
יממה לאחר הדיווחים על תקיפה שמיוחסת לישראל במערב סוריה

תיעוד לווייני מסוריה חושף: נזק כבד להאנגר 
ששימש מפעל דיוק הרקטות האיראני

חברת המודיעין ISI תיעדה את ההרס שנגרם בתקיפה במערב המדינה ומיוחסת לחיל האוויר הישראלי ^ לפי הדו"ח, סוללות S-300 פרוסות בסמוך 
למפעל, אך לא ידוע אם נפגעו
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דו"ח מצולם של חברת המודי־
עין ISI שהתפרסם אמש חושף את 
המיוחסת  בסוריה,  התקיפה  נזקי 
שצולמו  לווין  מצילומי  לישראל. 
התקיפה  לאחר  שעות  מספר 
שהתקיימה בסוף השבוע עולה כי 
טילי  ודיוק  לייצור  מפעל  הושמד 
קרקע־קרקע, אשר הוקם במסגרת 
האיראני  הטילים  דיוק  פרויקט 
בסוריה. להערכת החברה לא נצפו 
ראשי  לייצור  אמצעים  במקום 
בדו"ח  משגרים.  או  מנועים  נפץ, 
אווירית,  הגנה  סוללות  כי  צוין 
אך  באזור,  פרוסות   S400ו־  S300

לא צוין אם נגרם להן כל נזק.
מטוסי  תקפו  השבוע  בסוף 
הישראלי  האוויר  חיל  של  קרב 
מסיאף  בעיר  צבאיים  בסיסים 
המדינה  במערב  חמה  שבמחוז 
לסו־ סורי  צבאי  גורם  מסר  כך   –

הרשמית  הסורית  הידיעות  כנות 
התקיפה  המקור,  פי  על  'סאנא'. 
של  האווירי  מהשטח  התרחשה 
לבנון, ובמהלכה נורו מספר טילים 
לעבר מרכז לפיתוח טילים לטווח 
בינוני. מערכות ההגנה האוויריות 
ליירט  הצליחו  סוריה  צבא  של 
למ־ שהגיעו  לפני  מהטילים  חלק 

הסורי  הארגון  פי  על  טרותיהם. 
לזכויות אדם, לפחות שניים נהר־

גו בתקיפה, 17 נוספים נפצעו וכן 
נגרם נזק כבד למבנים. טרם ידוע 
אם ההרוגים הם חיילים איראנים 
הנאמנים  חמושים  גורמים  או 

לאיראן. 

אדם  לזכויות  הסורי  הארגון 
האווירית  התקיפה  יעד  כי  דיווח 

שבוצעה בסוריה ויוחסה לישראל 
טילים  ודיוק  לייצור  מפעל  היה 

וכן  א־זאווי,  בכפר  בינוני  לטווח 
שייח  הכפר  באזור  צבאי  בסיס 

האירא־ לכוחות  השייך  רדבאן, 
ניים ולכוחות המשטר הסורי. 

החוץ  שר  אמר  כשבוע  לפני 
מדינתו  כי  לברוב,  סרגיי  הרוסי, 
תמשיך למחות על התקיפות הת־

ותגן  בסוריה,  ישראל  של  דירות 
בנוגע  "עמדתנו  ריבונותה.  על 
השתנ־ לא  הישראליות  לתקיפות 

תה. אנחנו מתנגדים לכך שסוריה 
שחקניות  בין  קרב  לזירת  תהפוך 
'אל־ לעיתון  בראיון  אמר  האזור", 
שיחו־ "במהלך  המצרי.  אהראם' 

המעורבים,  הצדדים  כל  עם  תינו 
מניעת  של  החשיבות  את  הדגשנו 
השלכות  רק  שתגרור  ההסלמה 

שליליות לשני הצדדים".
לברוב ציין כי מדינתו משתפת 
לצורך  וסוריה  איראן  עם  פעולה 
בדרום־מערב  מפורז  אזור  יצירת 
נמצאים  האלו  "האזורים  סוריה. 
אמר.  סורית",  שליטה  תחת  כעת 
"קציני משטרה ואנשי צבא רוסים 
הגיעו לשטח כדי לסייע בשמירת 

ראה"מ נתניהו: "אנו ממשיכים לפעול 
בכל החזיתות, כולל בחזית הצפון"

ראש הממשלה נתניהו: "כשבטחון ישראל מוטל על הכף – אנו פועלים במלוא 
עוצמתנו. מי שמסכן אותנו, שם עצמו בסכנה גדולה פי כמה"

מאת סופרנו הצבאי

ראש הממשלה בנימין נתניהו 
למשפחות  באירוע  אמש  השתף 

יש־ מערכות  חללי  של  השכולות 
בירושלים.  האומה  בבנייני  ראל, 
"רק אם נעמוד כחומה בצורה מול 
חורשי רעתנו, תוך נכונות לפעול 

בעת הצורך בסיכון עצמי, נבטיח 
אמר  ישראל",  נצח  את  ה'  בעזרת 

נתניהו.
על  להגן  נחושים  "אנו 
והג־ המרים  מול  גם   – ארצנו 

על  שחרתו  באויבינו,  דולים 
איננו  השמדתנו.  את  דגלם 
ביודענו  ממאבק,  נרתעים 
מבקשי  נגד  נלחמים  שאנו 
כוחנו  חזקה,  רוחנו  נפשנו. 

איתן".
"אי־ הדגיש:  הממשלה  ראש 

כמונו  מי  קרב.  אלי  נחפזים  ננו 

  המשך בעמ' ח
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הנשיא ריבלין יחל היום בהתייעצויות 
עם ראשי הסיעות בכנסת

הנשיא ייפגש עם נציגי הסיעות, ישמע את המלצתן ולאחר גמר סבב ההתייעצויות 
יכריז על חבר הכנסת עליו תוטל מלאכת הרכבת הממשלה ^ נציגי הסיעות עמם 

ייפגש היום: הליכוד, כחול־לבן, הסיעות החרדיות וחד"ש־תע"ל

מאת מאיר ברגר

ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא 
ההתייעצויות  סבב  את  היום  יחל 
לכנסת,  שנבחרו  הסיעות  כלל  עם 
הב־ ועדת  יו"ר  עם  בתיאום  וזאת 

חירות השופט חנן מלצר.
הב־ תוצאות  קבלת  לאחר 

השופט  מידי  הרשמיות  חירות 
הנ־ ישקול  רביעי  ביום  מלצר 

סבב  בהשלמת  הצורך  את  שיא 
ההתייעצויות באם יידרש לכך.

על פי הנוהג, ייפגש הנשיא עם 
נציגי הסיעות, ישמע את המלצתן 
ולאחר גמר סבב ההתייעצויות עם 
הכ־ חבר  על  יכריז  הסיעות  כלל 

הרכבת  מלאכת  תוטל  עליו  נסת 
הממשלה.

את  הנשיא  שיטיל  מרגע 
מלאכת הרכבת הממשלה על חבר 
הכנסת הנבחר יעמדו לרשותו, על 
ימים   28 הממשלה,  יסוד  חוק  פי 
להרכיב ממשלה חדשה בישראל. 

הכוחות הצבאיים שירדו דרומה 
לגבול הרצועה חוזרים לשגרה

בתום הערכת מצב הוחלט כי הכוחות הגדולים שנערכו סביב רצועת עזה 
במהלך סבב ההסלמה האחרון יחזרו כעת לאימונים ולפעילות שוטפת
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לשגרה  סופית  חוזר  צה"ל 
האחרון  ההסלמה  סבב  לאחר 
לעבר  הרקטה  ירי  בעקבות  שהחל 
ופציע־ בדרום  משמרת  המושב 
בתום  וולף.  משפחת  בני  של  תם 
לש־ הוחלט  בצה"ל  מצב,  הערכת 
שהורדו  התגבור  כוחות  את  חרר 
הכו־ וחצי.  שבועיים  לפני  לדרום 
ולפעילות  לאימונים  יחזרו  חות 

שוטפת.
"צה"ל  נמסר  מצה"ל  זאת,  עם 
גבוהה  במוכנות  להיות  ממשיך 

ולפעילות מהירה על פי צורך".
הרקטה  ירי  לאחר  כי  נציין 
עזה  ברצועת  מטרות  צה"ל  תקף 
כוחות  דרומה  הוריד  ובמקביל 
סביב  במרחב  שנערכו  גדולים 
שנפרסו  הכוחות  בין  עזה.  רצועת 
חטיבת  היו  עזה  רצועת  סביב 

חי"ר, חטיבת שריון, מפקדת אוג־
וכוחות  ארטילריה  כוחות  וכן  דה 

יחזרו  כעת  ספציפיים.  ממערכים 
הכוחות לפעילויות השוטפות.

הרה"ח ר' יחזקאל 
שמחה ויכלדר ז"ל
מנכבדי ויקירי חסידי סטריקוב ^ מאישי החינוך 
והקירוב בני ברק ^ מקים עולה של תורה ותשובה

ורצוצים  שבורים  המומים 
עולמים  למנוחות  רב  קהל  ליווה 
הרה"ח  את  הגדול  שבת  במוצאי 
ז"ל,  ויכלדר  שמחה  יחזקאל  ר' 
ומאנשי  סטריקוב  חסידי  מיקירי 
בעיר  הנודעים  והחסד  החינוך 
שנ־ ברק,  בני  והחסידות  התורה 
הנ"ב  בשנת  שנותיו  במיטב  פטר 

לחייו עתירי המעש והזכויות.
הרה"ח ר' יחזקאל שמחה ויכ־

לדר ז"ל נולד ביום תענית צדיקים 
המ־ הרה"ח  לאביו  תשכ"ז  סיון  כ' 

פואר ר' זאב ויכלדר שהיה מאישי 
סטרי־ חסידי  ומחשובי  הסגולה 

משמרת  משומרי  בארה"ק,  קוב 
בשנותיה  ברק  בני  בעיר  הקודש 
הראשונות, בן הרה"ח רבי אברהם 
ארצה  שעלה  ז"ל  ויכלדר  דוב 
והיה  תרצ"ה  בשנת  מפולניה 
ברק,  בני  העיר  תושבי  מראשוני 

ולאמו המחנכת הדגולה תחי'.
תו־ בתלמוד  למד  בילדותו 

ברק,  בבני  מרכז  עקיבא  רבי  רה 
קטנה  בישיבה  למד  לאחמ"כ 
רוזי'ן סאדיגורה, בישיבת ספינקא 
רפפורט  ישעי'  רבי  הרה"ג  אצל 
יעקב  גאון  גדולה  ובישיבה  זצ"ל, 
ברלין  צבי  מנחם  רבי  הגאון  אצל 
ברחוב  ווישווא  ובכולל  שליט"א, 
רש"י פינת ברטנורא ובכולל ערב 
מקאליב  אדמו"ר  מרן  כ"ק  אצל 

שליט"א. 
רמות  למשפחות  נצר  בהיותו 
הקודש  בחצר  דורות  מזה  היחס 
מרן  בכ"ק  בעוז  דבק  סטריקוב, 
בימי  זצוק"ל.  מסטריקוב  אדמו"ר 
מרן  כ"ק  עדיין  התגורר  בחרותו 
והמ־ אביב,  בתל  זצוק"ל  אדמו"ר 

ומועד  שבת  בימי  רגלי  צעד  נוח 
ברחוב  קדשו  וחצר  מדרשו  לבית 
פטירתו  לאחר  בת"א.   8 בורוכוב 
דבק בעוז בממשיך דרכו כ"ק מרן 
עוזר  כשהוא  שליט"א  האדמו"ר 
ומסייע לכל מפעלות חצר הקודש 
עודד  וכן  ובנאמנות,  במסירות 
הקודש  חצר  בהתפתחות  ושמח 

סטריקוב.
שב־ דבר  לכל  וראשון  ראש 

קדושה, תרם רבות לצדקה וחסד 
למעלה מיכולתו ותמיד עזר בסבר 
פנים יפות. מהונו הפריש לא מע־

וגמילות  לצדקה  חומש  אלא  שר 
חסדים.

שנים  עשרה  שמונה  במשך 
הגאון  לימין  ולעמוד  לסייע  זכה 
זצ"ל  ברמן  שלמה  מרדכי  רבי 
מרן  חתן  פונביז'  ישיבת  ראש 
ה'קהילות  בעל  זצ"ל  הסטייפלער 
סע־ רב  ברחוב  שהתגורר  יעקב', 

חולי  וידע  אלשיך  פינת  גאון  דיה 
במסירות  בשנים.  רבות  ומכאוב 
עזר  ובחורף  בקיץ  יום  יום  נפש 
בבית  לתפילות  להביאו  וסייע 

דיווח: הנשיא טראמפ הזהיר את נתניהו 
מחימום היחסים בין ישראל לסין

נשיא ארצות הברית הביע דאגה משיתוף המעצמה האסייתית במיזמי תשתית בישראל, 
ודרש נקיטת צעדים שישראל התחייבה להם ^ בלשכת ראש הממשלה הכחישו

מאת כתב 'המבשר'

שחתם  לאחר  ספורות  דקות 
ברמת  האמריקאית  ההכרה  על 
הברית  ארצות  נשיא  דרש  הגולן, 
הממשלה  מראש  טראמפ  דונלד 
הקשרים  את  לצנן  נתניהו  בנימין 
הבטחוני  הסיוע   – ולא  סין,  עם 
דיווח  פי  על  כך  ייפגע,  האמריקאי 
אמש ב'חדשות 13'. על פי הדיווח, 
הלבן  בבית  שנערכה  בפגישה 
והתחילה  שבועות  כשלושה  לפני 
פחות  היתה  מחוייכים  בתצלומים 
סגורות,  דלתות  מאחורי  נעימה 
האמריקאי  החשש  בשל  וזאת 

המ־ ברחבי  הסינית  מההתפשטות 
זרח התיכון והעולם כולו. 

הנ־ העלה  הפגישה  במהלך 
החשש  את  וציין  הנושא  את  שיא 
הסיניים  מהמיזמים  האמריקאי 
בחי־ החדש  הנמל  כמו  בישראל, 
תק־ שחברות  והאפשרות  פה, 

 ZTE או וואווי  כמו  סיניות  שורת 
סלולרית  רשת  בהקמת  ישתתפו 
שה־ מחשש  וזאת  בארץ,  חדשה 

מעין  במיזמים  ישתמשו  סינים 
בחודשים  ריגול.  לצורכי  אלה 
את  האמריקנים  העלו  האחרונים 
כמה  ישראל  מול  הסינית  הסוגיה 
לאומי  לבטחון  היועץ  פעמים. 

את  העלה  בולטון  ג'ון  הלבן  בבית 
בפגישתם  נתניהו  מול  הנושא 
מייק  החוץ  ושר  השנה  בתחילת 
נתניהו  מול  זאת  העלה  פומפאו 

כמה פעמים מתחילת השנה. 
נתניהו  אלה,  לחששות  בתגובה 
עומד  הקבינט  כי  בעבר  הבהיר 
לפיקוח  חדש  מנגנון  הקמת  לאשר 
מתחילת  סיניות.  השקעות  על 
השנה התקיימו בנושא שתי ישיבות 
מת־ המהלך  החלטות.  ללא  קבינט 

עכב בגלל מחלוקות פנימיות בתוך 
משרד ראש הממשלה וכן בין משרד 
שהביא  מה  האוצר,  למשרד  החוץ 
גורמים  לדברי  הנשיאותי.  לכעס 
טראמפ  הפגישה,  בתכני  שמעורים 
אולטימטום  לנתניהו  הציב  לא 
היכן  לדעת  ביקש  אולם  איים  ולא 
הבהיר  טראמפ  עומדים.  הדברים 
תגביל  לא  ישראל  אם  כי  לנתניהו 
את קשריה עם סין, שיתוף הפעולה 
הבטחוני בין ישראל לארה"ב עלול 

להיפגע. 
בכירים  ישראלים  פקידים 
להת־ בעיה  אין  לנתניהו  כי  ציינו 

לאפשר  שלא  טראמפ  בפני  חייב 
לחברות סיניות להתמודד במכר־

תקשורת  תשתיות  הקמת  על  זים 
סלולריות.  רשתות  כמו  בישראל 
מאוד  יתקשה  נתניהו  זאת,  עם 
זכו  בו  המכרז  ביטול  על  להורות 
 – בחיפה  הנמל  להקמת  הסינים 
כבר  שם  שהעבודה  כיוון  וזאת 
בתנאים  המכרז  ביטול  החלה. 
חריף  למשבר  תביא  הנוכחיים 

ביותר מול סין. 
את  הכחישו  לא  הלבן  בבית 
תגובה".  "אין  ואמרו:  הדברים 
מסרו  הממשלה  ראש  מלשכת 

בתגובה: "הידיעה אינה נכונה".

בעקבות הריגת המחבל סמוך לשכם

צה"ל נגד תחקיר בצלם: "המחבל 
זרק אבנים וניסה לדקור"

בצבא לא מקבלים את מסקנות תחקיר 'בצלם' בנוגע לפיגוע דקירה שאירע לפני 
כעשרה ימים בשומרון ^ "נמצאה הסכין ששימשה את המחבל", טוענים בצבא

מאת סופרנו הצבאי

מסק־ את  אתמול  דחו  בצה"ל 
הש־ ארגון  שביצע  ה'תחקיר'  נות 

עולה  ממנו  'בצלם',  הקיצוני  מאל 
לפני  לדקור  שניסה  המחבל  כי 
בחווארה,  ובתו  אב  ימים  כעשרה 
אבנים  זרק  אלא  לדקור  ניסה  לא 

שלא  למרות  למוות  ונורה  בלבד 
על  נורה  "המחבל  סכנה.  היווה 
שזרק  לאחר  ונוטרל  אזרחים  ידי 
ישראליות  מכוניות  על  אבנים 
ובהמשך התקרב לאחת המכוניות 
במר־ דקירה  פיגוע  לבצע  וניסה 
אומרים  מתוחקר",  האירוע  חב. 

בצבא.
כי  סיפרו  צבאיים  גורמים 
הסכין  נמצאה  האירוע  "במקום 
כאמור,  המחבל".  את  ששימשה 
המחבל  כי  טען  'בצלם'  תחקיר 
נעמד  אל־פתאח  עבד  מוחמד 
ליידות  והחל  אשפה  פח  ליד 
לוחיות  עם  מכוניות  לעבר  אבנים 
מאזור  הנוסעות  ישראליות  זיהוי 
זעתרה  הכפר  לכיוון  חווארה 

וצומת תפוח.
לעבר  אבנים  יידה  אל־פתאח 
השליך  ואז  שחלפו,  מכוניות  שתי 
במכונית.  שפגעה  שלישית  אבן 
נהג המכונית עצר ואז נשמעו שתי 
הרכב,  מתוך  הנראה  ככל  יריות, 
מהמכונית.  הנהג  ירד  שלאחריהן 
על פי תחקיר ארגון השמאל הקי־

צוני, בשלב זה כרע אל־פתאח בין 
פחי אשפה, אז התקרב אליו הנהג 

  המשך בעמ' ח

  המשך בעמ' ח

  המשך בעמ' ח

  המשך בעמ' ח
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להתייעל ולצאת מהקיבעון
האזרחים  מול  שעומד  המרכזיים  החסמים  אחד 
הוא  והבינוניים  הקטנים  העסקים  מול  כמו  הקטנים 
וכבר  הכלח  עליהם  שעבר  בנוהגים  והתלות  הקיבעון 
עדיין  מגרעותיה  וכל  הבירוקרטיה  היום.  ראויים  אינם 
מכבליו.  להשתחרר  והסירוב  הקיבעון  בזכות  כאן 
רשיון  כל  או  דירה  להרחבת  רשיון  בהשגת  זה  כך 
האוטומציה  גם  שהיא.  כל  תעודה  השגת  אף  או  אחר, 
בעצב  נגעה  לא  עדיין  תהליכים,  לפישוט  שמסייעת 
שאינה  הבירוקרטיה  של  המרכזית  בשדרה  המרכזי, 
הכל  שבסך  האזרח  על  המקשה  מיותר  סירבול  אלא 
כי  יתכן  בנכסיו.  שהוא  כל  שינוי  או  התרחבות  מבקש 
עובדי  את  לפרנס  בצורך  נעוץ  הממשלתי  הקיבעון 
מעיק  קיבעון  מכלל  אבל  מבורך,  דבר  שזהו  המשרדים, 

ומטריד לא יצא.

