבעה  למעלה  לפני 
אך הזוכה הגיע רק בימים האח־

רונים לממש אותה. 
הזוכים  יכולים  בארה"ב 

משתי  באחת  לבחור  בלוטו 
הפרס  קבלת  האפשרויות: 
גבוה,  מס  אחוז  בניכוי  המלא 
בתשלומים  הפרס  קבלת  או 
לאורך שנים, עם ניכוי מס נמוך 
בחר  זה  במקרה  יותר.  הרבה 
הסכום  מלוא  את  לקבל  הזוכה 
כך  ובשל  בודד,  אחד  בתשלום 
מי־  878 'רק'  בחשבונו  הופקדו 

ליון דולרים. 
בדרום  הלוטו  מהנהלת 
הזוכה  כי  נמסר,  קרוליינה 
לפרסם  שלא  שבחר  המאושר 

בבואו  סיפר  ברבים,  שמו  את 
שכשקנה  הפרס,  את  לקחת 
אדם  היה  הזוכה,  הכרטיס  את 
בתור,  אותו  לעקוף  שביקש 
באדיבות.  זאת  לו  אפשר  והוא 
חסד,  של  קטן  מעשה  היה  "זה 
שהביא לו את הזכיה הגדולה", 
הלוטו,  על  הממונים  אמרו 
על  מוותר  היה  לא  הוא  "אם 
התור שלו, מי שבא אחריו היה 
הזכיה  את  לידיו  שיקבל  זה 

הכספית הגדולה". 
אף  על  כי  לציין  יש 

על  היתה  האמורה  שההגרלה 
בארה"ב,  בגודלו  השני  הפרס 
שנים  כשלוש  שלפני  לאחר 
גבוה  פרס  על  הגרלה  היתה 
אלפי  מאות  בכמה  יותר 
זו  בהגרלה  הזוכה  דולרים, 
הכספי  הפרס  את  לידיו  קיבל 
בהיסטוריה  ביותר  הגבוה 
שהוא  משום  ארה"ב,  של 
ואילו  לבדו,  כולו  בפרס  זכה 
בהגרלה  זכו  הקודמת  בפעם 
שהתחלקו  אדם  בני  שלושה 

בפרס.

המופתי הראשי של רוסיה דורש לבנות עוד מסגדים: 

"בתוך 15 שנה שליש מאזרחי 
רוסיה יהיו מוסלמים" 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

רוסיה,  של  הראשי  המופתי 
אתמול  נשא  גאינוטדיל,  רביל 
של  התחתון  הבית  בפני  דברים 
לב־ ודרש  במוסקבה,  הפרלמנט 
בטווח  מסגדים  עשרות  עוד  נות 
בפני  הציג  המופתי  המיידי.  הזמן 
התחזיות  את  הפרלמנט  חברי 
כ־15  בעוד  כי  וטען  הדמוגרפיות 
יהיו  רוסיה  מאזרחי  שליש  שנה, 
ידי  על  אושרו  דבריו  מוסלמים. 

האור־ הכנסיה  מבכירי  אחד 
שהשתתף  הרוסית  תודוכסית 
ישארו  לא  "ב־2050  ואמר:  בדיון, 
מאוחר  כבר  זה  ברוסיה.  נוצרים 

מדי". 
המופתי  דברי  כי  לציין  יש 
העובדה  בגלל  בעיקר  נכונים 
תח־ מחזיקה  הרוסית  שהפדרציה 
שכמעט  שלמות  רפובליקות  תיה 
כדוגמת  מוסלמים  אזרחיהן  כל 
ורפובליקות  טטרסטאן  צ'צ'ניה, 
לש־ תבקש  רוסיה  אם  נוספות. 

היא  הדמוגרפי  המאזן  את  נות 
לחלק  להעניק  בקלות  תוכל 
ולה־ עצמאות  הללו  מהמדינות 

של  לעמדה  המוסלמים  את  חזיר 
מיעוט קטן. 

עולים  הרוסי  המופתי  דברי 
שנע־ מחקרים  עם  אחד  בקנה 

שבמדינות  וקבעו  בנושא,  רכו 
בעוד  רוב  יהיו  המוסלמים  רבות 
בריטניה,  בהן  שנה,  כחמישים 
זילנד  ניו  אוסטרליה,  צרפת, 

ועוד.

ספרים אנטישמיים מוצעים 
למכירה ביריד ספרים בעומאן
"בזמנים בהם האנטישמיות נמצאת בעליה במזרח התיכון וברחבי העולם, זה 
מטריד ביותר שיריד הספרים הממשלתי בעומאן משמש פלטפורמה להפצת 

כמה מהכותרים הגרועים ביותר" 

מאת א. למל

קוראת  השמצה  נגד  הליגה 
עומאן,  נסיכות  של  לסולטאן 
אנטישמיים  ספרים  מספר  להסיר 
בשפה  למכירה  מוצעים  אשר 
השנתי  הספרים  ביריד  הערבית, 
של עומאן הנערך על ידי המדינה.

הערבית  השפה  מומחי  לפי 
של הליגה נגד השמצה, מספר כו־

תרים אנטישמיים בוטים רשומים 

מוצגים ביריד.
האנטישמיות  בהם  "בזמנים 
התיכון  במזרח  בעליה  נמצאת 
ביותר  מטריד  זה  העולם,  וברחבי 
בעו־ הממשלתי  הספרים  שיריד 

להפצת  פלטפורמה  משמש  מאן 
ביותר  הגרועים  מהכותרים  כמה 
קונספירטי־ אנטישמי  תוכן  בעלי 

ג'ונתן  אמר  ה־20",  המאה  של  בי 
של  העולמי  המנכ"ל  גרינבלט, 

הליגה נגד השמצה.

צריך  עומאן  של  "הסולטאן 
הללו  שהכותרים  לכך  לדאוג 
שיריד  ולכך  במהירות  יוסרו 
פלטפו־ ישמש  לא  הספרים 

המקדמים  לאלו  בעתיד  רמה 
אנטישמיות".

מכילה  הרשימה  הדיווח,  לפי 
יותר מתריסר גרסאות של 'הפרו־

טוקולים של זקני ציון' וכן תריסר 
היטלר  של  ספרו  של  עותקים 

ימ"ש, 'מיין קאמפף'.

