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מועצת גדולי התורה דנה בדרכים להגן 
על שבת קודש מפני פורצי חומותיה

נוכח הסכנה המרחפת על קדשי ישראל מידי המבקשים לקעקע חלילה כל קדוש ויקר, קוראת מועצת גדולי התורה 
להצביע בבחירות הקרובות אך ורק עבור יהדות התורה והשבת ג', כדי להגן על קדשי ישראל וזכויות הציבור החרדי

מאת כתב 'המבשר'

הת־ התורה  גדולי  מועצת 
בו  מיוחד,  לדיון  אתמול  כנסה 
בפרצות  בכאב,  ממושכות  דנה 
ארץ  ברחבי  קודש  שבת  בחומת 

של  ופעולות  ובדרכים  הקודש, 
עליה  לגונן  כדי  והיחיד,  הציבור 
את  ומחריבים  המהרסים  מפני 
הדיון,  של  השני  בחלקו  חומותיה. 
קדשי  על  המרחפת  הסכנה  הוצגה 
לקעקע  המבקשים  מידי  ישראל 

ומועצת  ויקר,  קדוש  כל  חלילה 
להצביע  קוראת  התורה  גדולי 
עבור  ורק  אך  הקרובות  בבחירות 
יהדות התורה והשבת ג', כדי להגן 
הציבור  וזכויות  ישראל  קדשי  על 

החרדי.

הישיבה המיוחדת של מועצת 
אתמול  התכנסה  התורה  גדולי 
של  העולמי  הפועל  הוועד  בבית 

אגודת ישראל בירושלים. 
רמיסת  אודות  הדיון  בפתח 
ועדת  מזכיר  הופיע  קודש,  שבת 
הרבנים למען קדושת השבת שע"י 
מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, 
סקר  הוא  גולדקנופף.  יצחק  הרב 
בשבת  המשולבת  הפגיעה  את 
פרטיים,  גורמים  מידי  קודש, 
ממשלתיים,  עירוניים,  ציבוריים, 
ומשפטיים, והתקשורת העויינת. 
שע־ ביטוי  לידי  באה  בדבריו 

בהפיכת  השבת,  חילולי  רוריית 
השיפוצים  ליום  קודש  שבת  יום 

סגן שר החינוך הרב פרוש במפגש עם חברי מועצה של 'שלומי אמונים': 

"אם חלילה לפיד יקבל את המושכות אנו עלולים 
לחזור לימי הגזירות על היהדות החרדית"

במפגש עם נציגי 'שלומי אמונים' מהערים ירושלים, ביתר עילית, בית שמש 
ותל ציון קרא סגן שר החינוך הרב פרוש להטות שכם לטובת מקסום הקולות 
ליהדות התורה וכדי למנוע את עליית כוחו של לפיד ^ בשבועות הקרובים 

יתקיימו מפגשים נוספים עם חברי מועצה של שלו"א ברחבי הארץ

מאת כתב 'המבשר'

וכי־ פגישות  סדרת  במסגרת 
נוסי בחירות, נועד סגן שר החינוך 
הרב מאיר פרוש בביתר עילית עם 
חברי המועצה של 'שלומי אמונים' 
עילית,  ביתר  ירושלים,  מהערים 

הפרק:  על  ציון.  ותל  שמש  בית 
בקרב  הפוטנציאלי  הכח  מיצוי 
'יהדות  לטובת  החרדי  הציבור 

התורה' ג'.
גו־ על  עמד  דבריו  בתחילת 

השוויון  רקע  ועל  השעה  רליות 
בסקרים בין גושי הימין והשמאל. 

הקרובות  שהבחירות  מאמין  "אני 
פה.  שלנו  לקיום  קריטיות  הן 
אגע  אז  מוסדות,  מנהלי  חלקכם 
לעמוד  רוצה  אני  הזו:  בנקודה 
של  השנתיים  בין  ההבדלים  על 
ממשלת לפיד, למה שהיה בארבע 

שינוי הצהרתי דרמטי בוושינגטון:

מחלקת המדינה האמריקאית: הגולן, 
יו"ש ועזה אינם שטחים כבושים

בדו"ח זכויות האדם השנתי של הסוכנות הפדרלית האחראית 
על ענייני החוץ של ארה"ב לא נעשה לראשונה שימוש במונח 

'שטח כבוש' כדי לתאר את הרצועה ואיו"ש

מאת מרדכי גולדמן

השנתי  האדם  זכויות  בדו"ח 
ידי  על  אתמול  שפורסם  החדש 
מחלקת המדינה האמריקאית לא 
במילה  שימוש  לראשונה  נעשה 
את  לתאר  מנת  על  כבוש'  'שטח 
כמו  ושומרון.  יהודה  ואזור  עזה 
לראשונה  תוארה  הגולן  רמת  כן, 
כשטח  רשמי  אמריקאי  במסמך 
הגולן  לרמת  בהתייחס  ישראלי. 
'שנכבש  משטח  שונה  המינוח 
בשליטה  ל'שטח  ישראל'  ידי  על 
בקטע  דומה,  באופן  ישראלית'. 
לגדה  שהתייחס  במסמך  נוסף 

הוג־ לא  עזה,  ורצועת  המערבית 
דרו שטחים אלה כ'שטחים תחת 
כיבוש', כפי שצוין בכל הדו"חות 

הקודמים. 
משרד  של  בהודעה  ואולם, 
אין  כי  הוסבר  האמריקאי  החוץ 
ביחס  ארה'ב  במדיניות  שינוי 
הפלס־ 'השטחים  של  למצבן 

ככל  היא  הכוונה  כאשר  טינים', 
ושומרון.  וליהודה  לעזה  הנראה 
השמטת  כי  הובהר  בהודעה 
המונח 'שטחים כבושים" קשורה 
לעובדה שמדובר בדו"ח העוסק 
בנושאים  ולא  אדם  בזכויות 

היענות גדולה בכל שדרות הציבור 
לקראת מגבית שבת זכור של 'יד לאחים'
נתונים מרגשים שמעידים על היקף הפעילות בשנה החולפת: מאות ניצולים מעמק הבכא 
̂ ב'יד לאחים' מזכירים את פסקו המפורסם של מרן בעל 'שבט  במרוצת השנה שחלפה 

הלוי' זצוק"ל שאליו הצטרפו גדולי ישראל: "'יד לאחים' מקיימים מצוות פדיון שבויים" ^ 
גאב"ד 'העדה החרדית', הגרי"ט וייס: "המגבית הנ"ל היא מיוחדת במינה והיא פיקוח נפש 
̂ הגאון הרב שמואל ליפשיץ שליט"א:  ממש שלעת הצורך מותר לחלל שבת על כגון זה" 
"גדולי צדיקי הדורות מסרו את נפשם כדי לזכות בקיום מצוה נדירה זו של פדיון שבויים"

היענות גדולה בקרב כל שלומי 
אמוני ישראל עם צאתה לדרך של 
המגבית השנתית של ארגון הפעי־
לים 'יד לאחים', הארגון הניצב זה 
להצלה  המאבק  בחזית  שנים,   70
המ־ ובתפוצות.  בישראל  ממיסיון 
לקראת  שנה  מדי  הנערכת  גבית 
ישראל "זכור  עם  קורא  בה  השבת 
מת־ עמלק",  לך  עשה  אשר  את 
תנופת  של  בסימן  השנה  קיימת 
על  לאחים'  'יד  בפעילות  שיא 

אגפיו השונים. 
למשרדים  שנקלע  מי  כל 
בכל  לאחים',  'יד  של  הראשיים 
יכול  אינו  היממה,  משעות  אחת 
המח־ לנוכח  מופתע  לעמוד  שלא 

זה שנגלה לנגד עיניו. להט העשיה 
ולו  מנוח,  יודעת  שאינה  והתכונה 
לרגע אחד, משווים למקום מראה 
בו־זמנית  הרוחש  גדול  מפעל  של 
על  ששוקדים  אנשים  עשרות 
ובנאמנות  במסירות  מלאכתם 
בו־ אחד  מאפיין  פשרות.  חסרת 

המשרדים  מוקד  את  מייחד  לט 
פני  על  לאחים'  'יד  של  הראשיים 
כל מפעל אחר: כאן, במפעל הזה, 
טל־ קריאה  כל  נפשות.  מצילים 

יציאה  כל  ביומן,  תיוק  כל  פונית, 
של חוליה אל השטח – אינה אלא 
עוד  להציל  ברורה:  אחת  למטרה 

נפש מישראל.
השונים,  בענפיה  הפעילות, 
לנוכח  האחרונה  בעת  מתוגברת 
ונרשם  שהולך  המדהים  הנתון 
'יד  של  החירום  למוקד  כתופעה: 
לאחים' מגיעים מדי חודש מקרים 

אמונות  בידיים  המטופלים  רבים 
ומסורות בידי טובי הפעילים, תוך 

כדי מסירות נפש של ממש.
הנ־ מצביעים  המגבית,  ערב 

תונים המדויקים שנחשפו השבוע 
בידי 'יד לאחים' על מאות ניצולים 
את  לאורה ופתחו  מאפלה  שיצאו 
אל  הבכא,  מעמק  מחדש,  חייהם 
השבים  כבנים  ומצוות  תורה  חיי 

לאביהם שבשמים.
את  הבהירו  לאחים'  ב'יד 
במיסיון  המאבק  פעילות  דחיפות 
מפעיל  שהמיסיון  העובדה  לנוכח 
כי  עד  הארץ  ברחבי  סניפים   156
מא־ ולו  בה  שאין  בארץ  עיר  אין 
המיסיונרים,  אחד.  מיסיונרי  חז 
מחוללים  לאחים',  ב'יד  הדגישו 
רקע  על  הנוער,  בני  בקרב  שמות 
הספר  בבתי  השוררת  הבורות 
ואפס החינוך בהם לדת וליהדות. 
נשאב  תוכן  מכל  המנותק  הנוער 

לדעת  מבלי  המיסיון  פיתויי  אל 
שבכך הוא מסכן את נפשו. 

ערב צאתה לדרך של המגבית 
אומרים ב'יד לאחים' כי "כל אחת 
המי־ בכל  הננקטות,  מהפעולות 

שורים, כרוכה בעלויות רבות. כל 
התורם להמשך החזקת הפעילות, 
נדירה  במצוה  שותף  אלא  אינו 
זאת של פדיון שבויים. גדולי הצ־

דיקים מסרו את נפשם כדי לזכות 
בקיום מצוה זו "מדגיש הגאון הרב 
מראשי  שליט"א  ליפשיץ  שמואל 
מזומנת  הזה,  "וכיום  לאחים'  'יד 
באומרו  המעוניין".  לכל  זו  מצוה 
תשו־ את  ליפשיץ  הרב  הסב  זאת, 

מת הלב לפסק דינו המפורסם של 
מרן בעל שבט הלוי, הגר"ש וואזנר 
גדולי  הצטרפו  שאליו  זצוק"ל 
מקיימים  לאחים'  'יד  לפיו  הדור, 

מצוות פדיון שבויים. 

בכינוס מרשים ומיוחד של עשרות נציגים 
הוקמה בירושלים מועצת הקהילות של אגו"י

הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א: "חז"ל אומרים שבזמן שישראל מתכנסים באגודה אחת, 
מנדלזון  יצחק  ישראל  רבי  הגאון   ^ למעלה"  מבוסס  יותר  הקב"ה  של  כסאו  כביכול  נעשה 
שליט"א: "יסוד היסודות של אגודת ישראל הוא הציות המוחלט לדעת תורה" ^ נציגי אגו"י 

בכנסת ובעיריה נשאו דברים לחיבור הקהילות עם נציגי התנועה

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

בכינוס חגיגי ורב רושם התק־
בצו אתמול נציגים מכ־80 קהילות 
חסידיות הפזורות בכל רחבי ירו־

שלים עיר הקודש, למעמד היסוד 
מועצת  של  הירושלמי  הסניף  של 
ישראל,  אגודת  שע"י  הקהילות 
שרים,  סגני  תורה  גדולי  בראשות 
וחברי  ערים  ראשי  כנסת,  חברי 
מועצת העיר ירושלים, ובהנחייתו 
של סגן ראש העיר ירושלים הרב 

יוסף דייטש. 
דנו  ובכיריה  התנועה  ראשי 
הש־ בענייני  הנציגים  עשרות  עם 

עה והחלו בגיבוש אופי הפעילות 
תע־ למען  הקהילות,  מועצת  של 

מוד ימים רבים תוך הבאת תועלת 
ותסייע  ולפרט,  לכלל  ממש  של 
לחדש  ישראל  אגודת  לתנועת 
מחדש  ולהתחבר  כקדם  ימיה 
חרדי  יהודי  שכל  עד  השטח,  אל 
אגודת  כי  ובתמים  באמת  ירגיש 
הוא  שעמה  התנועה  היא  ישראל 
משתמש  הוא  בה  רק  ולא  מזוהה, 
לצרכיו מול הרשויות מעת לעת. 

פתח  הנאומים  מסכת  את 

נוסבוים  נפתלי  רבי  הגאון 
משה,  חיי  ישיבת  ראש  שליט"א, 
שהתנצל על כך שנבצר ממנו לה־
שתתף במעמד היסוד של מועצת 
הקהילות הארצית אשר התקיימה 
לפני כשבועיים בראשות כ"ק מרן 

אדמו"ר מביאלא שליט"א. 
ציטט  שליט"א  נוסבוים  הגר"נ 
חשי־ את  המציינים  חז"ל  מדרשי 
כלל  אחדות  של  הגדולה  בותה 
שמים,  לשם  לפעולות  ישראל 
אשר על מצבים כאלו נאמר 'ויהי 
בישורון מלך' שאז מתגלית מלכו־

תו של בורא כל עולמים, וכן "ויחן 
הכח  שזה  ההר",  נגד  ישראל  שם 

זה  על  וכן  הרע,  היצר  את  לבטל 
ואגודתו  בשמים...  "הבונה  נאמר 

אסון המטוס באתיופיה: הרשויות אינן 
מאפשרות לזהות את ההרוגים הישראלים

מאת א. למל

בני  בקרב  מועקה  תחושת 
התעו־ באסון  הנספים  משפחות 
שכעבור  לאחר  באתיופיה,  פה 
שלטו־ האסון,  לאחר  ימים  מספר 
מתירים  לא  עדיין  אתיופיה  נות 
להיכנס  ישראליים  לצוותים 
שני  של  גופותיהם  את  ולזהות 
בא־ שנהרגו  מישראל  האזרחים 
אתיופיאן  מטוס  התרסקות  סון 

איירליינס.
שמעון  באסון,  הנספים  בין 
ואבי  יעקב,  מזכרון   55 בן  ראם, 

מצליח, בן 49 ממעלה אדומים.
משרד החוץ עדכן כי נמשכים 
לקבל  הדרגים,  בכל  המאמצים, 
אישור משלטונות אתיופיה לכני־

התרסקות  לשטח  זק"א  צוותי  סת 
בשדה  הסגור  ולמתחם  המטוס 
לשם  אבבה,  באדיס  התעופה 
הובאו גופות הנספים באסון. לשם 

ראש  בין  שיחה  התקיימה  אף  כך 
ממשלת  וראש  נתניהו  הממשלה 

אתיופיה.
בנוסף, ממלא מקום שר החוץ, 
משפ־ בני  עם  שוחח  כ"ץ,  ישראל 

אותם  ועדכן  באסון  הנספים  חות 
לצוותי  לאפשר  המאמצים  בדבר 
זיהוי ישראלים לזהות את קרבנות 

האסון.
ושגרירות  החוץ  "משרד 
כל  ממשיכים  באתיופיה  ישראל 
ממשל  אנשי  מול  במאמצים  העת 
כדי  איירליינס  אתיופיאן  ומנכ"ל 
הזיהוי  לצוותי  גישה  לאפשר 
לא  הגישה  כה  עד  הישראליים. 
בינ־ לצוותים  גם  התאפשרה 

מטעם  נמסר  אחרים",  לאומיים 
המשרד.

שגריר ישראל באתיופיה יחד 
הישראלים  ההרוגים  קרובי  עם 
אתיופיאן  מנכ"ל  עם  נפגשו  אף 

איירליינס, טוולדה גבראמריים.

היום הילולת הגה"צ רבי 
ישראל יצחק רייזמאן זצ"ל

חמישים שנה להסתלקותו
ב'  אדר  ז'  חמישי  יום  היום 
יחול יומא דהילולא החמישים של 
הגאון הצדיק המקובל רבי ישראל 
האי  זצוק"ל,  רייזמאן  הלוי  יצחק 
דיהודאי,  חכימא  דירושלמי,  תנא 
ומורה  הפוסק  ופרישא,  חסידא 
הצדק דירושלים, אשר כל ימי חייו 
ויראת  תורה  של  אחת  חטיבה  היו 
אלוקים, חבר בי דינא רבא וראב"ד 

בד"צ חסידים ירושלים עיה"ק. 
החומות  בין  של  בירושלים 
הגאון  לאביו  מולדתו,  ערש  היה 
ריזמאן  הלוי  נתנאל  רבי  החסיד 
שקי־ מיוחדת  בברכה  זצ"ל, 

אמת  השפת  בעל  רבו  מאת  בל 
זקנו־ לעת  בן  לו  שייוולד  מגור, 

בהגיעו  העולם.  את  שיאיר  תו 
רבי  הגאון  לחתן  בו  זכה  לפרקו 
בעל  זצ"ל  אייזנבאך  לייב  שלום 
על  יצחק  ובאר  מרדכי  התכלת 
של  וחתנו  וטהרות,  קדשים  סדרי 
אבא  אברהם  רבי  הגאון  הראב"ד 

נישואיו  לאחר  זצ"ל.  קאסאווסקי 
שימש רבות בשנים ריש מתיבתא 
והעמיד תלמידים הרבה, מתחילה 
חיים'  'תורת  המפורסמת  בישיבה 
שבעיר העתיקה, ולאחמ"כ נתמנה 
אמת,  האמרי  בעל  רבו  לבקשת 
הישיבה  בראשות  ולעמוד  לייסד 

הקדושה 'שפת אמת' בירושלים.
נסמך להוראה על ידי מרנן ור־
וברא־ בראש  ירושלים,  גדולי  בנן 

שונה ע"י רבו המובהק הגאון רבי 
בעל  זצ"ל  מלובלין  זלמן  שניאור 
עליו  התבטא  שאף  חסד,  התורת 
בתו־ השגתו  גודל  על  בו  שמקנא 
רה שזכה ע"י יגיעה ושקידה, וע"י 
הגאב"ד רבי יוסף חיים זוננעפעלד 
דושי־ צבי  יוסף  רבי  והגאב"ד 

למאוד,  עד  חיבבו  אשר  נסקיא 
עליו  ידיו  שסמך  זה  היה  הוא  ואף 
שיבוא לכהן פאר לחבר בית הדין, 
ההוראה  בכתר  שנתעטר  ומיום 
למעלה מארבעים שנה לא נס לחו 
ולא כהתה עינו, יומם ולילה היתה 
בתי  שבשכונת  הדל  ביתו  דלת 
השואלים  לאלפי  פתוחה  וורשא, 
בדיני  פסקיו  ביומו.  יום  דבר 
ובחיבה  באהבה  נתקבלו  ממונות 
הבריות,  על  אהוב  היה  כל,  בקרב 
לאשתו  איש  בין  שלום  והשכין 
מערכות  בכל  לחבירו,  אדם  ובין 
המחבלים  נגד  בעוז  עמד  ישראל 
תלמידים  והעמיד  זכה  בכרמים, 
מדור  המסורה  בהוראה  הרבה 
דור, ועד ימינו פסקיו מתבדרין בי 

שעות אחרונות להצטרפות למגבית 
ההצלה של מוסדות קאמניץ

ומוסדותיה  הישבה"ק  ומידידי  בכלל  ישראל  בית  מאחינו  אלפים 
הק'  מוסדות  ומעמידי  ממצילי  חלק  להיות  הצטרפו  כבר  בפרט 
דברי  לאור  המונית  והיענות  קודש  רגשות  קמניץ^  ישיבת  שע"י 
יעתיר  הגרב"ד  מרן  "ובוודאי  שליט"א:  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
לקראת  ההכנות  נמשכות  במקביל,  המסייעים!"^  כל  על  ממרום 
עצרת הענק בה יעתירו בתחינה 700 ילדי תשב"ר בעבור התורמים 

למגבית ההצלה, במעמד ראש הישיבה הגר"י שיינר שליט"א 

בהתלכ־ ישראל  אלפי  רבבות 
במיוחד  ומרשימה  מעודדת  דות 
ראשי  זקן  של  וקריאתו  לזעקתו 
שיינר  יצחק  רבי  הגאון  הישיבות 
ואחד  אחד  מכל  שביקש  שליט"א, 
דחופה  הצלה  במגבית  להשתתף 
עבור ישיבה הק' דקמניץ ומוסדות 
הת"ת  ידה,  שעל  והחינוך  התורה 
לילדי חמד צאן קדשים שלומדים 
בדרך  יתירה  ובשמירה  בטהרה 
לצעירים  והישיבה  המסורה, 
ולת־ לשם  שמה  שיצא  מצוינים 
כן,  וכמו  בשנים,  רבות  זה  פארת 
ומצוינים  עליה  בני  אברכים  כולל 
והעבודה  התורה  על  ששוקדים 
ביר"ש  הדחק  מתוך  ויגיעה  בעמל 

העצו־ לחכמתם  הקודמת  טהורה 
מה.

ומרשימה  מיוחדת  היענות 
הת"ת  בוגרי  בקרב  נרשמה  מאד 
שזו־ מצוינים,  לצעירים  והישיבה 
המ־ שנותיהם  את  בערגה  כרים 

בין  בשהותם  והמאושרות  זהירות 
לצעירים,  והישיבה  הת"ת  כותלי 
רבם  ברכי  על  רבה  באהבה  וגדלו 
זילברמן  ליפא  ר'  הדגול  המנהל 
כל  גידל  רבה  באהבה  אשר  זצ"ל, 
תלמיד כבנו יחידו ועמו יבלחט"א 
המנהל הג"ר בנימין קאהן שליט"א 
והג"ר בנימין חשין שליט"א, ורא־

שי הישיבות והמשגיחים בישי"ק, 

בעקבות חשיפת פרויקט 'תיק הגולן' בסוריה:

נתניהו במסר לאיראן וחיזבללה: "אנחנו 
יודעים מה אתם עושים ואנחנו יודעים איפה"
מוקדם יותר צה"ל חשף: ארגון הטרור הקים תשתית טרור שפעלה בסודיות ללא 
ידיעת אסד תחת מעטה של מליציות לגיטימיות ^ צה"ל חושף את פרטי הגיוס 
בקרב אזורי העוני, הפעילות במסווה מפלגה סוציאליסטית והמפקד שמבוקש 
על ידי ארה"ב ועיראק ^ התיעודים והמסמכים הסודיים נחשפים לראשונה ^ 

הרחבה בעמ' ו

מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר זצוק"ל במשרדי יד לאחים, מאציל 
מברכותיו על הגרש"ב ליפשיץ זצ"ל – מייסד יד לאחים

  המשך בעמ' ה

  המשך בעמ' ד
  המשך בעמ' ה

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ד

  המשך בעמ' ה

שמואל אייכל
בן הרה"ח ר' חיים דוב הי"ו

ישיבת חכמי לובלין
ירושלים

יהודית אינגבר
בת הרה"ח ר' נפתלי צבי הי"ו
סמינר הישן בית יעקב
ירושלים

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, יום רביעי, ו' באדר ב' תשע"ט

צילום: משה גולדשטיין

המאמצים נמשכים. הקופסה השחורה של המטוס שהתרסק
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תצלומי הלוויין מגלים: איראן הקימה 
אתר לייצור טילי קרקע־קרקע בסוריה

חברת ISI מפרסמת תמונות בהן נראה כי מתקיימת פעילות חריגה באזור הסמוך 
לגבול עם לבנון, שנועדה ככל הנראה להעביר טילים מתקדמים לידי החיזבללה ^

בדו"ח על האתר נכתב כי "במהלך החודשים האחרונים, זוהו אוטובוסים ומשאיות 
בכניסה לאתר, ונראה כי עובדים משתמשים בהם לצרכים צבאיים"

מאת סופרנו הצבאי

חודש  לפני  שפורסם  דיווח 
חשף כי המודיעין הישראלי תי־
חשאיים  איראניים  נסיונות  עד 
לייצור  מפעל  מחדש  להקים 
אדמת  על  מתקדמים  טילים 
המו־ דוח  פרסם  אמש  סוריה. 
אימאג'סאט  חברת  של  דיעין 
תמונות   (ISI) אינטרנשיונל 
וממצאים  האתר,  של  עדכניות 
הטענה  את  המחזקים  חזותיים 
טילי  לייצור  משמש  אכן  הוא  כי 

קרקע־קרקע.
בצפון־ שממוקם  האתר, 

במרחק  נמצא  סוריה  מערב 
מהגבול  בלבד  קילומטרים   8
במטרה  הנראה  ככל  לבנון,  עם 
ליד  הטילים  העברת  על  להקל 
נמצא  בו  השטח  החיזבללה. 

המשטר  לשליטת  נתון  האתר 
הפריסה  לאזור  סמוך  הסורי, 

הצבאית הרוסית.
"במה־ כי  נכתב   ISI בדוח 

זוהו  האחרונים,  החודשים  לך 
בכניסה  ומשאיות  אוטובוסים 
מש־ עובדים  כי  ונראה  לאתר, 

צבאיים.  לצרכים  בהם  תמשים 
נבנה  לאחרונה  לכך,  בנוסף 
שני  חדש.  מים  מגדל  במקום 
משמשים  האלו  הממצאים 
פעיל  שהאתר  לכך  אינדיקציה 

ונמצא בשימוש".
התמו־ באחת  למשל,  כך 

 ,ISI של  בדוח  שפורסמה  נות 
שלושה  כולל  האתר  כי  נכתב 
המזכירים  מרכזיים,  האנגרים 
האתר  "אם  תעשייתיים.  מבנים 
אכן משמש לייצור טילי קרקע־
האנגרים  שני  כי  יתכן  קרקע, 

והש־ הייצור,  קווי  את  כוללים 
לישי משמש לייצור או הרכבה", 

נכתב.
לראות  ניתן  אחרת  בתמונה 
לאתר,  מערבית  מטרים  כי 500 
נרחבים  "שבילים   ISI זיהה 
בקוליסים  מדובר  ומאסיביים". 
הנראה  ככל  באדמה,  שנוצרו 
המסוגלים  כבדים  רכבים  ע"י 
קרקע־קרקע.  טילי  לשאת 
מתאימים  הם  במאפייניהם, 
קרקע,  קרקע  טילי  למשגרי 
זוהו  לאלו  דומים  שבילים  שכן 
עוד  בעולם.  אחרים  במקומות 
נכתב, כי "לא ניתן לקבוע עדיין 
איראני",  באתר  מדובר  האם 
דפוסי  פי  "על  כי  צוין  אולם 
בו,  והפעילות  מיקומו  המבנה, 
עולה הסבירות כי מדובר באתר 

לייצור טילים".