שאמור  הקולות  ספירת  במהלך  המהומה  רקע  על 
החלטה  דווקא  להזכיר  יש  ותכליתי,  סטרילי  להיות 
אליה.  לב  שמו  לא  הבחירות  שברעש  זו,  ועדה  של  נאה 
החלטתה היתה לאפשר ביום הבחירות תחבורה ציבורית 
האוטובוסים.  ובחברות  ברכבת  בחינם,  בינעירונית 
שלפני  מהלילה  החל  בהרחבה,  ניתנה  החינמית  הנסיעה 
התחבורה  שירותי  לתום  עד  שני,  יום  מוצאי  הבחירות, 
לחשיבה  מובהקת  דוגמה  זוהי  הבחירות.  יום  במוצאי 
כי  הוועדה  את  האיר  פשוט  חשבון  לקופסה.  מחוץ 
המכוונים  עובדים  העסקת  שכללה  הקודמת  בשיטה 
נהוגים,  שהיו  השוברים  את  וממיינים  המצביעים  את 
שקל  אלף   600 עוד  ובהוספת  שקל,  מיליון   2.4 היתה 
הסעות  ומאפשרים  המורכבת  הלוגיסטיקה  את  חוסכים 

חינם לכולם.

בניהול כל עסק מבקשים היום את מה שמכונה 'ראש 
גדול'. הכוונה היא למישהו שאינו שם את כובד המשקל 
נתפס  לא  הוא  חכם.  להיות  על  אלא  צודק,  להיות  על 
שבניהול  הרי  כך,  בעסק  אם  גרוש.  ולרווחי  לקטנוניות 
נחזור  אם  שבעתיים.  חשוב  הדבר  שלטונית  מערכות 
כמה  עד  נראה  הבחירות  ביום  ההסעות  של  לדוגמה 
הקודם. במערכות הבחירות  בנוהג  כלול  היה  קטן'  'ראש 
מיישובים  רק  חינם  נסיעת  התאפשרה  הקודמות 
לממש  וכדי  ההצבעה,  ממקום  ויותר  ק"מ   20 הרחוקים 
את הזכאות צריך היה להוציא שובר מבעוד מועד באחד 
מן  ביציאה  גדול,  בהיקף  מחשבה  רק  הדואר.  מסניפי 
והמסבכת  המסובכת  להתנהלות  מרפא  תביא  הקופסה, 
השלטון  ומערכות  הממשלה  ממשרדי  רבים  של 

השונות.

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

שב ארצה
נשואות  תהיינה  העיניים 
הנשיא,  לבית  לא  מהבוקר 
זה  אחר  בזה  יבואו  שאליו 
נציגי הסיעות כדי להמליץ על 
הממשלה  לראשות  המיועד 
מקום  נוקדים,  ליישוב  אלא 

מגוריו של אביגדור ליברמן.
השבוע  סוף  ניצול  לאחר 
פנים  אל  פנים  לפגישה 
אשר  באחוזתו  הון  איל  עם 
ליברמן  הבוקר  שב  בווינה, 
תאוותו  כשמלוא  ארצה 
את  שצלח  בלבד  זו  לא  בידו. 
זאת  עוד  אלא  החסימה  אחוז 
של  המאזניים  לשון  שהוא 

הקואליציה הבאה..
טרם נדון בנדוניה שמביא 
העמים,  מארץ  ליברמן  עמו 
עצמו  את  שואל  נפשך,  ממה 
השואל. אם הפגישה חשאית 
בכל  איש  אין  מדוע  היא, 
הזירה הפוליטית שאינו יודע 
חשאית,  אינה  ואם  אודותיה. 
במפורש  יאמר  לא  זה  מדוע 
של  והיו"ר  לשעבר  השר  כי 
המנדטים  חמשת  בת  הסיעה 
לא נסע לנפוש באירופה אלא 
לפגוש בווינה בירת אוסטריה 
בענק יכולת שאת פניו מחלים 
בחוטים  המושכים  בקביעות 

בדרגי שלטון כאלו ואחרים.
התם  יכול  בכלל, 
בעידן  לתמוה,  והמיתמם 
המתפתחת  הטלקומוניקציה 
מקום  עוד  יש  וכי  זמננו,  בת 
מעבר  אל  נדוד  להרחיק 
דהוא  במאן  לפגוש  כדי  לים 
וכי  סוד.  עמו  ולהמתיק 
אחרות  רבות  דרכים  אין 
לשמור  גם  ניתן  שבחסותן 
אך  המלאה  הדיסקרטיות  על 
אדמת  על  בטח  להישאר  גם 

הארץ.
במבחן  כמו  פלא,  באורח 
כל  מתחכם,  אמריקני 
הפגישה  נכונות.  התשובות 
כמו  חשאית  להיות  אמורה 
להיות  אמור  קיומה  שעצם 
שיהפוך  ועדיף  לעין  גלוי 
הבריות.  בקרב  היום  לשיחת 
בין  שיחה  מידה  באותה 
עונה  שהאחד  אנשים,  שני 
המשפחה  לשם  לדוגמה 
לדוגמה  עונה  והשני  ליברמן 
לשם המשפחה שלאף, יכולה 
באחד  להתנהל  בהחלט 
שמספקת  הרבים  האמצעים 
הטכנולוגיה על כלי המשחית 
נודעת  חשיבות  ואולם  שלה. 
אל  פנים  קיומה  לעצם  יש 
הגברא  טלטולי  חרף  פנים, 

הכרוכים בכך.
של  טיבם  בדיוק  זהו  כי 
הון  ענק  בין  גומלין  יחסי 
בצמרת  הסמוי  שותפו  לבין 
זרה.  בארץ  הפוליטית 
המרוץ  את  שסיים  אחרי 
חמישה  כשבאמתחתו 
החבר  מתייצב  מנדטים 
על  פנים,  אל  פנים  פיזית, 
מישיר  מטיבו,  אחוזת  מפתן 
עיניו  אישוני  תוך  אל  מבט 
עשיתי  גיל:  בתחושת  ולוחש 

זאת.
של  תורו  בא  ואילך  מכאן 
התפקיד השני בפומבי שניתן 
כביכול.  החשאית  לפגישה 
ולשון  ההשגחה  ורצתה  היות 
של  בידיו  מופקד  המאזניים 
עליו  המאושר,  המפלגה  יו"ר 
תהילה  של  רגע  כל  למקסם 
ולהבהיר כי מחירו יהיה קשה 
שיעמוד  מי  ורק  מאוד  עד 
אל  אותו  לקלוט  יוכל  בו 

שורותיו.
מתוך  הוא  רק  עובדה. 
כי  הודיע  הסיעות  ראשי  כל 
היום,  ארצה,  המיוחל  בשובו 
לתקשורת.  הצהרה  ימסור 
איש מקרב ראשי יתר הסיעות 
אמור  כן.  לעשות  טרח  לא 
המפגש  לעצם  גם  מעתה: 
רמז  יש  העשירה  הדמות  עם 
כי  לשדר  שנועד  כפיל  עב 
רואים  מעין  נסתרים  דברים 
מתרקמים וכי כדאי לו לראש 
פעולה  עמו  לשתף  הממשלה 

ויפה שעה אחת קודם.

עובר ושב
לא בכל יום שוטח הפרשן 
של  בעיתון  הוותיק  המדיני 
לבו  הרהורי  את  המדינה 

ברבים.
נתניהו  עלות  עד 
הזמן  בפרק  (וגם  לשלטון 
בבלפור  התאזרחו  שבו 
ברק,  בדמות  לרגע,  אורחים 
ראשי  היו  ואולמרט),  שרון 
את  משתפים  הממשלות 
בסודותיהם  שיפר  שמעון 

הכמוסים.
כי  אתמול  הודה  שיפר 
שזה  הבחירות  במערכת  גם 
במרבית  כמו  תמה,  עתה 
בהערכתו  שגה  קודמותיה, 

וסבור היה כי גנץ ייבחר.
ממלא  שבעבר  האיש 
של  שלמים  עמודים  היה 
בלעדית  אינפורמציה 
לאוזנו  שנלחשה  ומרתקת 
להסתפק  כיום  נאלץ  בלבד 
בפרסום דף מיומנו המלנכולי.

נוגע ללב.

שבים לסורם
כי  אומרות  השמועות 
המפתח לשר בממשלה הבאה 

יהיה שנים וחצי ח"כים.
התורה,  יהדות 
האידיאולוגיות,  מהעדפותיה 
לא  זה  מכך.  פחות  תקבל 
לצייר  לתקשורת  יפריע 

דווקא את אנשיה כסחטנים.

ממשרדי מרכז אגודת ישראל בירושלים נמסר:

אספקת המים לירושלים גם השנה 
ממי קידוחים ומים מותפלים

ההסדר יופעל החל מהיום י' בניסן בשעות הבוקר, ועד ליום ראשון כ"ג בניסן

מאת כתב 'המבשר'

חברת 'מקורות' תחל לספק מי 
הפסח,  חג  בימי  לצריכה  קידוחים 
הכ־ במי  מחמץ  החשש  עקב  זאת 
הארצי'.  ל'מוביל  הנשאבים  נרת 
מקורות  הנהלת  אתמול  מסרה  כך 
אגודת  מרכז  למשרדי  בהודעה 

ישראל בירושלים.
סגן השר הרב מאיר פרוש פנה 
אלי  מר  מקורות  מנכ"ל  אל  בענין 
כהן, והסביר לו את חשיבות הענין 
לציבור החרדים לדבר ה' ונזהרים 
מחשש חמץ. מנכ"ל מקורות נענה 
לבקשה והודיע על ההסדר, לפיה 
ירושלים  לעיר  המים  אספקת 
תבוסס על מיהול של מי קידוחים 

ומים מותפלים

יופעל  ההסדר  הנמסר,  כפי 
הבו־ בשעות  בניסן  י'  מהיום  החל 

קר, ועד ליום ראשון כ"ג בניסן.
אספקת  אלו  בימים  כאמור, 
תבוסס  ירושלים  לעיר  המים 
ומים  קידוחים  מי  של  מיהול  על 
שהמים  מאחר  וזאת  מותפלים, 

המוזרמים מהכנרת ועוברים במו־
ביל הארצי עומדים גלויים, וקיים 
ולכן  חמץ  אליהם  מגיע  כי  חשש 
חושש  כך  על  המקפיד  הציבור 
במים  אולם  אלו,  במים  להשתמש 
מים  כי  חשש,  כל  אין  מקידוחים 

אלו אינם עומדים גלויים.

החל מהערב עליה לציון השל"ה הקדוש 
זי"ע בעיה"ק טבריה לרגל יומא דהילולא

החל מהערב ומחר יום שלישי 
י"א בניסן הילולת השל"ה הקדוש, 
לציונו  ישראל  בית  המוני  יעלו 
של  קברם  יד  על  טבריה  בעיה"ק 
בן  יוחנן  רבי  הקדושים  התנאים 
סמוך  ותלמידיו,  הרמב"ם,  זכאי 

לקברו של הרמב"ם. 
ברכה,  אחריו  השאיר  רבינו 
ספרים קדושים המפורסמים בכל 
אשר  העיקרי,  חיבורו  תבל.  קצוי 
לאחר  רק  בנו  ידי  על  התפרסם 

פטירתו, הינו 'שני לוחות הברית', 
בואו  לאחר  כשנתיים  שחובר 
מש־ לבני  כצוואה  ישראל,  לארץ 

פחתו, ועל שם הספר נקרא רבינו 
נודע  הקדוש'.  'השל"ה  כל  בפי 
(לסידור  בהסכמתו  שהב"ח  מה 
ספרי  אודות  כותב  השמים)  שער 
אחריו  והניח  וז"ל:  הק'  השל"ה 
וכא־ הקדושים:  בחבוריו  ברכה 

הרגשנו  בהם,  וקראנו  ראינו  שר 
המעלות  מרום  הקדושה  השפעת 

שחבוריו  האות  וזה  אברינו,  בכל 
המה מחוברים לשם שמים, לתקן 

הדורות הבאים אחריו...
קברו נודע כתל תלפיות ומקום 
ולהוושע  התפילות  לקבלת  מסוגל 
הטבע,  מדרך  למעלה  בישועות 
מקום קברו נודע כמסוגל לישועות 
בזכותו של אותו קדוש עליון, זכותו 
יגן עלינו ועל כל ישראל, שמו להד־

לקת נר הרה"ק רבי ישעיהו בן רבי 
אברהם הלוי זיע"א.

במעמד רבני העיר ראשי הישיבות, אדמו"רים ואלפי תושבים:

המונים קבלו את פניו של מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בעיר רחובות
משא חיזוק מרכזי התקיים לרגל פתיחת בין הזמנים בהיכל הישיבה הגדולה 'מאור התלמוד'

שערך  מיוחד  חיזוק  במסע 
שטר־ הגר"מ  מרן  ההוראה  עמוד 
נשא  רחובות,  לעיר  שליט"א  נבוך 
הגדולה  הישיבה  בהיכל  דברים 
ימי  פתיחת  לרגל  התלמוד  מאור 
לעיר  בכניסה  כאשר  הזמנים,  בין 
כשד־ ילדים  מאות  לבואו  המתינו 

גלים בידיהם לכבוד התורה.
השתתפו  ההיסטורי  במעמד 
הישיבות  וראשי  העיר  רבני  כלל 
ר'  הגאון  ובראשם  והאדמו"רים, 
העיר  רב  שליט"א  קוק  שמחה 
רחובות ונשיא הישיבה אשר הט־
ונסע  מיוחד  באופן  עצמו  את  ריח 
להשתתף  לרחובות  מירושלים 
יצחק  אברהם  ר'  הגאון  במעמד, 
מאור  ישיבת  ראש  שליט"א  קוק 
אב־ ר'  הגאון  רחובות,  התלמוד 

שליט"א  רובין  הכהן  יצחק  רהם 
חבר בי"ד דהגר"נ קרליץ שליט"א 
כ"ק  ישראל,  שארית  בד"צ  וחבר 
אדמו"ר מדז'יקוב ויזניץ שליט"א, 
רוזנבוים  משה  דוד  ר'  הרה"צ 
שליט"א רב קרית קרעטשניף ובן 
מקרעטשניף,  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
שליט"א  רובין  אברהם  ר'  הגאון 
יצ־ ר'  הגאון  מהדרין,  בד"צ  ראש 

חק גרנדביץ שליט"א ראש ישיבת 
חכמה ודעת, הגאון ר' נחום גורט־

לר שליט"א אב"ד רחובות, הרה"ג 
רוחני  מנהל  שליט"א  קון  מנחם 
דישיבת שכר שכיר, הרה"ג אריה 
מאור  ישיבת  מרבני  שליט"א  קוק 
גינצבורג  משה  הרה"ג  התלמוד, 
התלמוד,  מאור  ישיבת  מרבני 
אנגלמן  אורי  מרדכי  הרה"ח 

שליט"א מרבני ראשון לציון.
מסר  בה  ארוכה  שעה  לאחר 
מרן הגר"מ שליט"א 'שיעור כללי' 
בליל  מצה  אכילת  מצוות  בגדרי 
ובמעמד  הישיבה  בהיכל  ט"ו 
החל  הישיבה,  וראשי  העיר  רבני 
דברי  לשאת  שליט"א  הגר"מ  מרן 
הישיבות  בני  לפני  התעוררות 
במרכז  כאשר  הכוללים,  ואברכי 
דבריו ביקש מבני הישיבות בעיר 

בין  בימי  תלמודם  על  לשקוד 
ישיבה  בחור  כי  ועורר  הזמנים 
הזמנים  בבין  הזמן  את  שמבזבז 
אינו בן ישיבה אלא 'סטודנט'. כמו 
כן עורר בדבריו על חיזוק האמונה 
משיח  בביאת  האמונה  ועל  בכלל 

צדקנו בפרט.
"כש־ אמר  דבריו  בתחילת 

רחובות  העיר  היתה  לארץ  באתי 
שרחובות  ידעו  לגמרי,  שוממת 
נעשה  ב"ה  היום  אבל  'טרייף',  זה 
ב"ה  כאן  ויש  בעיר,  גמור  מהפך 
הרבה תורה ועבודה וחסידות, 'כי 

הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ'.
בתקופה  עכשיו  נמצאים  "אנו 
וידוע  הזמנים',  'בין  שנקראת 
נר  פרק  (שבועות  הק'  שהשל"ה 
הז־ 'בין  השם  על  מתפלא  מצוה) 

מנים', שהלא בתורה כתוב 'והגית 
(מנ־ בגמ'  ואמרו  ולילה',  יומם  בו 

חות צט:) 'צא ובדוק שעה שאינה 
ולמוד  הלילה  מן  ולא  היום  מן  לא 
בגמ'  אמרו  וכן  יוונית',  חכמה  בה 
נעשה  אדם  שמת  'כיון  בשבת (ל.) 
המצות',  ומן  התורה  מן  חפשי 
חיותו  חיי  זמן  שכל  מבואר  והרי 
מושג  אין  הזה,  בעולם  האדם  של 
של 'חופש' כלל, וכתב שם השל"ה 
הק': 'יהיה נעקר ונשרש מן העולם 
ייזכר  לא  הזמנים',  'בין  של  השם 

ולא יפקד'.
משה  רבי  הגאון  ורבי,  "מורי 
ואומר  בוכה  היה  זצ"ל  שניידער 
סטודנטים  רוצה  שאינו  תמיד, 
שבאים  בחורים  והיינו  בישיבה, 
'בני  רוצה  אלא  תורה,  ללמוד  רק 
ברו־ עצמם  לבנות  שבאים  תורה' 

שמים,  ביראת  גם  בישיבה  חניות 
לבדוק  רוצים  שאם  אומר  והיה 
בחור אם הוא בן תורה או סטודנט 
לתורה ר"ל, אפשר לבדוק כן בבין 
שאם  שבתות,  בערבי  או  הזמנים 
אינו לומד בזמנים הללו, הרי הוא 
זמ־ לו  שיש   – לתורה  כ'סטודנט' 

כמו  התורה  ללימוד  קבועים  נים 
קבוע  זמן  להם  שיש  סטודנטים 

ללימודם, ורק מי שמחובר לתורה 
בכל עת וגם בבין הזמנים וערש"ק 
'בן  בתואר  קרוי  הוא  ובלילות, 
חלק  היא  התורה  שהרי  תורה', 

ממהותו בכל זמן".
חובת  על  עוד  עורר  בדבריו 
צדקנו:  משיח  לביאת  הצפיה 
שקנתה  ע"ה  אמי  אצל  זוכר  "אני 
אלא  ללבשו  רצתה  ולא  יפה  בגד 

שמור ומיועד  הכינה אותו שיהיה 
משיח  בביאת  הגדולה  לשמחה 
צדקנו, וכך היה הדבר פשוט אצל 
ולצערנו  משיח,  על  לדבר  כולם 
לדבר  לגמרי  שכחו  כבר  היום 
כאלו  ישנם  ובעוה"ר  משיח,  על 
הגויים,  ככל  גוי  שאנחנו  המדמים 
וכאילו השיגו כבר גאולה או איזו 
אתחלתא דגאולה בדרכי הטבע".