יוזמה בשבדיה: פליטים 
מוסלמים לומדים על השואה

רבים מהפליטים שהגיעו לשבדיה לא שמעו על השואה. החשיפה הראשונה 
שלהם להיסטוריה של יהודי אירופה מגיעה בבית הספר בארץ החדשה שבה הם 

חיים ^ ארגונים נגד אנטישמיות מלמדים ילדים מסוריה על יהודי אירופה

מאת א. למל

כיום  באנטישמיות  המאבק 
בגלל  במיוחד  קשה  משימה  הוא 
המ־ החדשות  הקודמות,  הדעות 
הקונספירציה.  ותיאוריות  זויפות 
רבים מהפליטים שהגיעו לשבדיה 
החשיפה  השואה.  על  שמעו  לא 
של  להיסטוריה  שלהם  הראשונה 
הספר  בבית  מגיעה  אירופה  יהודי 

בארץ החדשה שבה הם חיים.
אנטי־ נגד  'צעירים  קבוצת 

הוקמה  זרים',  ושנאת  שמיות 
במאלמו על ידי סיאבוש דרקאטי 

– צעיר בן 27 ממוצא איראני. 
השלישית  העיר  במאלמו, 
משלושה  אחד  בשבדיה,  בגודלה 
תושבים לא נולד במדינה. המטרה 
לעזור  דרקאטי,  של  הקבוצה  של 
להיאבק  ולתלמידים  למורים 
סופג  דרקאטי  באנטישמיות. 
איומים אך לא מוותר. הוא מארגן 
וביקורים  הספר  בבתי  סמינרים 

במחנות ריכוז לשעבר.
להגביר  עוזרת  שלו  הפעילות 
לזוועות  הנוער  של  המודעות  את 
הנאצים. "חלק מהתלמידים הגיעו 
ואזורי  מדיקטטורות  לשבדיה 
באנטישמיות  שמלאים  סכסוך 
שז־ דרקאטי  אומר  זרים",  ושנאת 

ולנברג –  ראול  שם  על  בפרס  כה 
להציל  שסייע  השבדי  הדיפלומט 

100 אלף יהודים בשואה.
המהגרים',  'בירת  במאלמו, 
דיווחים   35 שעברה  בשנה  היו 
על פשעים אנטישמיים. ההערכה 
הפש־ של  האמיתי  שהמספר  היא 

עים – שכולל את אלה שלא דווחו 
– גדול יותר.

"הרבה יהודים בוחרים לשמור 
אומר  בציבור",  נמוך  פרופיל  על 

הקהילה  דובר  סירצקי,  פרדריק 
יכולים  "הם  במאלמו.  היהודית 
למשל להכניס את תליון מגן הדוד 
את  להוריד  או  לחולצה,  מתחת 
מבית  יוצאים  שהם  ברגע  הכיפה 

הכנסת".
בין 15 ל־20 אלף יהודים חיים 
בשבדיה, שבה 10 מיליון תושבים. 
המשטרה לא מבחינה בעליה מש־
מעותית במספר הפשעים האנטי־
למרות  האחרונות,  בשנים  שמיים 
ששבדיה קלטה 400 אלף מהגרים 
ביחס  באירופה  הגדול  השיעור   –

לגודל האוכלוסיה.
האנטישמיים  הפשעים  אחד 
בש־ האחרונות  בשנים  הזכורים 

צעי־ פליטים  בתשע"ז.  היה  בדיה 
ומהרשות  מסוריה  שהגיעו  רים 
בהשלכת  הורשעו  הפלסטינית 
כנסת  בית  על  תבערה  בקבוקי 

בעיר גטבורג. 
לפי מחקר שפרסמה הנציבות 
ארבעה  מכל  שלושה  האירופית 
עליה  שחלה  מאמינים  שבדים 
ברמת האנטישמיות בשבדיה בח־

מש השנים האחרונות – יותר מכל 
מדינה אחרת באיחוד האירופי.

ראש  התחייב  האחרון  בחודש 
לה־ לופבן  סטפן  שבדיה  ממשלת 
שיכו־ התלמידים  מספר  את  גדיל 

לים לבקר באתרי זיכרון לקרבנות 
השואה באירופה. 

מאחורי הכותרות /  י. ברזל

האויב מבפנים
שיתמכו  הברית  בארצות  מהיהודים  מצופה 
בישראל תמיכה בלתי מוגבלת, לפחות כמו שא־

נחנו מבקשים מהנשיאים הלא יהודים שמכהנים 
ובטחון  חוץ  מדיניות  חוקר  דייקר,  דן  אבל  שם. 
ועומד  ומדינה,  ציבור  לענייני  הירושלמי  במרכז 
המרכז,  של   BDSב־ למאבק  הפרויקט  בראש 
כי  טוען  הוא  בו  ב'מידה')  (שהובא  מאמר  פרסם 
ודה־ חרם  מקדמים  אמריקנים  יהודים  פעילים 

לגיטמציה של ישראל תוך שימוש באותן שיטות 
בדיוק של יאסר ערפאת וממשיכיו. לא פחות.

"במהלך העשורים האחרונים, מספר קבוצות 
את  מרכזי  לזרם  להפוך  ניסו  בארה“ב  יהודיות 
כמולדת  ישראל  של  הדחיה   – ה'אנטי־ציונות' 
רואים  היהודים  האנטי־ציונים  היהודי.  העם  של 
עצמם כמי שמחסלים את 'הרוע' שנותר מן המאה 
הסטליניזם  הפאשיזם,  קריסת  לאחר  הקודמת, 

והאפרטהייד בדרום אפריקה.
שהם  כפי  אלה,  'פרוגרסיביים'  "אנטי־ציונים 
מתנגדי  יהודים  בין  מבחינים  עצמם,  מגדירים 
ישראל למקביליהם הערביים והמוסלמיים. ברם, 
העוינות האנטי־ציונית היהודית למדינה היהודית 
מקבילה למטרות שלילת הלגיטימיות של ישראל 
על ידי הערבים ואש“ף, אשר מקורה במניפסטים 
ואסלאמיים  ערביים,  לאומיים  קומוניסטיים, 

קיצוניים.
"יהודים אנטי־ציונים אמנם נמנעו מלהשתמש 
טרור  ארגוני  ושל  אש“ף  של  הטרור  בטקטיקות 
פלסטינים אחרים, אולם הם משקפים רטוריקה, 
אידיאולוגיה ומטרות דומות. שני הזרמים דוחים 
את קיומה של המדינה היהודית ובפועל מבצעים 
דה־לגיטימציה דתית, אתנית וגזענית של היהודי 
כפרט, מה שהופך את מסע הצלב המשותף שלהם 