דיווח ערבי: בצה"ל מעריכים כי בקרוב תהיה 
מהפכה או תנועה אנטי־ממשלתית באיראן

לפי דו"ח שנכתב על ידי בכיר בצה"ל המשבר הכלכלי באיראן יעמיק בקרוב ^ בנוסף, 
העיתון מדווח כי "האחראי על התיק האיראני" בצבא הגיש לראש הממשלה דו"ח 

הסותר את טענותיו על הרפובליקה האסלאמית, שהתקבל בשלילה

מאת כתב 'המבשר'

'האינ־ עיתון  של  דיווח  לפי 
דו"ח  הערבית,  בשפה  דיפנדנט' 
המש־ בצה"ל  בכיר  קצין  שחיבר 
האיראני  התיק  על  כ"אחראי  מש 
שבקרוב  "נראה  כי  קובע  בצה"ל", 
עממית  תנועה  או  מהפכה  תהיה 
הירו־ במהפכה  שקרה  כפי  גדולה, 
קה ב־2009". בדיווח צוין כי הקצין 
איומיה,  למרות  שאיראן,  גם  טוען 
הג־ תכנית  את  להפעיל  תשוב  לא 
רעין אותה הפסיקה לאחר ההסכם 
המעצמות,  ושאר  ארה"ב  עם 
לצאת  מעוניינת  שאינה  משום 
לעימות עם ממשל טראמפ. "מצד 
אחד, איראן אינה יכולה להתעמת 
אך  ארה"ב,  או  ישראל  עם  צבאית 
האירו־ את  מרמה  היא  שני,  מצד 
גדולות  עסקות  באמצעות  פאים 
הכלכלי  מהמשבר  לצאת  כדי 

שלה", נכתב.
המש־ כי  גם  קובע  המסמך 

אך  יעמיק,  באיראן  הכלכלי  בר 
את  להציג  תמשיך  היא  במקביל 
מנת  על  שלה  הצבאיות  היכולות 
להרגיע את הרחוב האיראני, וזאת 
והעליה  האינפלציה  משבר  בשל 
הדו"ח  זאת,  עם  במדינה.  בעוני 
גדולה  עממית  שתנועה  קובע 
עשויה  האופוזיציה  של  ורצינית 
האייתוללות  משטר  את  להפיל 
באמצ־ והשימוש  הדיכוי  למרות 

עים קטלניים שנועדו להרתיע את 
קבע,  הישראלי  הקצין  הפעילים. 
חייבת  שישראל  הדיווח,  פי  על 
לפעול בכל דרך כדי להכשיל את 
לא  אך  איראן־עיראק־סוריה,  קו 

פירט כיצד יש לפעול.
נתניהו  כי  בעיתון  דווח  עוד 

בו  מהדו"ח  חלקים  הסף  על  דחה 
בבעיה  נמצאת  איראן  כי  נכתב 
לכך  היתכנות  אין  וכי  גדולה 
שלה.  הגרעין  לתכנית  שתשוב 
האמריקנית  הנסיגה  למרות  זאת, 
האזה־ אף  ועל  הגרעין,  מהסכם 

נאמר  בדיווח  אותה.  שליוו  רות 
בעיני  חן"  מצא  "לא  הדו"ח  כי 
שלאיראן  כך  על  שעומד  נתניהו, 
שאליה  גרעינית,  תכנית  יש 
כי  סבור  הוא  בקרוב.  תשוב  היא 
בצורה  זאת  לעשות  מנסה  היא 

מוחלטת. 
שחיבר  בדו"ח  כי  מדווח,  עוד 
איראן  כי  נאמר  הישראלי,  הקצין 
שלא  מנת  על  בתחבולות  תנקוט 
האמרי־ מהסנקציות  להיפגע 

נשק  להבריח  גם  ותמשיך  קאיות, 
זאת,  בכך.  מתמחה  שהיא  משום 
שמביא  הכלכלי  המצב  למרות 

לרתיחה בתוך איראן.
בדו"ח  סקר  הבכיר  "הקצין 
וקבע  באיראן,  הנוכחי  המצב  את 
על  הנאבקים  כוחות  שני  שישנם 
בדיווח.  נכתב  במדינה",  הבכורה 
הנשיא  מוביל  אותו  "הראשון, 
בעיה  שישנה  רואה  רוחאני,  חסן 
יש  כי  וטוען  הכלכלית  ברפורמה 
משמ־ מידי  הכלכלה  את  לשחרר 

רות המהפכה ולשוב לדיאלוג עם 
המערב. הכוח השני הוא בראשות 
'אל  כוח  ראש  סולימאני,  קאסם 
המהפכה,  משמרות  של  קודס' 
שסבור כי על איראן להיות חזקה 
לעמוד  יש  לדעתו  ולכן  בחו"ל, 
חיזבללה,  החות'ים,  הסורים,  לצד 
זאת,  האסלאמי.  והג'יהאד  חמאס 
באפריקה  נוספים  גופים  לצד 
אסט־ מתוך  הלטינית,  ובאמריקה 

רטגיה של סולימאני לפיה חוזקה 

לעולם  תגרום  בחו"ל  איראן  של 
לחשוש ממנה ולרצות לנהל איתה 

משא ומתן". 
המקורב  הלונדוני,  העיתון 
נכ־ במכתב  כי  טוען  לסעודיה, 

של  העליון  המנהיג  כי  גם  תב 
במי  מתלבט  חמינאי,  עלי  איראן, 
אולם  הכוחות,  שני  מבין  לצדד 
סולימאני.  של  לכיוונו  נוטה  הוא 
לרוחאני  מאפשר  הוא  כך,  עקב 
בשוליים",  "לשחק  בריתו  ולבני 
מציג  שהוא  תוך  אותם  ומנצל 
רפורמה  של  תמונה  למערב 

במדינה. 
איראן  כי  עוד  נכתב  "בדו"ח 
ממשיכה לממן את ארגוני הטרור 
לידיהם  להעביר  ואף  בכספים, 
לאיומים  לב  לשים  בלי  נשק,  כלי 
"הקצין  נכתב.  אותה",  שירתיעו 
לדוגמה  הביא  הבכיר  הישראלי 
ישראל  שמנהלת  הקמפיין  את 
וקבע  מסוריה,  איראן  להרחקת 
לסגת  מתכוונת  לא  איראן  כי 

מהמדינה". 
הדיווח,  פי  על  ציין,  הוא  עוד 
האיראנים  הכוחות  הסגת  כי 
משום  פשוטה,  תהיה  לא  מסוריה 
למעמקי  נכנסו  שהאיראנים 
שקצינים  כך  הסורי,  המשטר 
ומ־ כיתות  על  מפקדים  איראנים 

הצבא  בתוך  לוחמים  של  חלקות 
הדו"ח,  באותו  נקבע  עוד  הסורי. 
בעימות  מעוניינת  אינה  איראן  כי 
כדי  תתמרן  היא  לכן  ישראל,  עם 
להישאר במקומות מסוימים, בזמן 
מש־ המהפכה  משמרות  שכוחות 

ממוצב  ועוברים  מיקומם  את  נים 
הסונית.  האדמה  בתוך  למוצב 
לחלק  יהפכו  התכנית,  פי  על  כך, 

מהצבא הסורי. 

גנץ: "אם צריך – נחזור לסיכולים ממוקדים"
מאת מאיר ברגר

לבן'  'כחול  מפלגת  ראשי 
ותקפו  עזה  בכפר  אתמול  סיירו 
את המדיניות הבטחונית של ראש 

הממשלה נתניהו.
הסתובבנו  והחברים  "אני 
החשוב  במרחב  ארוכות  שעות 
אתגר  "מאחורינו  גנץ.  אמר  הזה", 
היישובים  ומלפנינו  שנים,  רב 

שעליהם צריך לשמור".
השנים  "ב־3.5  גנץ,  לדברי 
שקט  היה  איתן  צוק  שאחרי 
בלונים.  לא  רקטות.  לא  מוחלט. 
מקידום  חוץ  אבל  עפיפונים.  לא 
אנחנו  כלום.  נעשה  לא  המכשול 
ונפ־ הנרפית  המדיניות  את  נשנה 

עיל מדיניות קשוחה.
השבויים  החזרת  את  "נדרוש 
לתוש־ סיוע  נקדם  והנעדרים. 

על  התפשרות  בלי  ברצועה  בים 
נפעיל  אותנו  יתקפו  אם  בטחון. 

נחזור  צריך  ואם  קשוחה  מדיניות 
בחמאס  ממוקדים.  לסיכולים 

מבינים מה שאמרנו.
מאחורינו  כאן  רואה  "אני 
ולא  לנצח  צריך  שאותו  חמאס 
שבממשלה  פלא  לא  אבל  בג"ץ. 
חינוך  שר  כהניסטים  שמאמצת 
מרשה לעצמו להסית נגד מוסדות 
בממשלה  חשובים.  הכי  המדינה 

שלי זה לא יקרה".
ח"כ יאיר לפיד אמר כי "הרת־
הק־ בכוח.  ורק  בכוח  משיגים  עה 

השיג  ישבנו  שלושתנו  שבו  בינט 
שנים  וחצי  לשלוש  הרתעה  כך 
– את ההרתעה הזו אנחנו נחזיר".

משה  לשעבר  הבטחון  שר 
"אלה  כי  אמר  יעלון  (בוגי) 
עזה  ברצועת  פה  שמאחורינו 
אות־ מכירים  החמאס,  ומנהיגי 
מעופרת  אותנו  מכירים  הם  נו. 
איתן.  ומצוק  ענן  מעמוד  יצוקה, 
דברי  שומעים  לא  אתם  מאיתנו 

רהב – אנחנו עשינו ואנחנו אלה 
שנעשה.

פה  להפריח  "כשהתחילו 
הזלזול  טרור,  ועפיפוני  בלונים 
הזה הוביל אותנו להסלמה. הפרת 
ריבונות היא קו אדום ועליה מש־

למים מחיר. זו השפה במזה"ת וזה 
מה שאנחנו מתכוונים לעשות, לא 

לדבר דברי רהב", הוסיף יעלון.
הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי 
בפעם  ולא  היום  "פגשנו  סיפר: 
היישובים  בני  צעירים  הראשונה 
והקיבוצים של עוטף עזה. צעירים 
הלא  המציאות  למרות  שהחליטו 
ולגדל  בית  לבנות  כאן  פשוטה 
ות־ בטחון  דורשים  הם  משפחה. 

חושת בטחון. המציאות כאן בלתי 
נסבלת. לא יתכן שאזור שלם יהיה 
בן ערובה של חמאס. זה כשלון של 
את  נחליף  אנחנו  חלשה.  מדיניות 
זה בפחות דיבורים ויותר מעשים, 

ובעוצמה".

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר
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הישג מודיעיני 
ברמת  חיזבללה  של  הסודית  ההתארגנות  הגולן'  'תיק 
הסורית כפי שנחשפה בידי המודיעין הצה"לי צריכה להוכיח 
לעם בישראל ולמנהיגי המפלגות המנהלים עימות סוער רווי 
עצם  על  עודנו  כאן  האמתי  המאבק  כי  קול,  כל  על  השמצות 
קיומה של המדינה. למרבה החשש ממלחמת הבחירות ולבטח 
גם מתוצאותיה יהיה העם בישראל מפולג ושסוע יותר מכפי 
למלחמה  יציאה  הבחירות.  הקדמת  על  הוחלט  טרם  שהיה 
של  במציאות  וכושלת  קשה  להיות  עלולה  למבצע  ואפילו 
קיטוב רב שנאה. מעין דוגמא לכך נתן אתמול בבוקר האלוף 
עמירם לווין אשר תוך הטחת עלבונות בנתניהו טען כי עצם 
הפרסום על 'תיק הגולן' לא נועד אלא להאדיר את יוקרתו של 
בבחירות.  סיכוייו  את  ולהגדיל  הבטחון  ושר  הממשלה  ראש 
לוין  ואכן  השורה'.  את  'מקלקלת  חז"ל  שאמרו  כפי  השנאה 
פגע בטענתו לא בנתניהו אלא גם בצבא העולה מדבריו כצבא 

מפלגתי שאין לתת בו אמון.

עצם הגילוי של היחידה הסודית של חיזבללה הוא הצלחה 
רה"מ  אתמול  שאמר  כפי  ומשמעותה  המודיעין  של  גדולה 
לפענח  ומסוגלת  אויביה  עושים  מה  בדיוק  יודעת  שישראל 
המידע  של  ובחו"ל  בארץ  שניתן  הפרסום  תוכניותיהם.  את 
המפתיע  והפרט  אותה  שמפעילים  מי  על  ההצבעה  לרבות 
ביותר שרודן סוריה כלל אינו מודע לחופש ולעצמאות שנטל 
חיזבללה לעצמו בטריטוריה שלו ועלול עקב כך לסבך אותו 
יוזמה  של  חדש  סוג  היא  ישראל,  עם  בעימות  לטובתו  שלא 
הפעילים  בלב  חרדה  להכניס  האויב,  את  להביך  צבאית. 

ולסכסך בין אסד לבין נסרללה.

עוצמת  הוא  החשיפה  מן  שעולה  דאגה  המעורר  הענין 
איראן.  בחסות  ובטחונו  חיזבללה  של  לישראל  השנאה 
חזיתות  לפתוח  בנסיונותיו  ישראל  את  מאתגר  חיזבללה 
הכוונה  אמצעי  לייצר  מאמץ  טילים,  רבבות  עם  חדשות. 
ובעונה  בעת  ישראל,  להחדיר  שאמורות  מנהרות  מדויקים, 
שולטים  אתרים  לכיבוש  שאומנו  קומנדו  גדודי  כמה  אחת, 
שאמורה  הגולן  ברמת  חשאית  צבאית  והתבססות  בגליל, 
הזירה  מן  מרוחקת  בגזרה  צה"ל  של  גדולים  כוחות  לרתק 

העקירה בגבול לבנון. 

חיזבללה  עם  חזיתי  מעימות  ישראל  נמנעת  שעה  לפי 
גבול  בביצור  שלו,  ההתחמשות  במאמצי  בפגיעה  ומסתפקת 
הצפון ובחשיפה והשמדה של המנהרות. אלא שאם הפרסום 
לא ישיג את מטרתו וחיזבללה ימשיך להתבסס בגולן הסורי 
הירי  ההתארגנות.  חיסול  על  להורות  הממשלה  תיאלץ 
היא  הסורי  בגולן  למטרה  שעבר  בשבוע  היחיד  הארטילרי 

אות אזהרה לאוייב.

ערב שבת זכור ולפני ימי הפורים הבעל"ט מאמינים אנו כי 
בחסדי ד' יגיע גם סופו של המן הלבנוני והוא וכל אשר עמו 

יאבדו כפי שאבדו שונאי ישראל האחרים.

שיחה נאה
שא־ מי  פעם  אמר  חבל, 
בחירות  אין  שבישראל  מר, 
כל שנה ולא רק פעם בארבע 

שנים.
שאפשר  היא  האמת 
הזו.  הלב  נטיית  את  להבין 
בהתקרב  רק  הכל,  ככלות 
המדינאים  בחירות  מערכת 
שהיה  כמו  מדברים  שלנו 
מצופה מהם לדבר במשך כל 
הקדנציה. בימי מלוך נתניהו 
ויחיד  אחד  הוא  המדינאי 
בחירות  ובערב  בלתו.  ואין 
שמצביעיו  כמו  מדבר  הוא 
ושיחו  משיגו  מצפים  היו 
זה  רק  לא  הקו.  אורך  לכל 
האמ־ גם  כך.  מדבר  שהוא 

בהמשך  החפצים  ריקנים 
שלטונו ושעמם הוא השכיל 
כמו  מדברים  ברית,  לכרות 
שאחרון הישראלים לא יכול 

היה לצפות מהם.
הדו"ח  למשל  היא  כזו 
מחלקת  של  התקדימי 
וההכרה  הגולן  על  המדינה 
ושומרון  יהודה  שגם  בכך 
אינם שטח כבוש אלא שטח 
בעו־ להפריז  קשה  ישראלי. 

הצהרה  של  חשיבותה  צמת 
לעכל  שבעתיים  קשה  כזו. 
יצאה  שהיא  העובדה  את 
מחלקת  משורות  דווקא 
מהבית  סתם  ולא  המדינה 
הלבן. עד לא מכבר מחלקת 
המדינה היתה כמו הפרקלי־

טות עבור מתיישבי הגבעות 
קבלנים  עבור  האוצר  ונערי 
הבט  מבלי  חברות.  ומנהלי 
ששלט  הממשל  אופי  על 
בבית הלבן, מחלקת המדינה 
ערבית,  פרו  תמיד  היתה 

עוינת את ישראל.
על  החדשה  ההצהרה 
חי־ אפוא  היא  ויו"ש  הגולן 

כי  להניח  וניתן  מפתיע  דוש 
לא היתה באה לעולם אלמ־

לא רצו האמריקנים בהמשך 
השלטון הנוכחי.

ראש  דיבורים,  אפרופו 
כאומר  צוטט  הממשלה 
צבאי  מבצע  שולל  שאינו 
הבחירות,  לפני  גם  בעזה 
להת־ ימשיך  חמאס  אם 

שוב  זהו  בישראל.  גרות 
שיכולים  הדיבורים  מסוג 
ובס־ בחירות  לפני  להישמע 

מוך להן אך לא בהכרח בימי 
שגרה שבהם הנטיה הרווחת 
לא  אופן  ובשום  להכיל  היא 
מיד־ בלתי  לתגובות  לחרוג 

תיות.
כך או כך, הכל דיבורים. 

חופרים שוחות
לנ־ מתרחש  הפוך  עולם 
גד עינינו במערכת הבחירות 

הנוכחית.
הבחירות  מערכות  בכל 
התק־ התלוננה  הקודמות 

הממשלה  ראש  על  שורת 
מת־ ואינו  פה  פוצה  אינו  כי 

ורק  נשמע  לא  קולו  ראיין, 
מסריו המדויקים יוצאים אל 
העם. מנגד, כל המתמודדים 
לדבר  וניסו  בעורפו  שנשפו 
פסקו  לא  הבוחר,  לב  על 
ללהג ולומר את כל מה שהם 
חושבים, בוקר צהרים וערב. 
ראש  של  קולו  הפעם 
הפו־ ללא  נשמע  הממשלה 

לכלי  מבעד  לא  אמנם  גה. 
הקונבנציונליים  התקשורת 
שהוא מתמיד לא לתת בהם 
הדרכים  בכל  אבל  אמון 
ליצור  ידע  שהוא  העוקפות 
הישר  להגיע  ובאמצעותם 
זאת  עושה  הוא  העם  אל 

בהתמדה ובעקביות. 
הישיר  המועמד  מנגד, 
גנץ  בני  לשם  העונה  נגדו 
מים  פיו  את  למלא  ממשיך 
פעם  אמירה  רבע  ולשחרר 
תד־ אתמול  ימים.  במספר 

רכו אנשיו את המסר המביך 
הבא. "בקרוב הוא יתראיין". 
אסיר  על  היה  מדובר  משל 
דרך  לא  בדרך  שהגיע  נמלט 
אוס־ והרשויות  לישראל 

כי  אם  פה  לפצות  עליו  רות 
בקרוב  כי  אומרת  השמועה 
יוכל  והוא  האמברגו  יוסר 
לדבר אך לא ברור אם דבריו 
יתמקדו אך ורק בנושאי מזג 
לספר  גם  שיוכל  או  האוויר 
עד  עליו  שעבר  ממה  משהו 

הלום. 
הזו  המביכה  השתיקה 
לת־ מוחלטת  אנטיתזה  היא 

אנשי  עמלים  שעליה  דמית 
לשווק:  הצבעונית  הסיעה 
גנרלים  בחבורת  מדובר  אם 
לייחל  אמורה  שהמדינה 
את  תתפוס  היא  שבו  לרגע 
להם  יש  מה  השלטון,  הגה 
בוחרים  הם  ומדוע  להסתיר 
איך  מים.  פיהם  את  למלא 
עולה  הזה  המשתק  הפחד 
הגי־ החזות  עם  אחד  בקנה 
בורה שהם מתיימרים לייצג.

שיח ומערה
בימין  שרק  אמר  מי 
מה־ המועמדים  מתכתשים 

מפלגות השונות זה עם זה.
להוכיח  החליט  השמאל 
שגם הוא יודע לעשות זאת. 
את־ יצאו  העבודה  במפלגת 

בגנות  חוצות  שלטי  עם  מול 
שגנבה  החדשה  המפלגה 
כשהם  המנדטים,  את  להם 
לא  שהיא  אותה  מאשימים 

אחרת ממפלגת ימין. 
יכה אבי את בני.

נתניהו וארדואן בעימות מתוקשר: 
"דיקטטור", "רוצח ילדים"

מאת מרדכי גולדמן

חילופי מהלומות מילוליות 
לנשיא  הממשלה  ראש  בין 
ראש  כינה  שלשום  טורקיה: 
את  נתניהו  בנימין  הממשלה 
טאיפ  רג'פ  טורקיה  נשיא 
לאחר  "דיקטטור",  ארדואן 
האשים  ארדואן  של  שדוברו 
לא  ב"גזענות".  ישראל  את 
חלפו 24 שעות וארדואן הגיב: 

"נתניהו, אתה רודן".
חיים  ערבים  מיליון   1.6"
בישראל. האם מדינות המערב 
יגיבו, או ששוב הן ישתקו תחת 
אר־ של  דוברו  אמר  הלחץ?", 

לאחר  קאלין,  איברהים  דואן 
ישראל  כי  הבהיר  שנתניהו 
אינה מדינת כל אזרחיה. לאחר 
לאמירתו  נתניהו  התייחס  מכן 
הטורקי,  הנשיא  דובר  של 
"הדיקטטור  באנגלית:  וכתב 
את  תוקף  ארדואן  הטורקי 
בזמן  הישראלית  הדמוקרטיה 
ושופטים  טורקים  שעיתונאים 
שלו.  הכלא  בתי  את  ממלאים 

איזו בדיחה!".
אזרחים  אין  "בישראל, 
"יש־ נתניהו.  הוסיף  ב'",  סוג 

כל  שבה  דמוקרטיה  היא  ראל 
מיליון  שני  כולל  הישראלים, 
אזרחים ערבים, נהנים משוויון 
היא  ישראל  אבל  פרט.  זכויות 
האחת  היהודית  המדינה  גם 
על  דוד  מגן  עם  והיחידה, 
כהמנון  התקוה  שלה,  הדגל 
הרש־ כשפה  העברית  שלה, 

שמעניק  השבות  וחוק  מית 
לחזור  הזכות  את  יהודי  לכל 

לארץ אבותיו".

זה  היה  כבר  אתמול 
את  ישירות  שתקף  ארדואן 
נתניהו, בכנס באנקרה לקראת 
בארצו.  המקומיות  הבחירות 
מו־ של  דיכוי  למנוע  "במקום 
ישראל  ממשלת  ראש  סלמים, 
תוקף אותי במטרה לצבור כוח 
הקרובות.  הבחירות  לקראת 
ברשתות  לדבריו  נענה  לא 
ארדואן,  אמר  החברתיות", 
תמשיך  טורקיה  כי  והבהיר 
הפ־ העם  על  להגן  במאמציה 

לסטיני ועל ירושלים. "בוא לא 
ניתן לו ללמד אותנו שיעורים. 
אתה  תדאג,  אל  נתניהו,  היי 
רודן", הוסיף ארדואן וכינה את 
ראש הממשלה "רוצח ילדים".

חייב,  נשאר  לא  נתניהו 
הטונים  את  הוא  גם  החריף 
הדיקטטור  "ארדואן  ואמר: 
מתנ־ אלפי  עשרות  שמשליך 

גדים פוליטיים לכלא, שמבצע 
וכובש  בכורדים  עם  רצח 
לי,  מטיף  קפריסין,  צפון  את 
על  ולצה"ל,  ישראל  למדינת 
מלחמה.  ומוסר  דמוקרטיה 
יתע־ שלא  גם  מוטב  בדיחה. 

מזה  בירתנו  ירושלים  עם  סק 
יכול  רק  ארדואן  שנה.   3,000
ללמוד מאיתנו כיצד לכבד את 
זכויות  על  ולשמור  הדתות  כל 

האדם".
למתקפה  הצטרף  במקביל 
על נתניהו שר החוץ של איחוד 
האמירויות, אנואר גרגש, שכ־

מספקים  נתניהו  "דברי  כי  תב 
הדרך  לקיצונים.  הצדקות 
יותר  עוד  מתערערת  לשלום 
המבישה  מהגישה  כתוצאה 

הזו".