מכל  המשתתפים  המוני 
לבי־ התפזרו  והעדות,  החוגים 

עילאית,  רוחנית  בתחושה  תם 
רחו־ בעיר  לראשונה  זכו  אשר 

מרן  של  פניו  את  להקביל  בות 
שטרנבוך  הגר"מ  ההוראה  עמוד 
שמעמד  ספק  וללא  שליט"א, 
בליבותיהם  חקוק  ישאר  זה  אדיר 

לנצח.

תוקף את ראש הממשלה: 

המשנה לנשיא ביהמ"ש העליון לשעבר: 
"נתניהו לא מעוניין כרגע בקידום ההליך שלו"

המשנה לנשיא ביהמ"ש העליון לשעבר, השופט אליהו מצא הסביר מדוע לטעמו 
הימין החדש נותר מתחת לאחוז החסימה. "האג'נדה של שקד, פשטה את הרגל. העם 

רוצה שלטון ימין אבל רוצה גם שלטון חוק"

מאת דוד שמואלי

המשפט  בית  לנשיא  המשנה 
בדימוס  השופט  לשעבר,  העליון 
בראיון  התייחס  מצא,  אליהו 
רשימת  של  לכשלונה  ב',  לרשת 
ואמר  בבחירות  החדש'  'הימין 
שרת  את  הדיח  העם  "למעשה  כי 

המשפטים שקד", כלשונו.
במישור  דברו  את  אמר  "העם 
אמון  העניק  שהעם  נכון  הכללי. 
נתניהו  בנימין  של  לממשלתו 
הביע  גם  הוא  אבל  שלו.  ולסיעה 
אי אמון באג'נדה של שקד", אמר 
להיום  נכון  "המצב  והמשיך:  מצא 
פשטה  שקד,  של  שהאג'נדה  הוא 
זאת  בכל  העם  כנראה  הרגל.  את 
של  ימין,  של  שלטון  אמנם  רוצה 
ליכוד, אבל רוצה גם שלטון חוק".

כיו"ר  שכיהן  בדימוס  השופט 
ה־15 הכנסת  של  הבחירות  ועדת 

והדגיש  נתניהו  לתיקי  התייחס 
להמשיך  יכול  הוא  החוק  לפי  כי 
אומר  "אני  לדבריו,  אך  לכהן. 
שזה לא רצוי. זה לא טוב לאקלים 

הציבורי שאת המדינה מנהיג אדם 
חשדות  של  כזו  עננה  עליו  שיש 
לא  חמורות.  פליליות  בעבירות 
יכולה להיות עבירה חמורה יותר 
אמונים  הפרת  או  שוחד  מעבירת 
כנראה  העם  קשות.  בנסיבות 
מקבל, או שאולי הוא חושש שמי 
מסוגל  יהיה  לא  במקומו  שיבוא 
ולדבר  ישראל  מדינת  על  להגן 
עם טראמפ ועם פוטין כמו שהוא 

יודע.
כרגע  מעוניין  לא  "נתניהו 
שאני  כמו  שלו,  ההליך  בקידום 
נקי  היה  באמת  אם  מתרשם. 
הדבר  טוען,  שהוא  כפי  כפיים 
הוא  לעשות  צריך  שהיה  העיקרי 
מצא.  המשיך  ההליך",  את  לזרז 
שזה  לסניגורים  מאמין  לא  "אני 
עדיין  קיבלו  לא  שהם  בגלל  רק 
אצה  לא  שלהם  ללקוח  כסף. 
פלילי,  במשפט  סניגור  הדרך. 
לקראת  או  חקירה  כשמסתיימת 
חו־ את  לקבל  כמהים  הם  שימוע, 

מר החקירה כמה שיותר מהר, כדי 
שיהיה להם יותר זמן ללמוד אותו 

רו־ הם  כאן,  השימוע.  תאריך  עד 
לממשלה  המשפטי  שהיועץ  צים 
אצלו  החומר  את  להחזיק  ימשיך 

בהקפאה עמוקה".
של  למועמדותו  הגיב  מצא 
ואמר:  המשפטים  לשר  לוין  יריב 
הביקורת  את  הסתיר  לא  "לוין 
המשפט  בית  על  לו  שיש  הקשה 
אמר  הוא  בג"ץ.  בעיקר  העליון, 
בה־ מספור  רבות  במילים  זה  את 
הזו,  מהבחינה  שונות.  זדמנויות 
שקד.  של  מנטור  קצת  היה  הוא 
כלפי  מורעלים  חיצים  שילח  הוא 
לנו  יש  שונות.  בהזדמנויות  בג"ץ 
המשפט  בית  לדעתי  שהוא  בג"ץ 
הד־ במדינות  מאופק  הכי  הגבוה 

לביקורת  הנוגע  בכל  מוקרטיות, 
חקיקת  ועל  הממשלה  מעשי  על 

הכנסת".
מלשכת שרת המשפטים שקד 
שמחים  "אנחנו  בתגובה:  נמסר 
הדמוק־ את  גילה  פתאום  שמצא 

אותה  לחסל  שניסה  אחרי  רטיה, 
באמצעות אקטיביזם שיפוטי".

בני ברק:

ילד נפגע 
באצבעו מדלת 
שנטרקה עליו

באצ־ נפגע  שמונה  כבן  ילד 
ידו  על  שנסגרה  דלת  עקב  בעו 
בביתו בני ברק. בני גריינמן חובש 
"למרבה  סיפר:  הצלה'  ב'איחוד 
הילד  של  מהאצבע  חלק  הצער 
מדלת  כתוצאה  במלואו  נקטע 
טיפול  לאחר  ידו.  על  שנטרקה 
לו  שהענקתי  ראשונית  וחבישה 
ינסו  שם  החולים  לבית  פונה  הוא 
ולאחות  להציל  לנסות  הרופאים 

את האצבע".

נתפסו עשרות 
שב"חים במיתר
אותרו  חוקיים  בלתי  שוהים   42
של  הגבול  משמר  שוטרי  ידי  על 
משטרת ישראל באזור מעבר מיתר. 
לצמ־ רבות  פועלים  הגבול  במשמר 
חוקית  הבלתי  השהייה  תופעת  צום 
במסגרת  זאת  ישראל,  במדינת 
הארץ,  ברחבי  המתבצעים  מבצעים 
העסקת  בתחום  האכיפה  הגברת 
ושילוב  חוקיים  הבלתי  השוהים 

זרועות של כל ארגוני הבטחון.
מעבר  בגזרת  שהתנהל  במבצע 
מיתר אותרו בפעילות כ־42 שוהים 
יש־ לשטח  שהסתננו  חוקיים  בלתי 
חשו־ חמישה  נעצרו  מתוכם  ראל. 

הפעם  אינה  הנראה  ככל  שזו  דים 
הראשונה שהם נעצרים בגין שהייה 
בלתי חוקית. שאר החשודים נחקרו 

והוחזרו לשטחים. 
חיים מרגליות
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בסיעתא דשמיא, מחר בירושלים:

יוקם איגוד נציגי קהילות לפתרון מצוקות הדיור 
כנס יסוד לאיגוד נציגי דיור של קהילות הקודש 

תוצאות  השפעת  כי  נראה 
פירותיה  את  נותנת  הבחירות 
יוזמה  כאשר  מהמצופה,  מהר 
כבר  יוצאת  ראשונה  קהילתית 
הדיור.  בתחום  והפעם  לדרך, 
אברמוביץ  פרץ  הרב  מספר 
"בעת  ב"ב:  עיריית  מועצת  חבר 
נשאתי  הקהילות,  מועצת  הקמת 
מצו־ מצב  על  רב  בכאב  דברים 
הצורך  ועל  החרדי,  הדיור  קת 
לצורך  בית,  שיעורי  בעשיית 
בנושא  ומקיף  יסודי  נספח  הכנת 
בפ־ הקשה,  המצוקה  פתרונות 
הקמת  של  זאת  בהזדמנות  רט 
להזיז  שניתן  זמן  שזה  ממשלה 

דברים.
זה,  בנושא  עיסוקי  כדי  "תוך 
הזדמן לי להפגש עם רבנים נוס־

פים שעוסקים בנושא זה זמן רב, 
מחי־ שליט"א  וסרצוג  מאיר  הר' 
פה והר' מרדכי רוטנברג שליט"א 
לאחר  ולטענתם  עילית,  מביתר 
בחודשים  משותפת  עבודה 
נציגי  דיור,  נציגי  עם  האחרונים 
משרד השיכון, וחברי כנסת חר־
דיים, הגיעו למסקנה, שלמצוקת 
הדיור החרדי אין שום גוף מייצג, 
ויש צורך להקמת כתובת ברורה 
– לתכנון הדיור החרדי בארה"ק, 
לאורך  הנושא  את  שירכז  גוף 
השיכון  משרד  מול  ושנים  ימים 
רק  שכן  הקהילות,  נציגי  ומול 
בכוחות משותפים אפשר להגיע 
לכוח קניה זול, ולדלג על עלויות 
ושיווק  פרסום,  כיזמות,  רבות 
וכו', ומה טוב ומה נעים שבשורה 

קהילות  מאיחוד  תהיה  אדירה 
הקודש שתהיה הכתובת הברורה 

לנושא מצוקת הדיור.
ול־ מנגד  לעמוד  אפשר  "אי 
שנוג־ הקשה  המצוקה  את  ראות 

זה,  בנושא  מאתנו  אחד  לכל  עת 
במועצת  חברים  עם  בהתייעצות 
התנועה,  ראשי  וח"כ  הקהילות 
ולאחר ברכתם של גדולי ישראל 
קבלנו את ההחלטה לצאת לדרך 
ולהקים את 'איגוד נציגי הדיור – 
הקמת  לצד  הקודש'  של קהילות 
ועדת תכנון הדיור החרדי – בא־

רץ הקודש.
"ציבור קהילות הקודש צריך 
להבין שמדובר במהלך היסטורי 
וקהילה  קהילה  וכל  בתחום. 
לכנס  דיור,  נציג  לשלוח  מוזמנת 

למרות  מחר,  עיה"ק  בירושלים 
יכולנו  לא  פסח,  בערב  שמדובר 
לדחות את הקמת האיגוד לאחר 
החג, כדי לא להחמיץ את ההסכם 

הקואליציוני המתגבש". 
בכנס יינתן מידע מקצועי על 
בארה"ק  והשטחים  המקומות 
שניתנים לתכנון ובניה במחירים 
את  המקים  זוג  אשר  סבירים 
תוך  להתגורר  לזכות  יוכל  ביתו 
משלו  גג  בקורת  סביר  זמן  פרק 
כמו  וריאליים,  סבירים  בתנאים 
כן, בכינוס ישתתפו אנשי מקצוע 
הב־ זמינות  על  מידע  יתנו  אשר 

ויתקיים  ומקום,  מקום  בכל  ניה 
רב שיח קהילתי על צרכי הדיור 

החרדי.
ויהי נועם ה' עלינו.

נתניהו בישיבת הממשלה: "'בראשית' הביאה את 
המדינה להיסטוריה"; שרי הימין החדש נעדרו
במהלך הישיבה נשאל נתניהו בנוגע לממשלת אחדות ונפנף את ידו בביטול 

מאת מאיר ברגר

הראשונה  הממשלה  ישיבת 
אתמול  נערכה  הבחירות  מאז 
ונפ־ שקד  השרים  נעדרו  וממנה 
את  לעבור  הצליחו  שלא  בנט  תלי 
אחוז החסימה עם מפלגתם 'הימין 

החדש'.
במהלך הישיבה נשאל נתניהו 
מכאן  שמש  מיכאל  הכתב  ידי  על 
ונ־  – אחדות  לממשלת  בנוגע   11

פנף את ידו בביטול .
בה־ הישיבה  את  פתח  נתניהו 
'ברא־ של  להתרסקות  תייחסות 

שית' על הירח. "החללית בראשית 
להיסטוריה",  המדינה  את  הביאה 
אמר נתניהו, "הפכנו לאחת משבע 
זה  הירח.  סביב  שחגה  המדינות 
ואנחנו   SpaceILל־ כביר  הישג 
 ,2 בראשית  את  לשגר  מתכוונים 

בבנייתה.  גם  תשתתף  שהמדינה 
 – שלנו  היכולות  את  מוכיח  זה 

ההבדל בין המנצחים ללוזרים".
חברי  את  לברך  מבקש  "אני 
מלאות  שנים  ארבע  על  הממשלה 
הישגים  הישגים.  ורבות  עשיה 
בי־ לידי  בא  הדבר  מאוד.  רבים 

לחדש  הציבור  של  בהחלטה  טוי 
מעשיה  כתוצאה  המנדט  את  לנו 
שמיוצגים  התחומים  בכל  עצומה 
בפעולה   – הזה  השולחן  סביב 
שרי  של  ומוצלחת  ברורה  מאוד 
לעשות  נמשיך  אנחנו  הממשלה. 
ובעזרת  הבאה  בממשלה  גם  זאת 

ה' נעשה וגם נצליח".
ראש הממשלה ברך את נשיא 
ארה"ב דונלד טראמפ על החלטת 
לא  בהאג  הבינלאומי  הדין  בית 
הברית  ארצות  חיילי  את  לחקור 

על פשעי מלחמה באפגניסטן.

התפת־ היתה  השבוע  "בסוף 
הדין  בית  משמעותית.  מאוד  חות 
הבינלאומי בהאג, דחה את דרישת 
התובעת של בית הדין הבינלאומי 
הדבר  ארה״ב.  חיילי  את  לחקור 
המקורית  המטרה  את  בלם  הזה 
הבינלאומי",  הדין  בית  הקמת  של 

אמר נתניהו.
"הוא הוקם כדי לטפל בזוועות 
מש־ מערכת  להן  שאין  במדינות 

לחיילי  נטפלים  הם  ראויה.  פטית 
ולה־ לישראל  או  הברית  ארצות 

אבסורד  זה  למשפט  אותם  עמיד 
של  מטרתו  שהיתה  ממה  וההפך 
אני  הבינלאומי.  הדין  בית  הקמת 
יוצאות  השלכות  לזה  שיש  חושב 
דופן לגבי ההתנהלות בעולם. אני 
מברך את ארצות הברית ואת הנ־
מערי־ מאוד  אנחנו  טראמפ.  שיא 
כים את התמיכה גם בתחום הזה".

ראה"מ נתניהו אישר: 

המחבלים הכלואים 
יקבלו טלפונים ציבוריים

שביתת הרעב של המחבלים הכלואים תסתיים 
לאחר ששב"ס הסכים להתקין טלפונים ציבוריים 

בבתי הסוהר ^ המיסוך הסלולרי יישאר

מאת סופרנו הצבאי

המחבלים  של  הרעב  שביתת 
בקרוב,  להסתיים  צפויה  הכלואים 
להתקין  הסכים  ששב"ס  לאחר 
בבתי  באגפים  ציבוריים  טלפונים 
 ,'11 ב'כאן  הדיווח  פי  על  הסוהר. 
והמח־ יישאר  הסלולרי  המיסוך 
מש־ בני  עם  לשוחח  יוכלו  בלים 
הטלפונים  באמצעות  פחותיהם 

הציבוריים.
ומתן  במשא  שגובש  המתווה 
אישורו  את  קיבל  המחבלים  עם 
של ראש הממשלה בנימין נתניהו. 

התנגדות  חרף  גובש  המתווה 
ארדן.  גלעד  הפנים  לבטחון  השר 
דיווח  יהושע  יוסי  הצבאי  הכתב 
את  השב"כ  על  הטיל  נתניהו  כי 
והוציא  המתווה,  גיבוש  מלאכת 
לה־ שהתנגד  השב"ס  מידי  אותה 
תמורת  ציבוריים  טלפונים  תקנת 

השארת המיסוך.
של  הרעב  שביתת  כי  נציין 
לת־ זכתה  הכלואים  המחבלים 

לדוגמא,  כך  הערבי.  ברחוב  מיכה 
עם  ערבים  מאות  צעדו  ברמללה 
מחבלים  תמונות  תמיכה,  כרזות 

ודגלי 'פלסטין'.
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הצלחה מרשימה בכנסי החינוך 
של פרויקט 'חנוך לנער'

מאות חונכים של פרויקט 'חנוך לנער' השתתפו בסיומו של זמן חורף בסדרת ערבי עיון שהתקיימו בשני מוקדים בארץ 
– בירושלים ובבני ברק

לנער'  'חנוך  המיוחד  פרויקט 
בפן  ותמיכה  סיוע  הינה  שמטרתו 
תלמידי  בקרב  והרגשי  הלימודי 
הוקדש  בארץ  לצעירים  הישיבות 

בתוך המסגרות הפורמאליות.
זה  ייחודי  חונכים  פרויקט 
מלווה על ידי גדולי אנשי החינוך 
וכמובן  הישיבות,  וראשי  בדורנו 
מרנן  של  ובהכוונתם  בברכתם 

ורבנן גדולי ישראל שליט"א.
ולוקח  חיים  עץ  צדיק  "פרי 
הכתוב  משבח  כך  חכם",  נפשות 
של  הנבחרת  מעלתם  את  במשלי 
אשר  לב,  וישרי  רוח  אצילי  אותם 
נדבם ליבם להתמסר ולעמול, כדי 
באור  ישראל  נערי  עיני  להאיר 

תורת ה'.
מפתן  על  החונך  דורך  טרם 
תפקיד החונכות, מן הראוי שייתן 
התפקיד  מעלת  את  ליבו  אל 
המ־ חשיבותו  את  עליו,  שהוטל 

כרעת לדורי דורות, ואת הכוחות 
העצומים הנתונים בידיו.

החונך המסור, העושה מלאכ־
החניכים  עבור  משמש  נאמנה,  תו 
צמאון  המרווים  קרים  כמים 
העייפה.  בנפש  חיות  ומזרימים 
אור  כקרן  חניכו  עבור  נמצא  הוא 
והקו־ הנוגים  חייו  את  שמאירה 

הסיבה  הנער  עבור  החונך  דרים, 
בבוקר,  לקום  לו  שווה  שעבורה 

להתאמץ ולעמול.
של  הימים  דברי  בכרכי 
ספונים  לנער',  'חנוך  פרויקט 
שהיו  חניכים  על  רבים  סיפורים 
חשוך  רוחני  בבור  עמוק  שקועים 
המשות־ החונכות  ושעת  ומסוכן, 

ובפגישתם  החונך,  עם  שלהם  פת 
הקבועה עם דמות מקרינה אהבה 
עבו־ היו   – ותקוה  אמון  ומביעה 

מבור  והמילוט  ההצלה  חבל  רם 
חייבים  רבים  חניכים  זה.  מסוכן 
כפשוטם,  חייהם  את  לחונכיהם 

הפיזיים וגם הרוחניים.
לא  כי  לבו,  את  נותן  חונך  כל 
רק חייו של החניך מופקדים בידו, 
כי אם גורל חיי כל זרעו והדורות 

שהוא עתיד להקים, תלויים בו. 
את  למלא  החונך  ישכיל  האם 
לנווט  ידע  האם  כראוי?  תפקידו 

את מעשיו בדרך הנאותה?
במשימה  להצליח  בכדי 
כתפיהם  על  המוטלת  החשובה, 
שוב  הצורך  עולה  החונכים,  של 
ובהדרכתם,  בהכשרתם  ושוב 
לשי־ מפואר  כלים  ארגז  ובמתן 

הוזמנו  החונכות.  ולייעול  פור 
מצפת  הארץ  רחבי  מכל  החונכים 
העיון  בערבי  להשתתף  ערד,  ועד 
יותר  טובים  להיות  ללמוד  בכדי 
ומוצלחים יותר והכל לטובתם של 

הנערים והצלחתם.
נערכו  הכינוסים  כאמור 
בירו־ מרכזיים,  מוקדים  בשני 

שע"י  הכינוסים  באולם  שלים 
השתתפו  קהילתי  בריאות  מרכז 
ירושלים  יהודה  מערי  החונכים 
ברק  בני  בעיר  ובכינוס  והסביבה, 
לי־ מרכז  שע"י  הכינוסים  באולם 

החונכים  השתתפו  ולמשפחה  לד 
מערי המרכז וצפונה. 