לאנטישמי באופן מובהק.
האנטי־ הפעולה  צורת  היסטורית,  "מבחינה 

היהודית  הפעילות  של  בבסיסה  העומדת  שמית 
הסובייטית  בהסתה  מושרשת  האנטי־ציונית 
והפלסטינית באו“ם. ב־1965 סירבה ברית המוע־
צות, המעצמה האנטישמית הראשית באותה עת, 
האפרטהייד  כמו  כגזענות  באנטישמיות  להכיר 
פישמן,  ג‘ואל  ההיסטוריון  פי  על  הנאציזם.  או 

הציונות  בין  לחיבור  תקדים  'קבעו  הסובייטים 
לנאציזם' כצעד נקמני לסתירת מהלכי־הנגד של 

ארצות־הברית.
"הקישור הסובייטי בין ציונות לנאציזם כביטוי 
לגזענות, שני עשורים בלבד לאחר השואה, סלל 
את הדרך לנאום הגזעני של המחבל ומנהיג אש“ף 
יאסר ערפאת בנובמבר 1974 מעל בימת העצרת 
אידיאולוגיה  היא  'הציונות  האו“ם.  של  הכללית 
אימפריאליסטית, קולוניאליסטית, גזענית', אמר 
גם  הביא  ערפאת  של  האנטישמי  הצלב  מסע  אז. 
לתמיכת מדינות הגוש הסובייטי ומדינות ערביות 
ואפריקניות בהחלטה 3379 הקובעת כי 'הציונות 

היא צורה של גזענות'.
הרצוג  חיים  דאז  באו“ם  ישראל  "שגריר 
בי־ 'היא  זו  החלטה  כי  הכללית  בעצרת  הצהיר 
והאנטי־יהודית  האנטישמית  לשנאה  נוסף  טוי 
המרה שמשלהבת את החברה הערבית'. לדבריו, 
הזיופים  את  רשמי  באופן  'הפיצו  ערב  ממשלות 

הזדוניים של הפרוטוקולים של זקני ציון'.
"מנהיגים יהודים בארה“ב גינו את נאומו של 
הלגיטימיות  כנגד  האו“ם  מתקפת  ואת  ערפאת 
הגו־ ההצבעה  לפני  ממש  היהודית.  המדינה  של 
רלית באו“ם, הזהיר שגריר ארצות הברית לאו“ם 
'האו“ם עומד להכניס  דניאל פטריק מויניהאן כי 
כי  וציין  הבינלאומי',  למשפט  האנטישמיות  את 

'רוע גדול השתחרר אל העולם'.

מפגש אינטלקטואלי ומוסרי

ער־ רענן  יותר,  מאוחר  שנים  ושבע  "עשרים 
פאת את נאומו האנטי־ציוני והאנטישמי בוועידה 
העולמית של האו“ם נגד גזענות שהתקיימה בד־
ותומכיו  ערפאת  ב־2001.  אפריקה  שבדרום  רבן 
להביא  שיש  הרוע  כהתגלמות  בישראל  התמקדו 
בדרום  האפרטהייד  משטר  את  כמו  לפירוקו, 
אפריקה. ההצהרה הסופית של פורום הארגונים 
הלא־ממשלתיים בדרבן הכירה ב'מעשי רצח עם 
גזענית  כשיטה  ישראל  של  האתני  הטיהור  ונוהג 

שהיא סוג של אפרטהייד'.
דרבן  ועידת  אחרי  עשורים  שני  "כמעט 

המשפטים  שר  קוטלר,  אירווין  כינה  (אותה 
של  קאמפף  כ'מיין  בה,  שנכח  לשעבר  הקנדי 
ותו־ ערפאת  של  קריאותיו  מהדהדות  הטרור'), 

יהודים  של  וגדלה  הולכת  קבוצה  בקרב  מכיו 
יהודים  שונים.  בארגונים  החברים  אנטי־ציוניים 
היהודי,  העם  של  הלאום  למדינת  מתנגדים  אלה 
בה  לזו  כמעט  זהה  בשפה  ישראל  את  ומגנים 
השתמש ערפאת כאשר התייחס לישראל במשך 

כל חייו.
האנטי־ציונית  היהודית  ’הרשת  בשם  "ארגון 
הבינלאומית‘ (IJAN) כתב ב־2018: 'אנו מתנגדים 
ההיסטו־ את  הציונות  ידי  על  ולהשחתה  לניצול 

להצדיק  כדי  עם  ורצח  יהודים  רדיפות  של  ריה 
בפלסטין  ההתנחלות  את   – מוצדק  הבלתי  את 
בארגון  הפלסטינים'.  של  האתני  הטיהור  ואת 
האפר־ נגד  הפלסטיני  'המאבק  כי  גם  הצהירו 
הציונות  של  והגזענות  הישראלי  הגזעני  טהייד 
הוא אחד המאבקים הקריטיים ביותר נגד הגזע־

נות והקולוניאליזם של ימינו'.
הוא  אחר  מוביל  אנטי־ציוני  יהודי  "ארגון 
שהרטורי־  ,(JVP) Jewish Voice for Peace

קה שלו מזכירה את זו של אש“ף וערפאת. חברי 
JVP ומבקרים אנטי־ציוניים יהודים אחרים שמ־

גיעים לארץ מטיפים ש'באנו להיווכח שהציונות 
האמיתית,  לשאלה  וכושל  שקרי  מענה  הינה 
 – מאבותינו  רבים  התמודדו  איתה  הקריטית 
אנטישמיות  מפני  היהודים  חיי  על  להגן  כיצד 

רצחנית באירופה'.
כ'גזענית,  הציונות  את  מגדירים   JVPב־"
ומשווים  אפרטהייד',  ומשטר  קולוניאליסטית 
בטוחה  יהודית  לריבונות  הלאומית  התנועה  את 
התכוונה  היא  שעליה  האנטישמיות  של  לרשע 
המפגש  נקודת  את  מייצג  זה  היגיון  להתגבר. 
האינטלקטואלי והמוסרי בין אותם יהודים אנטי־

ציונים לבין אש“ף התומך בטרור.
בי־ על  העולם  בפני  ערפאת  עמד  "ב־1974 

מקולוניאליזם,  חופשי  'עולם  חזה  האו“ם,  מת 
וגזענות…כולל  ניאו־קולוניאליזם  אימפריאליזם, 
לשלום,  שואף  ש'עולמנו  כך  על  ועמד  הציונות', 

צדק, שוויון וחופש'.