עם התרחבות הקהילה הכלל חסידית בקרית גת, 
ובברכת מרנן ורבנן גדולי האדמו"רים שליט"א:

תלמוד תורה 'כלל חסידי' בשפת האידיש ייפתח בע"ה בקרית 
גת בשנה הבאה ע"י רשת תלמודי תורה 'כלל חסידי' הארצית

התבשרה  מרובה,  רוח  בקורת 
הקהילה הכלל חסידית בקרית גת, 
בשפת  תורה  תלמוד  פתיחת  על 
לקראת  הקהילה  לבני  האידיש 

שנה"ל תש"פ הבעל"ט.
בעקבות ההתפתחות המואצת 
בעיר  חסידית  הכלל  הקהילה  של 
ל־20 מעל  כבר  המונה  גת,  קרית 

רב,  זמן  זה  מורגש  משפחות, 
תו־ תלמוד  של  בקיומו  הצורך 

הקהילה  לבני  מענה  שיתן  רה, 
המעוניינים  חסידית,  הכלל 
לבניהם,  גבוהה  ברמה  בת"ת 
קהילתית,  שייכות  הרגשת  מתוך 
חסידי'  'כלל  בנות  לגני  במקביל 

הקיימים בעיר.
פנו  הבעל"ט  שנה"ל  לקראת 
הנהלת  אל  ועסקניה  העיר  רבני 
חסי־ 'כלל  תורה  תלמודי  רשת 

מוסדותיהם  של  שמם  אשר  די', 
הולך  ובצפת  עילית  במודיעין 
להעמיד  זכו  כבר  ואשר  לפניהם, 
של  לגיונות  רבות  שנים  לאורך 
המזרח  כותל  את  המפארים  מלך 
בבקשה  הקדושות,  הישיבות  של 
לפרוש חסותם גם על 'פינת יקרת' 

בקרית גת.
ורבנן  מרנן  עם  בהתייעצות 
בהכ־ שליט"א,  האדמו"רים  גדולי 

עצמה  על  נטלה  ובברכתם,  וונתם 
הקמת  עול  את  הרשת  הנהלת 

הת"ת בקרית גת.
אור ליום שלישי כ"ח אדר א', 
הקהילה  של  בניה  טובי  התכנסו 
רב  בראשות  חסידית,  הכלל 
חרז  מרדכי  רבי  הגה"ח  הקהילה 
הנה־ עם  היכרות  לכנס  שליט"א, 

בכנס  התורה.  תלמודי  רשת  לת 
הרב  הרוחני  המנהל  השתתפו 
שליט"א,  רוזנפלד  הכהן  חיים 
בארי  מרדכי  הרב  החינוכי  היועץ 
אברהם  הרב  המנהל  שליט"א, 
שלמה פרידמן וחבר ההנהלה הרב 

אריה גרליץ.
הגה"ח  דברים  נשאו  בכנס 
אשר  שליט"א  חרז  מרדכי  רבי 
כי  על  להשי"ת  לבו  מקרב  הודה 
המתאימים  האנשים  בס"ד  נמצאו 
זה,  חשוב  מוסד  של  לפתיחתו 

קשב  ברוב  האזינו  המשתתפים 
למשאו החינוכי של הרב שליט"א 
רשת  של  במעלותיה  הרחיב  בו 
המ־ בראשה  והעומדים  הת"תים 
חנכים לתורה ולתעודה ומשימים 
שבדרך  נושאים  על  גם  רב  דגש 
הד־ את  עליהם  משימים  אין  כלל 

גש הראוי. 
של  החינוכית  משנתה  את 
הרו־ המנהל  פרש  הת"תים  רשת 

עילית  במודיעין  הת"ת  של  חני 
אשר  רוזנפלד,  הכהן  חיים  הרב 
תפקידו  את  טעם  בטוב  הסביר 
של  תפקידה  ואת  המחנך  של 
גני  למן  גיל,  שכבת  בכל  ההנהלה 
הזאטוטים  פוצחים  עת  הילדים 
בלימוד הקריאה, והתעסקותם עם 
ליציאתם  ועד  ויצירות,  עבודות 
לישיבה'  מ'מכינה  הת"ת  מן 
לק־ לתלפיות,  בנויים  כבחורים 

הישיבות  בהיכלי  פריחתם  ראת 
הקדושות. 

איש החינוך הרב מרדכי בארי 
הניתן  הדגש  על  בדבריו,  עמד 
של  להצלחתו  הת"תים  ברשת 
התמסרותה  ועל  ויחיד,  יחיד  כל 
כבר  קשיים  לאתר  ההנהלה  של 
מונעת  אשר  לב  שימת  הרך,  בגיל 

קשיים בעתיד.
הרב אריה גרליץ הרחיב בדי־
בורו על הקשר האיתן של הנהלת 
ועם  הקהילות  רבני  עם  הרשת 
ועל  שליט"א,  האדמו"רים  גדולי 
לכל  שיש  ההשתייכות  הרגשת 
ומשפחה  משפחה  לכל  וילד,  ילד 

ולכל חצר וחצר עם הת"ת.
הרישום  יחל  הקרובים  בימים 

לצורך  הבעל"ט.  לשנה"ל  לת"ת 
'ועדת  הת"ת  הנהלת  הקימה  כך 
קבלה', אשר תפקידה יהיה לדאוג 
מש־ תתקבלנה  הת"ת  שאל  לכך 

ואורח  ושיחם  שיגם  אשר  פחות 
החסידית  ברוח  הוא  חייהם 
מדור  לנו  המסורה  השורשית 

דור.

היועמ"ש לבג"ץ: בעד הכשרת רע"ם־בל"ד, נגד הכשרת בן ארי
מאת חיים מרגליות

לממשלה  המשפטי  היועץ 
עמ־ את  הגיש  מנדלבליט  אביחי 
שהוגשו  הערעורים  במסגרת  דתו 
רע"ם  סיעת  להכשרת  לעליון, 
ארי  בן  מועמדות  ולפסילת  בל"ד 

ובן גביר.
המש־ היועץ  שהגיש  בעמדה 

פרקליט  דעת  על  לממשלה,  פטי 
המדינה, שב היועמ"ש על העמדה 
הבחירות,  ועדת  בפני  שהציג 
מרשימת  למנוע  מקום  אין  ולפיה 
בבחירות  להתמודד  רע"ם־בל"ד 
תשתית  בהיעדר  ה־21,  לכנסת 
ראייתית מספקת לקבלת הבקשה 
הערעור  דין  ומשכך  לפסילתה, 

להתקבל.
כי  בעמדה,  נאמר  זאת  עם 
לעמדת היועץ המשפטי לממשלה 
מת־ היתה  לו  המדינה,  ופרקליט 

בבחירות  בל"ד  מפלגת  מודדת 
לכנסת לבדה, ללא מפלגת רע"ם, 
היה  ועצמאית,  נפרדת  ברשימה 
את  ראש  בכובד  לשקול  מקום 

פסילתה. זאת, בגין הראיות החד־
שות שהובאו לגבי מעשים והתב־

טאויות של המפלגה וחבריה מאז 
הראיות  לכלל  המתווספות   ,2015
ונ־ זו  מפלגה  לגבי  בעבר  שהובאו 

דונו בפסיקה, ובהתחשב בכך שגם 
המ־ בית  אמר  קודמות  בפסיקות 

שפט כי המפלגה התקרבה קירבה 
רבה לקו שהיה מוביל לפסילתה.

במסגרת הראיות החדשות יש 
ובראשונה  בראש   – משקל  לתת 
כפי  המפלגה,  של  לתפיסותיה   –
ועדכני  בולט  ביטוי  לידי  שבאו 
בהגשת "הצעת חוק־יסוד: מדינת 
כל אזרחיה". הצעת חוק זו הוגשה 
ע"י כלל חברי הכנסת שייצגו את 
הקודמת,  בכנסת  בל"ד  מפלגת 
את  בעליל  שיקף  הדבר  וממילא 
זו,  חוק  הצעת  המפלגה.  עמדת 
אינה  כי  קבע  הכנסת  שיועמ"ש 
מדינת  של  היותה  את  תואמת 
בהצט־  – יהודית  מדינה  ישראל 

ולהתבטאויות  בל"ד  למצע  ברה 
משך  המפלגה  חברי  של  ומעשים 
שנים ארוכות, יכול שהיו מובילות 

כאמור לפסילת הרשימה.
בעמדת  נאמר  ואולם, 
בר־ שעסקינן  מאחר  היועמ"ש, 
מת־ המפלגות  שתי  שבה  שימה 

ומשעה  אחת,  ברשימה  מודדות 
לא  הקיים  המשפטי  המצב  שלפי 
(להב־ רשימה'  'חצי  לפסול  ניתן 

בשלמותה  רשימה  מפסילת  דיל 
רקע  על  ספציפיים  מועמדים  או 
אישית),  אליהם  הנוגעות  ראיות 
שום  כמעט  עלתה  שלא  ומשעה 
שהמו־ רע"ם,  מפלגת  נגד  טענה 

בראש  שעומד  הוא  מטעמה  עמד 
הר־ מחברי  ומחצית  הרשימה, 

ולאור  זו,  מפלגה  חברי  הם  שימה 
בפסיקה,  עמוק  המעוגנת  הגישה 
רשי־ בפסילת  מאוד  המצמצמת 
מות, אין מקום לפסול את הרשי־

מה המשותפת.
"למותר  נאמר:  העמדה  בסוף 
לציין כי אנו מסתייגים בכל תוקף 
מאמירות רבות המיוחסות לחברי 
אולם  ובעבר.  בהווה  הרשימה 
בשאלה  אלא  עסקינן  בכך  לא 
הרשימה  לפסילת  מקום  יש  אם 

אם לאו".
היועץ  לעמדת  גיסא,  מאידך 
ופרקליט  לממשלה  המשפטי 
המדינה, כפי שהוצגה גם לוועדת 
הבחירות, דין הערעור בעניינו של 
כי  לקבוע  ויש  להתקבל,  בן־ארי 
בבחירות  מלהתמודד  מנוע  הוא 
הערעור  דין  ואילו  ה־21,  לכנסת 
בעניינו של בן־גביר להידחות, ויש 
בבחירות  להתמודד  לו  לאפשר 

לכנסת ה־21.
בעמדה,  נאמר  לבן־ארי  ביחס 
גבולי.  במקרה  מדובר  אין  כי 
עמוק  המצוי  במקרה  מדובר 
את  ומצריך  המצדיק  בתחום 
זאת,  החוק.  לפי  המועמד  פסילת 
המחמירים  המבחנים  לפי  גם 
מניתוח  בפסיקה.  שנקבעו  לכך 
עולה  ככולן,  רובן  התבטאויותיו, 
הערבי  לציבור  מתייחסות  הן  כי 
בכללותו ולא רק לכאלה אשר היו 
מעורבים בפעילות טרור. לעמדת 
ופרק־ לממשלה  המשפטי  היועץ 

חמורות  אלו  ראיות  המדינה,  ליט 
עוצמתן;  מבחינת  וקיצוניות 

יעד  בגדר  היא  האמורה  המטרה 
ולא  המועמד,  של  ושליט  מרכזי 
המדובר  אלא  ושולי,  טפל  נושא 
סגו־ השתקפות  שהיא  במטרה 

המועמד  המועמד;  זהות  של  לית 
אלו  מטרות  מימוש  למען  פועל 
להגשמתו  מרעיון  הפיכתם  לשם 
נועדה  בבחירות  וההתמודדות 
להגברת  או  המטרה  למימוש 
המעשה. עיון בכלל דבריו של בן־

בהרחבה  צוטטו  שאלו  כפי  ארי, 
הס־ אחר  אף  וזאת  מלמד,  מפיו, 

בריו, כי הוא מתייחס לאוכלוסיה 
המקיים  באופן  כולה  הערבית 
לגזענות  הסתה  של  העילה  את 
לחוק־יסוד:  7א  בסעיף  הקבועה 

הכנסת.
בעמ־ נאמר  לבן־גביר  ביחס 

המשפטי  היועץ  לעמדת  כי  דה, 
גם  המדינה,  ופרקליט  לממשלה 
במסגרת  שהובאו  הראיות  לגביו, 
ומט־ משמעותיות  הן  הבקשות 

שנאמרו  והדברים  ביותר,  רידות 
הם  מפיו,  הנשמעים  בן־גביר,  ע"י 
בהת־ ביותר.  וצורמים  קשים 
בבקשה  המפורטות  בטאויותיו 
מסוכנת  קירבה  בן־גביר  התקרב 
אותו  שהחוצה  האסור,  לקו 
לכ־ בבחירות  מלהתמודד  מנוע 

בן־גביר,  של  בעניינו  אולם,  נסת. 
לדעת  מבססת,  איננה  הבקשה 
תש־ לממשלה,  המשפטי  היועץ 

ברורה  משכנעת,  ראייתית  תית 
"מסה  כדי  העולה  וחד־משמעית, 
המאפשרת  קריטית"  ראייתית 
לכנסת.  בבחירות  מועמד  פסילת 
הראייתיים  למבחנים  לב  בשים 
בפסיקה  שנקבעו  המחמירים 
לכ־ מועמדים  רשימת  לפסילת 

לגזענות;  הסתה  של  בעילה  נסת 
לראיות המועטות יחסית שהובאו 
האחרונות;  מהשנים  בעניינו 
בעניינו,  שהובא  הראיות  לאופי 
וכן בשים לב להצהרותיו והבהרו־

תיו של בן־גביר בתגובתו לבקשה, 
לפיה  העליון  ביהמ"ש  ולפסיקת 
הש־ מניעת  נגד  פועל  "ספק 

(ובמקרה  רשימה"  של  תתפותה 
מידי  יצאנו  שלא  הרי  מועמד),  זה 

הספק.

הגה''ח רבי מרדכי חרז שליט''א נושא דברים בכינוס

תשתית טרור נחשפה בקלנדיה
כוחות הבטחון חשפו תשתית טרור של שבעה מחבלים ממחנה הפליטים קלנדיה שיידו מטעני חבלה ובקבוקי תבערה אל המחסום

מאת סופרנו הצבאי

בפעילות  כי  לפרסום  הותר 
ירושלים  באזור  הגבול  משמר 
האחרונים  בחודשיים  נחשפה 
תשתית טרור של שבעה מחבלים 
שהיו  קלנדיה  הפליטים  ממחנה 
ובק־ חבלה  מטעני  יידוי  מבצעים 
בוקי תבערה לעבר מעבר קלנדיה.
והמו־ החקירות  יחידת  קצין 

ירושלים  עוטף  מג"ב  של  דיעין 
"החקירה  הרשת:  אודות  פירט 
בהתארגנות  שמדובר  העלתה 
מצטפא  עמד  שבראשה  טרור 
ה־19,  בן  כסבה  שחאדה  חאלד 
קלנדיה  הפליטים  מחנה  תושב 

במכירת  שעברה  מהשנה  שעסק 
שי־ היתר  שבין  לחימה  אמצעי 

יישוב  לעבר  פיגוע  לביצוע  משו 
ישראלי.

בנוסף התברר שמצטפא היה 
ובקבוקי  המטענים  את  מספק 
שמנתה  טרור  לחוליית  התבערה 
היה  שאותה  חוליה  פעילים,   6
לוקח  היה  אף  ולעיתים  מפעיל 
ככל  בפעילותה.  פעיל  חלק 
כך  והתקדמה  הלכה  שהחקירה 
כו־ לפעילות  התנאים  הבשילו 

וביניהם  מג"ב  של  מיוחדים  חות 
של  המסתערבים  יחידת  לוחמי 
מג"ב ירושלים בנסיון לעצור 'על 
במסגרת  הטרור.  פעילי  את  חם' 

לפני  הכוחות  נערכו  הפעילות 
מעבר  במרחב  חודשים  שלושה 
זיהו  הלילה  כשבשעות  קלנדיה 
לעבר  מטענים  שיידו  פעילים   4

המעבר.
זמן  במשך  במקום  "פעלנו 
במספר  שהבחנו  עד  ממושך 
קלנדיה  מתוך  שהגיעו  חשודים 
שלפו  כשלפתע  המעבר  לכיוון 
אותם  הדליקו  מטענים,  מספר 
המעבר.  לעבר  אותם  והשליכו 
כשהלוח־ למעצרם  נערכנו  מיד 

אליהם  קרובים  מאוד  מאוד  מים 
אמר  בדבר",  חשדו  שאלו  מבלי 
המסתערבים  פעילות  מפקד 
בחשו־ שהבחנו  "מרגע  והוסיף: 

לעבר  מטענים  משליכים  דים 
מעמדותינו  זינקנו  המעבר, 
שניים  עצרנו  רגלי  מרדף  ולאחר 

מהחשודים".
חם'  'על  נעצרו  בפעילות 
אמטיר  חוסני  מוחמד  אחמד 
 (17) קטין  נוסף  ונאשם   (18)
קלנ־ הפליטים  מחנה  תושבי 

במג"ב.  לחקירה  שהועברו  דיה 
הביאו  מחקירתם  הממצאים 
כוחות  של  נוספת  לפעילות 
צה"ל  וכוחות  מג"ב  של  מיוחדים 
בתוך  הפעם  בנימין,  חטמ"ר  של 
מחנה הפליטים קלנדיה במהלכה 
3 של  למעצרם  הלוחמים  הביאו 

פעילי טרור נוספים. מחמד נאצר 

האדי אבו גוילה (18) וחשוד נוסף, 
קלנדיה  הפליטים  מחנה  תושבי 
הט־ פעילות  ממבצעי  חלק  שהיו 
חא־ ומצטפא  המעבר  לעבר  רור 

שהפעיל   (18) כסבה  שחאדה  לד 
את החוליה וסיפק לה את אמצעי 

הלחימה.
אבו  מחמד  של  מחקירתו 
שבכוונת  עלה  במג"ב  גוילה 
את  לשרוף  היתה  הטרור  פעילי 
הבטחון  בכוחות  ולפגוע  המעבר 
בח־ התבררה  עוד  בו.  הפועלים 

מחבלים  שני  של  זהותם  קירתו 
תושבי   (15-16) קטינים  נוספים, 
מחנה הפליטים קלנדיה שהיו אף 
הם חברים בחוליית הטרור. נגד 6

חברי תשתית הטרור הוגשו בש־
אישום  כתבי  האחרונים  בועות 
הצבאי  המשפט  בבית  חמורים 
טרור,  מעשה  ביצוע  בגין  בעופר 
ועבירות  נפץ  בחומרי  שימוש 
השביעי  החשוד  שונות.  בטחון 
גורמי  חקירת  להמשך  הועבר 

הבטחון.
מס־ עולים  האישום  מכתבי 

חברי  בהם  מקרים  של  רב  פר 
המיוחס  לפי  אחד  כל  החוליה, 
מבצעים  היו  האישום,  בכתבי  לו 
פעולות טרור לעבר המעבר החל 
בקבוקי  צינור,  מטעני  מזריקת 
תבערה, ירי זיקוקים החזקת נשק 
מסוג M-16, ייצור מטענים ועוד.

שקד: "נבטל את חוק ההתנתקות"
השרה שקד תוקפת את ראש הממשלה, מאשימה אותו בבלימת ביטול חוק 

ההתנתקות ומצהירה: "בקדנציה הבאה נפעל לביטול חוק ההתנתקות"

מאת מאיר ברגר

שרת המשפטים שקד הבהירה 
בקדנציה  להתגייס  בכוונתה  כי 
חוק  לביטול  למאמץ  הקרובה 

ההתנתקות.
ראש  את  תקפה  שקד 
ואמרה  נתניהו  בנימין  הממשלה 

בי־ את  בלם  הממשלה  ראש  כי 
בקדנציה  ההתנתקות  חוק  טול 
מדיניות",  סיבות  "בגלל  הקודמת 

כדבריה.
כי  השרה  אמרה  מכן  לאחר 
תקבל  החדש  הימין  מפלגת  אם 
היא  הבאה  בקדנציה  כוח  מספיק 

תפעל לביטול חוק ההתנתקות.

יצאו  האחרונים  בשבועות 
בע־ שהתגוררו  משפחות  עשרות 

ביטול  סביב  למאבק  בחומש  בר 
האחרו־ בימים  ההתנתקות,  חוק 

נים השיגו במטה המאבק הצהרות 
ממספר חברי כנסת ושרים שטענו 
כי הם יפעלו לביטול החוק בכנסת 

הבאה.

המשבר הכלכלי מעמיק. טהרן
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מאת כתב 'המבשר'

אתמול  שהתפרסם  בתשדיר 
שעוררה  לסערה  בתגובה  לראשונה 
הת־ את  לסגור  היועמ"ש  החלטת 
בעקבות  שתיקה  שוברים  נגד  לונה 
'חוסר עניין לציבור', טוען ארגון 'עד 
מו־ אוסף  שתיקה  כי "שוברים  כאן' 
דיעין צבאי על חיילי צה"ל". בתיעוד 
נחשף לראשונה כי הארגון אוסף גם 

מידע על פעילות צה"ל בסוריה.
תח־ נראים  התשדיר  במהלך 

חיילים  מתשאלים  הארגון  קירני 
הנעשה  על  בשאלות  משוחררים 
שלא  שאלות  ועזה,  סוריה  בגבול 
בשטחי  לנעשה  כלל  נוגעות 
שני  מופיעים  בתשדיר  איו"ש. 
שתיקה,  שוברים  של  תחקירנים 
המראיינים  סער,  ואלון  זיילד  רון 

הם  כאן.  עד  מארגון  ח'  את 
של  "המחלקה  על  אותו  שואלים 
ה..  בתוך  יושבים  הם  המרגמות, 

כאילו, המתחם של המחסום?".
שאלות  ומציג  ממשיך  התשדיר 
שנשאלו שתולי הארגון על ידי תחק־

ריני שוברים שתיקה. רון זיידל שואל 
את ח' שלל שאלות, שאין ביניהן ובין 
שואל  היתר  בין  קשר.  כל  ה'כיבוש' 
למ־ בקשר  משהו  איזה  זיידל, "זרקת 

נהרות, אתה יכול לספר על זה קצת? 
מישהו פעם אמר לכם מה המטרה של 
504? ואתה יודע מה יש על הרובוט 
הזה? זה מבצעי או שזה כזה בניסוי? 
שהוא  מה  את  פעם  לראות  לך  יצא 
משדר? אתה בטוח שראית שיש עליו 

מקלע?".
תחקירן  רואים  אחר  בתחקור 
נוסף, בשם רועי פלד, השואל את 

מצאו  אגב  "והם  כאן':  מ'עד  ר' 
מנהרה?". בהמשך פלד מבקש לר' 
היה  סוריה.  על..  קצת  נדבר  "בוא 
לכם שמה באזור מארבי צלפים?". 
כאן',  'עד  ארגון  מנכ"ל  אך,  גלעד 
מאשים כי "ארגון שוברים שתיקה 

אוסף מודיעין צבאי. נקודה".

ונ־ חושפים  שאנו  "השאלות 
שוברים  ארגון  בתחקורי  שאלות 
שתיקה לא קשורות לזכויות אדם 
כלל.  ביו"ש  צה"ל  ולהתנהלות 
ולסוריה?  שתיקה  לשוברים  מה 
מסווגים?  ולאמצעים  להם  מה 
מחזיקים?  הם  נוסף  מידע  באיזה 

לחשוף  נמשיך  כאן'  ב'עד  אנחנו 
האמיתיות  הפנים  את  לציבור 
כלל  ושל  שתיקה  שוברים  של 
ישראליים.  האנטי  הארגונים 
שההתנכלות  עד  נעצור  לא 
ישראל  ולמדינת  צה"ל  לחיילי 

תיפסק".

שעות  אחרונות להצטרפות למגבית ההצלה של מוסדות קאמניץ

מאת חיים מרגליות

בתום חקירה סמויה שנמשכה 
מספר חודשים, פשטו שוטרים על 
על  שהונו  חשודים  שני  של  ביתם 
פי החשד במיליוני שקלים עשרות 
עס־ במסגרת  וחברות  אזרחים 

קאות של קניה ומכירת כלי רכב. 
מהחקירה,  עלה  כך  השניים, 
במסווה  מתוחכמת  בצורה  פעלו 
'לעקוץ'  והצליחו  חברות  של 
חברות  פרטיים,  אנשים  חברות, 
רכב  כלי  השכרת  וחברות  ליסינג 
מי־ לכיסם  גורפים  שהם  כדי  תוך 
מנהל  נעצר  כן  כמו  שקלים.  ליוני 
בחשד  בצפון  דואר  בנק  סניף 

למעורבות בהונאות.
במסגרת החקירה נגבו עשרות 
עדויות מקרבנות שהונו בעשרות 
ואפילו מאות אלפי שקלים ומהם 
עלה כי החשודים ביצעו עסקאות 
שונות ומגוונות בכלי רכב במטרה 

ולשלשל  כספים  במרמה  להוציא 
אותם לכיסם.

החשודים  מהעסקאות  בחלק 
בליסינג  חדשים  רכב  כלי  קיבלו 
חברות  עם  להסכמים  ובניגוד 
לאנשים  אותם  מכרו  הליסינג 
פרטיים במחירים נמוכים מהשווי 
לר־ מקבלים  הם  כאשר  שלהם, 

משווי  אחוזים   50 במזומן  שותם 
המחצית  ואת  שדרשו  הרכב  כלי 
ללקוח  פורסים  היו  הם  הנותרת 
הב־ השניים  נוחים.  בתשלומים 
טיחו כי בסיום התשלום כל הרכב 
כאשר  שמו  על  בעלות  יעבור 
כן  לעשות  היה  ניתן  לא  בפועל 
משועבד  היה  הרכב  וכלי  היות 
על  נלקח  והוא  הליסינג  לחברות 
'לי־ חוזה  במסגרת  החשודים  ידי 

סינג מימוני'.
התחייבו  אחרות  בעסקאות 
את  ללקוחות  לספק  החשודים 
המבוקש  החדש  הרכב  כלי 

נמוך  היה  תמיד  שלו  (שהסכום 
משווי  שקלים  אלפי  בעשרות 
הציעו  ואף  הרכב)  של  השוק 
כלי  את  עבורם  למכור  ללקוחות 
הרכב הישן שברשותם. החשודים 
של  בסך  מקדמה  מהלקוח  גבו 
שסיכמו  הרכב  כל  משווי   50%
הישן  הרכב  כלי  את  ומכרו  עליו 
כוח  ביפוי  שימוש  תוך  שקיבלו 
בנק  סניף  מנהל  של  בסיוע  מזויף 
כל  את  לכיסם  ושילשלו  הדואר 
הרכב  כלי  ממכירת  גם  הכספים 
הישן וגם את כספי המקדמה מב־

הרכב  כלי  את  ללקוח  שסיפקו  לי 
הרכב  ממכירת  הכסף  ואת  החדש 

הישן.
להונות  הצליחו  החשודים 
מהקרבנות  חלק  אנשים.  עשרות 
וההונאה  המרמה  מעשה  את  גילו 
שסיימו  אחרי  החשודים  של 
עבור  התשלומים  כלל  את  לשלם 
לה־ הצליחו  ולא  החדש,  הרכב 

היות  לבעלותם  הרכב  את  עביר 
לבנקים.  משועבדים  והרכבים 
החשודים שהבינו כי מעשי המר־

כדי  תוך  נעלמו  התגלו  שלהם  מה 
בסיס  על  דירות  שוכרים  שהם 
עתה  אחרת.  זהות  תחת  או  יומי 
עם  יחד  החשודים  נעצרו  כאמור 

עוד מספר מעורבים.