בפתחי הכינוסים עמד בדבריו 
הפרויקט,  מנהל  גרליץ  יוסף  הרב 
על מצבו הכללי של הפרויקט ועל 
חברי  של  הרבה  הפעילות  אודות 

שעושים  התורה  יהדות  סיעת 
לילות כימים למען המשך הצלחת 
על  בדבריו  הוסיף  ואף  הפרויקט, 
רב  לכל  שיש  הרבה  האחריות 
ומחנך כלפי הבחורים עליהם הוא 
הופקד, על קשר כנה עם החניכים 
כלים  הקניית  על  דגש  שימת  תוך 
והצורך  הסוגיות,  והבנת  ללמידה 
התלמיד  בלב  ולהשריש  להעמיק 
את הידיעה של מהות הלימוד ואת 

ונתינת  התלמיד  בהעצמת  הצורך 
כלים אמיתיים שיסייעו לו לגדול 
בדרכי  שאיפותיו  כפי  ולצמוח 

הישיבה...
החשיבות  את  חידד  בנוסף 
חונך,  של  בקשר  שנדרש  הרבה 
המוסד  וצוות  הישיבה  ראש  מול 
לגבי השינויים שיש אצל התלמי־

מוקדם  לזיהוי  כאמצעי  וזאת  דים 
מירבי  מענה  לנתינת  ואפשרות 

ומיטבי בכל התמודדות המצריכה 
התערבות של הצוות..

בשני הכינוסים הוזמן להרצות 
גור  ישיבת  ראש  המחנך  לחונכים 
ר' דניאל ליברמן  הרה"ג  ראשל"צ 
אנשי  ומגדולי  מחשובי  שליט"א 
סיכום  בנושאים  בדורינו  החינוך 
זמן חורף והכנה ראויה לימי הבין 

הזמנים 
של  מקבץ  קיבלו  החונכים 
ופתרו־ עקרונות  וכללים,  כלים 

וברורה  מפורטת  והדרכה  נות, 
נפגשו  הם  בהם  שונים  למצבים 
עצות  גם  כמו  החונכות,  בתהליך 
סוגיית  עם  להתמודדות  מועילות 
המשך  חובת  ועל  הזמנים  בין  ימי 
הקשר עם הנערים גם בימים אלו 
יסו־ וכבניית  העבר  על  כשמירה 

דות לזמן קיץ הבעל"ט.
כמו כן, אף הודה הרב ליברמן 
החשו־ הרבנים  לצוות  לב  מקרב 

בדורנו  החינוך  אנשי  מגדולי  בים 
ה"ה הרה"ג יהושע פינק שליט"א, 
הרה"ג משה בלוי שליט"א, הרה"ג 
אשר בן נאים שליט"א, שפוסעים 
נאמנה בכל הדרך הארוכה עד כה, 
להצלחת  רבות  שעות  ומקדישים 
מע־ בכל  ברכה  שיראו  הפרויקט, 

שה ידיהם מתוך נחת והרחבה.
ואף ראה את המקום ואת הזמן 
שלו־ יקירא  גברא  להאי  להודות 

פרוש  מאיר  הרב  ה"ה  דרבנן  חא 
שליט"א סגן שר החינוך, על המא־

המרובה  וההשקעה  הגדול  מץ 
ללא לאות, למען הצלחת פרויקט 
להמ־ שנוכל  ובתפילה  זה,  מבורך 

תורה  ולהגדיל  הפרויקט  את  שיך 
ולהאדירה.  

את  למלא  ונשכיל  ד'  "ייתן 
ונראה  כראוי  הנעלה  שליחותינו 
רוב ברכה בעמלינו עדי יקוים בנו 
יזהירו  הרבים  'ומצדיקי  הכתוב 

ככוכבי השמים לרוב'".
מקרב  החונכים  הודו  בסיום 
ואף  הנפלאים,  הדברים  על  לב 
אוצרות  הינם  אלו  שכלים  ציינו 

אין רגע פנוי בבין הזמנים בעמנואל
̂ נהנים מחוויות מרתקות בין רכסי ההרים בני דור העתיד חובשים ברצינות גמורה את ספסלי ישיבת בין הזמנים 

שהלי־ מרגישים  שלא  כמעט 
מודים אינם סדירים כמו בישיבות 
את  שרואים  בעת  התחושה  זו   –
הישיבות  ובני  ח'  כתה  תלמידי 
שוקדים  עמנואל,  תושבי  הקטנות 
הזמנים  בין  בישיבת  תלמודם  על 

בעיר.
ראש המועצה הרב אליהו גפ־

ני, פרש את חסותו על ישיבת בין 
הזמנים, וגם השתתף אישית בלי־
מוד בחברותא עם כמה מהנערים.

המיזם ממלא בתוכן ערכי את 
מראש  הערבים,  גם  הימים,  כל 
אייר.  חודש  ראש  עד  ניסן  חודש 
מלהיבות  ופעולות  טיולים  ויש 

וכמובן פרסים יקרי ערך. 
וב־ ח'  כתה  תלמידי  הנערים, 

שנכנסו  הקטנות  הישיבות  חורי 
את  ממלאים  הזמנים,  בין  לימי 
הם  עשיר.  בתוכן  האלה  הזמנים 
שח־ בתפילת  בוקר  כל  מתחילים 
הכנסת  מבתי  באחד  ולימוד  רית 
בעיר. לא סתם לימוד, אלא לימוד 
מבוגרים  ובחורים  אברכים  עם 
יותר, בני ישיבות גדולות. כאמור, 
יותר,  המבוגרים  האברכים  אחד 
גפני,  הרב  המועצה,  ראש  היה 
שהוא כידוע יהודי בן תורה חסידי 

מובהק.
בע־ הזמנים  בין  ישיבת  את 

הרוש,  מאיר  הרב  מנהל  מנואל, 
עם  יחד  המיזם  את  שמפעיל 
ימינו  יד  שהוא  לוי,  דוד  הבחור 
בשעתו  שהקים  ענקי,  הרב  של 

את הרעיון של ישיבת בין הזמנים 
בעמנואל.

כרטיס  מקבל  משתתף  כל 
כרטיסים,  שבעה  הכל  ובסך 
של  שבעה  לעוד  המתווספים 
נכו־ הצוברים  נוספת.  פעילות 
משמעו־ להגרלה  נכנסים  נה, 

 3,000 של  פרס  על  מאוד,  תית 
שקל.

הזמנים  בין  ישיבת  גם  ויש 
לאלה  גם  בונוס  לערב.  מיוחדת 
בבוקר,  להשתתף  יכולים  שלא 
למעלה־ראש  עד  עסוקים  הם  כי 
הפסח.  בהכנות  לאמא  בלעזור 
פו־ הערב  של  הזמנים  בין  ישיבת 

עלת משש ורבע בערב עד שמונה 
בחו־ עם  לומדים  הצעירים  ורבע. 

המשתתפים  גדולות.  ישיבות  רי 
אופניים  על  להגרלה  נכנסים 

חשמליים. 
גם  יש  הלימודים,  מלבד 
הראשון  הטיול  וחוויות.  טיולים 
הסמוך־ היישוב  אל  היה:  כבר 

יחסית, קרני שומרון, עם פעילות 
ערב.  בארוחת  שנחתמה  במקום 
אחרי ארבע שעות, שבו הצעירים 
בימי  ומרוצים.  שבעים  עייפים, 
של  מושב  ערב  מתקיים  חמישי 
על  תורה  דברי  והשמעת  שירה 

פרשת השבוע. 
מכך  כולם  מרוצים  בעמנואל 
שאין "הלב פנוי מן החכמה", אלא 
להיפך, אוגר ואוצר אוצרות חיים 

ויראת ה'.

רוסיה: נשלמו ההכנות לקראת חג הפסח
הופצו טונות רבות של מצות בהכשר המהודר של רבה הראשי של רוסיה שליט"א ^ שפע מרהיב ומושקע 

של פרסומים ^ מאות מוצרים כשרים לפסח יוצרו ברוסיה

מאת א. למל

הבעל"ט,  הפסח  חג  לקראת 
במדינת  הרבות  ההכנות  הושלמו 
מוסקבה  ובבירת  בכלל  רוסיה 
בפרט, בידי מאות הרבנים ושלוחי 
ובמחוזות  בערים  הפזורים  חב"ד 
השונים במדינה הגדולה בעולם – 
הכנות עליהן שקדו באינטנסיביות 
ותו־ חודשים  מספר  מזה  רבה 
בכל  ניכרות  הברוכות  צאותיה 
אצל  החג  הצלחת  למען  תחום, 

יהודי המקום. 
טונות רבות של מצות שמורה 
וב־ באה"ק  מאפיות  במספר  נאפו 

המהודרת  ההשגחה  תחת  רוסיה, 
הרבנות  של  הכשרות  ועד  של 
תחת  העומדת  לרוסיה,  הראשית 
רוסיה  של  הראשי  רבה  נשיאות 
הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א, 
כדי  המאפיה  אל  אישית  שהגיע 
הכשרות  הקפדות  אחר  לעקוב 
להגיע  בכדי  המצות,  הפצת  ועל 
לכל מקום שיהודים נמצאים ברו־

סיה; בקהילות, בבתי הכנסת, בתי 
הפרוסים  החינוך  ומוסדות  חב"ד 

ע"י   – אישי  באופן  והן  ברוסיה, 
ביקורי בית. 

מה־ מספר  לאור  יצאו  השנה 
בת־ פסח'  של  'הגדה  של  דורות 
הס־ בשילוב  לרוסית,  מלא  רגום 

מרהיבות,  ובתמונות  נאים  ברים 
וכן  מיוחדות,  הדרכה  חוברות 
בקבי־ המפורסם  לחגים  המדריך 

עות לקראת כל חג בידי גבאי בית 
רושצ'ה'  'מארינה  המרכזי  הכנסת 
שקנה  מדריך   – מוסקבה  במרכז 
מאוד  ולרבים  הטוב,  שמו  את 
הוא מסייע על כל צעד של הלכה 

ומנהג בחג.
הוא  השנה,  גדול  חידוש 
הכ־ 'מדריך  של  לאור  הוצאתו 

לאור  היוצא  ברוסיה'  שרות 
מאות  מרוכזים  ובו  לראשונה, 
 (!) מ־1,500  ולמעלה  מפעלים 
ברו־ המיוצרים  כשרים  מוצרים 

של  הכשרות  ועד  בהשגחת  סיה 
הרבנות הראשית לרוסיה, העומד 
הכש־ ועדי  רשימת  בראש  היום 

היהודי,  בעולם  המובילות  רויות 
היום  משווקים  רבים  ומוצרים 
במקומות רבים בעולם ומבוקשים 

מאוד.
רבה  בדברי  הנפתח  במדריך, 
הס־ מובאים  שליט"א,  רוסיה  של 
ברים מיוחדים על נושא הכשרות 
תמונות  בפרט,  וברוסיה  בכלל 
העסק,  בתי  רשימת  המוצרים, 
מזון  וחנויות  קפה  בתי  מסעדות, 
עם  הכשרות  תחת  העומדת   –
וכמובן  צמודים,  כשרות  משגיחי 
לפסח  הכשרים  מוצרים  רשימת 
– רשימה שהשנה כמעט הוכפלה, 
מו־ לייצור  רבים  מאמצים  לאחר 

צרים כשרים לפסח ברוסיה, ובכך 
ייבוא  על  מיותרות  עליות  לחסוך 

מחו"ל. 
השנה  נעשתה  רבה  השקעה 
לעריכת סדרים ציבוריים, גם במ־

קומות שאין בהם רב ושליח קבוע 
רבות  ועשרות  השנה,  כל  במשך 
במוסקבה,  הישיבות  תלמידי  של 
במוסקבה  הרבנים  בני  עם  יחד 
וב־ בטיסות  מועד  מבעוד  יוצאים 
רכבות לערים אלו, בארגון המוצ־

לח של 'איגוד הקהילות היהודיות 
המטבחים,  להכשרת  ברוסיה', 
פיקוח הבישולים והאפיה, עריכת 
והשיעורים  התפילות  הסדרים, 
מצב  שבכל  החמישי'  ה'בן  עם 
כ"ק  כהוראת  ברוסיה,  ומקום 
זי"ע,  מליובאוויטש  אדמו"ר 
שלוחיו  עומדים  שבברכתו 
השנה  בכל  בחזית  המסורים 
ומועדיו  ישראל  ובחגי  כולה, 

בפרט. 

  המשך בעמ' ו
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התחזית: שלג בביתר
משאיות מלאות בשלג מהחרמון, יפרקו היום מטענן בביתר עילית ^ העיריה 

שהזמינה את השלג עבור ילדי העיר – העמידה לטובת המיזם את החניון החדש 
בדרך הרמז ^ המקום יפעל מ־10:00 בבוקר ועד אחרון הילדים ^ בתפריט: 

תחרות בובות שלג ופרסים

מאת מאיר קליין 

עילית:  בביתר  בניסן  שלג 
שילדי  שלם  חורף  כמעט  אחרי 
והשלג  מהחזאים,  התייאשו  ביתר 
שציפו לו בושש מלבוא – החליט 
רובינשטיין  מאיר  העיר  ראש 
העיר  לילדי  ולהביא  יוזמה  ליטול 
שלג ישירות מהחרמון – משאיות 
עמוסות בשלג אמיתי, לבן וקפוא.

הועמד  השלג  מתחם  לרשות 
'קווים  חברת  של  החדש  החניון 
עילית' ברחוב דרך הרמז, שיחולק 
לבנים   – נפרדים  מתחמים  לשני 
יום  היום  יהיה  האירוע  ולבנות. 
בבוקר   10:00 מהשעה  החל  שני, 
יקפאו  הילדים  שלאחרון  ועד 

הידיים...
אין  כי  אומרים,  בעיריה 
בימי  הזה  מהאירוע  מתאים 
הילדים  כאשר  החג,  ערב  החופש 
מחוץ לבתים ומחפשים תעסוקה, 
בובות  תחרות  תיערך  במקום  וכי 
שלג, כאשר המצטיינים במקומות 

הראשונים יזכו בפרסים.
הע־ האוויר  מזג  תחזית  ע"פ 

אמורים  לא  היום  במהלך  דכנית, 
כך  שאכן  בתקוה  גשמים,  להיות 
ליהנות  יוכלו  העיר  וילדי  יהיה 
 – בחרמון  שעשוע  של  משעות 

מבלי לצאת מהעיר.
לצייד  יש  כי  נמסר,  מהעיריה 
את הילדים בביגוד מתאים, ובעי־

קר – בכפפות מתאימות למשחק 
בשלג.

משרד החקלאות מפרסם את נתוני צריכת המזון לקראת פסח
מאת חיים מרגליות

משרד  הפסח,  חג  לקראת 
הנתונים  כל  את  סוקר  החקלאות 
הבשר,  ענפי  אודות  והמספרים 

הדגים והביצים. 
הישראלי  הדגים,  בענף 
דגי  את  בעיקר  יעדיף  הממוצע 
במ־ הסלמון,  השני  במקום  אמנון, 

נסיכת  דגי  נמצאים  השלישי  קום 
הרביעי  במקום  והדניס,  הנילוס 
הח־ המקום  ואת  הטונה  התמקם 
מישי תפס הקרפיון, במקום השי־
ממוצע  בחודש  הסול.  נמצא  שי 
דגים,  ק"ג  כ־1.4  הישראלי  צורך 
טריים  דגים  מתוכם  כחמישית 
מוצרי  של  נוספים  גרם  (וכ־800 
שימורי  סלטים,  כדוגמת:  דגים, 
דגים, דגים מלוחים ועוד). במהלך 
ההכנות לחג, נוסקת הצריכה לא־
דם של דגי קרפיון טריים ומגיעה 
חודשי  שאר  לעומת  פי 6  לכמעט 

השנה.

לקראת  ההכנות  במסגרת 
התערובת  מכוני  נערכים  החג, 
הדגים  להזנת  הדגים  ומגדלי 
כיום,  וכבר  לפסח,  הכשר  במזון 
במקביל,  זה.  במזון  הדגים  מוזנים 
במה־ כי  עולה,  המשרד  מנתוני 

צפויים  הקרובים  השבועות  לך 
להימכר כ־2,800 טון דגים טריים 
כ־600  מתוכם:  מקומי,  מגידול 
טון קרפיונים, כ־800 טון אמנונים 
וכ־300 טון בורי טריים ומקומיים. 
נו־ סוגים  בשווקים  נמצא  בנוסף, 

ספים של דגים כגון: מוסר, כסיף, 
בנוסף,  ואדמונית.  אמור  באס, 
ישווקו גם כ־50 טון של פילה טרי 
של דגי הבורי, האמנון, האדמונית, 
השנה  והקרפיון.  הפורל  המוסר, 
גם  עליה  במגמת  בשווקים  נמצא 
אלינו  שהגיע  הברמונדי  דג  את 
חבלי  ולאחר  מאוסטרליה  היישר 
כחלק  כיום  נמצא  ארוכים,  לידה 
ומ־ בבריכות  המגודלים  מהדגים 

תקני הגידול השונים בארץ.

רוב הדגים הנצרכים בישראל 
טון  אלף  (כ־135 :(85%  מיובאים 
ומוצרים  דגים  של  (רובו  מיבוא 
מייצור  טון  אלף  ו־21  קפואים) 

מקומי. 

הממוצעת  הצריכה  בישראל 
וב־ בשנה,  ק"ג  כ־18  היא  לנפש 

הצרכן  התיכון  הים  צפון  מדינות 
באיים  לנפש.  ק"ג  60־30  יצרוך 
במקום  הממוקמת  המלדיביים, 

בעולם,  דגים  בצריכת  הראשון 
צורכים מעל 160 ק"ג לנפש בשנה. 
משרד  מנתוני  הביצים,  בענף 
ומועצת  הכפר  ופיתוח  החקלאות 
צורך  הישראלי  כי  עולה  הלול, 

ובחודש  ביצים,  כ־240  שנה  מדי 
לקראת  בממוצע.  ביצים  כ־20 
בכש־ הביצים  צריכת  עולה  החג, 

בעה אחוזים. 
הצרי־ ממוצע  הבשר,  בענף 

וקפוא)  (טרי  בקר  בשר  של  כה 
בשנה.  לנפש  ק"ג  כ־16  על  עומד 
אלף  כ־140  צורכים  הישראלים 
מהכמות  כ־40%  בשנה,  בשר  טון 
בישראל  שנשחט  בשר  של  היא 
בשר  של  היא  מהכמות  וכ־60% 
נצפית  הפסח,  חג  לקראת  מיובא. 
עליה בביקוש של 45% בהשוואה 
הנמכרת  הבשר  כמות  לממוצע 

ברשתות השיווק בימים רגילים. 
המקו־ הצריכה  העוף,  בענף 

הגבוהה  היא  טרי  עוף  של  מית 
בעולם ועומדת על כ־58 ק"ג בשנה 
לנפש. לקראת חג הפסח ברשתות 
השיווק, נצפית עליה בביקוש של 
כ־150% בהשוואה לממוצע כמות 
ברשתות  הנמכרת  העוף  בשר 

השיווק בימים רגילים. 