"למרות קבלת פרס נובל לשלום, נחשף יאסר 
טרור  תומך  מנהיג  כאותו  חייו  בסוף  ערפאת 
לכן.  קודם  שנה  שלושים  באו“ם  דברים  שנשא 
את  מסמכים שהוכיחו  אלפי  צה“ל  השיג  ב־2004 
המ־ להשמדת  פוסקת  הבלתי  במלחמה  דבקותו 
דינה היהודית, תוך מימון ארגוני הטרור של אש“ף 

ושיתוף פעולה עם חמאס והמשטר האיראני.
אך  ומבודד,  מנותק  חייו  את  סיים  "עראפת 
ארגון  בראש  העומדת  וילקומרסון  כמו  אנשים 
JVP ממשיכים את המסר שלו לתוך המאה ה־21. 
הציונות  את  שללה   2019 בינואר   JVP הצהרת 
וחו־ שוויון  צדק,  של  ל'חזון  וטענה  רשמי  באופן 

פש לכל בני האדם'. לדברי הארגון, 'אנו מתנגדים 
מנוגדת  שהיא  משום  משמעי  חד  באופן  לציונות 

לאותם אידיאלים'.
תומכים   JVPב־ לציונות,  להתנגדות  "בנוסף 
הקשורה  ישראל,  נגד  החרם  בגישת  מלא  באופן 
אש“ף.  באסטרטגיית  מרכזיים  להיבטים  היא  גם 
שני הארגונים תומכים ברשת ה־BDS בקמפוסים 
מפארים  ואף  מאמצים  פעיליה  אשר  בארה“ב, 
’סטו־ כמו   BDS קבוצות מורשעים.  טרוריסטים 

דנטים למען צדק בפלסטין‘ (SJP) אירחו מחבלים 
כמו לילה חאלד ורסמה עודה מהחזית העממית, 
חאדר עדנאן החבר בג‘יהאד האסלאמי, וכן גורמי 

חמאס המובילים את ההתפרעויות בגבול עזה.
הלקח שיש ללמוד

"ההנהגה היהודית בתפוצות מסכנת את עתיד 
ומ־ מגנה  אינה  היא  כאשר  ישראל,  ומדינת  העם 
ותו־ פוליטיים  ארגונים  ואחיד  רם  בקול  סתייגת 
מכי טרור דוגמת JVP. מנהיגים יהודיים אוהבים 
לדבר על 'האוהל הגדול' בו מתכנסים כל הזרמים 

ביהדות, אך גם באוהל הזה יש קו אדום.
את  לבודד  מאוחד  מאמץ  נעשה  לא  עוד  "כל 
והאנטי־יהודיים  הקיצוניים  השוליים  ארגוני 
וברשתות  בשטח  השפעה  לצבור  ימשיכו  אלה 
החברתיות, ובשיתוף פעולה עם קבוצות יהודיות 
לשלול  בפועלם  ימשיכו  אחרות  'פרוגרסיביות' 
את זכות קיומה של ישראל כמדינה יהודית, וכל 
שוויון  אוניברסלי,  צדק  של  האצטלה  תחת  זאת 

וחופש".

jpg.נאבקים באנטישמויות. בנין הקהילה היהודית במאלמו
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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]

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]

בגאולה 2 יחידות דיור סה"כ 80 מטר 
לחודש  כ8000ש"ח  חודשית  תשואה 
052-7658-638 2130.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051756]

 + 75מטר  חד   3.5 חנה   80 בגוש 
ומרפסת  מטר   21 לעוד  בנעה  התר 
052-7658-638 שח   2300.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051755]

חד   3 במלאכי  החלטה!  למהירי 
תשואה- דיור  יחידות   2  + מטר   75
גג   + כ5000ש"ח  מהיחידות  חודשית 
052-7658-638 2870.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051754]

מ"ר   85 ק"ב  חד'   3 פנינה   80 גוש 
2,800,000 ש''ח * חנה 3.5 חד' ק"א 67
מ"ר נטו אופציה ל-22 מ"ר. תיווך -02

053-3179474 ,5379474
[20051692]

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]

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]

בבלוי קרוב לצומת בר אילן כ-90
לסגירה  ניתנות  מרפסות   2  + מ' 
ק'  רלסים.  על  סוכה   + בקלות 
המאה  'עסקת  מציאה.  מחיר  ב'. 
ייעוץ נדלן' - 100% אמינות 100%

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051838]

100 נמוכה  קומה  בחשמונאים 
 .50 לעוד  בניה  היתר  עם  נטו.  מ' 
למשקיעים.  מאוד  מתאימה 
ייעוץ  המאה  'עסקת   .3,500,000
100% אמינות   100%  - נדלן' 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051837]

מרפסת   + מטר   82 חד   3.5 בעמוס 
רק 1960.000שח -052 ק"א  מטר   10

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051765]

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"
[20051764]

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

הנדלס"
[20051763]

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"
[20051762]

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"
[20051761]

חזית  ק"ב  116מטר  חד   4.5 בבלוי 
ב1000 מושכר  מחסן   + מרפסות   +
3.5 חד' ק"כ  ש''ח רק 2600.000ש"ח �
2100.000ש"ח  רק  ביותר  מושקעת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051759]

מאה שערים 3 יחידות דיור מושכרות 
סה"כ 75 מטר תשואה חודשית 7000
052-7658- 1650.000ש"ח  רק  שח 

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20051758]

ק"א  מטר   90 גאולה  במרכז  חנות 
2360.000 רק  חזית  כדירה)  (רישום 
ש"ח 052-7658-638 "היימשע תיווך-

הנדלס"
[20051757]

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
בכדורי  מבצע!  מבצע!  מבצע! 
דירות  מבחר  ירושלים),  (פסגות 
ומיוחדות,  מרווחות  חדרים   4-5-6
בקומות  דירה,  לכל  וחניה  מחסן   +
גבוהות, במחירים מיוחדים לימים 
052-765- נדל''ן  שוורץ  ספורים, 

6888
[20051880]

אופציות  עם  מ'   70 כ  באלקנה 
המאה  עסקת   .1,950,000 ענקיות 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051861]

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

.90
[20051860]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051859]

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

.32-250-90
[20051858]

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

.90
[20051857]

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

.32-250-90
[20051856]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051855]

ברוך  במקור  למבינים:  מציאה 
2  + א'  קומה  מרווחת  חדרים   2
דיור  יחידת   + סוכה  מרפסות 
בניה   .3300 ב  מושכרת  חדשה 

בהיתר. 2,100,000.
[20051854]

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

.32-250-90
[20051853]

2  + מ'   120 קרקע  ק.  בבלוי 
כחדשה  משופצת  מרפסות 
ייעוץ  המאה  עסקת   .3,150,000
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051852]

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

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051851]

בבית  דרושה  רציניים  לקונים 
המאה  עסקת  מרווחת.   3 ישראל 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
100% מקצוענות.058-32-250-90.