היענות גדולה בכל שדרות הציבור 
לקראת מגבית שבת זכור של יד לאחים

משפטיים. 
התרחש  הדו"ח  פרסום 
שערך  סיור  לאחר  בלבד  יומיים 
נתניהו,  בנימין  הממשלה,  ראש 
גרהאם  לינדזי  הסנאטור  עם 
דיוויד  בישראל,  ארה"ב  ושגריר 
במהלכו  הגולן,  ברמת  פרידמן, 
פשוט  מסר  לי  "יש  גרהאם:  אמר 
הברית  בארצות  לסנאט  אשוב   –
להת־ קרוז  הסנטור  עם  ואעבוד 

כחלק  בגולן  להכרה  מהלך  ניע 
ולתמיד.  עכשיו  ישראל  ממדינת 
הזאת  בטריטוריה  שלטה  ישראל 
הזה  האזור  קיומה.  על  במלחמה 
שהוא  משום  צבאי  בכוח  נלקח 
להתקיף  שיגור  כמקום  שימש 
את מדינת ישראל. יש באזור הזה 

היסטוריה יהודית עשירה".
הגולן  "רמת  כי  הוסיף  נתניהו 
מאז  מישראל,  חלק  היתה  תמיד 
בתולדותינו,  הראשונים  הימים 
יש־ ממדינת  חלק  בהחלט  והיא 

לאחרונה,  ויותר   ,1967 מאז  ראל 
חלק  היא  הגולן  רמת  מ־1981. 

להישאר  חייבת  והיא  מישראל 
חושב  אני  לעד.  מישראל  חלק 
הבינלאומית  שהקהילה  שחשוב 
ותקבל  הזאת  בעובדה  תכיר 
הגדולה,  ידידתנו  ובמיוחד  אותה, 
ארצות הברית". בנובמבר האחרון 
ארצות הברית התנגדה לראשונה 
הדוחה  השנתית  האו"ם  להחלטת 
הגולן,  ברמת  ישראל  ריבונות  את 
השנתית  ההצבעה  במסגרת  זאת 
הסו־ 'הגולן  על ההחלטה המכונה 

רי הכבוש'. 
מסרו  הימין  מפלגות  באיחוד 
המדי־ מחלקת  להודעת  בתגובה 

מברכים  "אנו  כי  האמריקאית  נה 
ההכרה  על  טראמפ  הנשיא  את 
מדינת  של  בריבונותה  היסטורית 
ישראל ברמת הגולן לצד האמירה 
בארצו  כובש  עם  שאין  הברורה 
זאת  עם  ושומרון.  יהודה  בשטחי 
את  תסנוור  הזו  שהאמירה  אסור 
המאה  תכנית  כשתונח  עינינו. 
רק  השולחן  על  טראמפ  של 
יהיו  הימין  מפלגות  איחוד  חברי 
היחידים שמחויבים באמת לדאוג 

מו־ שטחי  על  לוויתור  לא  לומר 
ואלפי  ישובים  לעקירת  ולא  לדת 

משפחות מביתם".
ח"כ  הלאומי,  האיחוד  יו"ר 
"אדוני  הוסיף:  סמוטריץ',  בצלאל 
התירוצים.  נגמרו  הממשלה  ראש 
שנים  במשך  ריבונות.  זמן  הגיע 
עם  מתמודדת  ישראל  מדינת 
כיבוש.  לו  שקוראים  הזה  השקר 
יסוד  הנחות  על  שמבוסס  שקר 
שקר  ישראליות.  ואנטי  מוטעות 
שאנחנו דורשים לעקור מהשורש. 
שזורים  ישראל  וארץ  ישראל  עם 
כל  ההיסטוריה,  משחר  בזו  זה 
שקר.  פשוט  הוא  אחר  תיאור 
המדינה  מחלקת  של  הזו  בהודעה 
הזדמ־ חלון  נפתח  האמריקנית 
היש־ הציבור  לנצלו.  שיש  נויות 
זכותנו  את  הבין  מזמן  כבר  ראלי 
אדוני  לימין.   ומתיישר  הארץ  על 
ראש הממשלה, ומי יודע אם לעת 
את  תקבל  למלכות.  הגעת  כזאת 
המוחלט  מהרוב  הגיבוי  מלוא 
זמן  הגיע  הישראלי.  הציבור  של 

ריבונות".

מחלקת המדינה האמריקאית: הגולן, 
יו"ש ועזה אינם שטחים כבושים
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מדרשא.
בתורת החסידות היה תלמידו 
האדמו"ר  בצל  והסתופף  המובהק 
מבארנוב  שמחה  אברהם  רבי 
זצ"ל, ולאחר הסתלקותו הסתופף 
בצל האדמו"ר רבי דוד צבי שלמה 
חבר  תלמיד  והיה  זצ"ל,  מלעלוב 
של אדמו"ר רבי אהרן ראטה זצ"ל 
ובמיוחד  אמונים,  השומרי  בעל 
הנסתר  בחכמת  ותיק  תלמיד  היה 
אליעזר  שלמה  רבי  הס"ק  אצל 
המקוב־ זקן  ואצל  זצ"ל,  אלפנדרי 
לים הגאון הצדיק רבי חיים שאול 
השד"ה,  בעל  זצ"ל  דוויק  הכהן 
הבוקר  אור  ועד  לילה  ומחצות 
בתו־ יחד  והתלמיד  הרב  העמיקו 

רת הח"ן.
ב',  אדר  ז'  חמישי  יום  היום 
מו־ המוני  יעלו  הצהרים  בשעות 
בח־ הקדוש  ציונו  על  זכרו  קירי 
ויעתירו  הזיתים,  בהר  פולין  לקת 
ולאחמ"כ  והפרט,  הכלל  לטובת 
החמה  שקיעת  קודם  ערב  לפנות 
המר־ ההילולא  סעודת  תיערך 

לזכרו,  השנתית  והתכנסות  כזית 
'עטרת  המדרש  בית  בהיכל 
ארזי  בשכונת  קאמרנא  שלום' 
בראשות  בירושלים,  הבירה 
המובהק  ותלמידו  הגדול  נכדו 
שליט"א,  מקאמרנא  אדמו"ר  כ"ק 
תלמידי  זקני  ובהשתתפות 
דברים  שישאו  זצ"ל,  הראב"ד 
במשנ־ והנהגות  עובדות  ויעלו 

ההילולא  בעל  של  ובתורתו  תו 
זיע"א.

הש־ תיערך  ההילולא  סעודת 
נה שנת החמישים, בשילוב מעמד 
לראשונה  הקדוש  הספר  הוצאת 
על  שלום'  'מעשה  עולם,  לאור 
שנכתבו  ועוד,  ומועדים  התורה 
חתנו  של  קודש  יד  כתב  בעצם 
הגה"ק  ההילולא,  בעל  של  כבנו 
זיע"א,  מקאמרנא  שלום  רבי 
חותנו  של  הסתלקותו  מאז  אשר 
ועמד  ההילולא,  סעודת  את  ערך 
להשאיר  בשנה  שנה  מדי  בראשה 
וקדוש,  צדיק  להאי  עולם  שם 
מילין  הני  נמצאים  הספר  ובתוך 
סעודות  בעת  שדרש  מה  יקירין 

ההילולא.   

היום הילולת הגה"צ רבי ישראל 
יצחק רייזמאן זצ"ל 
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ושיחות  הנפלאים  השיעורים  עם 
הק־ האוירה  כל  עם  ויר"ש,  מוסר 

בתורה  עצומה  שקידה  של  דושה 
מתוך קדושה וטהרה, אשר בנו את 
שנות  למשך  הרוחנית  קומתם  כל 

חייהם.
שליט"א  הישיבה  ורבני  ראשי 
הגר"ח  מרן  של  ביתו  אל  שעלו 
את  לקבל  שליט"א  קנייבסקי 
המג־ פתיחת  לקראת  ברכתו 

את  קודש  ברגשות  קיבלו  בית, 
של  הנלהבות  וברכותיו  עידודו 
שליט"א,  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
שדיבר בערגה ובחמימות על מרן 
מייסד  זצוק"ל  ליבוביץ  הגרב"ב 
אותו  בליטא,  דקמניץ  הישיבה"ק 
שהמוסדות  בילדותו,  לראות  זכה 
המשך  הם  בארה"ק  'קאמניץ'  הק' 
ישיר של מפעליו הכבירים שייסד 
במסי"נ, והאציל מברכתו באיגרת 
רבה  "מצוה  כותב:  שבה  בכתי"ק 
שיינר  יצחק  רבי  לידידי  לסייע 
הגרב"ד  מרן  ובוודאי  שליט"א, 
יעתיר ממרום על כל המסייעים!"

ורבני  ראשי  עלו  כן,  כמו 
הישבה"ק למעונו של מרן הגרי"ג 
קיבלם  אשר  שליט"א,  אדלשטיין 
לבו  ודאב  ובשמחה  פנים  במאור 
שליט"א  הישיבה  שראש  לשמוע 
בצער,  שרוי  ס"ת  של  במצב  הוא 
לפתיחת  התרומה  ראשית  והרים 
מורו  שאביו  וציין  מהונו,  המגבית 
הגר"צ זצוק"ל היה תלמיד מובהק 
זצוק"ל,  ליבוביץ  הגרב"ב  מרן  של 
הקודש  למגבית  העניק  כן,  כמו 
שבודאי  בכתי"ק,  ברכתו  את 
מצוה גדולה לסייע למוסדות הק' 
וכל  שליט"א,  הישיבה  ראש  של 
בכל  יתברכו  והמסייעים  העושים 

מילי דמיטב.
מלווה  המגבית  את  כן,  כמו 
התורה  אדירי  של  הבטחתם 

קדישא  הסבא  מרן  ה"ה  זצוק"ל 
'החפץ חיים', אשר התבטא בכתב 
קדשו על תורמי ומסייעי הישיבה 
כי יזכו ל'ברכה חיים ושלום!' כמו 
רבי  הגאון  מרן  של  הבטחתו  גם 
ברוך בער זיע"א מקאמניץ מייסד 
כל  כי  הבטיח  אשר  הישיבה, 
יזכו  קאמניץ  לישיבת  התורמים 
תהא  'ופרנסתם  מיוחדת  לברכה 

מבורכת!'.
אלו,  נדירות  להבטחות  בנוסף 
נערכים בהנהלת הישיבה למעמד 
וזעקה  תפילה  עצרת  כנוס',  'לך 
ענקית, ומעמד בו יעתירו 700 יל־

די תשב"ר שלא טעמו טעם חטא, 
וישפכו שיח מפה טהור וזך, למען 
מחזיקי הישיבה, שייחלצו להציל 
את בית תלמודם ולהעמידם בקרן 
הנצ־ הישועות  לכל  שיזכו  אורה, 

רכות להם.
וההיסטורית  הנדירה  העצרת 
אסתר,  תענית  ביום  תתקיים 
הגזירה  רוע  להעברת  המסוגל 
ובמעמד ראש הישיבה הגאון רבי 
שם  כשכל  שליט"א,  שיינר  יצחק 
לברכה  יוזכר  התורמים  משמות 
העניינים  בכל  והצלחה  וישועה 
בזכות החזקת התורה, ובכוח הת־
פילה העצום במעמד נורא ההוד.

המו־ היענות  נרשמה  כאמור 
נית החל מאתמול בשעה 12 בצה־

בית  מאחינו  אלפים  כאשר  רים, 
הישבה"ק  ומידידי  בכלל  ישראל 
הצטרפו  כבר  בפרט  ומוסדותיה 
ומעמידי  ממצילי  חלק  להיות 
קמניץ,  ישיבת  שע"י  הק'  מוסדות 
הקמפיין,  לפתיחת  ומיד  תיכף 
של  הראשונות  בשעות  וכבר 
כבדים  עומסים  נרשמו  הקפיין 
כמו  ההתרמה,  פלטפורמת  על 
הממוקם  המרכזי  החפ"ק  על  גם 
בבנין הישבה"ק ברח' יחזקאל 22, 
ברח'  הממוקם  הנשים  ובחפ"ק 

לשעבר].  הישיבה  [בנין   18 דוד 
המו־ את  איישו  עשרות  כן,  כמו 

מראש  שהצטייד  הטלפוני  קד 
שיאפשרו  טלפונים  בעשרות 
למענה  בנוסף  אישי,  אנושי  מענה 
ואלפים  מאות  כאשר  האוטומטי, 
ולחזק  לסייע  להצטרף  מבקשים 
שמו־ את  ולהעביר  הישיבה,  את 

וכדברי  ולברכה  לישועה  תיהם 
שליט"א:  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
"וודאי מרן הגרב"ד יעתיר ממרום 

על כל המסיייעים!'... 
תלמידי  הישיבה  בוגרי  אלפי 
וידידי  שליט"א,  הישיבה  ראש 
מקו־ בכל  ומוסדותיה  הישיה"ק 

ונענו  נקראו  מושבותיהם,  מות 
לקריאתו וזעקתו של ראש הישי־

וברצון  אדיר  בלהט  שליט"א,  בה 
שיכולים  מה  בכל  לעזור  וחזק  עז 
הישיבה  ראש  מהם  שביקש  כפי 
במסירות  הכל  לעשות  שליט"א 
נפש עד קצה גבול היכולת, ומתוך 
להיות  לזכות  מצוה  של  שמחה 
את  והמצילים  מהמעמידים  חלק 
והנח־ וחינוך  לתורה  היוצר  בית 
וטהרתה,  בקדושתה  התורה  לת 
ולזכות גם את אחינו רבבות אלפי 
לק־ אישית  בהשתתפות  ישראל 

חת חלק בהצלת התורה כפשוטו, 
שליט"א,  הישיבה  ראש  כהגדרת 
לצו־ קריטית  תרומה  כל  כאשר 

הגורלית  המערכה  הצלחת  רך 
ומוסדותיה  הק'  הישיבה  לחילוץ 
נק־ אליו  הקשה  הכלכלי  מהמצב 

על  אורה  בקרן  ולהעמידה  לעה, 
דרך המלך.

מלווה  המוסדות  פעילות  את 
אשר  הבינלאומי,  הבנק  פאגי, 
חוסכים  אינם  היקרים  מנהליו 
כמיטב  לסייע  כדי  ומרצם  מזמנם 
הישיבה  הצלחת  למען  יכולתם 
ההמונים  גיוס  וקמפיין  בכלל, 

בפרט.
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'העדה  של  הבד"ץ  רבני 
קדושה  בקריאה  יצאו  החרדית' 
יפה  בעין  ולתרום  שכם  להטות 
'יד  של  השנתית  המגבית  לטובת 
לאחים'. בכרוז מיוחד עליו חתמו 
הבד"ץ,  חברי  הגאונים,  הרבנים 
קודש  בקריאת  בזה  "באנו  נאמר: 
הלא  בגיבורים,  ה'  לעזרת  לבוא 
והנל־ הנאמנים  העסקנים  המה 

'יד  הפעילים  ארגון  חברי  בבים, 

לאחים', אשר קנו עולמם במאבק 
ועומדים  דור,  שנות  זה  המתמיד 
המיסיונרים  למול  החזית  בראש 
'יד  פעילי  מצילים  נפש  ובחירוף 
מרדת  יקרות  נפשות  לאחים' 

שחת".
החרדית',  'העדה  גאב"ד 
ווייס  טוביה  יצחק  רבי  הגאון 
הקודש  לקריאת  הוסיף  שליט"א, 
של חברי הבד"ץ דברים מיוחדים 
"המגבית  היתר:  בין  נכתב,  בהם 

והיא  במינה  מיוחדת  היא  הנ"ל 
הצו־ שלעת  ממש  נפש  פיקוח 

כגון  על  שבת  לחלל  מותר  רך 
זה".

ב'יד לאחים' מתגברים בימים 
מתוך  התרומות  מוקד  את  אלו 
תישא  השנתית  המגבית  כי  תקוה 
משאבים  ותניב  פירותיה  את 
המאבק  פעולות  לחיזוק  נוספים 
וההצלה. לתרומות חייגו: -1-800

.620-640
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משלחת מעיריית קייב הגיעה לישראל ללמוד 
על מדיניות וטכנולוגיות טיפול בפסולת

מאת חיים מרגליות

אירח  הסביבה  להגנת  המשרד 
משלחת מעיריית קייב, בירת אוק־
במטרה  הגיעה  המשלחת  ראינה. 

ללמוד מישראל על שיטות טיפול 
בפסולת ועל טכנולוגיות חדשניות 
וליישם  להתאים  יהיה  ניתן  אותן 

בקייב.
המשלחת  ביקור  במסגרת 

להגנת  במשרד  התקיימה  מקייב 
לטיפול  מקצועית  סדנה  הסביבה 
הצ־ דנו  הסדנה  במהלך  בפסולת. 

דדים באתגרים משותפים בתחום 
הפסולת, כולל נושאי מדיניות ור־

גולציה, האסטרטגיה החדשה של 
המשרד לטיפול בפסולת ב־2030, 
מורחבת,  יצרן  אחריות  חוקי 
וטיפול  מסוכנת,  בפסולת  טיפול 

בקרקעות מזוהמות.
המשלחת  התארחה  כן,  כמו 
וסיירה  חיריה,  המחזור  בפארק 
חץ  ובמפעל   RDFה־ במפעל 
במסגרת  הפועלים  אקולוגיה 
דן  ערים  איגוד  בניהול  הפארק 
ביקרה  מכן,  לאחר  לתברואה. 
שרון  אריאל  בפארק  המשלחת 
הפ־ אתר  בשיקום  לצפות  כדי 

הירוקה  לריאה  והפיכתו  סולת 
המטרופוליני  ולפארק  גן  גוש  של 
אורגנו  בנוסף,  בישראל.  הגדול 
למשלחת פגישות עם חברות יש־
במ־ הייצוא,  מכון  בסיוע  ראליות 

עסקי  פעולה  שיתוף  לקדם  טרה 
עיריית  לבין  החברות  בין  עתידי 

קייב. 
חתמה  המקצועי  הסיור  את 
חובב,  נאות  באתר  המשלחת 
הח־ התנהלות  על  למדה  שם 

הסביבה  איכות  לשירותי  ברה 
ואף  מסוכנת  בפסולת  בטיפול 

דודאים  ההטמנה  לאתר  נסעה 
שיטות  על  ללמוד  כדי  שבדרום, 
לשמוע  ביתית,  בפסולת  טיפול 
על פרויקט מפעל המיון והמחזור 
שעתיד לקום בדודאים ולהיחשף 
מזרחי  נגב  האשכולות  לתפקיד 
לרשויות  שירות  כנותני  ומערבי 
מרכזיים  ושחקנים  המקומיות, 

בשרשרת הטיפול בפסולת.
כשלו־ מנתה  קייב  אוכלוסיית 

שה מיליון תושבים לפני המלחמה 
המ־ בעקבות  בקרים.  רוסיה  נגד 
כשני  הבירה  לקייב  ברחו  לחמה 
העיר  את  שגדשו  פליטים,  מיליון 
הפסולת.  לבעיית  הוסיפו  וגם 
טכ־ לפתרונות  זקוקה  קייב  העיר 

יעיל  לטיפול  חדשניים  נולוגיים 
והביקור  נקלעה,  אליה  בבעיה 
מענה  לכך  לספק  נועד  בישראל 

תוצרת כחול לבן.
בישראל  המשלחת  ביקור 
בין  הקשרים  להידוק  תרם 
הזדמנויות  ולפתיחת  המדינות 
הן  פעולה  לשיתופי  חדשות 
במישור  והן  המקצועי  במישור 

העסקי.

ארכיון המדינה פתח מרכז 
מבקרים לציבור הרחב

מאת חיים מרגליות

בפני  פתח  המדינה  ארכיון 
הציבור הרחב את שעריו של מרכז 
בהק־ וחוויתי.  לימודי  מבקרים 
מיליון   2.5 הושקעו  המרכז  מת 
ללא  הוא  במרכז  הביקור  שקלים. 

תשלום.
בשי־ הוקם  המבקרים  מרכז 

תוף המועצה להנצחת פועלם של 
ממשלותיה  וראשי  ישראל  נשיאי 
והאגף  הממשלה  ראש  במשרד 
ירושלים  במשרד  למורשת 
הד"ר  ינהל  המרכז  את  ומורשת. 

הארכיון  מעובדי  למפרום,  ארנון 
הוותיקים.

מזכיר הממשלה צחי ברוורמן: 
"אני מברך את ארכיון המדינה על 
המנ־ המבקרים,  מרכז  פתיחת 

נשיאים  של  זכרם  את  ברובו  ציח 
וראשי ממשלות שהלכו לעולמם, 
הארכיון  את  מנגיש  זאת  עם  ויחד 

לציבור".
אב־ ר'  הגב'  המדינה  גנז  מ"מ 

פרויקט  את  שניהלה  ומי  רמוביץ, 
"בארכיון  אמרה  המרכז  הקמת 
מסמ־ לצמיתות  שמורים  המדינה 

כי היסוד של המדינה, מידע גולמי 

מסמ־ ההחלטות,  קבלת  אופן  על 
כים אישיים ועוד. מרכז המבקרים 
את  להנגיש  מבקש  הארכיון  של 
באופן  הרחב  לציבור  הארכיון 
במטרה  אמצעי,  ובלתי  מזמין 
של  לתפקידיו  מודעות  להגביר 
לעודד  ובמטרה  לאומי,  ארכיון 

שימוש במסמכים שאצורים בו".
המ־ מרכז  מנהל  של  לדבריו 
"הק־ למפרום:  ארנון  ד"ר  בקרים 

מנו צוות הדרכה שאיכותו נובעת 
ארכיונאים  הם  חבריו  שכל  מכך 
מידיעותיהם  החולקים  ותיקים 

הרבות למבקרים אצלנו".

נחשפה הונאת ענק בעסקאות 
קניה ומכירה של כלי רכב

מקדוניה: תערוכה לזכר יהודי 
מקדוניה נחנכה בסקופיה

בתערוכה - ספר תורה בן 500 שנה שהוברח מספרד כשיהודים נמלטו מהאינקוויזיציה והתיישבו בבלקן

מאת א. למל

רחבי  מכל  אורחים  עשרות 
ירו־ לענייני  השר  ביניהם  העולם 
שלים זאב אלקין, הגיעו להשתתף 
בחנוכת התערוכה החדשה והקבו־
שגורשו  מקדוניה  יהודי  לזכר  עה 
ע"י הנאצים ימ"ש למחנות המוות.

חפצים  מוצגים  בתערוכה 
לגירוש  הקשורים  אוטנטיים 
יהודי מקדוניה, כמו דופן של קרון 
ממקדוניה  יהודים  שהוביל  בקר 

למחנה המוות בטרבלינקה. 
בתערו־ הוצג  כן,  כמו 

שנה,   500 בן  תורה  ספר  כה 
כשיהודים  מספרד  שהוברח 
נמלטו מהאינקוויזיציה והתיישבו 

בבלקן.
השניה  העולם  מלחמת  ערב 
יהודים  כ־7,800  במקדוניה  היו 
 3,300 בסקופיה,  כ־3,800  מהם 
במהלך  בשטיפ.  וכ־550  בביטולה 
כמחוז  מקדוניה  סופחה  המלחמה 
הבולגרי  השלטון  בולגריה.  של 
שסו־ באזורים  היהודים  את  רדף 

פחו לבולגריה משכנותיה.
במקדוניה 7,826  נעצרו  בתש"ג 
במניין,   7,215 מרביתם,  יהודים 
שהוקם  המעצר  למחנה  הועברו 
שבעיר  'מונופול'  הטבק  במפעל 
סקופיה, שם עשו את הימים הבאים 

על דרגשי העץ של המפעל, עשרה 
ידי  על  ומוקפים  נעולים  דרגש,  על 

החיילים הבולגרים. 
להימלט  הצליחו  יהודים   11
בשל  שוחררו  ו־76  מהמעצר 

היותם בעלי אזרחות זרה. קבוצת 
טרנ־ בשלושה  הובלה  המגורשים 

שם  טרבלינקה,  למחנה  ספורטים 
נרצחו 7,144 יהודים, הי"ד.

ששרדו  היחידים  היהודים 

קצר  שזמן  צעירים  עשרות  היו 
והצ־ להרים  ברחו  הגירוש  לפני 
בצבא  שנלחמו  לפרטיזנים  טרפו 
נהרגו  מהם  רבים  הבולגרי. 

בקרבות.

jpg.ראש ממשלת מקדוניה לצד דופן קרון רכבת שהובילה יהודים למחנות המוות
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הג־ הלאומי.  התשתית  ועבודות 
בבני  שאפילו  בכך  לעשות  דילו 
ברק, עיר התורה והחסידות שהיא 
גור־ מעזים  קודש,  שבת  של  סמל 

לחלל  ומשפטיים  שלטוניים  מים 
תוך  חוצות,  כל  בראש  השבת  את 
הפרה בוטה של הסכמים חתומים 
קו־ שבת  כי  שהבטיחו  מוקדמים 

דש לא תיפגע.
הדב־ נשמעו  ובצער  בכאב 

בעיר  השבת  חילולי  אודות  רים 
שהתנא  העיר  זו  טבריה.  הקודש 
חלקי  "יהי  אמר  יוסי  רבי  הקדוש 
עם מכניסי שבת בטבריה", זו עיר 
שבה ספונים קדושי עליון, תנאים 
הבעש"ט,  ותלמידי  וראשונים 
כל  בראש  לחללה  עושים  ועתה 

חוצות. 
גדול,  בצער  שמעה  המועצה 
מפ־ של  האומללה  התופעה  על 
ולמרות  שבת,  שמחללים  עלים 

זאת, רודפי בצע מנסים לקדם את 
הציבור  בקרב  מוצריהם  צריכת 

החרדי.
התורה  גדולי  מועצת  לעיני 
'שבת  פעילות  סיכום  נייר  הוגש 
ארגון  שערך  טבריה'  בעיר  שלום 
את  שיבחה  המועצה  'הידברות'. 
על  שנעשתה  הענפה  הפעילות 

ידם.
קיבלה  התורה  גדולי  מועצת 
לע־ הנוגעות  החלטות  של  שורה 
וסתימת  השבת  חומות  על  מידה 
מתוך  גם  בה,  שנבעו  הפרצות 
עלולות  שהפרצות  וחרדה  חשש 
למקומות  הרחבתן  חלילה  לגרור 

ותחומים אחרים. 
הביעה  התורה  גדולי  מועצת 
השבת  חילולי  על  וכאב  מחאה 

בארצנו הקדושה.
מורה  התורה  גדולי  מועצת 
ידי  את  לחזק  החרדיים  לנציגים 
בכל  והדתיים  החרדיים  הנציגים 

משמר  על  בעמידתם  ואתר  אתר 
השבת, למען ימשיכו לעמוד איתן 
ועל  קודש  שבת  של  שמירתה  על 
כיבוד וקיום עקרונות דת ישראל.