סיוע ישראלי בכיבוי שריפות 
הענק בצפון אתיופיה

מאת חיים מרגליות

הממשלה  ראש  בהנחיית 
החוץ,  משרד  בין  ובתיאום  נתניהו 
המשרד  לאומי,  לבטחון  המטה 
כבאות  ושירותי  פנים  לבטחון 
מש־ אבבה  באדיס  נחתה  והצלה, 
לסייע  כבאים  של  מיוחדת  לחת 
המשתוללת  הענק  שריפת  בכיבוי 
הסמיאן  הרי  באזור  שבועיים  מזה 

שבצפון אתיופיה.
עשרה  המונה  המשלחת 
וההצלה  הכיבוי  ממערך  כבאים 
העורף  מפיקוד  מומחה  עם  יחד 
השריפה  לאזור  דרכה  עושה 
הכיבוי  לכוחות  תחבור  שם 

המקומיים.
על  אורגנה  המשלחת  הגעת 
יש־ ושגרירות  החוץ  משרד  ידי 

ראל באדיס אבבה בהנחיית ראש 
הממשלה נתניהו לאחר שממשלת 
לבקשת  מידית  נעתרה  ישראל 
סיוע  לקבלת  אתיופיה  ממשלת 
בכיבוי השריפה – בקשה שהוגשה 
אתיופיה  ממשלת  ראש  ידי  על 

ד"ר אבי אחמד בשיחתו עם ראש 
הממשלה נתניהו ביום שישי.

משרד החוץ ושגרירות ישראל 

לרשות  מעמידים  אבבה  באדיס 
המשלחת והכוחות המקומיים את 
כל הסיוע הנדרש בשלל היבטים.

אשקלון: משיט סירת מנוע 
עוכב לאחר שסיכן מתרחצים

מאת חיים מרגליות

השיטור  יחידת  שוטרי  צוות 
הוזעקו  ישראל  משטרת  של  הימי 
את  שסיכנה  מנוע  סירת  בעקבות 
שבד־ הים  בחוף  הרוחצים  ציבור 
בוצעה  הסירה  משיט  כנגד  רום. 
הרו־ לציבור  הסיכון  לאור  אכיפה 

חצים במקום.
שטחים  חצתה  מנוע  סירת 
באזור  לשיט  שאסורים  סגורים 
סירת  בנוסף,  באשקלון.  הדרומי 
הר־ חוף  תחום  אל  נכנסה  המנוע 
שם.  ועגנה  בזיקים  המוכרז  חצה 
שהוזעק  לכיש  ימי  שיטור  צוות 
והחל  הסירה  את  תפס  למקום, 

הסירה  משיט  המקרה.  בבירור 
המש־ לתחנת  עוכבו  הצוות  ואיש 

טרה לחקירה בגין כניסה לשטחים 
סגורים, בניגוד לצו אלוף, ובנוסף 
סך  על  מנהלי  דוח  למשיט  נרשם 
3,200 ש"ח בגין כניסה לתחום חוף 

רחצה מוכרז.
הד־ הימי  השיטור  ביחידת 
הר־ עונת  פתיחת  עם  כי  גישו 

מוגברת  אכיפה  תתקיים  חצה 
כניסה  כנגד  מתפשרת  ובלתי 
הש־ וכנגד  סגורים  לשטחים 

את  המסכנת  החוף  בקרבת  טה 
בתחושת  ופוגעת  המתרחצים 
הרוחצים  ציבור  של  הבטחון 

בים.
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מאות פונים למוקד הטלפוני המשותף של 'לאומית' וועד הכשרות 
שע"י בד"ץ העדה החרדית שנפתח לקראת חג הפסח

המוקד יפעל גם היום ובימים שלישי ורביעי במטרה לתת מענה מקיף ואופרטיבי בכל הקשור לכשרות התרופות בחג הפסח
נכנסו  הפסח  לחג  ההכנות 
לישורת  בריאות,  שירותי  ב'לאומית 
האחרונה: אתמול החל לפעול מוקד 
'לאומית'  משותף של רופאי ורוקחי 
עם רבני ועד הכשרות של בד"ץ הע־

דה החרדית. במוקד יושבים הרבנים 
חיים  הרב  הגאון  שליט"א:  הגאונים 
העדה  בבד"ץ  ומו"ץ  רב  כהן  יהודה 
רב  נויפלד  גבריאל  הרב  החרדית, 
הרב  החרדית,  העדה  בבד"ץ  ומו"ץ 
פנחס בינדר מומחה בעל שם מוועד 
ד"ר  ליבמן,  יוסף  ד"ר  וכן  הכשרות 
מומחים  לוי  יעקב  ד"ר  עטיה,  גיל 
ומר  בלאומית,  משפחה  לרפואת 
בלאומית  ראשי  רוקח  בכרך  אריה 
שירותי בריאות. הקו יפעל גם היום 
ובימים שלישי ורביעי, י' – י"ב בניסן 
בין השעות 11.00-17.00, מס' הטל־

פון רב קווי 02-6-700-200.
מספר  על  מספרים  ב'לאומית' 
חסר תקדים של פונים למוקד, כא־
שר רק אתמול נעזרו בו מאות פונים, 
מספר שצפוי לגדול עוד יותר בימים 

הקרובים. 
יצוין כי הפעלת המוקד הטלפוני 
המקיפה  מההיערכות  חלק  רק  היא 
לחג  בריאות'  שירותי  'לאומית  של 
הפסח בכל מה שקשור לנושא הכ־

שרות בתרופות. 
הופצו  שעבר  השבוע  בסוף 

חוברות  של  עותקים  אלפי  עשרות 
התרופות  רשימת  את  המכילות 
המרקחת  בבתי  לפסח  הכשרות 
לאומית  של  הרפואיים  ובמרכזים 
הארץ.  ברחבי  החרדיים  בריכוזים 
פעולה  בשיתוף  יצאו  החוברות 
מיוחד של אגף הרוקחות ב'לאומית' 
העדה  בד"ץ  של  הכשרות  וועד  עם 

החרדית.
ההכנות  את  החלו  ב'לאומית' 
חג  לקראת  והפרטניות  הדקדקניות 

הפסח, במשך חודשים ארוכים, זאת 
על מנת לספק לקהל הלקוחות את 
מלוא השירות הדרוש בימי חג הפ־

והמחמירה  המהודרת  ובכשרות  סח 

הרפואיים  המרכזים  רבני  ביותר. 
'לאומית'  הנהלת  את  וליוו  הנחו 
לאורך כל תהליך ההכשרה וההכנה, 
במטרה לאפשר פעילות רציפה של 

הלקו־ לטובת  הרפואיים  המרכזים 
חות גם במהלך ימי חג הפסח. 

אלון  ניסים  מר  לאומית  מנכ"ל 
שמואל  רבי  הגאון  בבית  אצל  הופיע 
אליעזר שטרן שליט"א רב מערב בני 
של  החמץ  מכירת  את  וסידר  ברק 
הקופה. הגרש"א שטרן שליט"א בירך 
והודה למנהלי 'לאומית' על מצוינותם 
ועל  החרדי,  למגזר  בשירות  הרבה 
עם  ל'לאומית'  שיש  המיוחד  הקשר 
הרבנים ומורי ההוראה וההקפדה שהם 
נושאי  בכל  כבחמורה  קלה  מבצעים 
הצניעות וההלכה במרכזים הרפואיים 

בערים ובריכוזים החרדים. 
בר־ הרפואיים  המרכזים  מנהלי 

הקהילה  קשרי  ומנהלי  הארץ  חבי 
במגזר החרדי הביעו בימים אלו בפ־

'לאומית'  של  הראשית  ההנהלה  ני 
שביעות רצון רבה מהתכנון המוקדם 
בכל הנוגע לחג הפסח וכן מההיענות 
הפעולה  בשיתוף  זכו  הם  לה  הרבה 
ברחבי  השונים  הקהילות  רבני  עם 

הארץ לקראת חג הפסח הבעל"ט.

הצלחה מרשימה בכנסי החינוך 
של פרויקט "חנוך לנער"

משרד הבריאות מברך על ההחלטה הסופית של 
המל"ג להקמת הפקולטה לרפואה באונ' אריאל

מאת מאיר קליין 

להשכלה  המועצה  מליאת 
את  סופי  באופן  אישרה  גבוהה 
המל"ג,  ויו"ר  החינוך  שר  החלטת 
פקולטה  הקמת  על  בנט,  נפתלי 

לרפואה באוניברסיטת אריאל.
יעקב  הרב  הבריאות  שר  סגן 
ליצמן בירך: "אני שמח על ההליך 
אני  בענין.  הסופית  ההחלטה  ועל 
בנט  נפתלי  החינוך  שר  את  מברך 
הפקולטה  בנושא.  הרפה  שלא 
לרפואה באריאל היא מהלך חיוני 
וחשוב לטובת המערכת הרפואית 
כולה והיא תהיה בית ספר מוביל 

ללימודי רפואה".
משה בר סימן טוב מנכ"ל המש־
רד הוסיף: "מערכת הבריאות זקוקה 
ויוכ־ שילמדו  לרפואה  לסטודנטים 

הפקולטה  פעילות  בארץ.  כאן  שרו 
תהיה נדבך מרכזי בהכשרה העתי־

דית של דור הרופאים בישראל. אני 
מברך את כל הנוגעים בדבר לסיומו 
מאוד  ובתוצאה  הארוך  ההליך  של 

חיובית עבור כולנו".

של זהב ובתקוה ובתפילה שיעזור 
להם ב"ה בעובדתם עם הנערים. 

הפרויקט  למנהל  הודו  כן  כמו 

שליט"א,  גרליץ  שלמה  יוסף  הרב 
הדור  גדולי  של  הנאמן  השליח 
הצ־ למען  כוחו  כל  את  שמשקיע 
והצלחתם  בכלל  הפרויקט  לחת 

החמד  בחורי  ישראל  נערי  של 
לנער  חנוך  צוות  ולשאר  בפרט. 
וצוות  יועצים  מפקחים,  הרכזים, 

המשרד.

  המשך מעמוד ד

נחשפה מטמנת אשפה פיראטית בטירה
מאת חיים מרגליות

משטרת  של  מבצעיים  כוחות 
במש־ הירוקה  והמשטרה  ישראל 
והצלה,  כיבוי  הסביבה,  להגנת  רד 
והביטוח  קנסות  לגביית  המרכז 
ימים  מספר  לפני  ביצעו  הלאומי, 
בעיר  נרחבת  אכיפה  פעילות 
מוקדי  נגד  שבמשולש  טירה 
הפוגעים  הסביבה  וזיהום  פשיעה 
העיר.  תושבי  של  חייהם  באיכות 
בהמשך  באה  המבצעית  הפעילות 
כנגד  ממושכת  סמויה  לחקירה 
שפעלה  פיראטית  פסולת  מטמנת 

במקום. 
הסמויה  החקירה  במהלך 
הממושכת עלה חשד כי במטמנה 
העיר  בצפון  שפעלה  הפיראטית 

תוך  מגוונת  פסולת  מושלכת 
פגיעה ממשית במרקם החיים של 

תושבי טירה.
המטמנה  כי  עלה  בבדיקה 
עליה  פרטית  אדמה  על  הוקמה 
עוד  המקום.  מקימי  השתלטו 
רב  גזם  נשפך  במקום  כי  התברר 
כאמור,  זאת,  וכל  בנין  ופסולת 
אינו  כלל  אשר  פיראטי  באתר 
עלה  עוד  פסולת.  לקליטת  מיועד 

האשפה,  לקליטת  במקביל  כי 
מהמקום  נגנבות  החשד,  פי  על 
הנכרה  חול  של  גדולות  כמויות 

באתר באופן בלתי חוקי.
המ־ מפעילי  כי  עלה  בחקירה 
תוך  כספיים  רווחים  הפיקו  קום 
זיהום  כבד,  סביבתי  נזק  גרימת 
מקורות מים ויצירת מטרדי זיהום 

אוויר כתוצאה מבעירות באתר.
ללא  פעל  האתר  כי  עלה  עוד 

הפ־ לקליטת  מתאימות  תשתיות 
סולת באופן שגרם לקריסת תחנת 
שאיבת ביוב בקרבת המקום ולה־

לשטפונות  וכן  גולמי  ביוב  זרמת 
בשטחים הסמוכים למטמנה.

הפרק־ ע"י  שלווה  המבצע 
הפעילות  להפסקת  נועד  ליטות 
והעבירות  האשפה  מטמנת  של 
שנלוו אליה, לצד אכיפה כלכלית 
מצב  והחזרת  האתר  מפעילי  נגד 

השטח לקדמותו.
עם כניסת הכוחות המבצעיים 
לאתר עוכבו לחקירה 19 חשודים 
וד־ הארץ  צפון  המשולש,  מאזור 

בבתיהם  חיפושים  ונערכו  רומה 
ובמשרדי המקום.

 16 נתפסו  הפעילות  במהלך 
כלים  שלושה  ובהם  כבדים  כלים 
('באגר'),  הנדסי  מכני  ציוד  של 
מלגזות  עגלות,  משאיות,  שמונה 

וארבעה כלי רכב פרטיים.
והמשטרה  ישראל  משטרת 
האכיפה  רשויות  לצד  הירוקה, 
בפעילות  ימשיכו  הנוספות, 
סביבתיים  מפגעים  נגד  נחושה 
התקין  חייהם  במרקם  הפוגעים 
הת־ המבצע  האזור.  תושבי  של 
האכי־ לפעילות  בהמשך  קיים 

כנגד  הגופים  של  הנרחבת  פה 
ביתית  פסולת  שהשליכה  רשת 
בדרום  חוקיות  לא  במטמנות 
אכי־ למבצע  בהמשך  וכן  הארץ, 

בחודש  שנערך  היקף  רחב  פה 
פיראטיות  מטמנות  נגד  שעבר 
רמלה  תקוה,  פתח  סבא,  בכפר 

ולוד.

jpg.צילום מיכאל יעקבסון
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בריטניה: קורבין הודה כי מפלגתו נכשלה בטיפול באנטישמיות
”אני חושש כי ישנן ראיות שהתעלמנו מהן או שלא עשינו בהן שימוש כפי שהיה ראוי“, נשמע קורבין בקלטת שחשפה שיחה שקיים בנושא

מאת א. למל

יו“ר מפלגת הלייבור הבריטית, 
ג‘רמי קורבין, הודה כי קיים חשש 
מטיפול  'התעלמה'  שמפלגתו 
בתוך  אנטישמיות  מקרי  במאות 
בהקלטה  פורסם  כך   – המפלגה 

שחשף עיתון ה'סאנדיי טיימס'. 
ההקלטה נלקחה מתוך דברים 
אישית  פגישה  במהלך  שנאמרו 
הפרל־ חברת  עם  קורבין  שקיים 
שנחשבת  הודג‘  גב'  הבריטי,  מנט 
לאופן  בנוגע  חריפה  למבקרת 
אנטישמיות  עם  ההתמודדות 

בלייבור.
השניים  דנו  השיחה  במהלך 
את  למנות  קורבין  של  בכוונתו 
פלקונר,  צ‘רלי  לשעבר,  השר 
ההת־ אופן  בחינת  על  כאחראי 

במפלגה.  התלונות  עם  מודדות 
”הוא (פלקונר) יבחן את המהירות 
הליך  ואת  במקרים  הטיפול  של 
קורבין.  הוקלט  הראיות“,  איסוף 
חושש  ”אני  אמר:  דבריו,  בהמשך 
כי ישנן ראיות שהתעלמנו מהן או 
שלא עשינו בהן שימוש כפי שהיה 

ראוי“. 
אחד  טען  לפרסום  בתגובה 
כי   BBCב־ המפלגה  מדוברי 
את  מבטאת  שפורסמה  ההקלטה 
ולבנות  לשקם  קורבין  של  רצונו 
הקהילה  עם  האמון  את  מחדש 

היהודית
בלייבור,  האנטישמיות  משבר 
ופורח  שנים  שלוש  כבר  שנמשך 
הקים  קורבין,  של  הקדנציה  תחת 
וגרר  רבים  מתנגדים  המפלגה  על 
ותדמיתי  פוליטי  למשבר  אותה 

כבד.
בנסיון לטפל במשבר, הודיעה 
מיוחד,  מנגנון  תקים  כי  המפלגה 
המפלגה,  בתוך  לכאורה,  ניטרלי 
לטיפול בתלונות על אנטישמיות.

המפלגה  שנראה,  כפי  אולם 
תלונות  במאות  בטיפול  נכשלה 
שהואשמו  מפלגה  חברי  נגד 
עולה  כך  אנטישמיות,  בתקריות 
מתחקיר שפרסם העתון 'סאנדיי־

טיימס' הבריטי.
מאגר  על  מתבסס  התחקיר 
לכתבי  שהועבר  סודיים  מסמכים 
שבו  האופן  את  וחשף  העיתון, 
בת־ מטפל  הלייבור  של  המנגנון 

המפלגה  חברי  נגד  הרבות  לונות 
האנטישמיים.

הלשכה  בהוראת  הדיווח,  לפי 
קורבין,  ג'רמי  המפלגה  יו"ר  של 

אחרות  תלונות  תלונות,  נקברו 
טויחו, לפעמים בהתערבות בוטה 

מצד מנהיג המפלגה.
התחקיר חשף כי חברי מפלגה 
פרסמו דברים כמו "הייל היטלר", 

הם  ו"היהודים  ציונים"  "מסתננים 
הבעיה". למרות שהאמירות הללו 
המפלגה  למטה  בתלונות  דווחו 
לא  המפלגה  משנה,  יותר  לפני 
המפל־ חברי  בנידון.  דבר  עשתה 

במקרים  כמקובל  הושעו,  לא  גה 
חלק  להיות  וממשיכים  כאלה, 

מהלייבור.
הגב'  שלחה  כחודשיים  לפני 
מכ־ המפלגה,  מזכ"לית  פורמבי, 

המכהנים  המפלגה  לחברי  תב 
רמת  על  נתונים  ובו  בפרלמנט, 
במכתב  במפלגה.  האנטישמיות 
אנטי־ על  התלונות  מספר  הוזכר 
המ־ מזכ"לית  אז  גם  אבל  שמיות, 

כנגד  נעשה  מה  דיווחה  לא  פלגה 
העבריינים.

היא  לחצים,  מסע  אחרי  רק 
חשפה כי 96 חברי מפלגה הושעו 
חב־  211 משורותיה.  הודחו  ו־12 

רים קיבלו מכתב אזהרה.
הודתה  המפלגה  מזכ"לית 
רישום  מנגנון  קיים  היה  לא  כי 
על  בתלונות  מסודר  וטיפול 
מפ־ חברי  זאת,  עם  אנטישמיות. 

וכי  שקר  שזה  טענו  יהודים  לגה 
מהצגת  להתחמק  מנסה  המפלגה 
באור  אותה  שיציגו  רבים  נתונים 

שלילי.

בולגריה: צלבי קרס וכתובות 
אנטישמיות רוססו על אנדרטה 

מאת א. למל

זאגורה  סטארה  בעיר 
וכ־ קרס  צלבי  התגלו  שבבולגריה 
גבי  על  שרוססו  אנטישמיות  תובות 
אנדרטה. מדובר במצבת זכרון אשר 
האנטי־פשי־ הלוחמים  את  מנציחה 

סטים שנהרגו בין 1923-1944.