[20051850]

יודע לזהות הזדמנויות? זו הדירה 
שלך! באברמסקי 75 מ' + אפשרות 
קומת  קומות.  ל-2  לחלוקה 
ל-2 אפשרות  לרחוב.  פונה  קרקע 
המאה  עסקת   .1,900,000 כניסות. 
אמינות,   100%  - נדל"ן  ייעוץ 
100% מקצוענות.058-32-250-90.

[20051849]

 + קומות   2.5 בניין  ישראל  בבית 
שינוי  בהליך  נוספות  וחצי  קומה 
'עסקת  ש''ח.   5,500,000 תב"ע 
המאה ייעוץ נדלן' - 100% אמינות 
058-32-250- מקצוענות.   100%

.90
[20051848]

מרפסת   + מ'   80 חד'   3 בהזית 
א'  קומה  סגורה.  גדולה 
ייעוץ  המאה  עסקת   .2,400,000
100% אמינות,   100%  - נדל"ן 

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051847]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051846]

מ'   75 יפיפייה  חד'   4 ברייכמן 
 .1,930,000 ב'.  קומה  משופצת 
נדל"ן  ייעוץ  המאה  עסקת 
100% אמינות,   100%  -

מקצוענות.058-32-250-90.
[20051845]

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

.90
[20051844]

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.
[20051843]

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
[20051842]

א'  קומה  חדרים   4 הבירה  בארזי 
ארמון.  כמו  במיוחד.  מושקעת 
ייעוץ  המאה  'עסקת   .2,800,000
100% אמינות   100%  - נדלן' 

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051841]

מ'   65 חדרים   3 חדש  בנין  בדוד 
 .3,000,0000 מ'   150 בטאבו  גג   +
'עסקת המאה ייעוץ נדלן' - 100%
058- מקצוענות.   100% אמינות 

.32-250-90
[20051840]

הדר  בעץ  בירושלים!  לגור  אפשר 
בנין חסידי 5 חדרים גדולה קומה 
1,950,000 חלקי.  משופצת  ב' 
נדלן'  ייעוץ  המאה  'עסקת  בלבד. 
- 100% אמינות 100% מקצוענות. 

.058-32-250-90
[20051839]

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]

 - 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]

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. 

הודעות חוק תכנון ובניה - 07/03/19

הודעות חוק תכנון ובניה - 07/03/19



המבשר | יום ה', ל' באדר א' תשע"ט | עמוד ז

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

הנדלס"
[20051129]

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

תיווך-הנדלס"
[20051128]

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

הנדלס"
[20051127]

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

053-3179474 ,02-5379474
[20050984]

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

3179474
[20050983]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050865]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050848]

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

סיוע והכוונה ללא תשלום
[20050839]

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

3179474
[20050498]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050494]

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

תיווך-הנדלס"
[20050425]

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

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20050424]

מיר  לישיבת  צמוד  ישראל  בבית 
מטר   100 כ  של  בנין  עם  קטן  מגרש 
2320.000 רק  שח   15000 ב  מושכר 
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20050423]

ק"ג  מטר   137 דירת  הכהן  בעלי 
052-7658-638 3900.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050422]

מציאה!!  הגיועלדיגע  במחיר  ירדו 
90 דירת  יעקב  בעין  בבלעדיות! 
אפשרות  מטר,   5.30 גובה  מטר, 
להגיע ל 200 מטר מידי (באישור כל 
הקודם  ש''ח  רק 2300.000  השכנים) 
זוכה! 052-7658-638 "היימשע תיווך 

הנדלס"
[20050349]

חד   4  !! ר'מודיעין  אזור  בגאולה! 
50 להוספת  התחיבות   + מטר   100
מטר ושיפוץ כל הבית רק 23000שח 
"היימשע   052-7658-638 למטר 

תיווך-הנדלס"
[20050250]

ק"ב  כ"א,   3 מטר,   120 חד   4 בבלוי 
חניה   + שח   1000 ב  מושכר  מחסן   +
פרטית, חזית רק 2580.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20050248]

ירושלים | השכרה
ריהוט   + ענקית,  חדרים  בתנובה 4 
ומיזוג,  חימום  נוחה,  קומה  מלא, 
פסח,  לאחר  כניסה  וחניה,  מחסן 
052- נדל"ן  שוורץ  ש"ח.   10,000

768-0724
[20051882]

בתנובה 2.5 חד' חדשה ומושקעת, 
 + סוכה,  מרפסת   + מלא,  ריהוט   +
מיידי.  ש"ח,   6,500 מדהים,  נוף 

שוורץ נדל"ן 052-768-0724
[20051881]

חדשה בגוש 80! סלון ומטבח בנפרד 
5,500 מרפסות   + קומפלט  מרוהטת 

ש“ח תיווך 052-7142653
[20051824]

 + מרווחת  חד'   2 (שמגר)  בבנית 
מטבח  חד'   2.5 80 גוש   * מרפסת  
ענקית  יפיפיה,מרפסת  בנפרד  סלון 

4,900 ש''ח . תיווך 050-4168418
[20051569]

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

תיווך050-4168418
[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
מיידית  להשכרה  מסודרת  חנות 
27 הישיבה  רח'  גאולה  בשכונת 

מ"ר + חצר. 050-4151080
[20051687]

בכיכר השבת 80 מטר קומת כניסה + 
23000לחודש  רק   1- קומה  מטר   50
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051176]

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

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

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

הנדלס"
[20050353]