קוראת  התורה  גדולי  מועצת 
טבריה  עיריית  מועצת  לחברי 
כדי  אחד,  שכם  לעבוד  להמשיך 
מאחר  קודש,  שבת  על  לשמור 
כו־ בה.  ולפגוע  לחללה  ובאים 

בס"ד  למנוע  האחדות  של  חה 
להפיק  השבת,  חילול  ממבקשי 
לנציגי  הורתה  המועצה  זממם. 
מאחורי  לעמוד  החרדי  הציבור 
בכל  ולסייעם  בטבריה  הנציגים 

מה שאפשר.
קו־ התורה  גדולי  מועצת 

השבת,  שומרי  ידי  לחזק  ראת 
והאתרים  העסק  בתי  המפעלים, 
על  שבת.  שמירת  על  המקפידים 
הציבור לדעת להעדיף להשתמש 
שבת  חילול  בהם  שאין  במוצרים 
שומרי  במקומות  ולבקר  ולקנות 

קו־ התורה  גדולי  מועצת  שבת. 
קדו־ למען  הרבנים  לוועדת  ראת 

שת השבת, לפרסם את המקומות 
שיש  השבת,  שומרי  והמוצרים 
להעדיף, כדי שהמידע יהיה לנגד 

עיני כל יהודי שומר שבת. 
הישיבה,  של  השני  בחלקה 
אגודת  של  הכנסת  חברי  הופיעו 
הרב  הבריאות  שר  סגן  ישראל, 
יעקב ליצמן; סגן שר החינוך הרב 
מאיר פרוש; הרב ישראל אייכלר 
והמועמד הרב יעקב טסלר ומזכ"ל 
אגודת ישראל ומ"מ ראש עיריית 

ב"ב הרב חנוך זייברט.
הובאה  ישראל  גדולי  בפני 
הבחירות  לקראת  המצב  תמונת 
הקרבות לכנסת. לנגד עינינו קמה 
מאת  מוחשית  סכנה  ומתעצמת 
מפלגות אשר מצהירות בגלוי על 
ישראל,  קדשי  בכל  לפגוע  כוונתן 
היה לא תהיה, ומאיימות להרחיב 
תחבורה  בהפעלת  גם  הפרצות, 
שומ־ היהודים  בשבת.  ציבורית 

על  להיאבק  נאלצים  התורה  רי 
להמשיך  הישיבות  בני  של  זכותם 
המבקשים  מול  בתורה,  לעסוק 
החר־ הציבור  בכפיה.  לגייסם 

נסיונות  נוכח  בחזית  עומד  די 
התו־ בחינוך  להתערב  עיקשים 

בקדושתו  ולפגוע  הטהור  רני 
ניצבים  הציבור  נציגי  ובזכויותיו. 
בקדושת  לפגוע  מגמות  נוכח 
הקדושים  ובמקומות  ישראל 
וכן  המערבי  הכותל  כמו  לאומה, 
היהודי  הבית  יסודות  בערעור 
שע־ לא  אשר  ומשפטים  בחוקים 

רום אבותינו. הם גם עומדים מול 
מניעת זכויות אזרח בסיסיות מה־

בתחומי  ובמיוחד  החרדי,  ציבור 
הדיור. 

הסכנות  על  הצביעו  הנציגים 
יהדות  אם  חלילה  המאיימות 
חזקה  בעמדה  תהיה  לא  התורה 

מאוד.
כחלק מההיערכות של אגודת 
וכ־ הבחירות  לקראת  גם  ישראל, 

ביצור החומות פנימה, הוצגה הת־
ישראל  קהילות  אחדות  של  נופה 
תחת דגל אגודת ישראל, במועצת 
הקהילות של התנועה, הן המועצה 
בכל  אשר  המועצות  והן  הארצית 

עיר ועיר.
הביעו  שליט"א  ורבנן  מרנן 
בהתארגנות  רבה  התעניינות 
העושים  ידי  את  וחיזקו  המלבבת 
התורה  גדולי  מועצת  זה.  בתחום 
לפעילות  מלא  גיבוי  העניקה 
ושותפות  אחדות  של  שרוח  הזו, 
מנשבת  הקהילות  כל  בין  אמת 

ממנה. 
גדולי ישראל קוראים להצביע 
עבור  ורק  אך  הקרובות  בבחירות 
ג',  והשבת  התורה  יהדות  רשימת 
כדי להגן על קדשי ישראל וזכויות 

הציבור החרדי.
ההבנה  עלתה  הדיון  מתוך 
הברורה כי קשה ומאיימת השעה 
מתנים  לשנס  היא  וחובתנו  הזאת 
ועל  נפשנו  על  ולעמוד  להקהל 

כל  נפשות  על  וגם  צאצאינו,  נפש 
בית ישראל אשר סביבותינו. לעת 
אינו  שאיש  בלבד  זו  לא  כזאת, 
אך  מלהצביע  עצמו  לפטור  רשאי 
התורה  יהדות  רשימת  עבור  ורק 
רו־ ואחד  אחד  כל  על  ג',  והשבת 
בצת האחריות גם לפעול ולשכנע 
עוד מצביעים לעמוד לימין מקד־

יאמר  החלש  שמו.  ומכבדי  ה'  שי 
גיבור אני, והכל מסייעין לעבודת 

המלך, במיוחד בשעה של חירום.
גדולי  ורבנן  מרנן  כי  נמסר 
מהודם  יאצילו  שליט"א  ישראל 
התורה  יהדות  של  המעמדים  על 
התורה  גדולי  שכל  כרוז  וייצא 
הקורא  עליו,  חתומים  והחסידות 
יהדות  לרשימת  ורק  אך  להצביע 

התורה והשבת ג'.
מחזקת  התורה  גדולי  מועצת 
הכנסת  חברי  דרבנן  שלוחי  את 
העיריות  מועצות  וחברי  וראשי 
להמשיך  המקומיות,  והמועצות 

לפעול למען הפרט והכלל.

"אם חלילה לפיד יקבל את המושכות אנו עלולים 
לחזור לימי הגזירות על היהדות החרדית"

"לחרדים יש פתרון נוח – שהילדים שלנו, שעושים צבא 
ומשלמים מיסים, יפרנסו אותם"

(יאיר לפיד בנאום במליאת הכנסת לפני כשלושה חודשים)

כשיאיר לפיד במצוקה, הוא תמיד שולף מהכובע את אותו שפן: 
ברוכות  המשפחות  ונגד  החרדי,  הציבור  נגד  רסן  חסרת  הסתה 
הילדים. כמי שעשה חלק ניכר מהונו הפוליטי והתקשורתי מהכפ־

שת ורדיפת הציבור החרדי, חוזר לפיד תמיד אל אותו הניגון. הוא 
משתמש בזה כשהסקרים גרועים, הוא משתמש בזה כדי לטשטש 
הפסדים, הוא משתמש בזה כדי לשכנע עוד מצביעים תמימים לתת 
את קולם למי שרשימת ההישגים שלו מסתכמת בחוק מע"מ 0 שנ־
קבר קבורת חמור, לא לפני שגרם נזקים עצומים לרוכשי הדירות. 

בלתי  רדיפה  של  ששנתיים  לשכוח  מתעקש  לפיד  מה,  משום 
אותו  הביאו  לא  אוצר,  כשר  ניצח  עליה  החרדי,  הציבור  אחר  פוסקת 
לשום מקום. הוא לא למד שום לקח. מי שהקשיב לשרשרת הראיונות 
והנאומים המשתלחים שלו במהלך הקדנציה האחרונה, לא יכול היה 
להתעלם מהאבסורד ששב על עצמו בכל הזדמנות. שוב ושוב מתריע 
אוצר,  כשר  כששימש  כביכול  שהשיג  ה"הישגים"  אבדן  מפני  לפיד 
היכן  עליו,  להקשות  טורח  לא  מהמראיינים  אחד  אף  מה,  משום  אבל 
הם אותם הישגים מדומיינים עליהם הוא מדבר. איש מהמראיינים לא 
דרש מלפיד להציג ולו משפחה אחת, או אזרח אחד, שהרוויחו משהו 

ממסע הרדיפה חסר התקדים שניהל נגד הציבור החרדי. 
האם יש זוג צעיר חילוני בודד, שהגיע לקורת גג בזכות הקריט־

ריונים ששונו לרעת הציבור החרדי במכרזי הדיור? האם יש משפחה 
שנגזלו  הפרוטות  בזכות  השתפר  הכלכלי  שמצבה  אחת  חילונית 
שזכה  אחד  חילוני  ילד  יש  האם  הילדים?  ברוכות  מהמשפחות 
לחינוך טוב יותר בזכות רדיפת מערכת החינוך החרדית? התשובה 
ידועה לכל כלכלן ולכל איש תקשורת אובייקטיבי במדינה. ולמרות 
ולהבעיר  באולפנים  להסתובב  ואנשיו  ללפיד  מפריע  לא  איש  זאת, 

את אש ההסתה השקרית בכל פינה. 
אבל למרות עליבותם של הטיעונים ושל האדם שמשמיע אותם, 
אי אפשר להתעלם מהמצב האבסורדי אליו נקלענו. איחוד של הרגע 
האחרון הפך את לפיד למועמד בעל סיכויים לא מבוטלים להפוך במה־

השפעה  לעמדת  שובו של לפיד  הבאה לראש ממשלה.  לך הקדנציה 
יעמיד בסיכון את כל מה שהשיגו נציגי יהדות התורה בעבודה מאומצת 
בארבע השנים האחרונות. תפקידנו הוא לעשות כל מה שאנחנו יכולים 
כדי שהאיש וההסתה יישארו בפינה הראויה להם, אותה פינה חשוכה 

ועבשה בה העביר לפיד את ארבע השנים האחרונות. 

בשינוי אדרת // שלמה גרין

על  מדבר  אני  האחרונות.  שנים 
הכ־ התקציב  עובדתיים.  נתונים 

עמד  והכוללים  הישיבות  של  ללי 
של  הקצרצרה  המשמרת  בסוף 
לפיד על 450 מיליון שקל. בהסכם 
התורה  יהדות  של  הקואליציוני 
לבסיס  להגיע  דרשנו  הליכוד  עם 
התקציב שהיה ב־2012, שהיה 940
מיליון שקל. דרשנו וב"ה הצלחנו.

הישיבות  תקציב  "למעשה 
והכוללים עומד היום על מיליארד 
מאתים עשרים וחמש מיליון שקל 
בגלל הגידול הטבעי. זה לא כתוב 
לומר  וצריך  הקואליציוני  בהסכם 
גפני  הרב  בזכות  הרבה  גם  שזה 

שעומד בראשות ועדת הכספים.
הציבור,  בפני  מופיע  "כשאני 

רבים שואלים אותי מה יש לי מזה 
שלמוסדות יש יותר כסף. מה אני 
שה־ להם  עונה  אני  מזה.  מרוויח 
המוסדות  שמנהלי  הוא  שלי  רווח 
לא איחרו במתן המלגה ובתחילת 
בזמן  היה  שלצערי  כפי  החודש – 

לפיד".
"אנחנו  הוסיף:  פרוש  הרב 
וחלילה,  חס  שאם  לדעת,  צריכים 
שהיום  כפי  יהיה  לא  המצב  אם 
למ־ עלולים  התורה  מוסדות   –

לימי  חזרה  של  במצב  עצמם  צוא 
האופל של לפיד". 

הספקנו  לא  ברורות:  "ייאמר 
לדו־ כך  העיוותים.  כל  את  לתקן 

מוסדות  של  התקצוב  נושא  גמא 
מורכב  ממה   – והפטור  המוכש"ר 
מורכב  וממה  הפטור  של  ה־55% 
ה־75% של המוכש"ר. לא הצלחנו 

להגיע לזה.
יק־ לפיד  חלילה  אם  "אבל 

עלול  המצב  המושכות  את  בל 
במעונות  בהרבה.  גרוע  להיות 
כו־ מיצוי  דרש  לפיד  למשל, 

אין  לאברך  הרי  השתכרות.  שר 
ושעל  צעד  כל  על  כזה.  'מיצוי' 
איך  חשבה  לפיד  של  הממשלה 
'רי־ הם  החרדי.  בציבור  פוגעים 

שיישארו  שלנו  הילדים  על  חמו' 
רעבים.

התו־ תהיה  מה  יודע  לא  "אני 
שנים  שבע  לפני  הסופית.  צאה 
ופחות  מנדטים  שבעה  עם  סיימנו 
בקדנ־ לפיד.  את  וקיבלנו  קולות 

ציה הזו היה לנו יותר קולות אבל 
היו לנו רק ששה מנדטים.

להצביע  ללכת  אמרו  "תחילה 
מראה  זה  כי  השם',  קידוש  'זה  כי 

מה הכח של היהדות החרדית פה 
בארץ. היום יש גם את הגשמיות. 
שה־ אמרו  תמיד  חסידים  אצל 

והיום  הרוחניות.  גם  זה  גשמיות 
חוש־ להצביע  ללכת  כשאומרים 

בים גם על הדבר הזה.
"אני לא מדבר על נושאי הדת 
נושא  ביניהם  קודם,  שהזכרתי 
כל  כאשר  הישיבות,  בני  מעמד 
כל  בנו.  לפגוע  היתה  מטרתם 
מושפלת  היתה  החרדית  היהדות 
אותנו.  רמסו  תקופה.  באותה 
היה  וזה  מזלזל  היה  אלינו  היחס 

כשהיו לנו שבעה מנדטים".
לה־ לעסקנים  קרא  בדבריו 
ראות דוגמה אישית ולפעול לטו־

"צריך  התורה.  יהדות  רשימת  בת 
לדעת כשיש דבר שהוא טוב, צריך 
כבר  הקב"ה  השתדלות.  לעשות 
יעשה את שלו. אני מתאר לעצמי 
שכמידת ההשתדלות שאנחנו נע־

לנו כגמולנו הטוב,  הוא ישיב  שה, 
החרדי  לציבור  לדאוג  כשנוכל 

וצרכיו.
נמצאים  שלכם  "בידיים 
של  הפנים  אתם  המפתחות. 
את  לעשות  צריכים  ואתם  העיר, 
את  תראו  אתם  אם  ההשתדלות. 
רשימת  למען  לפעול  ההתלהבות 
יהדות התורה – גם הציבור יראה 

את זה.
הבחירות  לפני  כחודש  "באתי 
צריכים  העדה:  נציגי  לכם  להגיד 
ההשתד־ מקסימום  את  לעשות 

לטובת  קולות  שיותר  כמה  לות – 
יעזור  והקב"ה  התורה,  יהדות 
והוא יעשה את שלו על הצד הטוב 

ביותר". 

מתבאר  ובספרי  יסדה",  ארץ  על 
שבזמן שישראל הם כאגודה אחת 
לעשות רצונו של מקום, אזי כסאו 
מבוסס  כביכול  נעשה  הקב"ה  של 

יותר בשמי מרום. 
"יש לראות שאכן הכינוס הזה, 
שהוא כינוס של כלל ישראל לשם 
קרובות,  לעיתים  יתקיים  שמים, 
תי־ הטעון  את  לתקן  כולם  ויראו 

קון לצורך הציבור כאיש אחד בלב 
כולנו  "שהרי  הגר"נ,  אמר  אחד", 
מבקשים מטרה אחת – לחזק את 
אגודת ישראל, לחזק את היהדות 
דרבנן  שלוחי  את  ולחזק  החרדית 

פועלים  אשר  דרחמנא  ושלוחי 
למען היהדות בכל עת". 

הגאון רבי ישראל יצחק מנדלזון 
שליט"א, האריך בדבריו בפלפולים 
ראשונים  חז"ל,  דברי  המשלבים 
הח־ מספרי  מובאות  עם  ואחרונים 
כשגם  עליו,  הטובה  ה'  כיד  סידות 
הוא מקדיש את דבריו לגודל מעלת 
באגודת  האחדות  של  החשיבות 
הנפלאות  והפעולות  ישראל, 
מרום  בשמי  האחדות  שמחוללת 

כנ"ל. 
אגודת  של  היסודות  "יסוד 
והב־ המוחלט  הציות  היא  ישראל 

כפי  התורה  לדעת  מעורער  לתי 

שהיא מושמעת על ידי מרנן ורבנן 
מו־ חברי  והחסידות  התורה  שרי 
דר־ ממשיכי  התורה,  גדולי  עצת 

גאונים  אותם  של  ושליחיהם  כם 
מצוקי ארץ אשר יסדו את אגודת 
הם  ממשיכים  אז  ומיני  ישראל 
ללוותה  אחריהם  דרכם  וממשיכי 
השנים",  אורך  לכל  אותה  ולנהל 

אמר הגרי"י מנדלזון. 
סגן  גם  דברים  נשאו  בכינוס 
השר  סגן  ליצמן,  יעקב  הרב  השר 
הרב מאיר פרוש, ח"כ הרב ישראל 
רשימת  מטעם  המועמד  אייכלר, 
יעקב  הרב  לכנסת  ישראל  אגודת 
ירושלים  העיר  ראש  וסגן  טסלר, 

גם  שכאמור  דייטש  יוסף  הרב 
הנחה את האירוע והזכיר בדבריו 
ז"ל,  פרוש  מנחם  הרב  את  לשבח 
צייט  היאר  יום  היה  בערב  אשר 

התשיעי שלו. 
חתם  הנאומים  מסכם  את 
חנוך  הרב  ישראל  אגודת  מזכ"ל 
את  בקצרה  שסיכם  זייברט 
מועצת  לחברי  והודיע  המעמד 
הפ־ לקראת  להתכונן  הקהילות 

להם  שצפויות  הנוספות  גישות 
הקרובים  בשבועות  הן  בקרוב, 
כדי  הפסח,  חג  לאחר  מיד  והן 
הפעילות  את  ולבסס  להמשיך 

בס"ד. 

בכינוס מרשים ומיוחד של עשרות נציגים 
הוקמה בירושלים מועצת הקהילות של אגו"י

מועצת גדולי התורה דנה בדרכים להגן על שבת קודש מפני פורצי חומותיה
  המשך מעמ' ראשון

מחלקת המדינה האמריקאית מחריפה 
את אזהרת המסע לוונצואלה 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

המצב  הידרדרות  לנוכח 
מזכירות  החריפה  בוונצואלה, 
אזהרת  את  האמריקאית  המדינה 
לאז־ וקראה  למדינה,  שלה  המסע 
רחים אמריקאים להימנע לחלוטין 
זו.  בתקופה  בוונצואלה  מביקור 
בשטחי  נמצאים  שכן  אמריקאים 
אותה  לעזוב  נקראים  המדינה 

בהקדם. 
על  הועמדה  המסע  אזהרת 

דרגה 4, שנחשבת לדרגה הגבוהה 
המסע  אזהרות  בסולם  ביותר 
האמריקאיות, ומלבד ונצואלה רק 
13 מדינות בעולם נמצאות בדרגה 

זו של אזהרת מסע. 
החשמל  הפסקת  בעקבות 
בוונצואלה  שהכתה  הממושכת 
ועד  האחרון  חמישי  מיום  כולה 
מהמדינה  ושבחלקים  שני,  יום 
היא עדיין נמשכת גם כעת, החלה 
תופעת  המדינה  ברחבי  להתפשט 
כמו  עסק.  ובתי  חנויות  של  ביזה 

כן רמת הפשיעה ברחובות הולכת 
לעי־ חשש  גם  וקיים  ומחריפה, 

מחדש  שיפרצו  אלימים  מותים 
כוחות  ובין  המשטר  מתנגדי  בין 

הבטחון הנאמנים לו. 
אברך  כליפה,  יעקב  הרב 
בישיבה  כר"מ  המשמש  ישראלי 
'דרשו'  סניף  את  ומנהל  בקראקס 
כי  ל'המבשר',  אמר  בוונצואלה, 
מע־ שכל  היא  במדינה  ההרגשה 

בקריסה  נמצאות  השלטון  רכות 
המים  זרימת  ואפילו  מוחלטת, 

הופסקה  העירוניים  בצינורות 
בגלל  הנראה  ככל  בקראקס, 
הרא־ "בימים  החשמל.  הפסקות 

שונים עוד היו אנשים פרטיים עם 
מהנהר  מים  ששאבו  מים  מיכלות 
ומכרו אותם ברחובות העיר, אבל 
את  גייסה  כבר  הממשלה  עכשיו 
כל המכליות לצרכיה, ואין אפילו 
ברחוב",  מים  לקנות  אפשרות 
הוא מספר בראיון שיובא במלואו 
בעז"ה בתוספת 'המבשר – שבועי' 

שתתפרסם מחר אי"ה. 

ניגריה: מבנה המשמש בית ספר קרס 
- עשרות ילדים נלכדו תחת ההריסות 

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

עשרות תלמידי בית ספר נלכ־
דו אתמול תחת הריסותיו של המ־
הספר,  כבית  עבורם  ששימש  בנה 
לאחר שהמבנה על שלוש קומותיו 
קרס בפתאומיות. מהמקום חולצו 
למועד  נכון  ילדים,  עשרות  כבר 
כתיבת השורות, אך לפי הדיווחים 
לכודים,  עדיין  נוספים  עשרות 

וקיים חשש כבד לחייהם. 
בשעות  התחולל  האירוע 
המקומי,  השעון  לפי  הצהרים, 
לאגוס  בעיר  שכונתי  ספר  בבית 
פי  על  המדינה.  מערב  שבדרום 
כמאה  היו  במבנה  הדיווחים, 

היו  והם  שקרס,  בעת  תלמידים 
שגרתי  שיעור  של  בעיצומו 
כתיבת  למועד  נכון  העת.  באותה 
המב־ מהריסות  חולצו  השורות 

בדרגות  בלבד,  תלמידים   24 נה 
הגדול  החשש  אך  שונות,  פציעה 
הילדים  של  לחייהם  דווקא  הוא 
שנק־ התחתונות,  בקומות  ששהו 

ברו תחת הריסות גדולות וכבדות 
יותר. 

לא  זה  בשלב  כי  נמסר  עוד 
המבנה,  לקריסת  הסיבה  ברורה 
אך נראה כי בניה לקויה ואולי גם 
במקום  שנעשו  שיפוץ  עבודות 
המבנה,  של  התווך  בעמודי  ופגעו 

הם שגרמו לכך. 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

הגאון רביישראל יצחק מנדלזון שליט"א בנאומוהגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א בנאומו
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מבקר המדינה בדוח חריף על משבר התחבורה הציבורית בישראל:

"כשל מערכתי בתכנון ביצוע והפעלת 
תשתיות התחבורה בישראל"

משרד התחבורה בתגובה: "גם עשור של עשיה חסרת תקדים לא יכול למחוק פיגור של יותר מ־100 שנה" ^
יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה הרב חיים מילר קורא לבכירים במשרד התחבורה להתפטר מתפקידם

מאת כתב 'המבשר'

(בדי־ השופט  המדינה  מבקר 
פרסם  שפירא,  חיים  יוסף  מוס) 
משבר  בנושא  חריף  ביקורת  דו"ח 

התחבורה הציבורית. 
המ־ פותח  עשורים,  שני  מזה 

משרד  ובפרט,  הממשלה  בקר, 
בדרכים,  והבטיחות  התחבורה 
תחבורה  שמערכת  לכך  מודעים 
הפ־ היא  ויעילה  ענפה  ציבורית 

התחבורה  לבעיות  המיטבי  תרון 
הכרחי  ומרכיב  במטרופולינים 
משרד  המשק.  ענפי  של  בצמיחה 
טענו  התחבורה  ומשרד  האוצר 
אובדן  על  שנים  כשבע  לפני  כבר 
בשנה  ש"ח  מיליארד  כ־15  של 
לא  אם   .2010 של  תוצר  במונחי 
אומדן  ב־2030  שינוי,  ייעשה 
לכדי  לגדול  צפוי  התוצר  הפסד 
מאחר  לשנה,  ש"ח  מיליארד   25
להחריף  צפויים  אף  שהעומסים 

מאוד בעתיד.
רבות  שנים  במשך  זאת,  עם 
הציבורית  בתחבורה  ההשקעה 
היתה נמוכה מאוד לעומת מרבית 
המדינות המפותחות. במקום זאת, 
תשתיות  פיתוח  על  דגש  הושם 
הפרטי.  ברכב  בשימוש  התומכות 
ישראל  בכבישי  התנועה  צפיפות 
 ,OECDה־ במדינות  הגבוהה  היא 
אלו.  במדינות  מהממוצע   3.5 פי 
השימוש  היקף  השנים  במשך 
 – קטן  נותר  הציבורית  בתחבורה 
הלך  פרטי  ברכב  השימוש  והיקף 
על  לעליה  נרשמו  ב־2016  וגדל. 
רכב  כלי  אלף  כ־277  הכבישים 
לעליה  נרשמו  וב־2017  חדשים 
על הכבישים כ־280 אלף כלי רכב 
פרטי  רכב  בכלי  הגידול  חדשים. 

בין 2009-2017 עמד על 24.9%.
בדק  המדינה  מבקר  משרד 
מערכ־ בהיבטים  הן  הנושא  את 

בהיבטים מטרופוליניים.  הן  תיים 
שיתוף  הליך  נעשה  אף  בנוסף, 
הציבור באמצעות מילוי שאלונים 
אנשים  מ־20,000  יותר  מקוונים. 
במלואו,  השאלון  על  השיבו 
הרב  המשקל  על  מלמד  והדבר 
בתחבו־ לבעיות  הציבור  שמייחס 

המיידי  הצורך  ועל  הציבורית  רה 
בשיפור המצב.