העולמי  היהודי  הקונגרס 
גינו  המקומית  היהודית  והקהילה 

את המעשה.
העו־ היהודי  הקונגרס  מנכ"ל 
למי רוברט זינגר אמר כי "מדובר 
את  מחלל  אשר  נורא  במעשה 
שמרו  אשר  הנספים  של  כבודם 
והדו־קיום  הסובלנות  ערכי  על 

של בולגריה מול שנאת הנאצים".
הבהירה  בולגריה  "ממשלת 
ניצבת  היא  כי  האחרונות  בשנים 
והאנטיש־ השנאה  כנגד  בחוזקה 

הממשלה  על  סומכים  אנו  מיות. 
שתעשה ככל שביכולתה על מנת 
להעמידם  הפושעים  את  לאתר 

לדין", הוסיף זינגר.

הנעליים לעומדים על רגליהם 
שעות ארוכות

הנעל ה'נושמת' לא מציקה לרגל והיא לא תרגיש אומללה... • 'אחיזת כביש' 
איתנה של סוליה רחבה • נעל איתנה המחזיקה מעמד לאורך זמן

העומדים על רגליהם שעות ארוכות, 
כדי  ונוחות,  איתנות  לנעליים  צריכים 

שהרגליים לא יזכירו את קיומן... 
מתאימות  להיות  צריכות  נעליים 
העת,  כל  שיושב  מי  דומה  אינו  לנועל. 
למי שרץ או מתרוצץ, ושניהם שונים ממי 
בתפי־ רגליו,  על  ארוכות  שעות  שעומד 

לות הימים הנוראים, למשל, ולא רק. 
בעמידה  מאופיין  החרדי  הציבור 
מסיבית,  בהליכה  רגליו;  על  מרובה 
לנעול  הנוהג  ובשל  פרטי;  רכב  נטולת 
נעלים שלמות וסגורות ועם גרביים – יש 

המזיעים יותר.
לה־ צריך  האלה,  הנתונים  כל  את 
תהיה  שהיא  ולדאוג  הנעל,  ל'סל'  כניס 
עוברת  שהרגל  ולמה  לרגל  מתאימה 

ונושאת עמה. 
חברת  של  הנעליים  ייצור  מומחי 
נעליים  ידיהם  מתחת  מוציאים  'אומן', 
לאלה  במיוחד  ומותאמות  מובנות 
שהולכים הרבה, ו/או עומדים הרבה ול־
מזיעים. הייצור נעשה כך, שהנעל תתמוך 

בכל מה שצריך. 

ראשית, החומרים: גפת עור ורפידת 
ה'נשימה'  על  מקלות  אורטופדית,  עור 
ונוח,  מאוורר  מצע  מהוות  הרגל,  של 
ולא מציקות לרגל. בנעל הזו, הרגל לא 

תרגיש אומללה...

ניתנה הדעת לרוחב הסוליה. סוליה 
שהיא רחבה ביותר, שומרת על מגע מק־
בלתי  מגע  כמו  לא  הקרקע,  עם  סימלי 
יציב של נעל עקב מחודד... רוחב הסוליה, 
מסייע ליציבות הרגל ושומר על תמיכת 
החוליות בגב התחתון. משל למה הדבר 
דומה? לשרשרת של טנק, שנועדה לה־
עניק אחיזה מסיבית ורחבה יותר, ופיזור 
גדול יותר של המשקל. לכן הטנק הכבד 
נעיצת  לעומת  בבוץ.  אפילו  ישקע,  לא 
דקר באדמה, שבגלל ריכוז המשקל לנ־
האדמה.  לעבי  יחדור  הוא  אחת –  קודה 
גם במכוניות מעדיפים צמיג רחב ואיתן, 

שיש לו 'אחיזת כביש' טובה.
של  הקומפורט  קולקציית  בקרב 
ועומ־ לצועדים  המומלץ  הדגם   ,' 'אומן 

דים ומזיעים, הוא 759. 
הלקוחות!  גם  מכבר,  זיהו  זאת  את 
הינו   759 דגם  כי  מציינים  אומן  יצרני 
רגליו  על  שעומד  לציבור  ביותר  הנמכר 
ברגליים,  מצביע  הציבור  ארוכות.  שעות 
וטוען מנסיונו שהנעל הזו מציגה עמידות 

לאורך זמן. 

עמותת 'אבן ישראל' משמחת את 
חניכות 'שתילים'

היה  במיוחד  ועוצמתי  חוויתי  יום 
מנת חלקן של בנות 'שתילים' – פנימיה 

לילדות ונערות בסיכון.
בימים שמרבים בהם בשמחה, בחרו 
בראשה  והעומד  ישראל'  'אבן  בעמותת 
המנכ"ל הרב יהודה יוסקוביץ הי"ו לשמח 
את לב החניכות בהפנינג מפואר ומרגש 

במיוחד.
העמותה לא חסכה במאום, והשקי־
ברגישות.  ובעיקר  ולב  במח  חשיבה  עה 
החל  מושלם,  פשוט  יהיה  שהכל  איך 
למטרה  שנרתם  מיוחד  הפקה  מצוות 
ול־ שבורים  לבבות  להרנין  החשובה 

הרבות  בהתמודדויות  הבנות  את  עודד 
והיומיומיות שלהן.

מרשימים  ותזמורת  תאורה  במות 
הוקמו, דוכני מזון וברים מפוארים והכל 

כשמתנדבות  לב.  וברוחב  המלך  כיד 
עמותת 'אבן ישראל' עומדות הכן לרשות 
בנדיבות  משאלה  כל  למלאות  החניכות 

ובאהבה.
גלסנר  ראובן  הרב  הפנימיה  מנהל 
של  הרוחני  המימד  את  העניק  הי"ו 
בלב  האמיתית  והשמחה  היום  שמחת 
הצוות  כל  בשם  הודה  בדבריו  אחת,  כל 

החינוכי והרכזת הגב' ר' קליין תחי', והע־
ניק תעודת הוקרה המבטאת את הכרת 
של  הגדולה  לתרומתה  במעט  ולו  הטוב 
העמותה באירוע מקצועי ומרשים ופשוט 

מושלם.
והחיוך  השמחה  את  לתאר  קשה 
פסקו  שלא  התלמידות  פני  על  שהיו 
עו־ כה  יום  על  בהתרגשות  מלהודות 
תודה  מכתב  שלחו  ואף  ושמח,  צמתי 
יוסקוביץ  הרב  העמותה  למנכ"ל  מיוחד 
הי"ו, בו תארו את החוויה שלהן והכוחות 
שאמרה  כמו  בחן.  שננסכו  החדשים 
עם  החינוכית  לרכזת  החניכות  אחת 
לכתה לישון בשעת ליל מאוחרת לאחר 
היום המיוחד: "אני מרגישה כל כך טוב, 
שמחה ומאושרת, עד שקשה לי להיזכר 

מתי הלכתי לישון עם כזו שמחה".

 

 

 

כתב אישום נגד מפעיל עגורן ללא רשיון
מאת חיים מרגליות

מבצעית  פעילות  בעקבות 
לחקירת  מפלג  של  וחקירתית 
433 בלהב  'פלס'  עבודה  תאונות 
ומ־ ישראל  למשטרת  המשותפת 
וממוקמת  והרווחה  העבודה  שרד 
ביחידה הארצית למאבק בפשיעה 
בניה  באתר  (יאל"כ)  הכלכלית 
כשבועיים,  לפני  תקוה  פתח  בעיר 
ללא  עגורן  מפעיל  ונחקר  נעצר 
ידי  על  נגדו  הוגש  השבוע  רשיון. 
אישום  כתב   433 להב  תביעות 
ההליכים  תום  עד  למעצר  ובקשה 
בראשון  השלום  משפט  בבית 

לציון. 
מייחס  החמור  האישום  כתב 
של  עבירות  של  שורה  לחשוד 
לחוק,  בניגוד  בישראל  שהייה 
כב־ התחזות  במרמה,  דבר  קבלת 

במסמך  ושימוש  זיוף  תעודה,  על 
של  ארוכה  שורה  וביצוע  מזויף, 

המסכ־ חמורות  בטיחות  עבירות 
נות חיי אדם, לרבות מעשי פזיזות 

ורשלנות.
תאונות  לחקירת  "היחידה 
בגיבוש  ותעסוק  תמשיך  עבודה 
בתופעת  לטיפול  כוללת  ראיה 
תאונות העבודה, בחקירת אירועי 

תאונות עבודה חמורות ובחשיפת 
המשי־ נוספות  פליליות  עבירות 
המ־ עבירות  ובגילוי  לתחום  קות 

שלומם  על  ישיר  באופן  שפיעות 
מנת  על  האזרחים  של  ובריאותם 
להביא את מבצעי העבירה לדין", 

נמסר מהמשטרה.
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אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  המדרש 
מסטריקוב זצ"ל ולהבדלח"ט כ"ק 

מרן האדמו"ר שליט"א.
שימש  צעיר  אברך  בהיותו 
בישיבת  ראשי  ואחראי  כמשגיח 
סטרי־ מנחם  אור  המתמידים 

שהתקיימה  ירושלים  דגל   – קוב 
בביהמ"ד סטריקוב ברחוב אלשיך 
רש"י  ברחוב  ווישווא  ובביהמ"ד 
בשמחה,  והכל  ברטנורא  פינת 
אחד  לכל  פנים  ומאור  סבלנות, 
שלמדו  הילדים  ממאות  ואחד 
כל  את  ריכז  כן,  כמו  במתמידים. 
שנים  במשך  ובנים  אבות  פעילות 

רבות בין כותלי ביהמ"ד.
נסע  תשס"א  שנת  בשלהי 
בקייב  תורנית  חינוכית  לשליחות 
רבות  שם  ופעל  אוקראינה  בירת 
בפתיחת מוסדות חינוך תורה וח־

סד, והעמדת דורות ישרים להשם 
העמים  חבר  בני  בקרב  ותורתו 

ולקרבם תחת כנפי השכינה.
אנציקלופדיה  היה  המנוח 
מהלכת לתולדות רבותינו תלמידי 
הבעש"ט הק' כשהוא מכיר את כל 
החסידות  תולדות  ושורשי  ענפי 
להשת־ זכה  בע"פ,  ההילולא  וימי 

טח על ציון קדשו של אור שבעת 
הימים מרן הבעל שם טוב הקדוש 
זי"ע במסירות נפש עוד לפני נפי־
כמו  באוקראינה,  הברזל  מסך  לת 
להשתטח  פעמים  מספר  זכה  כן 
בעל  הרה"ק  של  קדשו  ציון  על 
ביומא  מליזענסק  אלימלך  הנועם 
גדולי  ושאר  אדר  כ''א  דהילולא 
בא־ הק'  הבעש''ט  תלמידי  עולם 

מהמעודדים  היה  אירופה.  רצות 
הנסיעה  את  לחדש  והמסייעים 
הזקן  אדמו"ר  מרן  כ"ק  לציון 
בביה"ח  הטמון  זי"ע  מסטריקוב 
ביומא  פולין   – בווארשה  גענשא 

דהילולא י"ט שבט.
כל ימיו חיבב את שבת קודש 
וקיבל על עצמו שבת שעות לפני 
הדלקת הנרות ושמר שבת במשך 
הקפיד  האר"י.  כמנהג  שעות  ל"א 
מקרא  שניים  הסדרא  להעביר 
בליל  הקידוש  עד  תרגום  ואחד 
שבת  בליל  להיפטר  וזכה  שבת, 
הגדול לאחר חצות הלילה, לאחר 

שידע חולי ומכאוב במשך שלושה 
שבועות.

פג־ מכל  והתנזר  התרחק 
מראשוני  והיה  הטכנולוגיה  עי 
להציל  ועד  תקנות  על  החותמים 
ולעמוד  גדר  לגדור  שחת  מרדת 
כרצון  סטריקוב  דקהילת  בפרץ 
הדור  וצדיקי  גדולי  של  קודשם 
המ־ שליט"א  האדמו"ר  מרן  וכ"ק 

בכה רבות את אסון הדור.
המד־ בתי  באי  על  התחבב 

ברחוב  לביתו  הסמוכים  רשות 
שטפנשט,  טשערנוביל,  ראב"ד: 
וביהמ"ד  קאסני,  קארלין,  פינסק 

מאקווא ברחוב רבנו תם. 
התבקש  שנים  מספר  לפני 
מסטריקוב  אדמו"ר  מרן  כ"ק  ע"י 
הבירה  ללונדון  לנסוע  שליט"א 
לאסוף כספים למען מטרת צדקה 
שהה  שבועיים  במשך  חשובה, 
במקום וכיתת רגליו להביא סכום 

גדול למען מטרה נעלה זו.
של  פטירתו  על  האבל  בשנת 
ז"ל  ויכלדר  זאב  ר'  הרה"ח  אביו 
את  שמו  על  הקים  תש"ע,  בשנת 
בי"ס  בבנין  זאב'  'משנת  ישיבת 
בגין  מנחם  דרך  ברחוב  מקס־פיין 
הצ־ בחורים  למדו  בה  אביב  בתל 
ויראת  בתורה  רוחני  חיזוק  ריכים 
שמים כשעל פיו ישק כל דבר, כמו 
כן הקים לע"נ אביו חברת משניות 
לאברכים  גדולים  סכומים  ושילם 

שלמדו משניות לע"נ אביו. 
כרב  שימש  האחרונות  בשנים 
בעיריית  נוער  לקידום  היחידה 
בהצ־ עבד  במסגרתה  ברק  בני 
נוער  בני  מאות  עם  מרובה  לחה 
לליבות  לחדור  והצליח  מתמודד 
לעשות  הצליח  ביותר,  האטומים 
את הבלתי יאומן והוציא יקר מזו־

באנשים  רבות  ותמך  הדריך  לל, 
מתמודד.  נוער  עם  שיעסקו  כדי 
שבורי  והרבה  בגישור  רבות  עסק 
לכל  קשבת  אוזן  אצלו  מצאו  לב 
ומאזין  יושב  היה  מצוקותיהם. 
להם ופותר את בעיותיהם ושימש 
כשהוא  צרכיהם  לכל  אוהב  כאב 
הפרטי  מכספו  דברים  להם  קונה 
ומעולם  לרווחה  פתוח  היה  וביתו 
נצרך  וכל  ביתו,  דלת  את  נעל  לא 
ונזקק ידע שאפשר לישון ולאכול 

היה  כן,  כמו  שרוצים.  מתי  בביתו 
צעד  ואף  ומעודדם  חולים  מבקר 
רוחם  את  ולעודד  חולים  לבקר 

ביום השבת.
לביהכ"נ  בסמיכות  התגורר 
מחשו־ והיה  בב"ב  שטפנשט 
שטפנשט  ביהכ"נ  מתפללי  בי 
מתמודד  לנוער  ישיבות  וממקימי 
החלו־ ברחוב  שטפנשט  במרכז 

בגיל  לבחורים  רבות  עזר  צים, 
חודש  לפני  ורק  ההתמודדות, 
דברים  לשאת  הזדמנות  לו  היתה 
לעמוד  הצורך  על  בבוקר  בשבת 
לימין אותם בחורים ואז התגלתה 
טפח אישיותו הכובשת שבחורים 
ראו בו עוגן הצלה ומשענת  רבים 

בתקופות שונות בחייהם.
החל  ההמוני  הלוויתו  מסע 
מרן  כ"ק  של  הזמני  המדרש  בבית 
בר־ שליט"א  מסטריקוב  אדמו"ר 
חוב הרב מלצר 30 בבני ברק, שם 
שבועות  שלושה  לפני  התמוטט 
זכור  ערב  בכולל  לימודו  לאחר 
לביתו  המשיכו  משם  לאברהם, 
ברחוב ראב"ד 7 שם חיכו המונים 
לחלוק לו את כבודו האחרון. בגלל 
בו  מספידים  שלא  ניסן  חודש  ימי 
נפרד ממנו אחיו הגדול הרה"ח ר' 
חיים ברוך ויכלדר מחשובי חסידי 
סטריקוב ומנכ"ל המפעל העולמי 
להחדרת לימוד ההלכה 'דגל ירו־

שלים' שבקול בוכים סיפר מספר 
עובדות על תורה עבודה וגמילות 
חסדים, ג' עמודי העולם שהצטיין 

בהם המנוח.
ברמן  פרץ  חיים  רבי  הגאון 
ממנו  נפרד  פוניבז'  ישיבת  ראש 
שע־ החכמים  שימוש  את  והזכיר 

מרדכי  רבי  הגאון  אביו  אצל  שה 
שלמה ברמן זצ"ל.

ההלוויה  מסע  צעד  משם 
העלמין  לבית  עד  רגלי  הגדול 
לאחר  פוניבז',  ישיבת  נציבי  של 
בפתח  פרידה  דברי  נשא  הטהרה 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  העלמין  בית 
שב־ שציין  שליט"א  מסטריקוב 
ההלויה  במסע  ששמע  סיפורים 
הוברר לו שלא הכירו מספיק ולא 
מחילה  וביקש  לו  כראוי  כיבדו 
סטריקוב  חסידי  עדת  קהל  בשם 
במעמד  נטמן  לאחמ"כ  בארה"ק. 

הרבים,  ותלמידיו  ידידיו  אנ"ש, 
ליד קברי אבותיו, אביו הרה"ח ר' 
אברהם  ר'  הרה"ח  וזקנו  ז"ל  זאב 

דב ז"ל.
תחי'  אמו  את  אחריו  הותיר 
רבקה  מרת  הדגולה  המחנכת 
המו־ בניו  תליט''א,  ויכלדר  מרים 

פלגים בתויר''ש ממצוייני וחשובי 
דוד  הבה"ח  סטריקוב,  בחורי 
שלמה שיחי' ממצויני ישיבה גדו־

שמעון  חיים  והבה"ח  בוהוש,  לה 
חיי  גדולה  ישיבה  ממצויני  שיחי' 
תחי'  שיינבאום  מרת  ובתו  משה, 

מארה''ב.