ירושלים | משרדים
חדרים   3.5 בגאולה,  להשכרה 
מרווחת + מרפסת, קומה א', כניסה 
קבלה)  (עם  ש"ח,   4,500 מיידית, 

שוורץ נדל"ן 052-768-0724
[20051741]

בני ברק | מכירה
בירנבוים  ברחוב  מציאה  למכירה 
המחיר  75מ"ר  ק"א  3.5חדרים 
054- אלבה-נדל"ן  1500000ש"ח 

844-6671
[20051870]

חדרים   4.5 דירת  רמז  שד'  ג'  בשיכון 
ק"א יאוכלס עוד 10 חודשים, יחידת-
2,250,000 גדולה,  מרפסת  הורים, 

ש"ח אלבה-נדל"ן 054-844-6671
[20051828]

מתמחים   " נכסים  ."לכוביצקי 
מוזמנים  מובילים  בפרויקטים 

למשכנינו החדש רש"י 28
[20051808]

פרויקטים  במבחר  חדרים   3 דירות 
"לכוביצקי  מ1.6  החל  העיר  ברחבי 

נכסים" 03-729-7690
[20051807]

שמש  מרפסת   + הנשיא 120  ביהודה 
נכסים"  "לכוביצקי  חניה   + מעלית   +

03-729-7690-
[20051806]

חדרים   4 בוטיק  בבנין  אהרון  ברמת 
יוקרתית "לכוביצקי נכסים" -03-729

7690
[20051805]

בישיכון ג' דירת 4 חדשה + חניה לפני 
03-729- נכסים"  "לכוביצקי  איכלוס 

7690
[20051804]

מטר  חדרים 120  דירת 4  עקיבא  בר' 
03- נכסים"  לכוביצקי  חניה   + חזית 

729-7690
[20051803]

בלנדא 5 חדרים גדולה ויפה קומה 5
בטאבו  חניות   2  + לנוף  פתוחה  חזית 

"לכוביצקי נכסים" 03-729-7690
[20051802]

חדרים   4 דירת  באהרונסון  מציאה! 
פוטנציאל  בטון  גג  קומה 3  משופצת 
03-729- נכסים"  "לכוביצקי  גבוה 

7690
[20051801]

בני ברק | השכרה
מ"ר   90 חד'   4 אברהם  בבנימין 
משופצת כחדשה סלון ענק ממוזגת. 

052-7651555
[20051800]

מהנילונים  חדשה  אברהם  בבנימין 
מ"ר   20  + מ"ר   70 חד'   3 מפוארת 
052- ק"ד.  ש''ח   3,800 מרפסת 

7651555
[20051799]

 + ומפוארת  יוקרתית  דיור  יחידת 
סוכה, נוף, מושלמת ברח' רוזבסקי 

054-8477102 / 054-8477101 .
[20051398]

ביתר עילית | מכירה
במיקום  ישראל  בישמח  חד'   3 דירת 
מתאים  בניה,  היתרי  עם  גג   + מרכזי 
ש''ח   1,600,000 ב-  משותף  לטאבו 

054-8460623 תיווך
[20051878]

טאבו  מטר   60 מלובלין  בהחוזה 
200.000 משכנתא  אפשרות  משותף 
052-7658- ש"ח   750.000 רק.  ק"ב 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051760]

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
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 
770,000 א'  קומה   3 במתחרדים 
ייעוץ  דונט  יחיאל  בלבד.  ש"ח 

נדל"ן. 052-7650001.
[20051866]

4 לקריה  צמוד  ישראל  במלכי 
חד' קומה ג' 850,000. יחיאל דונט 

ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20051865]

משופצת  א'  קומה   3 בקריה 
נדל"ן  ייעוץ  דונט  יחיאל   .850,000

.052-7650001
[20051864]

 + א'  קומה  חד'   4 במתחרדים 
אופציה לתמ"א שוכרים מצויינים. 
נדל"ן  ייעוץ  דונט  יחיאל   .900,000

.052-7650001
[20051863]

היתר  עם  גג   + חדרים   4 בקריה 
בניה + אופציות קומה ב' ואחרונה 
נדל"ן  ייעוץ  דונט  יחיאל   .950,000

.052-7650001
[20051862]

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

124
[20048907]

קרית גת | השכרה
בטרקלין  מחסנים  קומת  מ'   25
יחיאל  ש''ח.   2000 לעסק  מתאים 

דונט ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20051868]

מטבח  מלא  מלא  מרוהטת  חד'   3
דונט  יחיאל  ש''ח.   2700 חדש 

ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20051867]

צפת | מכירה
עתיק  נופש  בית  העתיקה  בלב 
גבוהה  תשואה  נוף.  ומושקע.  יפיפה 

600,000 ש"ח 03-5230030
[20051689]

עמנואל 
קוטג חדש 4חדרים עם אופציות עם 
גינה ענקית ועם אופציה ענקית רמה 
אלבה-נדל"ן  950000ש"ח  גבוהה 

054-844-6671
[20051833]

דירות3/4/5 נווה-אור  פרויקט 
אופציות  עם  מ"ר   97-119 חדרים 
אלבה-נדל"ן  מ640000ש"ח  החל 

054-844-6671
[20051832]

עם  שלישית  שורה  מדורגים 
לשיפוץ  זקוקה  חדרים   4 משכנתא 
054- אלבה-נדל"ן  420000ש"ח  ק"ב 

844-6671
[20051831]

אתר רבקה דירת 4חדרים ק"ג מטבח 
520000ש"ח  מדהים,  נוף  חדש, 

אלבה-נדל"ן 054-844-6671
[20051830]

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. 