רמת  השאר  בין  מצא  המבקר 
הרבה  התלות   – נמוכה  שירות 
בעי־ היא  הפרטי  ברכב  והגוברת 

תחבורה  שירותי  של  תוצאה  קר 
הצפיפות  מספקים:  לא  ציבורית 
התחבורה  מאמצעי  גדול  בחלק 
בלתי  עד  גבוהה  היא  הציבורית 
קווי  של  נמוכה  תדירות  נסבלת; 
נסיעה  זמני  ורכבות;  אוטובוסים 
ארוכים הן באוטובוסים והן ברכ־
בפו־ אך  מהירות  המוגדרות  בות, 

פרווריות;  כרכבות  מתנהלות  על 
היעדר שילוביות מספקת בין אמ־

צעי התחבורה הציבורית השונים; 
נגישות נמוכה של תחנות לחלקים 

גדולים יחסית באוכלוסיה.
העבירה  שב־2017  אף  על 
ש"ח  מיליארד  כ־4.8  הממשלה 
התחבורה  לתחום  כסובסידיה 
הביקורת  העלתה  הציבורית, 
שיש חסמים משמעותיים בפיתוח 
מחסור  האוטובוסים:  שירותי 
בתחבורה  התומכות  בתשתיות 
בנהגים.  חמור  ומחסור  הציבורית 
בפיקוח  כשלים  נמצאו  בנוסף, 
ובבקרה של משרד התחבורה על 

מפעילי האוטובוסים.
המבקר  מצא  הרכבת  בנושא 
החסרות  התחזיות  את  לציין 
בין  הנוסעים  במספר  בגידול 
ותפקוד  תכנון   ,2013-2017
בין־משרדיים  וקשיים  לקויים 
בקרו־ בקטרים,  למחסור  הביאו 

לפגיעה  שגרמו  אחר  ובציוד  נות 
גבוהה  צפיפות  השירות:  בטיב 
(בעיקר  רכבות  איחורי  בקרונות, 
נסיעות  וביטולי  השיא)  בשעות 

של רכבות.
עוד נמצא כי פיתוח התשתיות 
כך  בעצלתיים.  מתנהל  החיוניות 
פיתוח  החשמול;  פרויקט  למשל 
פרויקט  לירושלים;  המהיר  הקו 
ב'מסדרון  רביעית  מסילה  הוספת 
 – ת"א  במטרופולין  איילון' 
לאומי.  תשתית  פרויקט  שהוגדר 
של  הקמתה  תושלם  הצפי,  לפי 
המסילה בעוד שבע שנים לפחות, 
להעריך  ניתן  כיום  שכבר  בעוד 
כי בנוסף למסילה הרביעית קיים 

צורך אף במסילות נוספות עליה.
במשך שנים רבות הוקמו ופו־

שימת  הקדשת  תוך  יישובים  תחו 

הציבורית  לתחבורה  מזערית  לב 
כיום  גם  ובתוכם.  היישובים  אל 
התכנון הפיזי של חלק מהשכונות 
חדשים  וביישובים  שמתרחבות 
שיאפשרו  חיוניים  רכיבים  נעדר 
הספקת שירותי תחבורה ציבורית 
השכונות  בתכנון  כך,  איכותיים. 
לצורך  לב  תשומת  מייחדים  אין 
למערכות  שלהן  ראוי  בחיבור 
הפנימי  והתכנון  המונים,  הסעת 
התח־ לצורכי  מותאם  אינו  שלהן 

בורה הציבורית.
ומשרד  בכלל  הממשלה 
קי־ כי  הצהירו  בפרט  התחבורה 

חיוני  הציבורית  התחבורה  דום 
ולפיתוח  המדינה  של  לפיתוחה 
האח־ שבעשור  אף  על  כלכלתה. 

של  בהיסטוריה  לראשונה   – רון 
תקציבי  מרבית  הוקצו   – המדינה 
התחבורה  משרד  של  הפיתוח 
הציבורית,  התחבורה  לתחום 
המיועדות  בתשתיות  המחסור 
ניכר  עדיין  הציבורית  לתחבורה 
מדובר  הארצי,  ברובד  ומורגש. 
ומספר  רכבת  במסילות  במחסור 
קטן ולא מספק של נתיבי העדפה 
לתחבורה ציבורית בכבישים בין־

מורגש  העירוני,  ברובד  עירוניים. 
תומכות,  תשתיות  של  מחסור 
אוטו־ שירותי  להפעיל  שמקשה 

בוסים איכותיים ויעילים.
קווים  של  יעיל  תפעול  בצד 
גם  נדרש  נוסעים,  תעבורת  ושל 
לתחבורה  בדרכים  עדיפות  מתן 
הפרטי.  הרכב  פני  על  הציבורית 
מדובר בהקצאת נתיבים מיוחדים 
לע־ בכניסה  ציבורית  לתחבורה 

נתיבים  בהקצאת  הגדולות,  רים 
ובמתן  הערים  בתוך  מיוחדים 
ברמ־ ציבורית  לתחבורה  העדפה 

זורים. קידום התכניות בתחום זה 
מתנהל בעצלתיים.

לקדם  נמוכה  יכולת  נמצאה 
קצר  בזמן  תשתיתיים  פרויקטים 
העי־ שנקבעו.  הזמנים  ובלוחות 

ובמקרים  שנים,  נמשכו  כובים 
הקמת   – עשורים  אף  מסוימים 
ב'מסדרון  הרביעית  המסילה 
הק־ הרכבת  קווי  הארכת  איילון'; 

שלוחות  והוספת  בירושלים  לה 
החוף  מסילת  הכפלת  זו;  לרכבת 
הרכ־ הקמת  ישראל;  רכבת  של 

הכשרת  חיפה־נצרת;  הקלה  בת 
השונות  בערים  מהירים  נתיבים 
ובכבי־ אביב־יפו  תל  במטרופולין 
שי גישה בין־עירוניים לתל אביב; 
ופרויקט  הרכבת  חשמול  פרויקט 

הקו המהיר לירושלים.
לאומיות  לתשתיות  הוועדה 
את  לקצר  כדי  הוקמה  (הוות"ל) 
לאישורן  הנדרש  הזמן  פרק 
עבור  סטטוטוריות  תכניות  של 
מורכבים.  תשתיתיים  פרויקטים 
פרויקטים  של  קידומם  אולם 
שנים  במשך  עוכב  שונים  חיוניים 
ארוכים  תכנון  הליכי  בשל  רבות 
תהלי־ התמשכות  בוות"ל.  מאוד 
לקדם  היכולת  וחוסר  התכנון  כי 
פרויקטים בלוחות זמנים סבירים 
הת־ לתהליכי  עניות'  'תעודת  הם 

כנון בכלל בישראל.
האחרונות  השנים  ב־40 
בי־ הרכב  כלי  תנועת  צפיפות 

עצמה,  משילשה  יותר  שראל 
במצט־ גדלה  היא  וב־2016־1976 

בר בכ־241%. יישום כושל בעשור 
הממשלה  החלטות  של  האחרון 
ושל הצוותים המקצועיים שעסקו 
להפ־ כלכליים  תמריצים  בקידום 

מנע  פרטי,  ברכב  השימוש  חתת 
השימוש  את  לצמצם  אפשרות 
ברכב הפרטי וממילא לצמצם את 
זאת,  במקום  בכבישים.  העומס 
נוצר תמריץ לשימוש ברכב פרטי 
כמו  גורמים  מכלול  עקב  דווקא, 
מערכת כבישים שיש בה עדיפות 
המיסוי  מדיניות  פרטי,  לרכב 
שכר  הטבות  מתן  הרכב,  בענף 
פרטי  ברכב  המחזיקים  לעובדים 
והיעדר תחבורה ציבורית בשבת.

המבקר קובע כי משרד התח־
המרכזי  הגורם  משמש  אינו  בורה 
שמוביל את קידום ענף התחבורה 
הציבורית, בין היתר, בגלל כשלים 
לתח־ הארצית  הרשות  בתפקודו. 

להיות  הפכה  לא  ציבורית  בורה 
יחידת סמך והיא נעדרת עצמאות, 
שפו־ מהסמכויות  וחלק  משאבים 

היא  זה,  במצב  הקמתה.  בעת  רטו 
שמנהל  המקצועי  לגוף  הפכה  לא 
הצי־ התחבורה  ענף  את  ומוביל 

מדיניות  ליישום  ופועל  בורית 
שר  שלביו.  בכל  התחבורה  שר 
החלטות  את  קידם  לא  התחבורה 
לבחון  אותו  שחייבו  הממשלה 
הטלת אגרת גודש באמצעות תכ־

כשלוש  במשך  ועיכב  פיילוט  נית 
שנים ניסוי שנועד לבחינת תמרי־

השימוש  להפחתת  כלכליים  צים 
מההתמודדות  כחלק  פרטי  ברכב 

עם הגודש בכבישים.
ממצאי הביקורת מצביעים על 
כשל מערכתי שנובע לא רק מלי־

יחיד  תהליך  שמאפיינים  קויים 
מכשלים  אלא  יחיד  פרויקט  או 

החוזרים ונשנים במצבים רבים.
בת־ נמסר  התחבורה  ממשרד 

מדביק  התחבורה  משרד  כי  גובה 
פער של עשרות שנים בהשקעות 
בישראל,  התחבורה  בתשתיות 
גם  הציבורית.  בתחבורה  ובעיקר 
תקדים,  חסרת  עשיה  של  עשור 
קום  מאז  כמותה  היתה  שטרם 
פיגור  למחוק  יכול  לא  המדינה, 
בהשוואה  שנה,  מ־100  יותר  של 
בעולם.  המתקדמות  למדינות 
מתקציב   70% עד  כ־60%  כיום, 
של  בפרויקטים  מושקע  המשרד, 

תחבורה ציבורית. 
כיום  מקדם  התחבורה  משרד 
בהיקף  תחבורתיים,  פרויקטים 
של יותר מ־100 מיליארד שקלים, 

עומסי  עם  להתמודד  שנועדו 
את  מהיסוד  ולשנות  התנועה 
בישראל.  התחבורתית  המציאות 
רשת  בהקמת  השאר  בין  מדובר 
משולבת של מסילות ברזל, מער־
כות הסעת המונים ורכבות קלות, 
נתיבים  של  קילומטרים  מאות 
הציבורית  לתחבורה  מיוחדים 
'נתיבים  רשת  הארץ,  רחבי  בכל 
של  קילומטרים  ומאות  מהירים' 

שבילי אופניים. 
בדו"ח  מציין  המדינה  מבקר 
בשנים  שחל  העצום  הגידול  את 
הנוסעים  במספר  האחרונות 
שעומד  הציבורית,  בתחבורה 
משו־ כתוצאה  וזאת,   .42% על 

שביצע  פעולות  של  ארוכה  רה 
רפורמת  בהם  התחבורה,  משרד 
הציבורית  בתחבורה  התעריפים 
והטמעת ה'רב קו', הפרטת קווים, 

גידול תקציב הסובסידיה ועוד. 
לפ־ מתייחסת  הביקורת 

הצליח  כץ  שהשר  רויקטים 
לא־ לפועל,  להוציאם  לראשונה 

בין  רבות.  שנים  של  עיכובים  חר 
'הנתיבים  בהקמת  מדובר  היתר 
לעיר'  'מהיר  פרויקט  המהירים', 
האלקטרונית  האכיפה  ופרויקט 
בנת"צים. אי אפשר להתעלם מה־
התקדים,  חסרת  האדירה,  עשיה 
ביש־ בתחבורה  כץ  השר  שמוביל 

ראל בעשר השנים האחרונות. עד 
כאן לשון תגובת המשרד.

ירושלים  למען  התנועה  יו"ר 
קורא  מילר  חיים  הרב  ותושביה 
לה־ התחבורה  במשרד  לבכירים 

תפטר מתפקידם מאחר והם ידעו 
מבקר  בדו"ח  שכתוב  מה  כל  על 
שהתנועה  מהתראות  המדינה 
למען ירושלים ותושביה העבירה 
התחבורה  משתמשי  של  תלונות 
ציבורית הן בכתב והן בעל פה על 
כל המצב של התחבורה הציבורית 
הנוראה  הצפיפות  על  הקלוקלת, 
במשרד  הן  אחד  ואף  בנסיעות, 
לא  אגד  בחברת  והן  התחבורה 

פתח פה וצפצף.
ירו־ למען  התנועה  משפטני 
עתירה  מכינים  ותושביה  שלים 
נושא  כל  את  להוציא  לבג"ץ 
ממשרד  הציבורית  התחבורה 
התחבורה ולהקים רשות מיוחדת 
אנשים  בה  ויהיו  בנושא  שתטפל 
ומ־ תשובות  לתת  חייבים  שיהיו 
ענה לכל בעיה ויפתרו את בעיית 

התחבורה הציבורית בירושלים.

בעקבות חשיפת פרויקט 'תיק הגולן' בסוריה:

נתניהו במסר לאיראן וחיזבללה: "אנחנו יודעים 
מה אתם עושים ואנחנו יודעים איפה"

מוקדם יותר צה"ל חשף: ארגון הטרור הקים תשתית טרור שפעלה בסודיות ללא ידיעת אסד תחת מעטה של מליציות לגיטימיות ^
צה"ל חושף את פרטי הגיוס בקרב אזורי העוני, הפעילות במסווה מפלגה סוציאליסטית והמפקד שמבוקש על ידי ארה"ב ועיראק ^

התיעודים והמסמכים הסודיים נחשפים לראשונה

מאת סופרנו הצבאי

ולחי־ לאיראן  מסר  לי  "יש 
אתם  מה  יודעים  אנחנו  זבללה: 
אתם  איפה  יודעים  ואנחנו  עושים 
הקרחון.  קצה  רק  זה  זאת,  עושים 
ישראל לא תאפשר לכם להתבסס 
לפעול  נמשיך  בסוריה.  צבאית 
סמויות  ובדרכים  גלויות  בדרכים 
שלכם",  המזימות  את  לסכל  כדי 
הממשלה  ראש  אתמול  אמר  כך 
חשיפת  בעקבות  נתניהו  בנימין 
חיזבללה  של  הגולן'  'תיק  פרויקט 
סו־ בגבול  טרור  תשתית  להקמת 
ריה מאחורי גבו של משטר אסד. 

טרור  תשתית  חשפנו  "הבוקר 
הצפוני  גבולנו  על  חיזבללה  של 
ברמת הגולן", אמר רה"מ והוסיף: 
למודיעין  מאוד  חשוב  הישג  "זהו 
המבצעיות  וליכולות  הישראלי 
הטרור  תשתית  הקמת  צה"ל.  של 
האירא־ בפעילות  נוסף  חלק  היא 

שחשפנו  מה  ישראל.  נגד  נית 
הבוקר הוא רק קצה הקרחון ממה 

שאנחנו יודעים".
את  חשף  צה"ל  יותר  מוקדם 
של  הטרור  תשתיות  הקמת  נסיון 

נסרללה ברמת הגולן.
הצפון  בפיקוד  מודיעין  גורמי 
את  מידר  נסרללה  כי  אומרים, 
על  יודעים  מעטים  ורק  הפרויקט 
אתמול,  שנחשף  הסודי  המבצע 
נסיונו  את  לסכל  שצפוי  מבצע 
של נסרללה להקים חזית בסוריה, 
סמיר  שהובילו  לנסיונות  בדומה 
אשר  מורניה  וג'יאהד  קונטאר 
על  זרים,  פרסומים  פי  על  חוסלו, 
רוסיה  וגם  אסד  "גם  ישראל.  ידי 
לרא־ ומגלים  הבוקר  מתעוררים 

שנחשפת",  התשתית  את  שונה 
בפי־ מודיעין  גורם  אתמול  אמר 

קוד הצפון.
חמש  לפני  כבר  הדיווח,  לפי 
שנים הצהיר לראשונה נשיא סוריה, 
מרחב  פתיחת  על  אל־אסד,  בשאר 
מול  עממית  להתנגדות  הגולן  רמת 
הקשב  את  להסיט  כדי  ישראל 
כך,  בעקבות  האזרחים.  ממלחמת 
ולבסס  להקים  החלו  הציר  גורמי 
תשתיות לפעילות חבלנית במרחב 
רמת הגולן הסורי תחת פיקודם של 
סמיר קונטאר וג'יהאד מורניה. לפי 
בא־ הצפון,  בפיקוד  מודיעין  גורמי 

גורמים  פי  שעל  התשתיות  מצעות 

חיזבללה  אנשי  ביצעו  סוכלו,  זרים 
במהלך 2013-2015 מספר פיגועים 
ופ־ רקטות  ירי  שכללו  הגבול  על 
צצות מרגמה, הנחת מטענים ועוד.

הצפון  בפיקוד  המודיעין  גורמי 
שימר  חיזבללה  כי  אתמול  חשפו 
סיוע  לטובת  בסוריה  נוכחותו  את 
המור־ נגד  בלחימה  אסד  למשטר 
המל־ תום  עם  כשאיבד  אולם  דים, 

להישארותו  הלגיטימציה  את  חמה 
גבם  מאחורי  החל  במרחב,  הגלויה 
תשתית  להקים  ואסד  הרוסים  של 

חדשה מול ישראל.
החליטה  השיעי  הציר  הנהגת 
לנסות ולבסס מחדש יחידה חשאית 
אשר תהיה בעלת מוכנות מבצעית 
נגד  ותפעל  מבעבר  יותר  גבוהה 
ישראל בהינתן פקודה. בקיץ 2018, 
בפיקוד  המודיעין  גורמי  מעידים 
הצפון, נראה שינוי במאפייני הפעי־

לות של חיזבללה הגולן – חיזבללה 
הגולן'  'תיק  תשתית  בהקמת  החל 
ראשוניים,  בשלבים  כעת  שנמצאת 
בכוחות  הסתייעות  תוך  ומתבצעת 
דרך  השוהים  חיזבללה  של  נוספים 
בתשתיות  ובלבנון,  בסוריה  קבע 
הגולן  רמת  ובאזרחי  סוריה  צבא 

הסורית.
משדרת  מורכבת  זו  "תשתית 
פיקוד ופעילי מטה מחיזבללה וחו־

ליות שטח סוריות", מסבירים גורמי 
"התשתית  הצפון.  בפיקוד  מודיעין 
בנין  בתהליכי  נמצאת  הראשונית 
עם  בהיכרות  כיום  ומתרכזת  כוח 
בסופו  ומיועדת,  הגולן  רמת  מרחב 

המורכ־ חוליות  להפעיל  דבר,  של 
בות מפעילים סורים לטובת ביצוע 
פיגועים כנגד ישראל", הם אומרים
הפי־ התשתית  מורכבת  וכך 
הגו־ ברמת  חיזבללה  של  קודית 

מפקד  עומד  הארגון  בראש  לן. 
חסין  אבו   – הגולן'  'תיק  תשתית 
לחיזבללה  התגייס  סאג'ד  סאג'ד. 
תפקידי  במספר  ושירת  ב־1983 
בתקופת  לבנון  בדרום  מבצעים 
הבטחון,  ברצועת  צה"ל  נוכחות 
מלחמת  לפני  מרחב  אחראי  כולל 

לבנון השניה.
חיזבללה  מטעם  עבר  ב־2006 
כאח־ שימש  שם  בעיראק,  לשרת 

עיראק  יחידת  של  המבצעים  ראי 
שירותו  במהלך  חיזבללה.  של 
על   2007 במרץ  נכלא  בתפקיד, 
בכלא  האמריקניים  הכוחות  ידי 
שהוביל  לאחר  זאת,  העיראקי. 
את חטיפתם והוצאתם להורג של 
במוע־ אמריקנים  חיילים  חמישה 

צת מחוז כרבלאא'.
עקב   ,2012 בנובמבר  ב־16 
חיזבללה,  הנהגת  מצד  דרישות 
ומח־ עיראק  ממשלת  מול  מו"מ 

ושב  שוחרר  סאג'ד  בעדויות,  סור 
מט־ נשלח  האחרון  בקיץ  ללבנון. 

במטרה  וזאת  לסוריה  הארגון  עם 
להקים את תשתית 'תיק הגולן'.

הגולן'  'תיק  תשתית  "כיום, 
מרחב  עם  בהיכרות  מתמקדת 
ובאיסוף  הסורית  הגולן  רמת 
גדר  ובמרחב  ישראל  על  מודיעין 
מודיעין  גורמי  מסבירים  הגבול", 

זאת,  "במסגרת  הצפון.  בפיקוד 
יכולות  ממסדים  התיק  בכירי 
על  בדגש  ישראל,  על  איסוף 
גלוי.  ותקשורתי  חזותי  איסוף 
תצפיות  מבצעים  השטח  פעילי 
ואיתורים  מעמדות  ישראל  לעבר 

צבאיים הנמצאים בקו הגבול".
לי־ אלו  יישובים  של  הקרבה 
שראל, היא שמאפשרת לפעילים 
ובאופן  שוטף  באופן  זאת  לבצע 
אשר לא חושף את מטרתם האמ־

שגרת  על  מידע  העברת   – תית 
אר־ לידי  הבטחון  כוחות  פעילות 

גון חיזבללה ובכירי תשתית 'תיק 
הגולן', הם מספרים.

על פי המודיעין הקיים בצה"ל 
עמ־ על  בחלקו  מתבסס  האיסוף 

ושייכות  בשטח  הקיימות  דות 
אלו,  עמדות  סוריה.  לצבא 
חיילי  ידי  על  בשגרה  מאוישות 
לצד  פועלים  אשר  סוריה  צבא 
של  הדרום'  מ'מפקדת  פעילים 
ארגון חיזבללה בסוריה. במקביל, 
מתבצעים סיורים קבועים במרחב 
הגבול לטובת היכרות עם השטח, 
שגרת  אפיון  חדירה,  נתיבי  ניתוח 
והצ־ במרחב  הצה"לית  הפעילות 
בעה ליעדים קונקרטיים לפעולה.

כי  מסתמן  מהיערכותם,  כחלק 
לפעילי השטח ישנם אמצעי לחימה 
זמינים נוכח הלחימה הפנימית אשר 
האחרונות  בשנים  במרחב  התנהלה 
כי  יתכן,   .2018 ביולי  והסתיימה 
הנהגת התשתית תנסה בעתיד לש־

מלבנון  נוספים  לחימה  אמצעי  נע 

הקיימים  במאגרים  להסתייע  או 
לחיזבללה ואיראן בסוריה.

והאישים  הקבוצות  פעילות 
ואף  מהשניה  האחת  ממודרת 
כך,  המקומית.  מהאוכלוסיה 
לפעול  יכולה  הגולן'  'תיק  הנהגת 
ליידע  מבלי  במרחב  בחשאיות 
לקדם  ואף  אסד  משטר  אנשי  את 
במקביל.  שונות  פעולות  מספר 
לניצול  פעלו  התשתית  בכירי 
והמשאבים  הפלטפורמות  כלל 
לשמור  בכדי  במרחב  הקיימים 
מסווים  הם  כך,  חשאיותה.  על 
מו־ מסגרות  תחת  הפעילות  את 

חיזבללה  הטרור  ארגון  של  כרות 
הדרום  מפקדת  (דוגמת  במרחב 
סוריה  צבא  ותחת  חזבללה)  של 
משויכים  אשר  פעילים  (לרבות 

ארגונית גם לצבא).
ולדימיר  וגם  אסד  גם  כאמור, 
פוטין מגלים בפעם הראשונה על 
שפעלה  הזו  התשתית  של  קיומה 
מתחת לאפם. מעבר למכה הקשה 
כי  להניח  סביר  נסרללה  שסופג 
למארח  גם  הסברים  לתת  יידרש 

הסורי ונותן החסות הרוסי. 
בנסיון  החל  חיזבללה  "ארגון 
ביסוס כוח התנגדות חשאי במרחב 
למול  לפעול  המיועד  הגולן  רמת 
מסכמים  פקודה",  בהינתן  ישראל 
הצפון.  בפיקוד  מודיעין  גורמי 
שאינה  ראשונית  בתשתית  "מדובר 
בנין  בתהליכי  המצויה  מבצעית, 
כח. צה"ל עוקב ומנטר את פעילות 

התשתית באופן הדוק".

רשמים מערב האמהות 'וזכני לגדל'
לאחרונה  שהתקיים  הייחודי  הערב 
במודיעין עילית הוא פרי יוזמה מקורית, 
מרעננת וחדשנית, ונועד להגיש במתכו־

וחיוני  נחוץ  חומר  וחווייתית  ייחודית  נת 
אחרי  מעקב  לצורך  האמהות  לציבור 
החמד.  ילדי/ות  של  תקינה  התפתחות 
מוסדות  חברו  והפקתו  הערב  לתכנון 
אגף  עם  הרך  לגיל  באידיש  החינוך 
החינוך בעיריית מודיעין עילית בראשות 
הערב  הפקת  על  כאשר  אשכול,  הגב' 
במודיעין  סולם  גני  צוות  הופקד  בפועל 
את  העניקה  אף  סולם  עמותת  עילית. 

החסות לערב מרומם זה.
אמהות לילדים דוברי אידיש התכ־

מעשירה  לתכנית  ברכפלד  במתנ"ס  נסו 
דברי  לאחר  במיוחד.  ומעשית  מחזקת 
סולם  רשת  מנכלי"ת  ע"י  נרגשים  ברכה 
דברים  לשאת  התכבד  ארנסטר  א.  הגב' 
איש החינוך הנודע הרה"ח ר' אהרן פרי־

דמן שליט"א, מחבר סדרת הספרים 'גם 
העניק מנסיונו  פרידמן  הרב  יכול'.  אתה 
קשר  לבניית  מעשיים  כלים  והציע  הרב 

נכון עם הילדים, החל מהגיל הרך.
החל  המאלפת  ההרצאה  לאחר 
עם  מרתקות  ותשובות  שאלות  פאנל 
הנושא  בתחום.  המקצוע  נשות  מיטב 
בגיל  קשיים  לזהות  כיצד  היה:  המרכזי 
לכל  הנאותים  הטיפול  דרכי  ומהם  הרך 
 – זהבי  ח.  הגב'  השתתפו  בפאנל  קושי. 
גב'  הרגיל,  בחינוך  ומנוסה  ותיקה  גננת 
ע"פ  דידקטית  מדריכה   – סנדרוביץ'  ט. 
הגישה הנוירו־דינמית, גב' נ. פל – יועצת 
קלינאית   – דנציגר  ר.  והגב'  חינוכית 
ה.  הגב'  הפאנל  את  הנחתה  תקשורת. 
סלומון – מנהלת גני סולם במודיעין עי־

לית. בפאנל מקצועי זה נחשפו האמהות 
לידע מעשי רב, החל מזיהוי קשיים, מיון 
ובירור ראשוניים במקרה של קושי, ועד 

לסוגי הטיפולים השונים המוצעים לכל 
סוג קושי או לקות, מתי ניתן לטפל בתוך 
קופ"ח  במסגרת  או  החינוכית,  המסגרת 
ומתי נדרשת התערבות רחבה יותר וכו'.