מאחורי הכותרות /  יונתן ליפשיץ

השר לשעבר רמון: "מפלגת העבודה 
סיימה את תפקידה ההיסטורי"

שר המשפטים לשעבר חיים רמון מבהיר בשיחה לערוץ 7: "מפלגת העבודה סיימה את תפקידה ההיסטורי" ומדגיש: "'כחול 
לבן' אינה אלטרנטיבה" ^ וד"ר חיים משגב מסביר מדוע אל לנתניהו להקים ממשלת אחדות

בה־ רבות  תקוות  תלו  השמאל־מרכז  מפלגות 
כתקוה  הממשלה  לראשות  גנץ  בני  של  תמודדותו 

להחלפתו של בנימין נתניהו.
אולי  שהדבר  טוענים  לבן'  ב'כחול  קרה.  לא  זה 
יקרה בפעם הבאה, לאחר שהמפלגה תצבור נסיון 
תרחישי  גם  קיימים  אולם  נרחב,  מצביעים  ובסיס 
אבי  של  להדחתו  קריאות  לצד  במפלגה,  פילוג 
מפלגת  השותפה,  המפלגה  יו"ר  מכהונת  גבאי 

העבודה.
קיים  האם  תיקון?  בר  בשמאל  המשבר  האם 
סיכוי שמפלגת העבודה תחזור למעמדה כמפלגת 
המשפטים  שר  נשאל  הללו  השאלות  את  שלטון? 
עם  בשיחה  רמון  חיים  לשעבר  והפנים  הבריאות 

ערוץ 7. 
מפלגת  תחזוק  שמתישהו  הסיכוי  שאלת  על 
רמון  השיב  שלטון,  כמפלגת  למעמדה  העבודה 
תפ־ את  סיימה  העבודה  "מפלגת  צחוק:  בחצי 

והפכה  שנים  עשר  לפני  כבר  ההיסטורי  קידה 
המ־ הבסטה  את  סגרה  היא  נישה.  מפלגת  להיות 

נתניהו  את  הכתיר  ברק  כשאהוד  ב־2013  דינית 
בין  לרוטציה  סיכוי  היה  כשעוד  ממשלה  כראש 
והתדרדרה  הלכה  היא  ומאז  לבינו,  לבני  דאז  ח"כ 
להיות  רוצה  שרק  נישה  כמפלגת  שסומנה  עד 
היא  לכן  אלטרנטיבה.  ולא  נתניהו  של  סייענית 
סיימה את תפקידה ההיסטורי מזמן ועכשיו זה גם 

רשמי".
"אני מניח שחלק ממנה צריך להתחבר עם מרצ 
וחלק ממנה צריך למצוא פלטפורמה לאלטרנטיבה 
מפלגתו  אם  נשאל  וכשהוא  רמון  אומר  אמתית", 
מדו־ אלטרנטיבה  אותה  להוות  יכולה  גנץ  בני  של 
ברת הוא שב ומגחך על הרעיון: "בני גנץ, מה הוא 
אומר? הוא אומר שאנחנו רוצים לאמץ את מדיניות 
ביבי רק שביבי מפריע לנו. ניסח את זה יועז הנדל 
ענק  מדינאי  הוא  שביבי  אמר  כשהוא  מכולם  טוב 
אבל אורחותיו לא מתאימות לי, ולכן הוא הולך עם 
מדינית־ אלטרנטיבה  שום  הציגה  שלא  לבן'  'כחול 

כשבראשה  אידיאליים  תנאים  למרות  בטחונית 
שלושת הרמטכ"לים. 

ותע־ בטחונית  אישיות  תבוא  אם  שרק  "אמרו 
הבחירות.  את  ינצחו  מרכז־שמאל  גוש  בראש  מוד 
ח"כים  שבעה  בידי  שבויה  לבן'  'כחול  כן,  על  יתר 
את  מרות  ביכו  והנדל  האוזר  החדש.  הימין  שהם 
על  ושקד  בנט  את  ובירכו  החדש'  'הימין  מות 
דרכה  את  ימשיכו  שהם  ואמרו  למדינה  תרומתם 
לא  החדש'  'הימין  כלומר  הדתית.  הציונות  של 
עבר את אחוז החסימה, אבל בצורתו החדשה הוא 
להיות  מתכוונים  לא  והם  לבן'  'כחול  בתוך  נמצא 

אלטרנטיבה".
של  דבריו  את  גם  ומבקר  רמון  מוסיף  בדבריו 
הבטיח  כאשר  הבחירות  לאחר  בנאומו  לפיד  יאיר 
למרר את חיי נתניהו בכנסת הבאה על ענייני כתב 
ומשמעו־ רציניות  סוגיות  על  ולא  וצוללות  אישום 

תיות כסוגיות הבטחוניות־מדיניות. 
את דברי לפיד נגד העברת המיליונים לחמאס 
למ־ לפיד  של  שותפו  יעלון,  כי  ומזכיר  רמון  דוחה 

פלגה, העביר תחת כהונתו מיליארד דולר לחמאס, 
אלטרנטיבה  לפיד  בדברי  לראות  ניתן  שלא  כך 

רצינית.
המרכז־ מנהיג  "אם  כי  ומעיר  מוסיף  הוא  לכך 

של  קיומם  את  מזכיר  ולא  באיפא"ק  נואם  שמאל 
כמשאת  לא  אפילו  השלום,  את  ולא  הפלסטינים 
נפש רחוקה, אז הם לא אלטרנטיבה. יש שם אנשים 
אליו  חוברים  היו  הם  בליכוד  היה  לא  ביבי  שאם 

בתוך שניה".
שירצו  מי  יהיו  אם  גם  כי  נחרצות  קובע  רמון 
הציבור  את  המחלקת  המחלוקת  זאת,  לטשטש 
ובלשונו  לשמאל,  ימין  בין  מחלוקת  היא  בישראל 
ישראל  ארץ  כל  על  לאומית  דו  מדינה  או  שלו "זה 
היה  זה  ישראל.  מארץ  חלק  על  יהודית  מדינה  או 
לא  עוד  וכל  כעת",  נכון  וזה  החמישים  בשנות  נכון 
את  נס  על  שתישא  פוליטית  פלטפורמה  תהיה 
אלטרנ־ תהיה  לא  הארץ  לחלוקת  השמאל  תפיסת 
טיבה ראויה אפילו לא כדי לקיים שיח רציני אודות 

עתידה של ישראל. 
לנו־ אם  רמון  נשאל  הדברים  תום  לקראת 

אולי  הישראלי,  בשמאל  הללו  הדברים  פני  כח 
מפלגה  ויקים  הפוליטי  הנס  את  יישא  עצמו  הוא 
דבר.  שום  להקים  הולך  לא  "אני  עמדותיה.  שאלו 
מהתרו־ חלק  אהיה  אם  דיאגנוזה.  נותן  רק  אני 

למרות  לסייע  מוכן  ואהיה  בצד  אעמוד  לא  פה, 
תושבי  רוב  כמו  טובים  מאוד  חיים  חי  שאני 

ישראל".

לא לאחדות

כינון  של  אפשרות  אודות  הדיווחים  רקע  על 
עורך  משגב,  חיים  ד"ר  מבהיר  אחדות,  ממשלת 
דין בעל דוקטורט במשפטים ובחבר הנאמנים של 
ייצא  הדבר  אם  כי  בשומרון,  אריאל  אוניברסיטת 
אזרחים  מיליוני  של  הונאה  מעין  זו  תהא  לפועל 

שבחרו בדרך – ודחו את האין־דרך שעמדה מנגד.
זאת  בחירות,  מתקיימות  שבה  מדינה  "בכל 
השלטון  בהגה  תופס  המנצח  הדמוקרטיה.  תמצית 
והמפסיד יושב על ספסלי האופוזיציה ומבקש, אם 
הוא הגון, לעשות חשבון נפש. כך צריך להיות – וכך 
אצלנו",  גם  אחרת  לנהוג  מקום  ואין  שיהיה.  ראוי 

הוא אומר.
הם  יסוד  לבעיות  הגישה  הבדלי  לדבריו, 
תהומיים ואסור לטשטש אותם. "את זעקות השבר 
לפני  שעד  אלה  כל  של  מכיוונם  כעת  שנשמעות 
יש  'בוגד'  נתניהו  בנימין  את  כינו  יומיים־שלושה 
נועדו  הן  אמיתיות.  לא  הן  האשפה.  לפח  להשליך 
רק למטרה אחת: להציל את המיזם הכושל שנולד 

בחטא וימות, ככל הנראה, בעוד זמן לא רב.
"יותר מדי דם רע עבר בין הצדדים במשך יותר 
מדי שנים – ואסור להתעלם מן הנסיונות המתמש־
כים להדיח בדרכים נלוזות, לא דמוקרטיות, את מי 
שהוביל את גוש הימין לניצחונו המפואר בבחירות 
שזה עתה הסתיימו. ההכפשות חסרות היסוד. הח־
המ־ בכירי  של  העניינים  ניגוד  המגמתיות.  קירות. 

את  הפוליטית.  ההטיה  הבררנית.  האכיפה  ערכת. 
כל אלה אי אפשר עכשיו לכסות בשמיכה הדקיקה 
שמציעים כל מיני הוגי דעות שעד עתה כינו את כל 

מי שלא חשב כמוהם בשמות גנאי.

שנדון  הסטארט־אפ  מאחורי  שעמד  מי  "כל 
מראש לקריסה מהדהדת, שבקודקודו הועמדו גנ־
רלים, שבעי כשלונות במיזמים האזרחיים שהם היו 
שותפים להם, ועוד סמל ראשון אחד, מלא באוויר 
לדעת  צריך  חינם.  ארוחות  שאין  לדעת  צריך  חם, 
אכיפת  במערכת  בתקשורת.  המחיר.  את  לשלם 
לה  שאין  כמי  להצטייר  העת  כל  שהתיימרה  החוק 
ענין בפרויקט הפוליטי שנועד לכבוש את השלטון 

בדרכים מעוותות.
"במשרד מבקר המדינה שכל העת מרחרח בס־
ביבות של ראש הממשלה כמו כלב מורעב. במשט־

רה. בכל המקומות הללו נמצאים האנשים שפגעו, 
מתוך  בתפקידם  מעלו  הם  החוק.  בשלטון  לטעמי, 

אינטרסים צרים. לא היה בהם שמץ של הגינות.
האורוות  את  לנקות  יש  כל,  קודם  "ועכשיו, 
כל  ואת  האלה.  במקומות  סחי  מאוד  הרבה  ויש   –
אלה אי אפשר יהיה לנקות ביחד עם אלה שזיהמו 
זה  בישראל.  השלטונית  במערכת  טובה  חלקה  כל 
גם לא יהיה הוגן כלפי הציבור הענק שטרח להגיע 
את  למעשה,  להביע,  כדי  הבחירות  ביום  לקלפיות 
רבות  שנים  במשך  שביקשו  אלה  כל  כנגד  מחאתו 
להאכיל אותו בבדיות ובספינים, תוך העמדת פנים 
הדמוקרטיים  הערכים  על  לשמור  כדי  נעשה  שזה 

שעליהם בנויה ישראל מיום הקמתה.
שמץ  בו  היה  לא  זה  מכל  דבר  שום  לדבריו, 
בעזרת  ממשלה  ראש  להדיח  "הנסיון  אמת.  של 
והנפ־ השפלים  המעשים  מן  היה  פליליות  חקירות 
שעים ביותר שהתרחשו פה אי־פעם. לא זה המקום 
להיכנס לשלושת "התיקים" שמופיעים בכתב הח־

שדות – אבל ברור לחלוטין שאם יגיע השלב שבו 
יבקש היועץ המשפטי לממשלה להסיר את חסינו־
תו של בנימין נתניהו, בקשתו תידחה. זה לא יקרה.
וחובו־ זכויותיהם  הכנסת,  חברי  חסינות  "חוק 
תיהם, שנחקק עוד ב־1951, גם אם הוא לא ישונה, 
כדי להחזירו לנוסחו עד ל־2005, מבטיח לחבר הכ־

נסת חסינות מפני העמדה לדין מטעמים הכרוכים 
להיות  אנשים  מיליוני  של  ובזכות  הציבור  בטובת 
על  מדבר  גם  החוק  בחרו.  שהם  מי  בידי  מיוצגים 
תהיה  בוודאי  וזאת   – הפליה  היעדר  ועל  לב  תום 
חרף  מעליה.  לדלג  יתקשו  שבפרקליטות  משוכה 
בסך  הם  כן  כן,  "הפקידים" –  וכל  היועמ"ש  עמדת 
הסובבים   – ציבור  נבחרי  לא  הם  פקידים;  הכל 
כחומה  יעמדו  לקוות,  יש  כך  הציבור,  נבחרי  אותו, 
ראש  של  חסינותו  את  להסיר  הנסיון  כנגד  בצורה 
 – כרגע  המייללים  את  רואה  לא  ואני  הממשלה. 
לבנימין  המתבקשת  החסינות  בהענקת  תומכים 

נתניהו.
"ובכלל, מה למחנה הימין ולכל הערב־רב שה־

חמור.  לקבורת  מראש  שנדון  המיזם  תחת  תכנס 
אכן, כולם אנשים טובים, אבל אין ביניהם כל קשר 
רעיוני. למעשה, כל מה שאיחד אותם היא הסיסמה 

"רק לא ביבי" – ועם אלה אין מקום ל"אחדות".

לתהליך,  ארכה  תידרש  בו  במצב 
להעניק  המדינה  נשיא  בסמכות 
נוס־ יום  עד 14  של  נוספת  ארכה 

פים על פי החוק.
ייפגש  עמם  הסיעות  נציגי 
הליכוד,  הבא:  הסדר  לפי  היום 
התורה  יהדות  ש"ס,  כחול־לבן, 

יחלו  המפגשים  וחד"ש־תע"ל. 
סיעת  נציגי  יגיעו  אז  ב־9:15 
הנשיא,  בבית  להיוועצות  הליכוד 
כשלכל סיעה מוקדשות 45 דקות. 
העבודה,  סיעות  נציגי  יגיעו  מחר 
ישראל ביתנו, איחוד הימין, מרצ, 

כולנו ורע"מ־בל"ד. 
זאת  עם  ציינו  הנשיא  בבית 

הז־ בלוחות  שינויים  ייתכנו  כי 
כן,  כמו  הסיעות.  הגעת  של  מנים 
העברת  על  הנחה  המדינה  נשיא 
השונות  הסיעות  עם  מפגשיו 
פלטפורמות  בכל  חי,  בשידור 
מתוך  וזאת  השונות  המדיה 
אזרחי  מול  שקיפות  לקדם  רצון 

ישראל.

הנשיא ריבלין יחל היום בהתייעצויות עם ראשי הסיעות בכנסת
  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

הרה"ח ר' יחזקאל שמחה ויכלדר ז"ל
הסדר הציבורי".

כלי  דיווחו  כשבועיים  לפני 
על  בסוריה  רשמיים  תקשורת 
באזור  צה"ל  של  אווירית  תקיפה 
התעשיה 'א־שיח נג'אר', הממוקם 
רחוק  לא  לחלב,  צפונית־מזרחית 

משדה התעופה שבעיר. לפי חלק 
מטרות  במדינה,  מהפרסומים 
תחמושת  מחסני  היו  התקיפה 
אותו  פי  על  במתחם.  איראניים 
דיווח, בתקיפה נהרגו ארבעה בני 
הפ־ נגרמה  ממנה  וכתוצאה  אדם, 

סקת חשמל בחלב. עוד פורסם כי 

מערכות הנ"מ הופעלו ויירטו כמה 
פגעו  מהטילים  חלק  אך  מטרות, 

במטרות והסבו נזקים במקום.
התייחס  מכן,  לאחר  יממה 
המדי־ הקבינט  וחבר  החוץ  שר 

לתקיפה  כץ,  ישראל  ני־בטחוני, 
האווירית בסוריה שיוחסה לצה"ל 

שהסורים  מה  "לפי  כי  ואמר 
יודעת  שאיראן  מה  ולפי  יודעים 
על  שאחראית  זו  היא  ישראל   –
על  אמר  כץ  כן,  כמו  התקיפה". 
הר־ בפעולה  "מדובר  כי  התקיפה 

והרבה  צבאית  מאתגרת  יותר  בה 
יותר עוצמתית מבעבר".

תיעוד לווייני מסוריה חושף: נזק כבד להאנגר ששימש מפעל 

הוא  המלחמה  שמחיר  יודעים 
 – איש  בנו  יטעה  בל  אבל  נורא, 
הכף,  על  מוטל  ישראל  כשבטחון 
מי  עוצמתנו.  במלוא  פועלים  אנו 

בסכנה  עצמו  שם  אותנו,  שמסכן 
גדולה פי כמה.

בכל  לפעול  ממשיכים  "אנו 
כי  הצפון,  בחזית  כולל  החזיתות, 
איננו מוכנים לתת למישהו לבסס 

עוצמה ולסכן את מדינת ישראל. 
לקיומנו,  הערובה  היא  העוצמה 
והיסודי  החיוני  התנאי  והיא 
דברי  שכנינו",  עם  שלום  להשגת 

נתניהו.

נוספים.  כדורים  כמה  לעברו  ירה 
משאית שנסעה בכביש עצרה אף 

היא והנהג ירד ממנה.

אל־פתאח  'בצלם'  לטענת 
והשניים  המכונית  נהג  ליד  נעמד 
לעבר  נוספות  יריות  כמה  ירו 
כבר  הזה  שבשלב  אל־פתאח, 

שכב פצוע על הקרקע. הוא פונה 
לביה"ח בילינסון, שם מת מפצעיו. 
כאמור בצה"ל דוחים את מסקנות 

תחקיר 'בצלם'.

צה"ל נגד תחקיר בצלם: "המחבל זרק אבנים וניסה לדקור"

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

ראה"מ נתניהו: "אנו ממשיכים לפעול בכל החזיתות, כולל בחזית הצפון"
  המשך מעמ' ראשון
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לוחפון מידע נדלן למכירה והשכרה, ֳ
02-80- מנוי  דמי  ללא  נופש  ומידע 
באתר  מידע  עדכון  חדש!   30-444
דוא"ל   co.il.8030444 בכתובת 

gmail.com@8030444
[20049060]

ירושלים | מכירה
פסח!  עד  מיוחד  במחיר  מציאה!! 
חדשה  מטר   118 חד   5 בכדורי 
נוף  מטר  מרפסת 16   + מהנילונים 
וחניה  מחסן   + ק"ד  ביותר!  מדהים 
052-7658-638 3290.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052252]

היום!  מחול!!  שבא  רציני  ללקוח 
שמונים  גוש  אזור  בכל  דירה  דרושה 
חנה/פנינה  משה  הכהן/גבעת  אלי 
לא  קומה  ויותר  חד   4 /גרוסברגר 
"היימשע   052-7658-638 גבוהה 

תיווך-הנדלס"
[20052225]

עצמי  הון  עם  מאד!!  רציני  ללקוח 
צפניה  אזור  בכל  דירה  דרוש  ענק!! 
עמוס נחמיה או אזור נווה צבי לקניה 
"היימשע   052-7658-638 מידית 

תיווך-הנדלס"
[20052224]

מפוארת  יחידות   2 למשקיעים! 
תשואה  סה"כ  מטר  צפניה 80  באזור 
  * רק 2130.000  שח  כ8000  חודשית 
2 יחידות מפוארת ברחוב שדה חמד, 
לעוד  התר   +  7850 חודשית  תשואה 
052-7658-638 2160.000 רק  חדר 

היימשע תיווך-הנדלס"
[20052223]

חד   5 מטר   104 מפוארת  ברפפורט 
חדשה לגמרי רק 2420.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052221]

חנות  השבת  בכיכר  זוכה!!  הקודם 
הכי  מיקום  4200.000שח  מטר   135
חזק 052-7658-638 "היימשע תיווך-

הנדלס"
[20052220]

4.5 אילן  בר  הנביא  בשמואל  מציאה 
לבניה  אפשרויות   + ק"ג  מטר   85 חד 
1760.000שח  רק   38 תמא  או  בגג 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052219]

בגוש 80 לבעלי מזומן! 3 חד 70 מטר 
בטאבו  (רישום  מטר   28 מרפסת   +
052- 1400.000שח  רק  כמרתף) 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052218]

80 חד   3 שטראוס  השבת  בכיכר 
מטר + 2 מרפסות + התר למרפסת 
1860.000שח  רק  כ"א   3 שלישית 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052116]

רק  מחסן   + מטר   115 חד   4 בבלוי 
2590.000 שח  * 3 חד מפוארת כ 80
052-7658- 2050.000שח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20052105]

מטר   104 חד   4 משה  לגבעת  צמוד 
ק"ה  חודשים   4 כניסה  לגמרי  חדשה 
מעלית רק 2550.000 שח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052104]

למשקיעים!  נדיר  במחיר!!  ירדו 
מטר   60 חד   3 משה  זכרון  אזור 
דמי  על  בעלות   + לחנות  מתאים 
120 לבניה  גג   + מטר   60 מפתח 
 + מטר   10 מחסן   + לפחות  מטק 
2300.000שח  רק  גדול  מים  בור 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052103]

יחידה   + מטר   67 חד   3 בקארו 
38 תמא   + מושכרת  מטר   6
לגמרי,  חדש  לבית  התחיבות 
רק  5050שח  חודשית  תשואה 
052-7658-638 1480.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052102]