דירה   ! עמנואל  במרכז  מציאה! 
לשתי  מחולקת  150מטר,  ענקית 
מושכרת  מהיסוד,  משופצות  דירות, 
ב3000ש"ח 880000ש"ח אלבה-נדל"ן 

054-844-6671
[20051829]

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]

חווית ֹ ספסופה"   - הגפן  "אחוזת 
ומפואר,  חדש  במתחם  נופש 
מותאם לציבור החרדי, מחולק ל- 
שחייה  בריכת  אירוח,  סוויטות   7
נופש  מתקני  ענק,  חצר  מחוממת, 

ונוף גלילי מרהיב. 058-3255832
[20051822]

חווית  ספסופה"   - הגפן  "אחוזת 
ומפואר,  חדש  במתחם  נופש 
מותאם לציבור החרדי, מחולק ל- 
שחייה  בריכת  אירוח,  סוויטות   7
נופש  מתקני  ענק,  חצר  מחוממת, 

ונוף גלילי מרהיב. 058-3255832
[20051775]

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 
יפיפה,חדרים  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 
למשפחות  במירון  ארוח  מילר 
קבוצות וזוגות + חדרי אוכל קרוב 
046989012 לרשב"י 0548594243

[20051879]

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]

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

7616720-1
[20040110]

השכרת רכבים ִ
מכירה  ובעולם,  בארץ  רכב  השכרת 
נחמיה  ובאמינות.  בשירות  וליסינג, 

אלבוים 052-715-2486
[20045497]

בכל  סניפים  רכב,  השכרת  'הרץ' 
והאמינות  השירות  עם  הארץ, 
052- גרוס.  חיים  של  הידוע 

7617828
[20044739]

לכל ֶ הסעות   - ההסעות  מרכז 
בני  ירושלים,  נתב"ג,  הארץ  חלקי 
10/14/16/20/23 רכבים  ברק 
באישור  אדיבים,  נהגים  מקומות, 

משרד התחבורה. 053-4112154
[20050148]

מכל  רשבסקי,  יאיר  הסעות  מוקד 
חדשים  רכבים  מקומות,  מקום, 8-23 
שרות  הוגנים,  מחירים  בלבד, 
די  אונז  ביי  שעות,   24 ואמינות, 
זאך!  ערשטא  די  איז  מענטשליכקיט 

053-310-20-26
[20043211]

רכבים  הסעות"  "שלוימל'ה 
חדשים ומפוארים 2018, ירושלים, 
נסיעות  וארועים,  נתב"ג  ברק,  בני 
מקומות.   14-16-20 העיר,  בתוך 

053-3150159 ,053-3188842
[20040846]

המקורי!  ה-99  הדקה  הסעות 
חדשים,  וטנדרים  מיניבוסים 
ממוזגים ומפוארים במחירים ללא 
 / קוי  רב   02-5025252 תחרות. 

0527-10-10-20
[20040492]

בירושלים ַ לבנות  חרדית  לפנימיה 
נמרצת.  חברתי  לריכוז  מ"מ  דרושה 
לפקס:  קו"ח  "למשרה 321"  לציין  נא 

02-6259371
[20051883]

ל" שובע שמחות" בבית- שמש דרוש 
לשעתיים  בוקר   - לאפיית  עובד 
הכנסה  השלמת  לאברך/  מתאים 

להתקשר 054-8480031
[20051874]

דרושה  ספרים  הוצאת  נוף  ליפה 
קו"ח  בירושלים  למשרד  מזכירה 
y581581@gmail. למייל  בלבד 

com
[20051835]

נשים,  לבגדי  מנוסה  מוכרת  דרושה 
050- לפרטים:  בב",  טובים  תנאים 

4137221
[20051818]

דרוש  בירושלים  ייחודי  למתחם 
מלאה,  במשרה  חנות  אחראי  עובד 
גדול,  ראש  אישי,  בין  יחס  אחראי, 
קו"ח:  מיידית  לעבודה  זמינות 
או   drushim3000@gmail.com

לפקס: 077-3180681
[20051817]

לעסקים  שירות  הנותנת  לחברה 
לעבודה  מהבית,  לעבודה  מזכיר/ה 
לא  ביום,  שעות   3 נוחה,  משרדית 
לחברת   * ש"ח.   5,000 ניסיון,  נדרש 
מול  לעבודה  פקיד/ה,  בי-ם  בניה 
6,500 נוחות,  שעות  ועוד,  ספקים, 
בב"במזכיר/ה,  שקט  למשרד   * ש''ח 
קריירה  ש''ח.   7,500 בוקר,  משרת 

072-22-222-62
[20051813]

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]

בשימוש ֲ קטן  נייד  מחשב  למכירה 
לונבו. -050 חברת  חדש,  מצב  מועט, 

4176632
[20051820]

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]

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]

קייטרינג ֱ
י-ם  שימחעס  אוף  קייטרינג 
ש''ח,   38 בריתות  אדר  לחודש 
38 ערב  אירועי  ש''ח,   38 חתונה 
ש''ח, קבלת פנים 21 ש''ח, אירוסין 
ממטבח  קייטרינג  ש''ח,   21
י-ם  העד"ח  הבד"ץ  בהשגחת 

0527614334
[20051869]

עד ָ לאמריקאים,{קבלו}  הטבות 
אזרחות   + {שנתי}  לילד   1,400$
בהנחה  טיפול   + ונכדים.  לילדים 
באגרת ממשל. {חוקי} .08-866-0940
[20051834]

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

3215030
[20051559]

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

7637743
[20051562]

גמ"חים 
(אפילו  שטריימל  בדחיפות  דרוש 

משומש) בתרומה. 052-7153452
[20051877]

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]

ש"ס חתנים 

הסטים  סוגי  וכל  חתנים  ש"ס 
חינם.  משלוחים  מיוחדים,  במחירים 

054-8447461
[20047557]

השבת אבידה 

כ.אשראי  עם  בורדו  עור  ארנק  אבד 
לברכפלד  בקו 330  טרעס  עטל  ע"ש 

054-848-1751
[20051876]

מצלמות,   3  - נמצאו  לבית  ביריד 
תיק  גלית,  של  תיק  ירוק,  תיק  ארנק, 
כרטיסי   2 זהות,  תעודת  שחור,  לק 
כפפות.  יד,  שעון  מפחות,  מאוחדת2 
בטל-  המבשר  במשרדי  לקבל  ניתן 

02-5805802 שלוחה 0
[20051875]

ובו  צד  תיק  אבד  לבית  ביריד 
משקפיים ומטען. 052-7144926

[20051873]

מטריה  עם  שקית  אבד  לבית  ביריד 
הצלה.  איחוד  בדוכן  כנראה  יקרה 

054-8529252
[20051872]

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

003
[20042291]

דף היומי בבלי: חולין ק    דף היומי ירושלמי: תרומות א    חובות הלבבות:
משנה יומית: ב"ב ו, ג-ד    הלכה יומית: או"ח  חשבון הנפש הל' (הגרות) 
תסח, א-ג    רמב"ם יומי: שגגות ו-ה    שו"ע הרב - רב יומי: טו, יב-יד    דף 
העמוד  היומי - זוהר: משפטים, סעי' תמו-תנז    חפץ חיים: לה"ר ה, ה-ו  

היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' סח.
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:118:128:118:138:138:09סו"ז ק"ש מג"א
8:558:578:568:578:578:54סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:249:259:259:269:269:23סוף זמן תפלה מג"א
9:549:559:559:569:569:53סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

11:5011:5211:5111:5311:5311:49חצות היום
12:2012:2212:2112:2312:2312:19מנחה גדולה

17:4517:4217:4317:4417:4417:39שקיעת החמה
זמנים למחר

4:314:324:314:334:334:29עלות השחר
5:105:115:105:125:125:08זמן ציצית ותפילין

5:596:065:586:026:025:57הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
073-2688970 אהרנוביץ' 12, ב"ב    תל אביב סנטר פארם 054-4426755 הפלמ"ח 28    בני ברק הפלמ"ח ירושלים
077-8881880 רח' נחלת יצחק 20 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה  סופרפארם מינסטור סופרפארם מגדלי תל- אביב
077-8882340 רח' קלמן מגן  077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 08:00 למחרת  סופר פארם שרונה
077-8882410 רח' אבא אחימאיר 28 מהשעה 19:00 עד  3 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה  סופר פארם אחימאיר
סופר פארם ביג צ'ק פוסט 077-8881700 בר  8338091 שד' בנימין 60    חיפה 01:00 בלילה    נתניה בי שופר סל
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם יהודה 111    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן:  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד אהרון

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 212.665-
אתמול: 212.70-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
13-8

תל אביב
17-11

חיפה
16-11

גולן
15-6

טבריה
19-10

גליל
11-6

באר שבע
18-9

אילת
24-12

מזג האויר
ירידה קלה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית, ייתכן גשם 
מקומי, ברובו קל, בצפון הארץ. 

משעות אחר הצהריים יתכן 
גשם קל גם במרכז הארץ. תחול 

ירידה קלה של הטמפרטורות, 
והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. 

שישי - מעונן חלקית עד נאה. 
תחול עליה קלה בטמפרטורות 
אך הן עדיין יהיו מעט נמוכות 

מהרגיל לעונה.

שבת - נאה והתחממות נוספת. 
הטמפרטורות תהיינה רגילות 

בעונה.

ראשון - נאה. תחול עלייה קלה 
נוספת בטמפרטורות.

ראשוןשבתשישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



מאת יעקב א. לוסטיגמן 

חברת התעופה ההודית, 'אייר 
עובדיה  לכל  הורתה  אינדיה', 
הודעה  כל  לסיים  האוויר,  בצוותי 
בסיומת  במטוסים  כורזים  שהם 
"תחי  שמשמעותה  הינד",  "ג'אי 

הודו". 
הח־ הנהלת  כותבת  בהוראה 

הסיומת  את  כי  לעובדיה,  ברה 
של  בסיומה  להכריז  יש  האמורה 
כל הודעה. כמו כן יש לעשות הפ־

סקה קצרצרה בין ההודעה עצמה 
לבין הקריאה הלאומית, ואילו את 
הקריאה עצמה "יש להכריז בלהט 

רב" כלשונם. 
התחז־ רקע  על  באה  ההודעה 

בשבועות  בהודו  הלאומניות  קות 
בו  הפיגוע  בעקבות  האחרונים, 
שוטרים  מ־40  למעלה  נהרגו 
בעקבו־ שפרץ  והעימות  הודים, 

ופקיסטן.  הודו  צבאות  בין  תיו 
ההודים הפכו בעקבות כך לקנאים 
החברה  כי  ונראה  ללאומיותם, 

כדי  ההזדמנות  את  לנצל  מנסה 
כחברה  שלה  התדמית  את  לחזק 
הלאומית שכל הודי הנאמן לארצו 

צריך לטוס אך ורק באמצעותה. 
התעופה  חברת  של  ההוראה 
לעובדיה דלפה לתקשורת, וגררה 
ההודים,  האזרחים  מצד  רב  לעג 
עצם  על  שבירכו  כאלה  כולל 
יש  לחברה  כי  טענו  אך  ההחלטה 

יותר  הרבה  חשובות  החלטות 
לכן,  קודם  לקבל  צריכה  שהיא 
כמו למשל לעמוד בלוחות הזמנים 

ולשפר את היחס ללקוחות. 
להודעה  שהגיב  מי  היה 
עו־ יכריזו  שמעתה  וכתב  בהיתול 
הבאה:  ההודעה  את  החברה  בדי 
בעשר  מתאחרת  שלכם  "הטיסה 

שעות – תחי הודו". 

מכ"מ הגשם של השירות 
המטאורולוגי שב לפעול

מאת חיים מרגליות

כחודשיים,  של  השבתה  בתום 
המ־ השירות  של  הגשם  מכ"מ 
לאחר  זאת  לפעול,  שב  טאורולוגי 
שה־ לרכיב  הנדסי  מעקף  שנמצא 

תקלקל במערכת השידור. 
שוב  משודר  המכ"מ  תוצר 
התעופה,  לגורמי  שוטף  באופן 
ולשירות  התקשורת  לגורמי 
גם  משולב  המכ"מ  ההידרולוגי. 
האוטומטיים  הגשם  מדי  עם 
ועם  המטאורולוגי  השירות  של 
ליצירת  אחרים  זמינים  מכ"מים 
ומתעד־ כלל־ארצית  גשם  תמונת 

כנת מדי 10 דקות. 
מכ"מ הגשם הוותיק של השי־
לעבוד  הפסיק  המטאורולוגי  רות 
ביחי־ כשל  עקב  כחודשיים  לפני 

שהתקלקל  הרכיב  השידור.  דת 
הינו רכיב ייחודי למכ"מ זה, אשר 
אינו נמצא עוד בשוק ולכן לא ניתן 

היה להחליפו בחדש. לפיכך, מה־
בשי־ המטאורולוגי  השירות  נדס 

תוף עם מהנדסים – חברת לינקום 
של   108 במצ"א  יחידת  טלקום, 
חיל האוויר, חברת אלת"א וחברת 
תכננו   – הספק  פתרונות  אופק 
ויצרו פתרון עוקף לרכיב התקול. 

חברת התעופה ההודית הורתה לעובדיה לסיים כל הודעה ב"תחי הודו" 