זה  לערב  והאחרון  השלישי  בשלב 
הידועה  האומנותית  התכנית  הוצגה 
פקשר.  פ.  הגב'  בהפקת  השווה'  'ברוכה 

המחזק  למסר  מותאמת  זו  תכנית  גם 
תובנות  ומעניקה  הערב,  של  והמעצים 

חשובות לאם בהתמודדות היום יומית.
שהתקבל  הנלהב  החיובי  המשוב 
הוכיח  באירוע  שהשתתפו  מהאמהות 
מעבר לכל ספק עד כמה היוזמה היתה 
במקומה ועד כמה הורגש החסר בהגשת 
במיוחד  הזה,  והנחוץ  הבסיסי  המידע 
בקרב ציבור דוברי האידיש בעיר. כהמ־
שך לערב המיוחד, ולפי התגובות שעלו 
נוספת  ביוזמה  לצאת  הוחלט  מהציבור 
אנשי  ידי  על  קבוע  מענה  אי"ה  ולתת 
מקצוע בכירים מצוות גני סולם לשאלות 

ההורים והגננות.
עמותת סולם מפעילה את גני החי־

עילית,  במודיעין  באידיש  המיוחד  נוך 
וכן  ולבנות,  לבנים  שפה  גני  הכוללים 
גני תקשורת. הגנים פועלים תוך שיתוף 
פעולה עם כלל מוסדות החינוך באידיש 
בעיר והם חלק ממערכת החינוך הענפה 

בשפת האידיש.
אמהות שחשות לבטים וספקות בק־

שר לקשיי ילדיהן, מוזמנות לפנות בשעות 
הבוקר לטלפון 08-6226433 ולהשאיר הוד־

עה במזכירות. הצוות המקצועי של סולם 
ישמח לשוב אליכם בהקדם ולסייע ביעוץ 
והכוונה ללא עלות. ניתן לפנות גם במייל: 

s743374@gmail.com

צילום: יונתן סינדל/פלאש90

יוון: חוללה אנדרטת השואה במרכז טריקלה
מאת א. למל

העיר  במרכז  השואה  אנדרטת 
ידי  על  חוללה  שביוון,  טריקלה 
היהודית  הקהילה  אנטישמיים. 
שפת־ למשטרה  פנתה  המקומית 
חה בחקירה מקיפה כדי לעלות על 

עקבות הפורעים.
לז־ הוקמה  האנדרטה 

העיר  מיהודי  חמישים  כר 

נספו  שם  לאושוויץ  שגורשו 
עקה"ש, הי"ד.

איטליה־יוון  מלחמת  בפרוץ 
הקהילה  בני  של  מספרם  ירד 
ל־500 נפשות. בתש"א כבשה גר־
והממלכה  יוון  את  הנאצית  מניה 
גרמני,  שליטה:  אזורי  ל־3  חולקה 
טריקלה  העיר  ואיטלקי.  בולגרי 
האיטלקי  השליטה  באזור  נכללה 
איטליה  של  לכניעתה  עד  וזאת 

לבעלות הברית באלול תש"ג. 
היהודים  רדיפות  כשהחלו 

טריק־ מיהודי   450 הצליחו 
מבודדים  לכפרים  להמלט  לה 

לטורקיה  נמלטו  או  בהרים, 
האוכלו־ ישראל.  לארץ  ודרכה 

סייעו  היווניות  והמחתרת  סיה 
והסתרת  בהמלטות  פעיל  באופן 

יהודי הקהילה. 
לע־ הנאצים  הצליחו  בתש"ד 

טריקלה  מקהילת  יהודים  צור 50 
אוש־ ההשמדה  למחנה  ולגרשם 

תום  לאחר  כולם.  נספו  שם  וויץ, 
ניצולי  בהדרגה  היגרו  המלחמה 
אתונה  הברית,  לארצות  טריקלה 

ומדינת ישראל.
יהודי  עלמין  בית  קיים  בעיר 
קבוצת  בידי  בעבר  חולל  אשר 
העלמין  בית  יוונים.  נאו־נאצים 
בני  בידי  ומתוחזק  שופץ  שוקם, 

הקהילה.

האנדרטה שחוללה שני חשודים גנבו עשרות 
אלפי שקלים מחשבונות בנק

מאת חיים מרגליות

נעצרו  כי  לפרסום  הותר 
מעשרות  גניבות  בגין  חשודים 
לקוחות  של  פרטיים  חשבונות 
בג־ מדובר  החשד  פי  על  בנק. 
אלפי  עשרות  של  בהיקף  ניבה 

שקלים.
הפרשיה  של  תחילתה 
שהתקבלו  תלונות  קבלת  עם 
אלפי  עשרות  גניבת  בגין  מבנק 
פרטיים  מחשבונות  שקלים 
יחידת  חוקרי  לקוחותיו.  של 
מרכזית  יחידה  של  הסייבר 
במהלכה  בחקירה  פתחו  ת"א 
עלה חשד למעורבותם של שני 

חשודים במעשה. 
פעלה  כך  החשד  פי  על 
שלחו  החשודים  השיטה: 
המתיימר  מסרון  ללקוחות 

ואשר  הבנק  של  הודעה  להיות 
קישור  על  ללחוץ  להם  מורה 
משלושה  לאחד  אותם  שהוביל 

מתחמים מקוונים ומזויפים.
עליהם  כי  נכתב  בהודעה 
בבנק  פרטיהם  את  לעדכן 
בהמשך,  הלקוחות.  עשו  וכך 
בפרטים  השתמשו  החשודים 
הפר־ לחשבון  וחדרו  הגנובים 

בדרך  הלקוחות.  אותם  של  טי 
האישים  לפרטיהם  נחשפו  זו 
כספים  משכו  מכן  ולאחר 
גן  ברמת  כספומטים  ממספר 

וגבעתיים. 
לשלב  החקירה  מעבר  עם 
הגלוי, עצרו בלשי משטרת יש־

נכלאו.  והם  החשודים  את  ראל 
המשטרה  לבקשת  בהמשך, 
משפט  בבית  מעצרם  הוארך 
שלום בתל אביב עד יום חמישי.
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ברלין: התחלת בניית המרכז היהודי 
הענק צוינה באירוע ספונטני ומרגש

מאת א. למל

התארחו  בברלין  חב"ד  שלוחי 
היהודי  המרכז  של  הבניה  באתר 
הבירה  בלב  ונבנה  שהולך  הענק 
בע־ ההתקדמות  לרגל  הגרמנית, 

בודות הבניה.
העיר  רב  בראשות  השלוחים, 
הרב יהודה טייכטל, קיבלו סקירה 
העבודות  התקדמות  על  מקיפה 
עצ־ הבניה  באתר  למדו,  ובהמשך 

מו, את המאמר של כ"ק האדמו"ר 
מליובאוויטש זצוק"ל "על שלושה 

דברים העולם עומד". 
השלוחים  אמרו  בסיום, 
'לחיים', מתוך תחושת התרוממות 
גם  אחים  שבת  של  ואווירה  הרוח 
בקרוב  לחזות  איחולים  תוך  יחד, 
בסיום הבניה של המרכז המפואר 
את  הכר  לבלתי  לשדרג  שעתיד 

הפעילות היהודית בעיר ברלין. 
הקמפוס  שדיווחנו,  כפי  כזכור, 
קומות  שבע  בעל  בנין  יהיה  החדש 
מט־ של 8,000  שטח  על  שיתפרש 

בית  ילדים,  גן  יכלול  הקמפוס  רים. 
לכשש־מאות  אירועים  אולם  ספר, 
איש, מרכז ספורט ותרבות יהודיים 
יהודי  את  שישרתו  נוספים  ואגפים 

ברלין והתיירים היהודיים. 
היהודי  הקמפוס  של  עלותו 
וחמישה  עשרים  על  עומדת 
לה־ צפויה  והיא  דולרים  מיליון 

החיים  את  חדשים  לשיאים  ביא 
הגרמנית  בבירה  היהודיים 
ליעד  האחרונות  בשנים  שהפכה 

ליהודים רבים.

נחשפה כתובת עתיקה הנושאת 
את שם העיר העתיקה חלוצה

מאת ח. אבישלום

אבן בת כ־1700 שנים, שעליה 
שם  את  הנושאת  ביוונית  כתובת 
התגלתה   ,(Elusa) חלוצה  העיר 
בחפירה ארכיאולוגית בגן הלאומי 
מתנהלת  החפירה  שבנגב.  חלוצה 
חלוצה  העיר  פרויקט  במסגרת 
אוניבר־ של  משלחת  שמובילה 
של  בניהולו  הגרמנית,  קלן  סיטת 
וצוות  היינזלמן  מייקל  הפרופ' 
קלן  מאוניברסיטת  סטודנטים 
פעו־ ובשיתוף  בון,  ואוניברסיטת 
בהובלת  העתיקות,  רשות  עם  לה 

ד"ר ט. גיני. 
אל  לפענוח  נשלחה  הכתובת 
מהאוניברסיטה  די־סגני  פרופ' 
מציאת  בירושלים.  העברית 

באתר  העיר  שם  עם  כתובת 
נדיר  דבר  היא  שייכת,  היא  אליו 
מו־ חלוצה  השם  בארכיאולוגיה. 

היסטוריים  במקורות  רבות  זכר 
של  הפפירוסים  מידבא,  כמפת 
אולם  נוספים,  ומקורות  ניצנה 
נמצא  שבה  הראשונה  הפעם  זו 
חלוצה  העיר  שם  עם  ממצא 

באתר עצמו.
כ־2300  לפני  הוקמה  חלוצה 
שנים כתחנה חשובה על דרך הב־
מפטרה  שהובילה  הדרך   – שמים 
להתפתח  המשיכה  העיר  לעזה. 
כעבור  פריחתה  לשיא  והגיעה 
כ־800 שנים, אז חיו בה כמה עש־

ולמעשה,   – תושבים  אלפי  רות 
במרחב  היחידה  העיר  היתה  היא 

הנגב בתקופה זו. 

קרן  ידי  על  הממומן  המיזם, 
גרמניה־ישראל, החל לפני כחמש 
שנים בסקר רגלי ואיסוף ממצאים, 
טכ־ באמצעים  שימוש  בשילוב 

מנת  על  לוויין,  וצילומי  נולוגיים 
למפות את העיר וסביבתה. בחמש 
החוקרים  הצליחו  המיזם  שנות 
לזהות  העיר,  תכנית  את  לשחזר 
(רוחבם  הראשיים  הרחובות  את 
עד  מגיע  הגדולים  הרחובות  של 
נוספים,  ורחובות  מטרים)  שמונה 
המש־ העיר,  בניית  סגנון  את  וכן 

רשת  של  כזו  מערבית,  תכנית  לב 
ואלמנטים  מצטלבים,  רחובות 
בעקבות  מהמזרח.  עיר  בניית  של 
המשלחת  החלה  הנרחב  הסקר 
ממוקדות  בחפירות  הגרמנית 

בחלקים נבחרים בעיר.

נתפסו חשודים שקדחו עשרות מטרים 
באדמה בחיפוש אחר עתיקות
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מש־ של  הגבול  משמר  שוטרי 
טרת ישראל יחד עם מפקחי רשות 
חשודים  שני  תפסו  העתיקות 
כ־50  של  בעומק  מערה  בחפירת 
ממצאים  לאתר  במטרה  מטרים 
לברטעה.  הסמוך  ביער  קדומים, 
ליד  החשודים  את  זיהו  הכוחות 

מערה המכוסה בענפים. 
התגלה  הכוחות  של  בבדיקה 
של  בעומק  מלאכותית  מערה 
כ־50 מטרים שעל פי החשד חפרו 
החשודים כבר מספר ימים בנסיון 

לאתר ממצאים קדומים יקרי ערך 
במקום. 

כלי  נתפסו  המערה  בתוך 
לח־ שימשו  אשר  וציוד  חפירה 

החשודים,  שני  המערה.  פירת 
תושבי ברטעה, יחד עם הממצאים 
ברשות  לחקירה  הועברו 

העתיקות. 

מאחורי הכותרות /  י. ברזל

שלטון הפחד של ארדואן
הבכת  אפשרות  את  תום  עד  ממצה  טורקיה 
האם  אך  שטחה.  על  עיתונאי  שחיסלה  סעודיה 
עצמו  על  במראה  מלהביט  נמנע  עצמו  ארדואן 

כשהוא תוקף את סעודיה?
בנשיונל  נורדלינגר,  ג'יי  שפרסם  במאמר 
הוא  ב'מידה')  גולן  גידי  ידי  על  (ותורגם  רוויון 
מתנגדים  ומחסלת  חוטפת  טורקיה  כי  מאשים 

ברחבי העולם.
בכנס  לנאום  אמור  היה  קאלין  "איברהים 
רבים,  הטרידה  אשר  עובדה   ,MAS-ICNA
במיוחד את מתנגדי המשטר הטורקי המתגוררים 

בארה“ב. ניתן להבין את כעסם.
"MAS-ICNA, הם ראשי תיבות של ’האגודה 
הצפון־ האסלאמי  ו'החוג  המוסלמית־אמריקנית‘ 

אמריקני'. שני ארגונים אלו מקיימים כנס משותף 
איברהים  שנה.  כל  בסוף  שיקגו  בעיר  המתקיים 
קאלין הוא דמות ידועה או ידועה לשמצה, תלוי 
לשעבר,  דתות  ללימודי  מרצה  שואלים:  מי  את 
טאיפ  רג‘פ  טורקיה,  לנשיא  הראשי  היועץ  וכיום 

ארדואן.
שלו  הדוקטורט  תואר  את  השיג  "קאלין 
במכללה  ולימד  וושינגטון,  ג‘ורג‘  באוניברסיטת 
השונים  החוגים  בין  דילג  הוא  במסצ‘וסטס. 
ללימודי מזרח תיכון בארה“ב, ולכל אחד בתחום 

זה ישנו סיפור או שניים אודות קאלין.
דברים  כמה  טען  קאלין  האחרון  "בספטמבר 
המעטה.  בלשון  גבה,  להרים  לאנשים  גרמו  אשר 
בנאום באנקרה אמר כי 'יחידות ומוסדות רלוונ־

 FETO טיים ימשיכו את פעילותם במדינות בהן
פועלים, בין אם בארה“ב או במדינה אחרת. הר־

פובליקה הטורקית לא תתן להם מנוח. הם ירגישו 
את טורקיה נושפת בעורפם'.

"FETO? מיד נסביר את ראשי התיבות הללו. 
בסופו של דבר, קאלין לא השתתף בכנס המדובר 
למו־ טורקית  משלחת  עם  שיצא  בשיקגו, מכיוון 

בסוריה,  המלחמה  בנושא  שיתוף  על  לדון  סקבה 
הנסיגה  על  טראמפ  הנשיא  הודעת  בעקבות 
מהמדינה. במקום זאת, הקונסול הטורקי בשיקגו 

הקריא הודעה מאת הנשיא ארדואן עצמו.
בארגונים  במיוחד  רב  ענין  הטורקי  "לנשיא 
מוסלמיים אמריקנים. הוא רואה עצמו את עצמו, 

כמוביל העולם האסלאמי..
הטורקית  הממשלה  לנשיפת  כן  אם  "חזרה 
סוכנות  ייסדה  זו  ממשלה  מסוימים.  עורפים  על 
לחטיפות  'המשרד  במיוחד:  בוטה  שם  בעלת 
של ארגון  שהוא זרוע  אנושיות והוצאות להורג', 
מב־ המדינה,  של  החוץ  שר   .MIT הטורקי הביון 

לוט קאווסוגלו, אף סיפק מעט מספרים: טורקיה 
מדי־ מ־21  אנשים  האחרונות 104  בשנים  חטפה 

נות שונות, ומסתבר שהיא שמה עין על עוד רבים 
אחרים.

לא  מארה“ב?  אנשים  לחטוף  הצליחו  "האם 
לנסות',  וימשיכו  מנסים,  'שהם  למרות  כה,  עד 
בנושא  מומחה  בן־מאיר,  אלון  שאומר  כפי 

מאוניברסיטת ניו־יורק.
בכל  במיוחד  ביישניות  אינן  "דיקטטורות 
מבקריהן  של  חיסול  או  לכידה  להטרדה,  הנוגע 
בגולה. רוסיה בתקופת פוטין, למשל, מאוד גלויה 
בנושא זה. כמוה גם סין, קובה ובצורה גוברת גם 
כאלה  שפעולות  טוען  קאלין  איברהים  טורקיה. 
מצד טורקיה באות בחשבון גם על אדמת ארה“ב, 
ואמירה זו צריכה להדליק נורת אזהרה לכל פקיד 

בממשל.
מתעב  ארדואן  משטר  אחר,  אדם  לכל  "מעל 
ה־77  בן  המוסלמי  המנהיג  גּוֵלן,  פטהוללה  את 
גולן  של  חסידיו   .1999 מאז  בארה“ב  חי  אשר 
בטורקית  שפירושה  'חיזמט',  לתנועתם  קוראים 
'שירות'. יש להם מספר רב של בתי ספר מסביב 
לעולם, והם טוענים שתנועתם מוקדשת לחינוך, 
שוויון ודמוקרטיה. אחרים כמובן טוענים אחרת, 
במשך  כבר  במחלוקת  שנויה  גולן  של  ותנועתו 

עשורים.
 16 לפני  לשלטון  עלה  ארדואן  טאיפ  "רג‘פ 
היו  הגולניסטים  מה,  זמן  למשך  ב־2003.  שנה, 
והפי־ הצדק  ’מפלגת  מפלגתו,  ועם  עמו  בברית 

תוח‘ (AKP). היתה זו, לכל הידוע, ברית לצרכים 
טקטיים בלבד ותמיד היתה נפיצה.

ארדואן  כאשר  ב־2013,  הגיעה  "התפרקותה 
נגדו.  קשר  בקשירת  הגולניסטים  את  האשים 
השחיתות  את  לדכא  היתה  שמטרתם  השיבו  הם 
לחץ  ארדואן  מקרה,  בכל  במפלגתו.  שפשתה 
הכ־ שלבסוף  עד  גולן  של  תנועתו  על  כיוון  מכל 
לה  קראו  ומפלגתו  הוא  טרור.  כארגון  עליה  ריז 
בקיצור 'FETO', ראשי תיבות של 'ארגון הטרור 

פטהוללה'.
מבקר  או  יריב  כל   ,AKPה־ מפלגת  "בעבור 
של המפלגה הוא 'גולניסט'. אתה יכול להיות עי־
תונאי מן השמאל החילוני ללא כל קשר לתנועה 
הממשלה  'טרוריסט'.  או  'גולניסט'  תהיה  ועדיין 
'טרוריס־ שהם  בטענה  אדם  זכויות  פעילי  כלאה 
טים', ביניהם היה ניתן למצוא גם את מנהל הסניף 

הטורקי של ארגון ’אמנסטי אינטרנשיונל‘.
על  בטורקיה.  הפיכה  נסיון  התרחש  "ב־2016 
ידי מי? המים עכורים מדי בשביל לדעת. ארדואן 
הצהיר מיידית על האשם: 'גולן'. אחרים הצביעו 
האנטי־אר־ בסביבה  כוחות  של  ערבוביה  לעבר 

ארדואן  זה  שהיה  שטענו  כאלה  והיו  דואנית, 
עצמו שבחש בלב העניינים.

אך  סופה,  עד  התבררה  לא  עדיין  זו  "סוגיה 

על  הכריז  ארדואן  הקרב  ערפל  התפוגג  כאשר 
שאפשרה  מהקל'  'מתנה  כעל  ההפיכה  נסיון 
בדרך  זאת  אפשרה  היא  ואכן  חדשה',  'טורקיה 

מסוימת.
של  מעצרים  עם  נרחב  מהלך  ביצע  "ארדואן 
פרופסורים,  שופטים,   – אנשים  ואלפי  מאות 
המובי־ אישית  דיקטטורה  וביסס   – עיתונאים 
הכלא  בתי  עיתונאים.  בכליאת  בעולם  כיום  לה 
הומים באנשים בעלי חשיבה עצמאית – חשיבה 

השונה מזו של ארדואן או של מפלגתו.
בשנים  בטורקיה  שנפוצו  הבדיחות  "אחת 
בית  בספריית  מבקר  האסיר  על  היא  האחרונות 
הכלא ומבקש ספר מסוים. הספרן משיב לו: 'אין 

לנו את הספר, אך נמצא עימנו הסופר'.
הכ־ אשר  גולן,  פטהוללה  את  הפך  "ארדואן 
דמו־ לדמות  ההפיכה,  בנסיון  מעורבות  כל  חיש 
ללא  מתקיימת  ותנועתו  גולן  נגד  תעמולה  נית. 
אופי  'רצח  עובר  שגולן  טוען  שנאקן  נייט  הרף. 
בצורה הקיצונית ביותר, אף יותר מאג‘לאן, מנהיג 

המחתרת הכורדית שנמצא במאסר מאז 1999'.
ומב־ יריבים  אחר  לעולם  מסביב  "בחיפוש 

'אנו  רחבה.  רשת  פרשה  טורקיה  ממשלת  קרים, 
נחזיר למדינה כל אחד ואחד מהגולניסטים הללו 
אשר ברחו ועתה חושבים עצמם לבטוחים', אמר 
נחסל  אשר  עד  במאבק  'נמשיך  והוסיף:  ארדואן 

אותם כליל'.
ישנן  זאת.  לבצע  שיטות  כמה  ברשותו  "ויש 
לדרוש  ביכולתו  אשר  מסוימות  מדינות  למשל 
לפזר  כסף  והותר  די  יש  ולטורקיה  הסגרה,  מהן 
מדינות  על  לחץ  כאמצעי  להפעיל  כוח  ומספיק 
רבות אחרות. יתכן ואמריקנים אינם רואים בטו־
אחרות  למדינות  אך  ממש,  של  כמעצמה  רקיה 
אכן  היא  סודן  או  אזרבייג‘ן  גבון,  מולדובה,  כמו 
מסובכת  או  אפשרית  אינה  שהסגרה  והיכן  כזו. 

מדי, חטיפה תעשה את העבודה.
שם  בקוסובו,  דרמטיות  ביתר  קרה  זה  "דבר 
לטורקיה.  מיד  והוטסו  נחטפו  אנשים  שישה 
מצלמת אבטחה הצליחה לתפוס את אחת החטי־
את  חטפו  כשוטרים,  הלבושים  סוכנים  שני  פות: 
הבינה  אשר  אשתו  ממכוניתו.  קאראבינה  יוסוף 
הועיל.  ללא  אך  לעזרה  צעקה  בחטיפה  שמדובר 
לאחר זמן קצר, בעלה והאחרים כבר היו על מטוס 

לטורקיה. 
אנו  יפנו,  שלא  'להיכן  ארדואן,  שאמר  "כפי 
יישאו  הם  כאן  הנה.  אותם  ונביא  סביבם  נחוג 
באחריות'. דיווחים על עינויים, מאלו שעברו את 
מדיקטטורה  שונים  ואינם  כמעט  ושרדו,  התופת 
חיש־ בידוד,  שינה,  מניעת  הכאות,  לדיקטטורה: 

מול, הודאות בכוח ועוד.
במ־ יחסית  בחופשיות  פועל  הטורקי  "הביון 
דינות כמו קוסובו, אך הדבר קשה יותר במדינות 
בשווייץ,  למשל  קרה  כך  קשיח.  חוק  שלטון  עם 
שם שני סוכנים טורקיים במסווה דיפלומטי תיכ־
ננו לחטוף איש אך נכשלו. בקיץ האחרון הוציאה 

ממשלת שוויץ צו מעצר נגד השניים.
"תקוותו הגדולה של ארדואן היא להביא את 
חזרה  גולן  פטהוללה  את  להסגיר  עצמה  ארה“ב 
 :NBC לטורקיה. בנובמבר האחרון דיווחה רשת
מארה“ב  להוציא  דרכים  מחפש  הלבן  'הבית 
כדי  ארדואן  רג‘פ  הטורקי  הנשיא  של  מתנגד 
העי־ של  רציחתו  בעקבות  טורקיה  את  להרגיע 
בכירים  שני  אומרים  כך  חשוקג‘י,  ג‘מאל  תונאי 
שתודרכו  אחרים  ושניים  האמריקני  בממשל 
בקשות  את  דחו  בסוכנויות  בכירים  בבקשה. 
והאחרים  הממשל  בכירי  אמרו  כך  הלבן,  הבית 
עיניים,  גלגולי  היו  ’בתחילה  בבקשות.  שתודרכו 
רצינית,  בבקשה  שמדובר  שהבינו  מרגע  אך 
בכיר  אמר  כך  נזעמים‘,  היו  בסוכנות  הבכירים 

בממשל המעורה בתהליך'
ב־2016,  לנשיאות  הבחירות  מסע  "במהלך 
מייקל פלין ייעץ לדונלד טראמפ בזמן שעבד עם 
ביום  בשמו  שפורסם  דעה  טור  הטורקי.  הממשל 
 .AKPהבחירות השתלח בגולן, בסגנון מפלגת ה־
כאשר טראמפ הושבע לנשיאות, פלין היה יועצו 
של הנשיא לענייני בטחון. לאחר מכן, באיחור רב, 

הוא הוכר כסוכן זר.
"ב־19 לספטמבר, 2016, פלין ואחרים נפגשו 
עם בכירים טורקיים, כולל בראט אלבייראק, חו־

תנו של ארדואן. הנושא על הפרק היה גולן: כיצד 
בפגישה  אחד,  משתתף  לפי  ולהסגירו?  להוקיעו 
נידונו גם צעדים מעבר להסגרה, כמו 'צעד חשאי 
באמצע הלילה כדי לחטוף את הבחור'. המשתתף 
היה ג‘יימס וולסי, מנהל ה־CIA לשעבר, ואלו היו 
מילותיו ב‘וול־סטריט ג‘ורנל‘. לפני חודש, שניים 
מעמיתיו של פלין כולל שותפו העיסקי הואשמו 

בנושא הטורקי.
"גולן לא נחטף – אך ארדואן עדיין לוחץ חזק 
המש־ שר  סוף 2018,  לפני  יומיים  להסגירו.  כדי 
תענה  'ארה“ב  אמר:  גול  עבדולחמיט  שלו  פטים 

לבקשתנו ב־2019'.
שעשתה  בשימוש  ידועה  פוטין  בזמן  "רוסיה 
ארדואן  בזמן  טורקיה  אך  האינטרפול,  בסוכנות 
מתחילה להראות סימנים דומים. בסתיו האחרון, 
אודות  כנס  ארגן  ניו־יורק  מאוני‘  בן־מאיר  פרופ' 
טורקיה, שהופרע על ידי בריונים תומכי ארדואן. 
אמר,  החוויה,  על  מכן  לאחר  שכתב  בן־מאיר 
'כיצד עלינו לסבול אוטוקרט זר המשלח בריונים 
הביטוי  לחופש  זכותנו  את  ומאתגר  למדינתנו 

והחופש להתכנס?'.