חנות  השבת  בכיכר  זוכה!!  הקודם 
052-7658- 4200.000שח  מטר   135

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052100]

יחידות   2  + מטר   90 חד   4 באריאל 
תשואה  אחד,  כל  מטר   45 של 
מאד  משוקעת  שח   9000 מהיחידות 
052-7658-638 4090.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052099]

שנכנס  בבלזר!!  החדש  בפרויקט 
לאישור אחרון! 2.5 חד 40 מטר + 36
1280.000ש"ח,  רק  צמוד  חלל  מטר 
רק  מרפסות   2  + מטר   40 חד"   2
052-7658-638 שח   860.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052072]

78 חד   3 לגאולה  קרוב  בשטראוס 
לעוד  התר   + סוכה   + קומה-ב  מטר 
052- 1820.000ש"ח  רק  מרפסת 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052019]

חד   3 במלאכי  מציאה!  הגיוועלדיגע 
75 מטר + 2 יחידות-דיור + גג 70 מטר 
052-7658-638 2870.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052018]

שמואל  הדר  בעץ  זוכה!  הקודם 
הנביא 4.5 חד 84 מטר + זכויות תמא 
38 רק 1765.000ש"ח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052015]

חנות  השבת!  כיכר  בלב  מציאה!! 
רק  ביותר!!  מרכזית  מטר   135
052-7658-638 4200.000ש"ח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052013]

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]

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]

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

הנדלס"
[20051959]

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]

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]

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

הנדלס"
[20051759]

דיור  יחידות   3 שערים  מאה 
מטר   75 סה"כ  מושכרות 
רק  שח   7000 חודשית  תשואה 
052-7658-638 1650.000ש"ח 

"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]

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

הנדלס"
[20051754]

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]

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]

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]

ירושלים | השכרה
לחודש ניסן או חלקו דירה חדשה 
+ חצר. 2 חדרי שינה סלון ומטבח 
הבוכרים  שכונת  מלא.  ריהוט   -
055-  . אשכנזי  בצלאל  רחוב   -

6734470
[20052243]

דירת  זאב,  גבעת  ברמת  להשכרה 
מ"ר   60  + מ"ר   135 חדשה,  חדרים   5
 - חניה   + הורים  יחידת   + מרפסת 
0506678031 גמיש  ש''ח   5,000

אלחנן
[20052227]

בפולנסקי בובונירה חדשה ומפוארת 
4 חד מרוהטת ברמה גבוהה מאד רק 
פסח  אחרי  מיד  כניסה  לחודש   8000
תיווך- "היימשע   052-7628-176

משה"
[20052150]

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]

ירושלים | חנויות ומחסנים
מטר   200 גאולה  בלב  להשכרה 
42000 רק  הכי  הכי  מקום  מסחרי 
שח לחודש 052-7658-638 "היימשע 

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בני ברק | מכירה
2.5חדרים  דירת  יהושע  ברחוב 
של  ממגרש   1/6 ואחרונה  ק"ב 
משופצת  דירה  ישן  בניין  360מ"ר 
054- אלבה-נדל"ן  1550000ש"ח 

844-6671
[20052260]

סוכה,  מרפסת  חד',   2 במלאכי 
052- ש''ח   1,365,000 מזגנים,  ק"ג, 

7610552
[20052167]

בני ברק | השכרה
בויז'ניץ 3חד' גדולים + מזגן + ארונות 

ק"ב מיידי תיווך-050-4149124
[20052257]

ביתר עילית | מכירה
מזומן  עם 700  הימשער  רציני  לקוח 
הדקל  באזור  משותף  טאבו  מחפש 
"היימשע   052-7658-638 מטר   80 כ 

תיווך-הנדלס"
[20052189]

אפשרות  מטר   250 חלל  בברים 
הכיוונים  מכל  נורמלים  לחלונות 
052-7658-638 שח   620.000 רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052097]

B בגבעה  מפוארת!!  בונבבונירה 
חלל   + מטר   140 חד   6 יצחק  פחד 
1860.000ש"ח  רק  לגמרי  חדשה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052074]

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]

בהחוזה מלובלין 65 מטר 3 חד' טאבו 
200.000 משכנתא  אפשרות  משותף 
052-7658- ש''ח   750.000 רק.  ק"ב 

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051760]

לשותפים  במחיר!!  ירדו  מציאה!! 
2 ישראל  ישמח  ומשקיעים! 
ב'  דירה  מטר,   88 א'  דירה  דירות 
70 לעוד  התר  תהליך   + מטר   70
1970.000שח  רק  דירה  לכל  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

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]

במחיר  ירדו  ממש  של  מציאה 
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 2000.000שח -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]

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
בלב בית שמש! ר' סיני 3 חד 70 מטר 
עם חלונות נרמלים  + 180 מטר חלל 
כניסה  בקומת  חלל  מטר   250  +
052-7658-638 1240.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

קרית גת 
3ח'  חדשה  קריה   * הבית"  "תיווך 
910000 * קריה ישנה 3ח' 830000
משופצת  2ח'  השקעה   * ש"ח 
4ח'  במתחרד   * ש"ח   500000
מבחר  ועוד   * ש"ח  קומה850000 
העיר  רחבי  ובכל  בקריה  דירות 
0504- עבער  יהשע  לשירותכם 

126-124
[20048907]

צפת | מכירה
ל4 יחידות  מחולק  מדו  למכירה 1 
מרוהטות קומפלט בצפת . מושכר 
ב9000 שח לחודש תיווך דויד סבן 

046921122
[20052108]

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

600,000 ש"ח 03-5230030
[20051689]

אחיסמך 
חדרים   3 דירות  באחיסמך! 
בבניין   1,150,000 מ  החל  בבניה 
בוטיק דירות 4 ו 5 חדרים החל מ 
1,350,000 וכן דירות גן וגג גדולות 
ומרווחות החל מ 1,800,000 נדל"ן 

אחיסמך 086335335
[20049841]

ארוח ֹ דירת  מתיתיהו  במושב 
שבתות  פסח,  קצרות  לתקופות 

וימים. 054-8471333
[20052254]

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]

בחיפוש  יקר  זמן  לעצמך  תחסוך 
מושלם,  לנופש  עכשיו  חייג  הנופש 
1700-707- עלות.  ללא  ניתן  השרות 

509
[20047926]

בחיפוש  יקר  זמן  לעצמך  תחסוך 
מושלם,  לנופש  עכשיו  חייג  הנופש 
1700-707- עלות.  ללא  ניתן  השרות 

509
[20047926]

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

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

בני ברק 
להשכרה  צפניה  איש  חזון  באזור 
ש''ח  עריסה 3,000   + מיטות  לפסח 5 

גמיש. 052-7607992
[20052250]

צפת 
ממוזג  מקסים  צימר  בעתיקה, 
אנשים. -03 שישה  עד  נוף  ומאובזר. 

5230030
[20052251]

חד'   3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
סלון-  שינה,  חדרי   2 מ"ר,  חדשה, 60 
מטבח, 7 מיטות (2/5), ספה נפתחת, 
מרפסת, נדנדה,בימי החול: 300 ש''ח 
1000 מוצ"ש  חמישי-  באדר  לזוג, 
ש''ח,  ניסן 1200  ר"ח  למשפחה,  ש''ח 
052- לתמונות   .  1,400 הגדול  שבת 

7614435
[20050449]

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

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

טבריה 
ומושקעת  מפוארת  פנטהוז  דירת 
מדהים  נוף  מאוד!!  גבוהה  ברמה 
ומיוחד, 7 חד' זוגיים אפשרות עד 
מותאם  חרדית,  שכונה  איש,   30
גדולה  מרפסת  אנ"ש,  לציבור 
לילדים,  ומשחקים  גריל  מנגל 
אפשרות גם לפסח. 050-4190057
y0504190057@ :לקבלת תמונות

gmail. Com
[20052135]

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 
לשבת- יפיפה  קמפוס  התפנה 
מרווחים  חדרים  ולפסח.  הגדול 
וממוזגים, מרחבים. 052-7136615

[20048569]

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. 

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

טלפקס
[20040560]

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]

אור הגנוז 
צימר לזוג / משפחה ג'קוזי, חצר עם 
אפשרות  טרמפולינה,   + מדהים  נוף 

לכל הפסח. 052-7655189
[20052117]

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

052-7143111
[20050756]

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

www.habayitbgeula.com
[20048022]

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

4109434
[20041631]

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

7616720-1
[20040110]

למכירה רכב יונדאי i30 cw מודל ִ
18,000 פרטית  שלישית  יד   2010

ש''ח 052-7128736
[20052148]

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]

לנערות ַ טיפולית  למסגרת 
עו"ס  דרושה  חיפה  במרכז  בסיכון 

ol77777@walla.com
[20052261]

למסעדה בבני ברק דרוש עובד יר"ש 
036959329

[20052258]

שפע“  רב  ”קניון  מוישיס  למאפיית 
במשרה  ניסיון,  עם  קונדיטור  דרוש 
02- להתקשר:  נא  לפרטים  מלאה. 
053-  ,02-5377822 פקס:   ,5377611
moishy@gmail. מייל:   ,3116671

com123
[20052244]

סופר  מחפשת  הו"ל  חברת 
בהיסטוריה  ובקיא  מנוסה  אנגלי 
ל קו"ח  העולם.  ובטבע 
mechonshevach@gmail.com

[20052151]

לעבודה  רכז/ת  בי-ם  לארגון 
משרדית  משרה  מהבית, 
יומן,  ניהול  פגישות,  להתכתבויות, 
4,000 בשבוע,  שלש  יומיים  ועוד. 
ש"ח. * לחברה ברוממה בירושלים 
יומנים,  לניהול  מנכ"ל.  מזכיר/ת 
א-ה 8:00-15:00. * לסוכנות ביטוח 
מסמכים,  להפקת  פקיד/ה  בב"ב 

6,500 ש''ח . קריירה 072-22-222
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

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]

TUPPERWARE מכירה קבועה ָ
בתאום  יחודיים  טאפואר  כלי  של 
בזמן הכי נח לכם ב.יוזביץ שומרי 
ירושלים 052-7632235 אמונים 9 

052-7632224
[20052259]

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 

מיחזור,  משכנתאות,  ייעוץ 

אישית  בהתאמה  הלוואות 

058- מהיר.  שירות  ומקצועית, 

7191735
[20052229]

משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 

עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 

כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 

שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

דיו וטונרים 

סוגי  לכל  וטונרים  דיו  דיו-  סל 

חזקים  איכות,  של  מותג  המדפסות. 

להזמנות  הבית!  עד  משלוח  בשירות 

חייגו: 02-8000801
[20040391]

תפילין 

והמיוחדים  המהודרות  התפילין   *

בד"ץ  בהשגחת  "וקשרתם"  של 

של  חידוש  החרדית,  העדה 

אישי  לשירות  והידור.  פאר 

 * 0548466552
[20049860]

אורטופדיה 

כל   – אורטופדיה  נעלי  מחסן 

סקוני,  האורטופדיים  המותגים 

אסיקס  רוקפורט,  וולדלאופר, 

mbt סופט פלקס, ד"ר פלקס, נעלי

בארץ  זולות  הכי  שוויץ  תוצרת 

לגברים  וחול,  שבת  נעלי  ועוד. 

תקדים,  חסרי  במחירים  ונשים 

עזרא 66 ב"ב. 052-7196332
[20046689]

השבת אבידה 

סברובסקי  שרשרת  השבוע  אבד 

ועגיל זהב בבר אילן. -052-7193002

3
[20052256]

80 גוש  באזור  פלדלת  מפתח  אבד 

ירושלים. 052-7119849
[20052253]

חובות  מ     תרומות  ירושלמי:  היומי  דף  קלט     חולין  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הי' (היראה)    משנה יומית: סנהדרין ז, ח-ט    הלכה 
יומית: או"ח תצז, יב-יד    רמב"ם יומי: טומאת אכלין י-יב    שו"ע הרב - רב 
יומי: לב, כא-כג    דף היומי - זוהר: תרומה, סעי' שכד-שלד    חפץ חיים:

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' פז: רכילות א, ג  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:388:408:388:418:418:36סו"ז ק"ש מג"א
9:259:279:269:289:289:24סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:5910:009:5910:0210:019:57סוף זמן תפלה מג"א
10:3010:3210:3110:3310:3210:29סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:3912:4112:4012:4212:4212:38חצות היום
13:1213:1313:1313:1413:1413:11מנחה גדולה

19:1219:0919:1219:1019:1019:07שקיעת החמה
זמנים למחר

4:374:384:364:414:394:33עלות השחר
5:195:205:185:225:215:16זמן ציצית ותפילין

6:106:176:086:146:136:09הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
ב"ב   אהרנוביץ' 12,   6186536 פארם סנטר  ברק בני  זוהר 2     אבי   052-7781127 הכרם בית  פארם  סופר  ירושלים
קסטל  פארם  סופר  עד 08:00   מהשעה 19:00  המלך 4  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור סופרפארם  אביב תל    
077-8882170 רח' פינסקר  077-8881950 אבן גבירול 153 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה  סופר פארם כיכר דיזנגוף
077-8880650 דרך פנחס רוזן72 מהשעה 19:00 עד 01:00 69 מהשעה 19:00 עד 01:00 בלילה  סופר פארם שיכון דן
077-8881700 בר יהודה  סופר פארם ביג צ'ק פוסט 8822985 שד' ויצמן 13    חיפה טבע ויצמן בלילה    נתניה
אהרון  077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00    חולון סופרפארם 111    רמת גן
סופר פארם בקניון אשדוד רח' נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי  6519153 הופיין 52 חולון    אשדוד

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

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.54-
אתמול: 211.59-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
20-11

תל אביב
21-15

חיפה
21-14

גולן
21-12

טבריה
26-15

גליל
18-10

באר שבע
25-14

אילת
29-20

מזג האויר
ירידה קלה בטמפרטורות

היום - מעונן חלקית עד מעונן. תחול 
ירידה קלה בטמפרטורות. משעות 

הצהרים צפוי גשם מקומי ברובו קל.

שלישי - גשם מקומי בצפון הארץ 
ובמרכזה מלווה בסופות רעמים 

יחידות. הרוחות יתחזקו. קיים חשש 
קל משטפונות בבקעת הירדן מדבר 

יהודה וים המלח. תחול ירידה נוספת 
בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות 

מהרגיל בעונה.

רביעי - מעונן חלקית. צפוי גשם 
מקומי בעיקר בצפון הארץ. 

הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות 
מהרגיל לעונה.

חמישי - מעונן חלקית, ייתכן טפטוף 
בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות 

עדיין נמוכות מהרגיל בעונה.

חמישירביעישלישי

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

    

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

שיעורים

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

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

הכוונה וחינוך

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

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

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

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

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

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

בית הוראה: 

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

שליט״א 072-2133466



היועמ"ש יצא נגד דברי הפרשנים על 
שיקולים של נקמה במינוי שר משפטים

"יריב לוין שר משפטים זה עוד שנת מאסר לנתניהו" אמר בבדיחות אחד הפרשנים ^ השני הבהיר כי זה 
משול לזה שאולמרט נתן את תיק המשפטים לפרופסור דניאל פרידמן. לא חוזרים על טעות פעמיים

מאת חיים מרגליות

לממשלה,  המשפטי  היועץ 
את־ נשא  מנדלבליט,  אביחי  ד"ר 
של  מורשת  בארוע  דברים  מול 
הסנגוריה הצבאית, ובהם יצא בח־
ריפות נגד דברי פרשנים שטענו כי 
יהיה  הבא  המשפטים  שר  למינוי 

השפעה על תיקי ראש הממשלה.
בנאומו,  התייחס  מנדלבליט, 
מן  לפרסומים  גם  השאר,  בין 
"העי־ לדבריו,  האחרונים.  הימים 
ממלכתית,  עבודה  בדבר  קרון 
פנים  משוא  ונעדרת  א־פוליטית 
כלל  של  בעבודתם  יסוד  אבן  הוא 
הפועלים  המשפטיים  הגופים 
עיקרון  זהו  המדינה.  בשירות 
אין  בלעדיו  תנאי  המהווה  יסודי 
הציבור,  את  לשרת  ליכולתנו 

ולהגן על שלטון החוק.
השי־ זה,  עיקרון  של  "מכוחו 

קולים המכוונים את עבודתנו הם 
והמשפט.  הדין  שיקולי  לעולם 
פרסומים  היו  האחרונים  בימים 
שיקולים  ישנם  כאילו  שונים 
חלילה  שעלולים  מקצועיים  לא 
בהקשר  עבודתנו,  על  להשפיע 
מב־ אני  ואחרים.  כאלה  למינויים 

ביותר  הברור  באופן  להבהיר  קש 
כל  חסרי  הם  הללו  הפרסומים  כי 
ביסוס. הם רעים ומזיקים. לא היה 

כדבר הזה ולא יהיה כדבר הזה".
מדובר על דברים שאמרו שני 
פרשנים ב'חדשות 12', ובהם אמר 
לא  "אני  כי  השאר  בין  מהם  אחד 
מעלה על דעתי שראש הממשלה, 
שיודע שענייניו צפויים להתגלגל 
וכנראה  המחוזי  המשפט  בבית 

בערעור,  העליון  המשפט  בבית 
זה  לוין.  ליריב  התיק  את  יתן 
משול לזה שאולמרט נתן את תיק 
המשפטים לפרופסור דניאל פרי־

דמן. איך אומרים? לא חוזרים על 
על  מעלה  לא  אני  פעמיים.  טעות 
את  יתן  הממשלה  שראש  הדעת 
מחזיק  הממשלה  כשראש  התיק, 
כך  כל  כנסת  לחבר  הקלפים,  את 

לעומתי לביהמ"ש העליון", אמר.
עם  מסכים  הוא  כי  אמר  השני 
"יריב  כי  והוסיף  הראשון  דברי 
המש־ מערכת  את  מבקר  לא  לוין 

אותה, תראו  מגדף  ממש  הוא  פט, 
את הדברים שאמר בערב כניסתה 
של חיות לתפקיד. ועוד דבר, בצ־

לוין  יריב  בצחוק,  ממש  אבל  חוק 
מאסר  שנת  עוד  זה  משפטים  שר 

לנתניהו".

הדברים גררו תגובות נזעמות, 
התייחסותו  את  גם  ובעקבותיהן 
לממשלה  המשפטי  היועץ  של 

כאמור.

איכילוב: אב טרי ששהה במחלקת 
יולדות אובחן כחולה בחצבת

מאת מאיר קליין 

איכי־ החולים  בית  דוברות 
אתמול  מסרה  אביב  בתל  לוב 
במחלקת  כי  התקשורת,  לכלי 
שהה  החולים  בית  של  היולדות 
במ־ הלוקה  אדם  שעבר  בשבוע 

חלת החצבת. 

התי־ כל  ההודעה,  פי  על 
בזמן  במחלקה  ששהו  נוקות 
חוסנו  החולה,  לאב  חופף 
נמסרה  ולהוריהם  הנגיף,  כנגד 
הצורך  את  שיבדקו  הודעה 
האב  כי  נמסר  עוד  להתחסן. 
שיבא  החולים  בבית  אושפז 
בה  המחלה  בגלל  השומר,  בתל 

לקה. 
כי  מדגישים  באיכילוב 
לו  שאין  חולף  באירוע  מדובר 
ושההגעה  מתמשכת,  השפעה 
ולמחלקת  החולים  לבית 
ואין  לחלוטין  בטוחה  היולדות 
של  המשך  מאירועי  חשש  כל 

המחלה. 