 צילום: דוברות המשטרה.

הכתובת שנחשפה באתר, הנושאת את השם חלוצה. | טלי גיני, רשות העתיקות
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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
[20051904]

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.
[20051903]

 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.
[20051902]

 + מ'  כ-90  חדרים   4 באבינדב 
 .2,400,00 ב'  קומה  סוכה.  מרפסת 
'עסקת המאה ייעוץ נדלן' - 100% 
058- מקצוענות.   100% אמינות 

.32-250-90
[20051901]

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.

[20051900]

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.
[20051909]

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.
[20051908]

 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
[20051907]

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.
[20051906]

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
[20051905]

 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.
[20051915]

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.
[20051914]

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

[20051913]

 + 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
[20051912]

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.
[20051911]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051910]

אפשרות  מ'   105 כ  צבי  בנווה 
לחלוקה ל 4 יחידות כ 22,000 למ'. 
עסקת המאה ייעוץ נדל"ן - 100% 
058- מקצוענות.   100% אמינות, 

.32-250-90
[20051920]

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
[20051919]

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
[20051918]

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

בהיתר. 2,100,000.
[20051917]

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
[20051916]

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

052-765-6888
[20051934]

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

6888
[20051933]

פתח  ברחוב  בבלעדיות  למכירה 
יפה  דירה  בעלזא  ככר  ליד  תקווה 
ל2  מחולק  קומות   2 מ"ר  כ150 
מתוכננת  מ"ר)  כ80  דירה  (כל  דירות 
תיווך  מעלית   + ו5   4 קומה  היטב 

0533129829
[20051931]

רחוב  בכדורי  פנטאהוז  למכירה 
מרפסת   + מ"ר   180 7חדרים  ירמיהו 
לכל  נוף  וחניה  מחסן  כולל  מ"ר   90

ירושלים תיווך 0533129829
[20051930]

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

.90
[20051922]

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

מקצוענות. 058-32-250-90.
[20051921]

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

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20051940]

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

6888
[20051939]

מרווחת  חדרים,   3 ברוך,  במקור 
קומה  גדולות,  מרפסות   2 + מאוד, 
שוורץ  גמיש,  ש"ח   2,400,000 א', 

נדל"ן 052-765-6888
[20051938]

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

6888
[20051937]

 4 בסורוצקין  בשוק!  חדשה 
חדרים + שלד בנוי, סה"כ 135 מ"ר, 
שוורץ  ק"ג,  סוכה,  מרפסת  חזית, 

נדל"ן 052-765-6888
[20051936]

 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
[20051935]

 4 בוטיק!  פרוקיט  ברוך!!  מקור  בלב 
חד   3.5  *  2400.00 רק  מטר   92 חד 
כניסה  שח   2150.000 רק  מטר   82
"היימשע   052-7658-638 חודש   12

תיווך-הנדלס"
[20051960]

זכות  מזומן!  ממש-לבעלי  מציאה 
שנלר  באזור  חדש  בפרויקט  לדירה 
 052-7658-638 למטר  20.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051959]

מחולקת  מ"ר,   70 שערים  במאה 
ש''ח   6,400 ב-  מושכרת  יחידות,  ל-3 

1,650,000 ש''ח. 052-7158024
[20051950]

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

6888
[20051943]

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

765-6888
[20051942]

 2 חדרים,   3 ברוממה,  מציאה! 
גבוהה,  קומה  סוכה,  מרפסות 
052- נדל"ן  שוורץ  מיידית,  כניסה 

765-6888
[20051941]

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
מחולקת  מטר   170 שפע,  ברב 
סוכה,  מרפסת   + יוקרה  דירות  ל2 
סלון ענק! מטבח מושקע, כוללות 
כפולים.  ושירותים  הורים  יחידת 
מעולה!  מחיר  מרהיב!  לנוף  פונות 

ONE 054-8440016 נדלן
[20051964]

הכי  מיקום  ברוך!  במקור  מציאה 
מרפסת   + מטר  כ70  חד   3 טוב 
שח  ב800  משוכר  משרד   + גדולה 
 052-7658-638 1830.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051963]

דיור  יחידות   2 במא"ש  מזומן  לבעלי 
 6400 תשואה  כל-אחת  מטר  כ-25 
אפשרות  1230.000שח  רק  שח 
052- 630.000ש"ח  ב  אחד  לקנות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051962]

מטר   108 חד   5 בפולנסקי  מציאה!! 
2190.000ש"ח  רק  ק"א  משופצת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051961]

בפסגות  במיידי  להימכר!  חייבת 
מרווחת  חד'   5 (כדורי)  ירושלים 
מדהים,  נוף  גבוהה,  קומה  ומשודרגת 
נדל"ן  יעד  בלבד.  ש''ח  רק 2,850,000 

054-851-10009
[20051889]

מטר   135 חנות  השבת  כיכר  לב 
רק  שיש  מרכזי  הכי  במיקום 
 052-7658-638 שח   4600.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051884]

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   +
ש''ח רק 2600.000ש"ח � 3.5 חד' ק"כ 
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]

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 
מ"ר.  ל-22  אופציה  נטו  מ"ר   67
תיווך 02-5379474, 053-3179474

[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]

חד'   4 יצחק  מנחת  דרסטית!  ירידה 
חד'  נחום 6  גאולה  בבלעדיות!  ק"כ * 
עוד  לבניה  אפשרות   + ל-2  מחולקת 
053-  ,02-5379474 תיווך  קומות.   3

3179474
[20051568]

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051486]

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

תשלום 052-7658-638
[20051485]

הדר-שמואל  בעץ  ממש!  של  מציאה 
הנביא 4.5 חד' 82 מטר ק"ג + אופציות 
1770.000ש"ח  רק  תמא38,  או  בגג 
052-7658-638 זוכה!  הקודם 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051484]

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]

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]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051351]

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051231]

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

הנדלס"
[20051230]

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

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

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

"היימשע תיווך-הנדלס
[20051224]

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

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051222]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051133]

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

הנדלס"
[20051131]

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

[20051130]

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

הנדלס"
[20051129]

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

תיווך-הנדלס"
[20051128]

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

הנדלס"
[20051127]

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

053-3179474 ,02-5379474
[20050984]

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

3179474
[20050983]

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

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20050865]

 ??? 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]

ירושלים | השכרה
בשנלר יחידת דיור מפוארת 35 מטר 
מתפנת עוד חודשיים 5200 שח -052

7628-176 "היימשע תיווך - משה
[20051958]

דיור  יחידות   2 חכמה  בראשית 
להשכרה 35 מטר כל אחת מושקעות 
052-7628- לחודש  שח   3200-3500

176 משה, היימשע תיווך
[20051957]

פתחנו  הנדלס"  תיווך-  "היימשע 
דירות  להשכרה  מיוחדת  מחלקה 
השרות  כפי  העיר!  רחבי  בכל 
שוכרים  לכם.  המוכרים  והאמינות 
ומשכירים יפנו למשה 052-7628176
[20051956]

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
[20051945]

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

שוורץ נדל"ן 052-768-0724
[20051944]

 + מרווחת  חד'   2 (שמגר)  בבנית 
מטבח  חד'   2.5 גוש 80  * מרפסת  
יפיפיה,מרפסת  בנפרד  סלון 
050- תיווך   . ש''ח   4,900 ענקית 

4168418
[20051569]

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 | חנויות ומחסנים
בגני  בירושלים  להשכרה  מחסן 
דלת  עד  נוחה  גישה  מ"ר  גאולה 235 

המחסן 0533110010
[20051976]

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 | משרדים
חדרים   3.5 בגאולה,  להשכרה 
מרווחת + מרפסת, קומה א', כניסה 
(עם  גמיש,  ש''ח,   4,700 מיידית, 
052-768- נדל"ן  שוורץ  קבלה), 

0724
[20051946]

בני ברק | מכירה
משופצת  6ח'  162מ"ר  עזרא  באזור 
חזית  ק"ב  מושכרת  יחידה   +
03- "אפיק-נכסים"  2,850,000ש"ח 

5791514
[20051987]

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

3128884
[20051986]

5ח'  זכאי/יהודה-הנשיא  בן  באזור 
יח"ד  שתי  גדולה +  סוכה  חזית +  ק"א 
2,830,000ש"ח!  רק  בק"ק  מושכרות 
053- 03-5791514 "אפיק-נכסים" 

3128884
[20051985]

פנטהאוז נדיר! 260מ"ר בנוי + 90מ"ר 
 + גבוהה!  ברמה  מושקע  מרפסות 
כ"א   3 מעלית   + חזית  מרהיב  נוף 
"אפיק- בלבד!  למבינים  כניסות   2

נכסים" 03-5791514
[20051984]

כ-90מ"ר!  2ח'  העיריה  באזור 
מצוין  מצב  חזית  (רעפים)  ק"ג 
03- "אפיק-נכסים"  1,500,000ש"ח 

054-2250000 5791514
[20051983]

גדולה  חדרים   3 סלבודקא  באיזור 
ש''ח   1,630,000 מעלית   + ק"א  חזית 

"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004
[20051975]

4-5 דירות  אהרון  בשיכון-ה'-רמת 
מקבלן אמין "תיווך-ט.זינגר" -03-619

0004
[20051974]

שונים  בגדלים  נכה  דירות  ה'  בשיכון 
"תיווך-ט.זינגר" 03-619-0004

[20051973]

4.חד'  בניה,  בגמר  טל,  גני  באזור 
מרפסות  מ"ר   20  + מ"ר   110 גדולה 
באזור   *   * ש"ח   2500000 ק"ק 
מושקעת  חד'   4 פתוח  עורף  ישעיהו 
 *   * בלעדי   ש''ח   1720000 מ"ר   80
ללא  מ"ר  כ60  חיים  בטל  להשקעה 
ש''ח  כ4000  מכניסה   900,000 טאבו 

תיווך הכוכב0548481688
[20051968]

3חד'  אשר  בסלנט/רבנו  בניה  בגמר 
גדולה 84 מ"ר 1600000 (קרוב לביכ 
1950000 107מ"ר  4חד'  הגדול) 
אופציה   + מ"ר   50 ורשא  בגן   *   *
 *   * ש''ח   1350000 רעפים  גג  על 
באהרונוביץ/בית יוסף 5 ענקית עורף 
מעלית 2330000ש"ח  ק"ג +  מ"ר   140

תיווך הכוכב 054848168
[20051967]

ביצחק ניסים, 6 חד' 125מ"ר + אופצי', 
 *   *  2,650,000 חזית  ק"ב,  מפוארת, 
ק"א  בריינס 5חד',  בניה  בגמר  חדשה 
4.5 יעקב  בקהילות   *   *  2600000
ליחידה  אופ'   + מאד  מושקעת  חד' 
תיווך  גמיש  מעלית 2,320,000   + ק"ב 

הכוכב0548481688
[20051966]

מ"ר   125 5חד'  חדיש  בנין  סוקולוב 
2,520,000 לחלוקה  ניתנת  אופ'   +
 *   * הכוכב  בתיווך  מפתח 
90מ"ר  4חד'  בבלעדיות  ברשב"ם 
2390,000 מ"ר,ק"ב,חזית  אופ'30   +

תיווךהכוכב0548481688
[20051965]

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

054-8439980
[20051887]

ללא  ק"ג   21 שך  הרב  ברח' 
מ"ר,   120 כ-  מפלסים,   2 מעלית 
03- לל"ת.  ש''ח   2,100,000 חזית, 

5705988
[20051245]

בני ברק | השכרה
יפהפיה  חדישה  יחידה  גבירול  באבן 
054- "אפיק-נכסים"  ק"ק  סוכה  עם 

03-5791514 2250000
[20051991]

משופצת  2ח'  דירת  בנוה-אחיעזר 
"אפיק-נכסים"  גמיש  3,000ש"ח  ק"ק 

03-5791514
[20051990]

פנטהאוז  חזו"א/עזרא  באזור 
מושקע 5 ענקית מפוארת! + מרפסת 
03- "אפיק-נכסים"  7,800ש"ח 

053-3128884 5791514
[20051989]

ק"ג  חדשה  יפהפיה   3 בשכון-ג' 
"אפיק- מיידי  4,400ש"ח  י.הורים 

נכסים" 03-5791514
[20051988]

 + 30מ"ר  יחידת-דיור  בבעש"ט 
בלי  ק"ד  מרוהטת  מאווררת  מרפסת 

2600 ש''ח 053-3103729
[20051971]

ריקה-  (בלי)  ק"ד   3 הנביא  ביונה 
 * מיידי  ש''ח   3,250 מרוהטת, 
ריקה  ק"א   2.5 דניאל  בירושלים- 
לקצרה- ממושכת 3,200 ש''ח "תיווך" 

053-3106171
[20051951]

ק"ה  חד',   2 יח"ד  וכן  חד'   3.5 דירת 
חדשות,  מרכזי,  באזור  מעלית,   +

ממוזגות + סוכה. 052-7176900
[20051947]

רמת  קומפלט,  מרוהט  חד'   2
בנינים  חדש,  בבנין  כוכבים,   5

חרדיים, מיידי. 058-3295761
[20050489]

ביתר עילית | מכירה
ישראל  בישמח  ממש!!  מציאה 
מידית  אופציה   + מטר   88 חד   3
לחדר נוסף על רצפת שכן + מחסן 
1450.000שח  רק  לדירה  צמוד 
תיווך- "הימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051885]

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]

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
4 ק"ק  מרדכי  בתכלת  בבלעדיות! 
מחסן  הורים  יחידת  כולל  חדרים 
אופצייה  נוסף  מחסן   + לדירה  צמוד 
ליחי"ד מניבה בקלות 1,450,000 ש''ח 

לעו'יס נכסים 0533118068
[20051982]

בהזדמנות בתכלת מרדכי 5 חד' 125
חדש  מטבח  במיוחד  מושקעת  מ"ר 
מרפסת   + ענק  סלון  הורים  יחידת 
1,650,000 נוחה,  קומה  נוף,  גדולה 

ש"ח לעו'יס נכסים 0533118068
[20051981]

4 ירושלים  בגבעת  בבלעדיות! 
אכלוס  מחסן   + מדהים  נוף  חדרים 
בחנוכה תש"פ 1,220,000 ש"ח לעו'יס 

נכסים 0548477743
[20051980]

חדשה  חסידים  ברמת  בבלעדיות! 
4 בקרוב  ממש  אכלוס  מהקבלן 
חדרים חזיתית ופינתית קומה נוחה + 
מחסן 1,380,000 גמיש לעו'יס נכסים 

0548477743
[20051979]

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

124
[20048907]

קרית גת | מכירה
770,000 א'  קומה   3 במתחרדים 
ייעוץ  דונט  יחיאל  בלבד.  ש''ח 

נדל"ן. 052-7650001.
[20051927]

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

ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20051926]

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

.052-7650001
[20051925]

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

.052-7650001
[20051924]

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

.052-7650001
[20051923]

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

דונט ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20051929]

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

ייעוץ נדל"ן 052-7650001.
[20051928]

צפת | מכירה
האצל  ש"ח   570000 חד'   3 נוף  יפה 
דירות  מבחר  אופציה   520000 חד   3

להשקעה 0533169988 תכלס נדלן
[20051977]

עתיק  נופש  בית  העתיקה  בלב 
גבוהה  תשואה  נוף.  ומושקע.  יפיפה 

600,000 ש"ח 03-5230030
[20051689]

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]

השקעות נדל"ן 
ידי  על  בגרמניה  נדל"ן  השקעת 
בתחום  מובילה  ישראלית  חברה 
קיים  במלון  שותפות  חו"ל  נדל"ן 
הכנסה  שקל  אלף  ב-260  רק 
 " אצל  רק  שקל  אלף   18 שנתית 

אימקס " 053-3146470
[20051888]

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]

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 
3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
שינה,  חדרי   2 מ"ר,   60 חדשה,  חד' 
ספה   ,(2/5) מיטות   7 מטבח,  סלון- 
החול:  נדנדה,בימי  מרפסת,  נפתחת, 
300 ש''ח לזוג, באדר חמישי- מוצ"ש 
1000 ש''ח למשפחה, ר"ח ניסן 1200
פסח 7,000 הגדול 1,600,  שבת  ש''ח, 
052- לתמונות   . לילות)  ש''ח(9 

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 
4 מפואר,  פנטהאוז  צאנז  בק. 
ולגולן  לכנרת  מדהים  נוף  מרפסות, 

והחרמון. 053-3162137
[20048826]

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]

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. 
אצולת אירופה - ספסופה 

מותאמת  יוקרה  וילת  סופסופ  חדש! 
סלון  מיטות,   21 החרדי.  לציבור 
מושקעות,  ענקיות  חצרות  ענק, 
איכותי,  גן  ריהוט  דשא,  מרחבי 
טרמפולינה,  מגה  וערסלים,  נדנדות 
מתחם  מנגל,  פינת  משחק,  שולחנות 
וסאונה -052 ג'קוזי  עם  פרטי  בריכה 

7162596
[20051897]

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]

אצולת צפת – הר כנען 
מחתם אירוח ענק 5 דונם, 21 חדרים 
חדשים, 80 מיטות, אולם אוכל, אולם 
לבית כנסת, ריהוט גן איכותי, נדנדות 
נוף  עם  מרפסת  חדר  לכל  וערסלים, 
למבצעי  חייגו  לכנרת,  עד  פסטורלי 

השקה אטרקטיבים 04-6037370
[20051899]

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]

ִi30 מסוג  יונדאי  רכב  למכירת 
שלישית.  יד   ,2010 שנת   CW
לפרטים: -052 גמיש  ש''ח   21,000

7128736
[20051978]

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]

נא ַ לאנגלית,  מלשה"ק  מתרגם  דרוש 
jobs@transloshon. מייל  לשלוח 

com או לצלצל 052-716-8482
[20051972]

נהג  דרוש  בירושלים  למאפיה 
חלוקה רישיון ג‘ משרה מלאה. -052

7139797
[20051954]

אופה  דרוש  בירושלים  למאפיה 
052- לפרטים:  הלילה  לשעות 

7139737
[20051953]

בעלזא  בקריית  גרליץ  לחנות 
ירושלים דרוש מוכר לשעות אחה"צ 

לפרטים: 052-7139737
[20051952]

נציגות לביטוח בבני ברק 8:00-16:00
מכירות  לא  ש''ח   900-3000 בונוס 
08- החרדי  למגזר  גם  בשכר!  קורס 
or.isra1@gmail.com 8555245
קרן   + ש''ח   31.62 לישראל"   - "אור 

השתלמות.
[20051949]

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

02-6259371
[20051886]

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

com
[20051835]

לביצוע  מהבית  לעבודה  פקיד/ה 
וחתונות,  לאירועים  הגעה  אישורי 
 * לשעה.  ש"ח   39 נוחות,  שעות 
לניהול  מזכיר/ה,  בירושלים  למשרד 
5,000  ,8:00-14:00 א-ה  ועוד.  יומן, 
 - בכירה  לאישיות  בוס  נהג   * ש"ח. 
ש"ח   10,000 שכר  ברק,  לבני  בסמוך 
+ רכב צמוד. קריירה 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]

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]

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]

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 
ההגרלות  דוכן  ליד  לבית  ביריד 
נמצאו 2 עציצי פרחים ריחניים. -052

7618093-4
[20051836]

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

003
[20042291]

דף היומי בבלי: חולין קז    דף היומי ירושלמי: תרומות ח    חובות הלבבות:
משנה יומית: ב"ב ח, ה-ו    הלכה יומית: חשבון הנפש השביעי (העבדות) 
או"ח תעב, ה-ז    רמב"ם יומי: טומאת מת ג-ה    שו"ע הרב - רב יומי: כ, 
א-ו    דף היומי - זוהר: משפטים, סעי' תקכד-תקכט    חפץ חיים: לה"ר ו, 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' עא: יא-יב  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:058:078:068:088:088:04סו"ז ק"ש מג"א
8:508:528:518:528:528:49סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:209:219:209:229:229:18סוף זמן תפלה מג"א
9:509:519:509:529:529:49סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

11:4911:5011:5011:5111:5111:48חצות היום
12:1912:2012:2012:2112:2112:18מנחה גדולה

17:5017:4717:4917:4917:4917:44שקיעת החמה
זמנים למחר

4:224:234:224:254:244:20עלות השחר
5:015:025:025:045:034:59זמן ציצית ותפילין

5:505:575:495:535:535:48הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
הר סיני  6762954 הר סיני 15, ב"ב     054-6849274 מסילת ישרים 14    בני ברק מרפאת מסילת ישרים ירושלים
077-8880390 שד' שאול המלך 4 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה  סופר פארם  סופר פארם מיניסטור   תל אביב
077-8882100 רח' בן  077-8881890 רח' הרצל 96 מהשעה 20:00 עד 01:00 בלילה  סופר פארם בן יהודה פלורנטין
077-8880080 רח' איינשטיין 40 מהשעה 20:00 עד  יהודה 4 מהשעה 20:00 עד 01:00 בלילה  סופרפארם רמת אביב
האודיטוריום  פארם  סופר  חיפה  דרום     א.ת  המלאכה 50  רח'   8853507 דיל סל  שופר  נתניה למחרת      08:00
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00 077-8881110 הנשיא 134    רמת גן סופרפארם
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד   חולון אהרון

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 212.545-
אתמול: 212.545-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
12-8

תל אביב
17-13

חיפה
15-12

גולן
15-9

טבריה
19-12

גליל
11-7

באר שבע
18-9

אילת
24-13

מזג האויר
גשם לפרקים

היום - צפויים גשמים מדי פעם מצפון 
הארץ ועד לצפון הנגב. ייתכנו סופות 
רעמים בודדות. בבקעת הירדן, מדבר 

יהודה וים המלח קיים חשש לשטפונות. 
הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויהיו 

נמוכות מהרגיל בעונה. בדרום הארץ ייתכן 
אובך. משעות אחה"צ הגשמים ייחלשו.

שישי - מעונן חלקית. עד הצהריים צפוי 
גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. תחול 

עלייה קלה של הטמפרטורות.

שבת - צפוי גשם מידי פעם מצפון 
הארץ ועד צפון הנגב מלווה בסופות 

רעמים בודדות. קיים חשש משטפונות 
בבקעת הירדן, מדבר יהודה וים המלח. 

הטמפרטורות יירדו והן תהיינה נמוכות 
מהרגיל לעונה. בחרמון יירד שלג.

ראשון - מעונן חלקית עד מעונן. בצפון 
הארץ ובמרכזה יוסיפו לרדת גשם מקומי. 

משעות אחה"צ הגשם יחלש בהדרגה. 
עליה בטמפרטורות אך עדיין יהיה קר 

מהרגיל.

ראשוןשבתשישי

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



גרמניה: בית משפט דחה עתירה של 
יורשים יהודים לקבל ציורים עתיקים

הציורים היו שייכים לאבי המשפחה והנאצים החרימו אותו מידיו ^ הם הגיעו 
ממוזיאון ביוסטון שבארה"ב ומוצגים עתה בתערוכה בגרמניה

מאת א. למל

את  דחה  בגרמניה  משפט  בית 
אספן  של  יורשיו  של  עתירתם 
היורשים  מצרפת.  יהודי  ציורים 
יקר  ציור  לידיהם  שישיבו  דרשו 
והגיע  לאביהם,  שייך  שהיה  ערך 
בגר־ לתערוכה  האחרונים  בימים 

מניה.
מלחמת  שלפני  בציור  מדובר 
למר  שייך  היה  השניה  העולם 

צרפת,  תושב  יהודי  לוי,  ג'טסון 
מידיו.  אותו  החרימו  והנאצים 
למוזיאון  כיום  שייך  זה  ציור 
ביוסטון שבטקסס וכעת הוא מוצג 

בתערוכה בגרמניה.
את  לנצל  ביקשו  היורשים 
ההזדמנות הזאת כדי לבקש שבית 
מידי  הציור  את  יפקיע  המשפט 

המוזיאון וישיבו לידיהם.
בית המשפט אמר שהמשפחה 
אמורה לתבוע את מוזיאון יוסטון 

ולא את אלה שמנהלים את התע־
רוכה בגרמניה.

בית משפט בגרמניה

קצרין: נעצר חשוד בגניבת כוורות דבורים
מאת חיים מרגליות

עצרו  הגבול  משמר  שוטרי 
מכ־ ודבורים  דבש  בגניבת  חשוד 
נעצר  החשוד  קצרין.  באזור  וורות 
על ידי השוטרים כשברכבו דלי מלא 
פי  שעל  ודבורים  כוורת  חלקי  דבש, 
החשוד  באזור.  מכוורות  גנב  החשד 

שנמצאה  דבוראי  בחליפת  הסתייע 
ברכבו בכדי לגנוב על פי החשד דבש, 

דבורים וחלקים מהכוורות. 
והדבוראים  הדבש  ממועצת 
פעולת  על  מברכים  הם  כי  נמסר 
תקופה  החשוד.  בתפיסת  מג"ב 
תחילת  את  לדבוראים  מסמנת  זו 
הפרי־ כעת  הדבש.  אגירת  עונת 

מתחילות  והדבורים  בשיאה  חה 
לק־ הדבש  וייצור  הצוף  באיסוף 

לב  של  כזו  גניבה  החורף.  ראת 
הכוורת והדבורים מסב נזק בלתי 

הפיך לכוורת וייצור הדבש.
נעצר  טורעאן,  תושב  החשוד, 
לחקירה ובהמשך ביקשה המשט־

רה את הארכת מעצרו. 


